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Avslutning i mentorprogrammet
Mentorprogrammet som ingår i Interreg projektet via-
mentoring har avslutats den 28 januari. Deltagarna 
är arbetssökande invandrade kvinnor och män med 
akademisk bakgrund. De har deltagit i Minervas 
kvalitetssäkrade mentorprogram under ett år.

 

Mittuppföljning i mentorprogrammet 
inom via-mentoring / Interreg
Sayed är adept i mentorprogrammet, som har som mål att 
deltagarna ska hitta ett jobb som passar in på deras utbildning 
och erfarenhet. Sayed är IT ingenjör och har Annelie som också 
jobbar med IT, som sin mentor. Sayed har snart avslutat ett 
praktikuppdrag som Annelie har förmedlat till honom. Uppdraget 
gick ut på att skapa en ny hemsida till ett företag som förmedlar 
fastigheter på Höga Kusten. Företaget är nystartat och ägarna 
behövde hjälp med en ny hemsida som skulle visa upp deras 
verksamhet.

Sayed hade lite svårt i början att få grepp om uppdraget och 
vad företaget ville med sin hemsida. Men efter att samarbetet 
utvecklats blev också beställningen tydlig och hemsidan är nu i 
stort sett klar. www.hogakustensfastighetsmaklare.se

Det som återstår är en teknisk beskrivning och en användarhandbok 
samt referenstext. Den ska Sayed använda i sin CV.

Deltagare i mentorprogrammet i Interreg 
projektet via-mentoring 2013-2014

Intervju med adept och mentorparet Sayed och Annelie

Ann-Sofie Holmberg, mentor

De har fått jobb coachning, deltagit i seminarier/konferenser, gjort 
praktik, studerat, deltagit i nätverk och haft en egen mentor inom 
sitt yrkesområde. Under avslutningen deltog adepter, mentorer och 
Arbetsförmedlingen. Deltagarna fick utvärdera sin utveckling i 
programmet och särskilt gå igenom mentorrelationen. Uttalanden 
som ”jag har hittat ett jobb – min stress har minskat och jag 
känner ett lugn och har en tro på framtiden”. ”Nu ser jag flera nya 
vägar som leder mig rätt på svensk arbetsmarknad”. ”Nu vet jag 
hur viktigt det är att ha ett nätverk”. ”Min mentor har bidragit 
med möten inom mitt yrke, som gjort att jag förstår hur yrket 
fungerar i Sverige”. Vi 
önskar  deltagarna ett 
varmt lycka till i framtiden.

Stiftelsen Minerva har 
tagit tillvara kunskapen 
från deltagarna i 
kvalitetssäkringsarbetet.

Lanseringen av Minervas 
kvalitetssäkrade 
mentorprogram kommer 
att ske under våren 2014.

Som mentor har Annelie varit en viktig länk för Sayed i sitt 
samarbete med fastighetsföretaget. Annelie har varit ett stöd i 
dialogen och granskat Sayeds arbete.

Sayed understryker att han verkligen uppskattar sin mentor och 
hennes stöd och att praktikuppdraget varit givande och roligt.
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Seminarium med  
Elaine Eksvärd
Stiftelsen Minerva och Dala Sports Academy 
arrangerade den 26 september ett seminarium och 
workshop på Högskolan i Falun med Elaine Eksvärd.  

Det var en spännande eftermiddag när Elaine talade om konsten 
att få “folk” att lyssna. Bl a tog Elaine upp de fem grundläggande 
sakerna att tänka på vid kommunikation:

• Skalet. Hur ser du ut? Vilka signaler ger ditt utseende? Bra att 
veta!

• Kläderna. Undermedvetet bildar vi oss en uppfattning 
om varandra genom kläderna. Neutral kläsel bra för att få 
människor att lyssna!

• Rösten. Människor värderar rösten innan de lyssnar på vad du 
säger. Säg gärna var du kommer ifrån om du har en uttalad 
dialekt.

• Kroppsspråket. Inkludera alla när du pratar.
• Budskapet. Helst ska det gå att formulera i en mening. De som 

lyssnar bör välja ett förslag för att det är riktigt bra!
Elaines retorikbyrå heter Snacka Snyggt. www.snackasnyggt.se

Lokala genuskontrakt i Dalarnas 15 
kommuner
Två rapporter har givits ut om genuskontrakt i Dalarna. 
Den ena i norra Dalarna 2011 av W7 och den andra i 
södra och mellersta Dalarna 2013 av Stiftelsen Minerva.

Lokalt genuskontrakt är inget riktigt kontrakt utan en metafor för 
osynliga könsnormer i samhället. Hur kvinnor och män förväntas 
vara. Exempel är att män har högre lön för samma arbete, att 
kvinnor generellt har högre utbildning än män, att kvinnor 
förväntas vara mer omvårdande än män. En kommun med höga 

”poäng” i kartläggning av genuskontrakt är en mer jämställd 
kommun och då också en kommun som har större tillväxt.

Eftersom Falu Kommun var den kommun som utmärkte sig mest 
positivt avseende jämställdhet i kartläggningen, så har Minerva 
intervjuat Susanne Norberg  kommunalråd i Falu Kommun. 
Susanne blev naturligtvis glad att Falu Kommun fått så höga 

”poäng” i kartläggningen. Hon menar att det inte är en lump utan 
resultat av ett långsiktigt arbete med jämställdhet i kommunen 
både när det gäller politik, anställda och gentemot medborgarna. 
Exempelvis har kommunen obligatorisk utbildning i jämställdhet 
för förvaltningschefer och ledande politiker. Skolorna har också 
arbetat med metodiken ”På lika villkor” i många år vilket enligt 
Susanne har givit resultat.

Kommunen har också medborgardialog, vilket gör att det går 
att lämna synpunkter till medborgarrådet inför kommande 
beslut. Ett forum som mycket väl lämpar sig för synpunkter 
om jämställdhet. Men det finns mycket att fortsätta med enligt 
Susanne. Två utmaningar är helt jämställda löner och att bryta 
den könsuppdelade arbetsmarknaden. Avslutningsvis sade 
Susanne att hon i sitt dagliga arbete uppmuntrar och stöttar 
de personer som arbetar med jämställdhet. Att det behövs 
fler förebilder och att jämställdhetsarbetet ska synas tydligt i 
politiken.


