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Abstract
Under den gångna hösten har vi i grupp fyra; Olivia Johnson, Matilda Thimgren och Ellen Göransson, samarbetat med WiTEC - en ideell organisation som arbetar med att förena handlingskraftiga kvinnor i alla åldrar. De vill vara den självklara organisationen för medveten, global,
kvinnlig drivkraft och kreativitet inom teknik, naturvetenskap, IT och industridesign. Enligt kursplanen är syftet med höstens projekt att få kunskap och förståelse för att kunna identifiera och
redogöra för hur olika organisationer opererar beroende på vilka externa och interna förutsättningar de har att röra sig med. Vidare är målet även att uppnå kunskap och förståelse för att
kunna identifiera de centrala aktörerna och institutionerna i det offentliga samtalet samt vilka
maktrelationer som kan förknippas till det offentliga samtalet.
Denna rapport är en sammanställning av de tre delkurser som ingått under höstens “Samhälleliga
utmaningar på föränderliga arenor III”. Den första kursen “Organisationer och omvärld” handlade om att göra en omvärlds- och nulägesanalys av vår valda organisation, där exempelvis externa och interna förutsättningar skulle klargöras och redovisas. Delkurs nummer två “Strategier
och politisk kommunikation” tog utgångspunkt i att identifiera organisationens handlings- och
kommunikationsstrategier och påbörja processen till en kommunikationslösning samt vilka lämpliga åtgärder som skulle behöva vidtas. I den avslutande delkursen “Fallstudie och utvärdering”
som denna rapport tillhör, har uppgiften varit att utvärdera projektet som helhet samt att analysera
huruvida de projektmål som formulerades i uppstarten har uppnåtts eller inte. Här handlar det
således om att kritiskt granska, analysera och reflektera över det resultat som framkommit.
Stor del av höstterminen har vi ägnat åt att utforma ett exempel på en mall om mentorskap som
riktar sig till kvinnliga studenter på gymnasie- och högskolenivå. Projektet har som nämndes tidigare, genomförts tillsammans med WiTEC, vilka även står för projektformuleringen och
följaktligen det mål som projektet avser att uppnå. Den mall som utformats är ett förslag till WiTEC om hur de skulle kunna arbeta med mentorskap i framtiden och som förhoppningsvis kommer generera i framgångsrika mentorskapsrelationer. Upplägget har arbetats fram bland annat
med hjälp från andra institut som är verksamma inom mentorskap, WiTECs styrelseordförande
Ingrid Thuresson som har bidragit med insikt i deras verksamhet och vad deras visioner om mentorskap är. Vidare har relevanta elektroniska källor och litteratur tillämpats där Ronald D. Smiths
bok “Strategic planning for Public Relations” varit mycket användbar.

De resultat som framkommit under arbetsprocessen följer nedan:
•
•
•
•

WiTECs interna och externa kommunikation är bristfällig
Vi har upplevt att WiTEC inte är tillräckligt synliga för sina målgrupper
Att använda en Microsite, som länkas från den redan befintliga hemsidan, är ett lämpligt
sätt för WiTEC att samla adepter och mentorer i samma forum
Att matchningsprocessen mellan adept och mentor är det mest väsentliga i denna kontext
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Rapportens upplägg
Rapporten inleds med ett bakgrundskapitel som innehåller en utförligare beskrivning kring uppdragets bakgrund, uppdragsgivare samt en definition av mentorskap. I kapitel två återfinns inledande en kort redogörelse för den metod som tillämpats under arbetets gång, följt av en beskrivning av organisationens interna och externa förutsättningar. I kapitel tre redogörs koncist den
teoretiska begreppsdefinitionen av intressenter och vilka intressenter som kan identifieras och
kopplas till WiTECs verksamhet. Vidare i kapitlet följer en redogörelse för organisationens
publiker och målgrupper samt vilka mål och effektmål projektet avsett att uppnå. Kapitlet avslutas med en redovisning om valet av strategier för mediespridning. I det näst sista kapitlet framförs
de rekommendationer som bör vidtas för att mentorskapsmallen ska uppfylla sin tänkta funktion.
Avsnittet innehåller också en redogörelse för våra konstruerade personas, en konceptskiss kring
det praktiska arbetet samt konkreta åtgärdsförslag. I det allra sista kapitlet behandlas den avslutande delen i projektet, utvärdering. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad en utvärdering är,
som följs av en redogörelse för huruvida vårt projektmål har uppnåtts eller inte. Avslutningsvis
återfinns en utvärdering av de effektmål som projektet inledningsvis avsåg att uppnå.
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1. Inledning
1.1 Uppdragets bakgrund och uppdragsgivare
Höstens projekt har genomförts i samarbete med den ideella organisationen WiTEC som står för
Women in Technology, Engineering and Science. Uppdraget vi åtagit oss är med andra ord verkligt förankrat. Vi fick tidigt under hösten ta del av organisationens vision om vad de ville att projektet skulle resultera i, samt vilka mål de på längre sikt ville uppnå (Thuresson, 2015-09-22).
Uppdraget vi har blivit efterfrågade att arbeta med, är att ta fram ett upplägg för en mentorskapsmall som är riktad till kvinnor, i första hand studenter på gymnasie- och högskolenivå.
1.2 Frågeställning
Hur skall vi gå tillväga för att skapa en mentorsmall för WiTEC som de kan använda i sitt fortsatta arbete med mentorskapsprogram?
1.3 Uppdraget
I början av hösten efterfrågade WiTEC hjälp med att skapa en modell som organisationen skulle
kunna använda som mall under deras framtida arbete med mentorskap. Projektet är som tidigare
nämnts ett verkligt uppdrag med projektmål, vilka organisationen hade redan innan vårt första
möte med dem. Vi fick dock fria tyglar gällande hur vi skulle lägga upp arbetet och hur arbetsprocessen skulle se ut.
Det WiTEC arbetar med och för, är att stärka kvinnors position och drivkraft inom typiskt mansdominerade yrkesområden såsom teknik, naturvetenskap, IT, matematik och industridesign (WiTEC.se/om-oss). Vårt fokus har dock sträckt sig utanför dessa sektorer men har fortfarande koncentrerats på kvinnor. Vårt projektmål var att skapa en användbar modell som kan fungera som
mall för WiTEC under deras framtida mentorskapsarbete. En viktig aspekt för oss i detta samarbete blev följaktligen att hitta rätt målgrupper (Strömbäck 2014, 208), samt kartlägga vilka egenskaper som kan vara fördelaktiga i matchningsprocessen mellan adept och mentor. Tanken är att
mentorskapet ska vara behjälpliga åt kvinnliga studenter som söker vägledning i sina studier och
framtida arbetsliv.
1.4 Ingångsvärden
1988 startades WiTEC i samband med ett EU-projekt och 1992 startades den svenska versionen
av organisationen av Agneta Hansson som var dåvarande genus- och arbetsvetenskapsforskare
vid Högskolan i Halmstad. Sedan 2001 ingår WiTEC SWEDEN i samarbete med åtta andra
europeiska länder och detta benämns som European Association. 2008 uppstod meningsskiljaktigheter mellan WiTECs dåvarande ledning och Högskolan i Halmstad vilket resulterade i att
organisationen lyftes ur Högskolans institution. Detta ledde sedan i sin tur till att verksamheten
låg nere för att sedan återuppföras 2012 i ny regi och med namnet ”Föreningen WiTEC SWEDEN” (Thuresson, 2015-09-22).
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WiTECs styrelse består i dagsläget av fem kvinnor vilka besitter lång erfarenhet inom utbildning,
entreprenörskap och näringsliv. Ledningens styrelseordförande Ingrid Thuresson har varit verksam inom sin post i tre år och övriga ledamöter består av Anna-Carin Dettner, Mia Swärd, Maria
Udén samt Ann-Christine Nyberg (WiTEC.se/styrelsen).
WiTECs vision är att vara den naturliga länken mellan kvinnor inom tidigare nämnda yrkesområden samt för studenter. Organisationens praktiska arbete handlar bland annat om att planera och
anordna tvärvetenskapliga möten och projekt för att inspirera kvinnor i alla åldrar, samt genomföra evenemang för att skapa möjligheten för yrkesverksamma personer att kunna integrera med
studenter och andra medlemmar (WiTEC.se/om-oss).
1.5 Mentorskap
Idag är mentorskap ett alltmer vanligt förhållande som hela tiden blir större i olika sammanhang.
Att växa inom sin yrkesroll blir viktigare och att skaffa sig en mentor som kan dela med sig av
kunskap, erfarenhet och insikt är mycket värdefullt. Fördelen med ett mentorskap i jämförelse
med de flesta ledarskapsutbildningarna, är att det sträcker sig över en längre tidsperiod vilket
resulterar i djupare kunskapsförankring samt skapar en mer personlig relation mellan mentorn
och adepten, vilket med stor sannolikhet skapar en ärligare dialog. Lärandet och utvecklingen blir
individanpassad och därmed mer gynnsam i längden (Larsson 2015, 1).
En god mentor är en någon som har begått misstag som denne sedan kunnat dra lärdom av och
dela med sig av. Vederbörande bör ha god insikt i sina styrkor respektive svagheter samt vara
pedagogiskt lagd (Larsson 2015, 1). Det unika med mentorskapet, som Charlotta Wikström uttrycker i sin bok ”Vinnande mentorskap – en praktisk handbok”, är att relationen mellan de båda
parterna skall vara ojämlikt uppdelad, då det är adeptens behov och förväntningar som skall styra
mötena och målet. Mentorn skall fungera som samtalspartner och skall drivas av lust att stödja
sin adept snarare än att framhäva sig själv (Wikström 2009, 33).
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2. Nuläges- och omvärldsanalys
Denna del av rapporten inleds med en kort redogörelse för den metod som tillämpats under arbetets gång. Sedan följer en beskrivning av organisationens interna och externa förutsättningar,
som följs av en SWOT-modell för att ytterligare strukturera upp WiTECs interna och externa
premisser.
2.1 Metod
Vi har tillämpat olika tillvägagångssätt för att samla in data och material som behövdes för att
kunna genomföra projektet. En värdefull resurs vi fått tillgång till är de kontakter som bland annat WiTEC har bidragit med och som vi sedan har kunnat genomföra intervjuer med. Intervjuerna
har skett med representanter från Alexandersoninstitutet, Competensum och WiTECs styrelseordförande Ingrid Thuresson. Dessa har givit oss en inblick i hur olika mentorsprogram fungerar i
praktiken samt hur WiTECs verksamhet drivs. Intervjun med Competensum genomfördes under
WiTECs eventdag “WiTEC Inspiration”, där vi fick möjligheten att möta delar av Båstads näringsliv samt diskutera deras uppfattningar om mentorskap.
Vidare har vi använt såväl lämplig litteratur som elektroniska källor som knyter an till mentorskap och organisationers funktion. Litteraturen och den data vi funnit på internet har givit oss
olika perspektiv och infallsvinklar kring vad mentorskap innebär samt jämföra teorierna med hur
det fungerar i praktiken.
2.2 Interna förutsättningar
2.2.1 Innovativum
En viktig del i WiTECs verksamhet är Innovativum vilket är ett stående evenemang för innovatörer, företagare, studenter och forskare att mötas under en dag med möjlighet att inspirera
varandra. Innovativum är ett sätt att skapa nya kontakter och generera innovativa tankesätt som
kan leda till samarbete mellan olika parter som annars kanske inte hade ägt rum. Evenemanget
har sedan starten 2012 ägt rum den 23 oktober på olika platser i Båstad med omnejd, och varje år
med ett nytt tema (WiTEC.se/event)
Under Innovativums tre första år har Business Management Öresund varit arrangörer för eventet
men från och med 2015 är det WiTEC Sweden som ensamma håller i eventet. Samtidigt som
detta har skett, har de även tagit tillfället i akt att byta namn till “WiTEC Inspiration” där årets
tema är: “Har mentorskapet någon betydelse?” (Thuresson, 2015-09-22). Dagen ägde rum på
Apelrydsskolan i Båstad där både studenter och företag var inbjudna att mingla och skapa nya
kontakter.
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2.2.2 Resurser
De event som arrangeras av WiTEC finansieras genom sponsring av olika företag. Målet med de
evenemang som genomförs är inte för att utöka organisationens inkomst utan syftar snarare till att
skapa nya nätverk och möten mellan människor. WiTEC vill inte behöva ta ut några avgifter från
besökarna utan de vill att det skall vara evenemang som alla skall ha möjligheten att delta i
(Montgomery et al, 2015, 3).
Organisationens medlemmar betalar varje år en medlemsavgift som skiljer sig i summa beroende
på huruvida man är studerande eller arbetande (WiTEC.se/om-oss). Detta är dock en väldigt liten
intäkt för organisationen då de endast har cirka 30 medlemmar, vilket kan skapa en begränsning
för dem i deras vilja att verka som en nätverksorganisation.
2.2.3 Kommunikation
Redan i ett tidigt skede i arbetsprocessen kunde vi identifiera en viss problematik i WiTECs externa kommunikation. Enligt vår uppfattning har de ansvariga och aktiva inom organisationen
inte den kännedom om sociala medier och därmed inte den insikt för att kunna utforma och anpassa plattformar för sina målgrupper. Således läggs inte de resurser som behövs för att upprätthålla explicita mötesplatser där WiTEC kan kommunicera med såväl medlemmar som tänkta
målgrupper. Vid samtal med styrelseordförande Ingrid Thuresson framkom det att deras användning av sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter är mer eller mindre obefintlig.
Inför WiTEC Inspiration valde de att satsa på att använda en mediekanal - Facebook. Till hjälp
hade de en projektgrupp bestående av studenter från Campus Helsingborg, vilka även var huvudansvariga för marknadsföringen av eventet (Thuresson, 2015-09-22).
2.3 Externa förutsättningar
2.3.1 WiTEC Association
WiTEC Sweden ingår sedan 2001 i WiTEC Association som är en kollaboration mellan 9 EUmedlemsländer. Utöver Sverige är det Spanien, Italien, Grekland, Storbritannien, Nederländerna,
Österrike, Ungern och Grekland som ingår i samarbetet (WiTEC.se/eu). Precis som WiTECs visioner och målsättningar jobbar dessa organisationer för kvinnors jämställdhet och ökad synlighet
bland mansdominerande yrken. Det finns dock inget gemensamt namn för dessa organisationer
och inte heller någon gemensam plattform utifrån vilken kommunikationen sköts. Ett nyligen
avslutat projekt mellan flera av medlemsländerna, med Sverige i spetsen handlade kort och koncist om att sätta WiTEC på kartan och projektet hade lämpligt nog även samma namn: “Let’s put
WiTEC on the map”. Flera liknande internationella samarbeten har genomförts tidigare och vilket
som helst av medlemsländerna kan själva ta initiativ till att påbörja ett projekt (WiTEC.se/eu).
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2.3.2 Uppfattningar om organisationen
Ingrid Thuresson gav oss tillgång till en rapport framställd av en projektgrupp bestående av studenter från Campus Helsingborg. Rapporten syftade dels till att undersöka medvetandet kring
eventet “Innovativum” (WiTEC Inspiration) och dels till att försöka öka antalet besökare till dagen. För att utföra detta använde sig projektgruppen av olika verktyg såsom uppstartandet av en
hemsida och marknadsföring av eventet på sociala medier. Som nämnts tidigare, konstaterar även
studenterna från Helsingborg att det finns kommunikationsproblem utåt sett mot WiTECs målgrupper, vilket gör att antalet deltagare på eventet hittills varit få (Montogmery et. al 2015, 3).
Kommunikationen är således en faktor som kan kopplas både till interna och- externa förutsättningar. Detta på grund av att kommunikationen utåt är en viktig del för att göra utomstående
uppmärksamma på organisationens existens. Vi har haft kontakt med en lektor på sektionen för
ekonomi, teknik och naturvetenskap på Högskolan i Halmstad, för att ta reda på om personen
visste vad WiTEC är och vilket uppfattning vederbörande i sådana fall skulle tänkas ha. Det visade sig dock att den tillfrågade inte hade någon kännedom om organisationen (Waara, 2015-0923) och vilket också kan indikera att WiTEC inte lagt ner tillräckligt med resurser för att sprida
sitt namn, framförallt med tanke på att lektorn arbetar inom de områden som WiTEC i första
hand vänder sig till.
2.4 SWOT-modell
För att få en ännu tydligare bild av WiTEC har vi valt att använda en SWOT-modell. I denna
modell delar man in interna och externa faktorer i olika kategorier. Styrkor och svagheter anknyts
till interna faktorer och möjligheter och hot hänför sig till externa faktorer (Wilberg & Wadbring
2013, 113).
Styrkor
•
•
•
•
•

Vilja, drivkraft och målmedvetenhet hos styrelsen
Samarbete med andra länder i Europa
WiTECs koncept är aktuellt och samtida
De som driver WiTEC besitter mycket erfarenhet från olika branscher och yrke
Unik organisation, finns inte många som liknar den och deras arbete

Svagheter
•
•
•
•

Allmänheten har dålig eller ingen kännedom om organisationen
Få medlemmar och därför svårt att sprida sitt budskap
Bristande åldersspridning i styrelsen
Marknadsföring via exempelvis sociala medier är bristfällig
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•
•
•

Beroende av sponsorer och samarbetspartners för att arrangera event och liknande, inget
eget kapital
Den övergripande kommunikationen är bristfällig
Den geografiska placeringen av WiTEC är inte helt fördelaktig. Exempelvis i förhållande
till högskolestudenter så befinner de sig inte på rätt ort

Möjligheter
•
•
•
•
•

Ett större genomslag för WiTECs frågor kan bidra till att fler kvinnor väljer att söka in till
IT-, naturvetenskapliga- samt ingenjörsyrken
Fortsatt samarbete med studenter på högskole- och universitetsnivå som kan komma med
aktuell inputs och bidra med nytänkande
Att hitta en långsiktig finansieringsmöjlighet hade underlättat för organisationens verksamhet
Breda och omfattande nätverk inom många olika branscher och sektorer (som borde nyttjas i större utsträckning)
Bättre marknadsföring av deras event kan skapa möjligheter till ökat medlemsantal

Hot
•

•
•
•

Ansöka om nationella och internationella bidrag (EU-nivå) och projektmedel kan ses som
ett hot då risken är stor att bidragen tilldelas andra organisationer. Därmed får WiTEC
sämre möjligheter att driva sina frågor och angelägenheter samt påverka förändringar av
regelverk som inte främjar WiTECs arbete
Ett högst osannolikt hot skulle kunna vara att frågorna WiTEC arbetar med inte längre är
aktuella (vilket i så fall kanske skulle visa på att de har arbetat väl med frågorna)
Att det kan bli svårt att bilda en ny styrelse (om så skulle behövas) som dels är beredda att
lägga ner mycket egen tid, och dels har kvalificerad erfarenhet
Om marknadsföringen av organisationen inte förbättras, riskerar medlemsantalet att kvarstå eller till och med minska
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3. Kartläggning av intressenter och publiker
I detta avsnitt redogörs kortfattat den teoretiska begreppsdefinitionen av intressenter och vilka
intressenter som kan identifieras och kopplas till WiTECs verksamhet. Vidare följer en redogörelse för organisationens publiker och målgrupper samt vilka mål och effektmål projektet avsett
att uppnå. Kapitlet avslutas med en redovisning om valet av strategier för mediespridning.
3.1 Intressenter och intressentmodell
Den teoretiska definitionen av intressenter är en något kontroversiell fråga. En begreppsförklaring lyder: grupper som är beroende av företaget och vilka företaget samtidigt är beroende av
(Borglund et. al 2008, 65). Denna definition, som fortfarande är aktuell, formulerades av den
svenska akademikern och konsulten Eric Rhenman på 1960-talet. Rhenman har även konstruerat
den så kallade intressentmodellen, vilket är en tankemodell och grundläggande till de teoretiska
referensramar som CSR-begreppet utgår från. Intressentmodellens främsta syfte är idén om att
vårda relationerna med de viktigaste intressenterna, där varje intressent försöker uppnå vinning
av olika slag genom att samverka med andra intressenter (Borglund et. al 2008, 66). Intressentmodeller är en konstruktion som inte uteslutande kan användas av företag, utan är aktuell för alla
typer av verksamheter (De Geer 2012, 35)
Figur 1. Klassisk intressentmodell: vilka grupper som identifieras som intressenter kan variera.

DET ALLMÄNNA
ANSTÄLLDA

INVESTERARE

Organisationen

ÄGARE/STYRELSE
	
  

MEDIA	
  	
  

LEVERANTÖRER
KONKURRENTER

Källa: De Geer 2012, 35.
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Denna klassiska form av intressentmodell används främst när företag ska kartlägga sin verksamhet när de ska starta upp- eller i deras fortsatta CSR-arbete. CSR innebär hur företaget tar sitt
sociala och moraliska ansvar gentemot samhället och kan bland annat innefatta hur organisationen arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor eller hur det ekonomiska och sociala behovet på ett
företag eller i en organisation ser ut (Thiele 2013, 5).
3.2 Intressentanalys av WiTEC
I denna kontext kommer dock intressentmodellen att ligga till grund för en intressentanalys av
WiTEC och vilka möjliga intressenter de i skrivande stund har. Då WiTEC är en ideell organisation finns det således vissa komponenter i den klassiska intressentmodellen (figur 1) som inte är
aktuella att inbegripa i analysen, så som ”leverantörer” och till viss del ”anställda”, då organisationen saknar detta. Organisationens storlek är också en viktig omständighet värd att ta i beaktande, då denne är förhållandevis liten och med en låg igenkänningsfaktor hos ”allmänheten”
(Montgomery et al 2014, 4). Detta till trots, har WiTEC tre samarbetspartners; Business Management Öresund (BMÖ), Teknik College Halland och Helsingborg International Connections.
Business Management Öresund är en ekonomisk förening som stöttar entreprenörer att utvecklaoch förverkliga sina idéer till innovationer (WiTEC.se/partners). Då konkurrensen från WiTEC
Sweden har vuxit de senaste åren finns det enligt Ingrid Thuresson dock planer på att lägga ner
verksamheten.
3.2.1 Investerare
Teknik College
Teknik College är inte som man skulle kunna tro en skola utan benämningen handlar i grund och
botten om en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar.
Det finns tio kriterier som skall uppfyllas för att en utbildning skall få certifiering som Teknik
College. Bland annat ska det finnas en regional samverkan med näringslivet, utrustningen som
används i utbildningen skall uppnå en viss kvalitet och lärmiljön skall vara verklighetsanpassad
som stimulerar kreativitet och engagemang. Precis som WiTECs vision, är Teknik Colleges målbild att studenter och näringsliv ska samarbeta. Syftet är också att näringslivet skall vara med och
påverka vilka utbildningar som bör finnas i relation till vilket behov som finns på arbetsmarknaden, vilket görs genom en regional styrgrupp med representanter från näringslivet, främst inom
industri- och den tekniska sektorn (Burge 2015-09-29).
Utifrån intressentmodellen kan Teknik College teoretiskt betraktas som investerare, men verkligheten ser något annorlunda ut. I dagsläget finns en dialog mellan WiTEC och Teknik College
men det finns däremot inte något aktivt samverkande projekt mellan parterna. Då Teknik College
är en organisation med ett nationellt nätverk bestående av bland annat näringslivsaktörer, är det
följaktligen mycket fördelaktigt för WiTECs del att fortsätta upprätthålla en god kontakt med
Teknik College samt öppna dörrarna för ett nytt samverkande projekt. Nätverket skulle exempelvis kunna nyttjas för spridningen av mentorskapet då Teknik College arbetar med ungdomar på
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gymnasiet. I gengäld kan WiTEC erbjuda gymnasieungdomarna möjlighet att delta i mentorsprogrammet, för att de redan i ett tidigt stadium ska känna till fördelen med att ha en vägledande
yrkesverksam person i sin närhet.
3.3Konkurrenter
WiTECs koncept att arbeta för att stärka kvinnors drivkraft inom mansdominerande områden, är i
sig ett unikt åliggande och följaktligen har inte några bestämda konkurrenter kunnat identifieras
som kan kopplas till deras generella verksamhet. Ser man emellertid till uppdragets syfte att
skapa mentorskapsmodeller, finns det huvudsakligen två geografiskt närliggande konkurrenter
och nedan följer en kort redogörelse av dessa.

3.3.1 Alexandersoninstitutet
En organisation som arbetar med mentorskapsmodeller är Alexandersoninstitutet på Campus
Varberg. Organisationen startade i december 2008 som en systerorganisation till Campus Varberg med syftet att i huvudsak vara en mittpunkt i den regionala utvecklingen. Vidare vill organisationen på ett distinktare sätt koppla samman näringsliv med utbildning samt forskning med
utveckling. De arbetar också för att ta till vara på de regionala utvecklingsbehoven kopplat till
näringslivet genom att bland annat bidra till ökad konkurrenskraft för regionen och bidra till internationalisering (Alexandersoninstitutet.se/verksamhet). Utöver att fungera som en länk mellan
tidigare nämnda sektorer och kunskapsområden, är Alexandersoninstitutets ambition även att
skapa nätverk där företag kan mötas och tillsammans generera lösningar på gemensamma problem, växla kunskap och erfarenheter samt att driva olika former av samarbeten (Alexanderssoninstitutet.se/nätverk).
3.3.2 Competensum
Competensum är ett institut som arbetar för kompetensutveckling inom privata såväl som offentliga organisationer och kvalificerade yrkesutbildningar på högskolenivå. Liksom Alexandersoninstitutet arbetar Competensum för att länka samman yrkesverksamma personer inom olika
sektorer. Samarbetet kan exempelvis handla om ledarskapsutveckling av chefer eller verksamhetsförändringar som kan vara i behov av vägledning (Competensum.se/ skraddarsyddkompetensutveckling). Mentorsprogrammet sträcker sig över ett år i taget där Competensum opererar
som ett nätverk dit både mentorer och adepter kan anmäla sig. Efter intervjuer matchas mentorer
och adepter samman och här är det väsentligt att det skapas en öppen dialog mellan parterna och
att det finns tydliga målsättningar om vad mentorn och adepten önskar uppnå med samarbetet
(Gustafsson 2015-10-30).
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3.4 Projekt- och kommunikationsmål
Oavsett vilken form, innehåll eller omfång ett projekt har är det alltid viktigt att upprätta ett mål
som projektet i slutändan ska uppnå, och som naturligtvis även ska vara vägledande under arbetets gång (Smith 2013, 97). Målet som formuleras i inledningen av arbetsprocessen ska uttryckas
i allmänna ordalag och inte innehålla möjliga åtgärdsförslag utan dessa kommer i ett senare skede
(Smith 2013, 97).
I boken ”Cases in Public Relations Management”, menar Patricia Swann att kommunikationsmål
kan delas in i tre olika kategorier.
•
•
•

Reputation management goals: handlar om identitet och uppfattning av organisationen.
Relationship management goals lägger fokus på hur organisationen knyter an med
allmänheten.
Task managament goals handlar om att uträtta vissa sakfrågor (Smith 2013, 98).

Ett projektmål är sålunda inte detsamma som en organisations generella mål. En PR-strategi är ett
officiellt uttalande som bör överensstämma med organisationens ställning och härstamma från
organisationens grundläggande värderingar och mål (Smith 2013, 100). Det sistnämnda är även
något som återfinns i Smiths redogörelse kring proaktiva och reaktiva strategiska handlingsplaner. En mer utförlig beskrivning kring dessa begrepp redovisas senare i denna rapport.
3.4.1Projektmålet
Vårt projektmål har specificerats och sammanställts av WiTEC utifrån deras önskningar och
framförallt behov. Ett behov de har observerat under en tid, är det faktum att allt fler människor
är i behov av handledning i diverse former (Thuresson, 2015-10-23). WiTEC har ett tema som är
utgångspunkten i deras arbete under ett år. För åren 2015-2016 valde de att uppmärksamma just
vägledning och formuleringen för temat blev följaktligen: ”Har mentorskap någon betydelse?”,
vilket är den kanske viktigaste komponenten vi har utgått från i uppdraget. Uppdraget och projektmålet står naturligtvis även i samklang med WiTECs huvudsakliga syfte att stärka kvinnor
inom mansdominerande yrkesområden. Målet har följaktligen varit att skapa en mall om mentorskap för kvinnor inom de yrkesområden som traditionellt är mansdominerade.
Inledningsvis var tanken att utforma två till tre modeller för olika målgrupper och som kunde
riktas till kvinnor som bland annat befinner sig i olika karriärskeenden och vill utvecklas eller
avancera inom sitt yrkesområde. För att få en kvalitativ modell och hitta ett lämpligt användningsområde för dessa, valdes dock att göra en begränsning i antalet modeller och målgrupper. Vi
har därför utformat en prototyp som främst riktar sig till kvinnliga studenter på högskole- och
universitetsnivå inom sektionerna för ekonomi, teknik, naturvetenskap och IT. Vad som varit av
yttersta vikt i processen, är att matchningen mellan mentor och adept fungerar fördelaktigt då
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detta är en av de grundläggande byggstenarna för att denna modell ska fungera på lång sikt och
som WiTEC förhoppningsvis kan fortsätta arbeta vidare med.

3.4.2Effektmål
För att kunna mäta effekten av det framtagna målet utifrån de handlingsstrategier som tillämpats
behöver effektmålet således även operationaliseras för att det ska vara mätbart (Bryman 2011,
151). I ett inledande skede var vårt effektmål att mentorskapsrelationerna skulle: generera i individuell utveckling för såväl adept som mentor, men då detta var en alltför abstrakt beskrivning
behövdes en tydligare definition och operationalisering för att effektmålet även skulle kunna valideras. Valet föll därför på att konstruera två typer av utvärderingar – en för adepter och en för
mentorer. Utvärderingen innehåller ett frågeformulär rörande mentorskapet för att ta reda på de
inblandade aktörernas åsikter samt även för att få feedback från desamma.
Då utvärderingarnas främsta syfte är att WiTEC ska kunna få feedback för att kunna analysera
och bedöma sina mentorskapsrelationer är dess validitet av en något annorlunda karaktär än vad
som normalt sett förekommer vid exempelvis kvantitativa undersökningar. Den vanligaste förklaringen till validitet handlar om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta
ett begrepp, verkligen mäter just det begreppet (Bryman 2011, 162)

3.5 Budskaps- och medievalsstrategi
I den strategiska kommunikativa processen finns en faktor som är minst lika viktig som budskapet som ska förmedlas, nämligen att rätt mediekanal för ändamålet används. För att välja ut detta
medium är det viktigt att ha kunskap om vilka mediekanaler som målgrupper använder sig av för
att kunna effektivisera budskapsprocessen och utnyttja befintliga resurser (Strömbäck 2014, 208209). Med andra ord, ju mer kunskap man har om vilka målgrupper man når via olika medier,
desto bättre.
Som tidigare nämnts, har projektets slutmål varit att skapa mentorskapsmodeller för kvinnor,
vilket följaktligen även har varit det budskap vi vill kommunicera. Vi ville att kommunikationen
skulle ske från WiTECs befintliga hemsida, då det kunde finnas risk för att ytterligare en hemsida
eller mobilapplikation, kunde förbrylla mottagarna samt att det, inom den angivna tidsramen,
hade varit svårt att marknadsföra en helt ny tjänst. I nästkommande kapitel presenterar vi åtgärdsförslag och en grundläggande konceptskiss som WiTEC kan arbeta vidare med när vårt samarbete är över.
3.5.1 Proaktiv och reaktiv handlingsplan
Ett utmanande element i den strategiska kommunikativa processen är att utforma en strategisk
handlingsplan, utifrån vilken organisationen eller företaget förmedlar sina värderingar och policys till berörda publiker. En utmaning återfinns även i att identifiera dessa värderingar, så att det
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budskap som kommuniceras faktiskt ligger i linje med det som organisationen i praktiken arbetar
med (Smith 2013, 113). Det går vidare att skilja mellan proaktiva och reaktiva handlingsstrategier
och här gör Smith en indelning av proaktiva strategier i två beståndsdelar; handling och kommunikation. I följande text beskrivs proaktiva handlingsstrategier översiktligt och senare i avsnittet
kommer en redogörelse för hur en proaktiv kommunikativ strategi kan komma till uttryck.
Att agera enligt den proaktiva handlingsplanen innebär att: 1) utvärdera organisationens prestation som nämndes ovan; arbetar organisationen med det de utger sig för att göra? Sådana processer kan exempelvis innefatta CSR-arbete (Smith 2013, 114). 2) Engagera allmänheten eller
publiken, vilket kan göras genom marknadsundersökningar för att fånga upp nyttig feedback. 3)
Anordna event eller PR-trick. Det sistnämnda är ett marknadsföringsknep som används för att
vinna publicitet i medierna och här läggs sällan tunga värderingar bakom eventet (exempelvis
flashmobs). Avslutningsvis presenterar Smith idén om att engagera sig i sponsrings- och välgörenhetsarbete, exempelvis genom att bidra med något vid en inträffad händelse som kan generera
i positiv publicitet för företaget eller organisationen (Smith 2013, 128).
Flera steg i Smiths modell är emellertid svåra att applicera på vår organisation. Dels är WiTEC en
ideell organisation utan vinstintresse och sålunda inte ett föreliggande mål för kommersiell påverkan av olika slag. Dels är de även en förhållandevis liten organisation med få intressenter och
låg grad av igenkänningsfaktor hos ”allmänheten” (Montgomery et al. 2014, 4). Som nämnts tidigare i texten har vi varit i kontakt med en lärare och tillika lektor i miljövetenskap på Högskolan i Halmstad för att fråga om vederbörande känner till organisationen, samt vilka uppfattningar
denne i så fall kunde tänkas ha. Emellertid visade det sig att personen, som arbetar på sektionen
för ekonomi, teknik och natur (ETN), inte hade någon kännedom om WiTEC (Waara, 2015-0923). Som tidigare nämnts är en viktig komponent i strategiska planer att involvera och engagera
allmänheten eller den specifika publiken/målgruppen. Detta kan bland annat generera feedback
från publiken så att organisationen på så vis ska kunna utvärdera sina handlingsstrategier (Smith
2013, 347). I detta kan vi också identifiera en viss problematik då WiTECs uttalade målgrupp är
begränsad, både teoretiskt och i praktiken. WiTEC har i skrivande stund endast ett trettiotal medlemmar (Thuresson 2015-09-22) och att återfå feedback från dem är naturligtvis viktigt, men resultatet skulle sannolikt inte grundligt reformera organisationen.
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4. Presentation av konceptmodell samt åtgärdsförslag
I följande kapitel redovisas rekommendationer som bör vidtas för att mentorskapsmallen ska
uppfylla sin tänkta funktion. Avsnittet innehåller också en redogörelse för våra konstruerade
personas, en konceptskiss kring det praktiska arbetet samt konkreta åtgärdsförslag.
4.1 Konceptskiss (Se bilaga 1).
Att utforma en konceptskiss är ett bra sätt att strukturera det kommande arbetet med att utforma
exempelvis en hemsida. Utöver att fylla det tomrum som uppstår mellan ett identifierat behov och
designen i sig, är även en konceptskiss fördelaktig för att fylla ett andra tomrum som kan skapas
mellan det identifierade problemet samt hur problemlösandet går till (Brown 2011, 67). Skissen
kan vara väldigt omfattande och bör vara av en detaljrik, konkret karaktär för att utomstående ska
kunna förstå modellens innehåll, men framförallt dess syfte (Brown 2011, 78). En konceptskiss
utgår från två fundamentala byggstenar; noder och länkar. Noder representerar substantiv och
länkarna representerar de verb som används för att beskriva förhållandet mellan dessa (Brown
2011, 71).
4.2 Personas (Se bilaga 2).
Innan den faktiska konceptmodellen formges, är det dock viktigt att skapa sig en uppfattning om
vilket behov mottagarna har och kartlägga deras bakgrund och beteende samt konstruera tänkbara
scenarion som är kopplade till den produkt eller tjänst kartläggningen är ämnad för. Det samlade
namnet på detta är personas. Personas beskriver en fiktiv person som representerar en specifik
användargrupp och beskrivs utifrån ovan nämnda kriterier, så som deras utmärkande beteende
och vad de förväntar sig från den produkt som man arbetar med (Brown 2011, 36). Med utgångspunkt i Browns bok, konstruerade vi fyra imaginära personas som baseras på fyra verkliga personers åsikter och drivkrafter och vad deras förväntningar och målsättningar skulle kunna vara på
mentorsprogrammet om de hade deltagit. Det var mycket värdefullt att få åsikter och tankar från
externa aktörer för att få en uppfattning om den konceptmodell vi börjat konstruera skulle kunna
motsvara det som målgruppen eventuellt kan komma att efterfråga.
4.3 Åtgärdsförslag
Det utkast vi arbetat fram handlar om att lansera en så kallad microsite på WiTECs hemsida som
kan vara ett led i deras fortsatta arbete med mentorskap. Detta alternativ gör att adepter och mentorer samlas i samma forum. En microsite innebär att det finns en länk från den befintliga hemsidan som öppnar en ny flik. Sidorna är följaktligen länkade till varandra men de kommer att finnas
i två olika fönster i webbläsaren. Anledningen att vi valde att utforma en microsite var för att
studenter och mentorer på ett smidigt och effektivt sätt ska kunna anmäla sig till mentorsprogrammet. Till en början hade vi en tanke om att skapa en mobilapplikation. Denna idé negligerades relativt snabbt eftersom vi upplevt att WiTEC redan har svårigheter att kommunicera via deras sociala medier, vilket gjorde att en applikation kändes svårare att etablera än en befintlig
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hemsida. Utkastet innehåller också förslag för hur WiTEC kan gå tillväga när vårt samarbete med
dem är avslutat.
Steg 1. Nätverka och på så vis hitta de första personerna som är villiga att ställa upp som mentorer.
Första steget för WiTEC i arbetsprocessen för att etablera mentorskapsprogrammet är att lokalisera lämpliga personer i deras befintliga nätverk som kan vara villiga att ställa upp som mentorer.
Detta bör vara det inledande steget på grund av att de inte kan ge ett löfte om mentorskap förrän
de vet att de kan erbjuda den kompetens som krävs för ett lukrativt samarbete mellan adept och
mentor. Att mentorerna åtminstone till en början, bör återfinnas bland WiTECs lokala kontakter
kan underlätta en närmare relation med både WiTEC och adepterna. Mentorerna kan på detta sätt
ge direkt feedback till WiTEC vilket kan resultera i att eventuella förändringar i programmet sker
snabbare.
Steg 2. Designa micrositen för att sedan lansera denna på WiTECs befintliga hemsida.
För den planerade micrositen har vi tagit fram ett förslag på en så kallad wireframe för att få en
överblick över hur ansökningssidan kan se ut. En wireframe är ett slags skal som används när
exempelvis webbsidor och mobilapplikationer ska konstrueras och är en skiss över hur sidan kan
komma att se ut (Brown 2011, 168). Vidare innehåller sidan information om vad mentorskapet
innebär och vad som förväntas av den som ansöker. Avslutningsvis kommer det finnas två länkar
som leder till två olika formulär, ett för mentorer och ett för adepter. Dessa formulär utformades
med inspiration hämtad från Charlotta Wikströms “Vinnande mentorskap - en praktisk handbok”
(2009, 132-133).
Steg 3. Marknadsföra mentorsprogrammet på gymnasier och högskolor för att på så vis hitta
adepter.
Som nämnts flertalet gånger tidigare behöver WiTEC utveckla sin marknadsföringsstrategi för
sin hemsida samt för mentorskapsprogrammet så att det blir synligt för så många som möjligt. Då
målgruppen i denna kontext redan är specificerad ger detta WiTEC en fördel eftersom de inte
behöver utföra en målgruppsanalys. WiTEC borde följaktligen arbeta mer proaktivt (Smith 2013,
113), exempelvis genom att anställa en person med en breddad och mer nutida kommunikationskompetens för att de mediala plattformar som WiTEC använder ska vara uppdaterade. WiTEC
måste kort och koncist anpassa sig efter målgruppen (Strömbäck 2014, 208-209), vilket även kan
underlätta för målgruppen att orientera sig bland den information som WiTEC skickar ut.
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5. Utvärdering
Följande text behandlar den avslutande delen av projektet, utvärdering. Kapitlet inleds med en
beskrivning av vad en utvärdering är, som följs av en redogörelse för huruvida vårt projektmål
har uppnåtts eller inte. Vidare följer en utvärdering av de effektmål som projektet inledningsvis
avsåg att uppnå.
En universellt fastställd bild av vad en utvärdering bör innehålla eller hur den ska se ut finns i
dagsläget inte men den kan utföras i nästan alla typer av verksamheter och organisationer (Karlsson Vestman 2011, 21). En variant av utvärdering är att analysera projekt, vilket är värdefullt då
otydligheter som förekommit under arbetsprocessen kan klaras upp, utforma åtgärder och säkerställa att det syfte som projektet utgått från har följts (Karlsson Vestman 2011, 23). Statsvetaren
Evert Vedung påpekar att det är viktigt att en utvärdering utförs i efterhand och att det då är viktigt att inta en kritisk ställning till det egna arbetet, för att även kunna motivera de val som gjorts
under arbetets gång. Utvärderingen bör vara av konstruktiv karaktär men det är även viktigt att de
positiva aspekterna i arbetet lyfts fram (Karlsson Vestman 2011, 25).
Vi har valt att utgå från en teoriinriktad utvärdering som grundar sig i teorier om interaktiv forskning, med betoning på behovet av samspel mellan domäner och aktörer. Teorin framhäver vikten
av gemensam kunskapsbildning och ett kollektivt lärande (Karlsson Vestman 2011, 132). I vårt
fall handlar det då om samspelet mellan mentorer och adepter, snarare än domäner och aktörer.
Vi har valt att arbeta med att öka kunskapen kring det nya arbetssätt WiTEC står inför och har
även lyft vilka möjligheter samt begränsningar som kan uppstå i organisationens kommande
mentorskapsprogram (Karlssson Vestman 2011, 129).
5.1 Uppnått projektmål
De riktlinjer WiTEC delgav oss i början av hösten var att utforma olika mentorskapsmodeller
anpassade efter olikartade målgrupper, som exempelvis baserades på studenter, nyanlända och
kvinnor som befinner sig i arbetslivet. De anvisningar vi fick var ytterst abstrakta och några restriktioner gällande arbetets omfång, innehåll eller form uttalades inte. Anvisningen gällande hur
många modeller som skulle utformas fick i ett senare skede anpassas, då tid och brist på kunskap
satte vissa begränsningar. Därför landade slutmålet på att lansera en mall för kvinnliga studenter
som kan användas på såväl gymnasie- som högskole och universitetsnivå. Begränsningen kändes
som ett fördelaktigt val då kvalitén på mallen sannerligen skulle höjas. I efterhand är vår uppfattning att detta val dessutom resulterade i ett mer kvalitativt arbete än vad det troligtvis hade blivit
om fler målgrupper hade inkluderats.
Att göra en konstruktiv utvärdering upplevde vi var en svår uppgift, då det är lätt att vara partisk
med den egna produktionen eller arbetet. Det inledande målet med projektet var att skapa modeller som visar på en tydlig strategi för matchning mellan adept och mentor. Ju längre arbetet
fortskred gick det dock upp för oss att projektets helhet handlade mer om hur mentorerna och
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adepterna kan inleda sitt samarbete, snarare än att fokusera på matchningsprocessen. Denna uppgift ligger nu i WiTECs händer och som tidigare nämnts är det de som kommer sköta den fortlöpande matchningsprocessen. Vi anser dock att vi har arbetat fram en tydlig struktur för vilka
egenskaper och förutsättningar mentorer och adepter bör ha för att kunna delta i programmet.
Under arbetsprocessen utformades en konceptskiss för att konkretisera projektets helhetsbild.
Denna ger exempel på vilka resultat mentorskapsrelationen kan mynna ut i, vilka egenskaper
samt samarbeten som är väsentliga för att mentorskapsprogrammet ska generera önskat resultat.
Trots konceptskissens detaljrikedom finns det utomstående faktorer som kan sätta käppar i hjulet
och förhindra att våra effektmål inte uppnås, vilket redogörs i avsnittet nedan.
5.2 Utvärdering för kommande effektmål (Se bilaga 3).
Vårt effektmål för projektet är att framgångsrika mentorskapsrelationer ska ha möjlighet att växa
fram, vilka skall generera i individuell utveckling för både adept och mentor. I denna kontext
syftar individuell utveckling till att adepten kan få inspiration från mentorn, vilket kan leda till en
ökad studiemotivation. Mentorns individuella utveckling syftar i denna konstellation istället till
att utveckla såväl ledarskaps- som samarbetsförmåga, exempelvis att vara lyhörd för någon annans behov och att stödja adepten snarare än att hävda sig själv.
Då effektmålet är alltför abstrakt för att det ska kunna vara mätbart, behövdes som tidigare
nämnts en operationalisering av hur detta skulle kunna visa sig. Åtgärden som därmed vidtogs,
blev att utforma en utvärderingsenkät som både adepter och mentorer får fylla i vid deras sista
mentorsmöte. Utvärderingsenkäten innehåller avslutningsvis en fråga som lyder: “På vilket sätt
fick ni höra talas om WiTECs mentorskapsmodeller?”. Frågan är avsedd att kunna utvärdera vilken medieplattform som varit mest effektiv vad gäller marknadsföringen av tjänsten (Smith 2013,
350). För WiTECs del är detta en väldigt viktig komponent, då de i dagsläget inte har kartlagt
deras aktivitet på exempelvis sociala medier, samt hur många som i slutändan läser deras inlägg.
Viktigt att poängtera är att ovanstående endast är förslag till hur arbetet med mentorskapet kan
underlättas för WiTECs del, då feedback kan bidra till förbättring och ett mer långsiktigt kvalitativt arbete. Detta är följaktligen inget som vi tvingar WiTEC att använda, men vi kommer betona
att detta är fördelaktigt för deras del och något som kan gynna organisationen. Arbetsprocessen
har generellt varit effektiv och vi har uppnått milstolparna inom de angivna tidsramarna. Såhär i
efterhand hade det varit en fördel att börja med det specifika projektmålet tidigare än vi gjorde,
såsom att göra mer djupgående efterforskning som hade kunnat resultera i olika infallsvinklar vad
gäller utformningen av modellerna. Ett positivt utfall var det faktum att vi begränsade målgruppen och antal modeller till en, vilket gör att den blir mer centrerad och därmed hade vi i slutprocessen tid att reflektera kring det mer. Den negativa konsekvensen av detta val, är att det finns en
risk att det trots allt blir för smalt och att vi missar en del av de som redan befinner sig i arbetslivet som är WiTECs huvudsakliga målgrupp.
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En annan aspekt vi reflekterat kring under utvärderingen gäller våra personas. Om tiden funnits
hade vi gärna utvecklat samt gjort en mer djupgående kartläggning av dessa. Med det menar vi att
det hade kunnat vara möjligt att ha ett bredare spektrum av olika sorters personas angående ålder
samt behov. Detta hade givit mer information som hjälpt en framtida matchning för sådana
personas. Svårigheten att utvärdera denna typ av projekt, där riktlinjerna från början var ytterst få
och begränsade, är att urskilja rätt och fel handlingsstrategier. I skrivande stund, innan det färdiga
alstret har lämnats vidare till WiTEC, är det således endast vi som kan analysera den produkt som
framställts under arbetets gång. Vår uppfattning är att vi har nått upp till det projektmål som
formulerades i inledningen av arbetet. Att utvärdera effektmålen ligger nu dock i WiTECs händer, liksom att förvalta den mentorskapsprototyp som vi kommer att överlämna till dem.
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Bilaga 1
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Bilaga 2
Personas 1
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Anna Holmberg
Mål och förväntningar mentorskap
Att mentorn är öppen och driven och de har gemensamma mål. Anna vill ha tydliga förutsättningar på vad som ska ske och vad deras gemensamma målbild är. Hon kan tänka sig att
processen inte bara handlar om samtal utan även fungerar som en praktik.
Scenario
Anna och hennes mentor har kommit överns om att deras kontakt ska ske via mejl. Mentorn
har slutat korrespondera, hur ska Anna nu gå tillväga?
Frågor om tjänsten
Anna hade innan processen startat gärna få en tydlig bild av vad som förväntas av henne och
även vad hon kan ställa för krav. Hon hade gärna sett ett schema hur uppläget skulle se ut.
Orosmoment
Att kemin inte ska fungera mellan henne och mentorn. Matchningen fungerar inte som den
ska, anna förväntar sig då att hon får en ny metor.

Bakgrund
Anna är en 24-årig kvinna som läser civilingenjör, inriktning industriell ekonomi, energi och miljö vid Karlstad universitet. Hon är
en ambitiös tjej som som gillar att ha många
bollar i luften.

Beteende
Samarbetsförmåga
Arbetar helst självständigt

Gruppmänniska
Ambitiös

Tillfredställd

Målmedveten
Flexibel

Bakåtsträvande

Anpassningsbar
Datorkunskap

Nybörjare

Välutvecklad förmåga
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Bilaga 3
Personas 2

Deniz Yeniler

Mål och förväntningar mentorskapsprogrammet
Deniz förhoppning är att få en mentor som arbetar inom samma område som hon kommer att jobba
med och med liknande ambitioner och drivkraft som henne själv. Hon vill gärna att mentorskapet ska
ge henne insikt i vad jobbet innebär samt få hjälp att träffa andra verksamma personer och skapa ett
kontaktnät. Deniz kan även tänka sig att relationen inte enbart handlar om vägledning, utan kan fungera
som en praktik eller möjlighet att “skugga” mentorn, för att på så sätt ge mervärde till mentorskapet.
Scenario
I matchningsprocessen har Deniz och mentorn kryssat i att de kan tänka sig att ha en mentorsrelation på
distans, eftersom de geografiskt bor långt från varandra. De har bestämt att de möten som ska genomföras kommer ske via exempelvis Skype och telefonsamtal. En bit in på året upplever dock både Deniz
och mentorn att de inte får ut vad det förväntat sig av programmet.
Frågor om tjänsten
Hur kontakten med mentorn ska ske är något som Deniz undrar över samt under hur lång period som
mentorskapet ska vara. Deniz undrar även om det skulle finnas någon möjlighet att träffa andra som
deltar i mentorsprogrammet, då det hade varit givande att träffa andra som är intresserade av samma
karriärväg och reflektera tillsammans.

Bakgrund
Deniz är en 28-årig kvinna som läser till
gymnasielärare på Högskolan i Halmstad. Hennes huvudämnen är religion och
engelska, hon får en lärarexamen i juni
2017. Deniz är en effektiv person som
gillar att engagera sig i olika föreningar,
både i och utanför skolan. Yrkesmässigt
är Deniz dröm att bli rektor eller så kallad
förstelärare.

Orosmoment
Det Deniz oroar sig för är om personkemin med mentorn inte fungerar. Drömscenariot i matchningsprocessen hade varit att träffa tre mentorer för att se med vem hon klickar bäst. Något annat som Deniz
hade tyckt varit ofördelaktigt är om hon behöver resa för att träffa sin mentor.
Beteende

Samarbetsförmåga
Arbetar helst
självständigt
Tillfredställd
Bakåtsträvande
Nybörjare

Gruppindivid
Ambitiös
Flexibel
Datorkunskap

Målmedveten
Anpassningsbar
Välutvecklad förmåga
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Bilaga 4
Personas 3

Julia Berggren

Mål och förväntningar mentorskap
Julia förväntar sig en mentor som man känner att man kan bistå med vägledning vad gäller olika processer på arbetet samt förbättring av sitt CV. Julia efterfrågar egenskaper som pålitlig, ärlig, driven,
social samt flexibel. Positivt om mentorn kan erbjuda någon form av nätverk.
Scenario
Under den pågående mentorsrelationen får Julia en praktikplats i Göteborg som hon inte tacka nej
till. Julia känner då att hon inte kommer ha tid att samtidigt engagera sig i mentorskapet och vill
därför avsluta programmet. Vad är en hennes skyldigheter till mentorn?
Frågor om tjänsten
Julia har ett flertal frågor och dessa innefattar om det finns ett konkret mål med vad relationen ska
generera i samt om det finns någon struktur? Julia undrar även hur lång period man har sin mentor samt om det kommer finnas någon gemensam träff med andra mentorer och adepter? Finns det
möjlighet att ha fler än en mentor om man vill ha från olika branscher? Får mentorerna betalt eller
arbetar de ideellt?
Orosmoment
Det Julia oroar sig över är ifall man inte får ut det man vill av relationen och i så fall om det finns
någon person som man kan få hjälp av med att ta den diskussionen?

Bakgrund
Julia är en 24-årig kvinna, som studerar på Högskolan i Halmstad. Hon
kommer få en examen som byggingenjör med inriktning konstruktion
efter avslutade studier i juni 2016.
Julia är en organiserad och driven
person. Hennes mål är att ha en viktig
och ansvarsfull roll.

Beteende
Samarbetsförmåga
Arbetar helst självständigt

Gruppmänniska
Ambitiös

Tillfredsställd

Målmedveten
Flexibel

Bakåtsträvande

Anpassningsbar
Datorkunskap

Nybörjare

Välutvecklad förmåga
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Bilaga 5
Personas 4

Malin Johansson
Mål och förväntningar mentorskap
Malin förväntar sig att ha en nära kontakt med sin mentor under hela matchningsperioden. Hon är
intresserad av att få höra hur mentorn jobbar samt att hon får mycket tips om vad hon vad kan göra
för att nå sina mål. Malin ser gärna få en inblick i arbetslivet och konkreta tips på vad hon bör studera
eller praktisera för att karriären ska så en bra start. Hon hade tyckt det var kul att få komma i kontakt
med en politiker som jobbar kommunalt eller offentligt och som sitter i nämnder eller styrelser.
Scenario
WiTECs hemsida kraschar och det är sista ansökningsdagen för mentorskap, hur ska Malin gå tillväga med sin ansökan?
Frågor om tjänsten
Malin hade gärna sett hur matchningsprocessen gick till och vilka mentorer som var aktiva i programmet. Vad förväntas av henne under perioden och om det finns instruktioner på hur hon under
ska dokumentera processen.
Orosmoment
Det Malin har som orosmoment under matchningen är om hon och mentorn har samma förväntningar.

Bakgrund
Malin är en 22- årig kvinna som
studerar på Högskolan i Halmstad.
Hon kommer få en kandidatexamen i
Statsvetenskap efter avslutande studier i juni 2016. Malin har höga ambitioner och brinner för ämnena inom
Statsvetenskap.

Beteende
Samarbetsförmåga
Gruppmänniska

Arbetar helst självständigt
Ambitiös
Tillfredsställd

Målmedveten
Flexibel

Bakåtsträvande

Anpassningsbar
Datorkunskap

Nybörjare

Välutvecklad förmåga
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Bilaga 6
Utvärderingsenkät för mentorskap

Utvärderingsenkät
Namn:
Roll(adept/mentor):
Tidsperiod i mentorskapsprogrammet:

Om möten
Antal möten i månaden:
Antal möten totalt:
Var antal möten tillräckliga?
Hade du önskat fler gemensamma träffar med samtliga deltagare?

Om mentorskapsprogrammet
Vad har varit mest givande under perioden?

Har du utvecklats som person?

Om ja – varför? Om nej – varför inte?

Är det något som behöver förbättras med upplägget för programmet?

Om mentorn
Var du nöjd med din mentor?
Om ja – varför? Om nej – vad hade denne kunnat göra annorlunda?

Upplevde du att mentorn var engagerad i er relation?

Övriga frågor
Skulle du rekommendera programmet till någon annan?

Om nej - varför inte?

Hur fick du höra om programmet?

Övriga kommentarer:

