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Mentor

Varför får inte utländska akademiker jobb i Sverige?

Yrkesmentorer inom 

Rotary ideell 

förening bildas 2010 

tack vare ett starkt 

initiativ av Ulla 

Ekström från 

Vänersborg Aurora 

Rotary klubb



Från Västsverige till hela landet på 5 år

✓ Rotarys nätverk erbjuder mentorer i hela 

Sverige

✓ Mer än 30 Rotaryklubbar deltar i projekt 

som samarbetar med och finansieras av 

Länsstyrelser och kommuner

✓ 64 Rotaryklubbar är medlemmar men 

cirka 70 klubbar i landet stödjer 

Yrkesmentorerna eller bedriver lokala 

aktiviteter



Nationella resultat

• 800 registrerade mentor/adept-relationer

• Hälften av adepterna har fått jobb eller praktik

• Minskat intresse

• Ökat behov



Uppsala län

• Projekt under perioden 2016-01-01 – 2019-04-07

• Finansieras via §37a-medel av länsstyrelsen i 
Uppsala län

• Projektägare är Uppsala kommun

• Styrgrupp med Arbetsförmedlingen, Uppsala 
kommun och Rotary

• Administrationen sköts av Uppsala kommun

• Samtliga kommuner och klubbar i länet deltar

• Arbetsförmedlingen tilldelar adepter

• Rotary tillhandahåller mentorer



Rekrytering av mentorer

• Information vid presidentsamråd

• Presentation vid klubbesök

• Kortfattat CV med utbildning, befattning och 

intresse

• Mål om 20 överenskommelser/termin, mål om 60 

för projektet. Vid avslut fanns 65 mentorer och 150 

överenskommelser

• Kick-off på slottet med landshövdingen som värd



Mentor

Kick-off på Uppsala Slott

• It is fun to do good



Mentor

Introduktion och matchning

• Första mötet



Mentorsfasen

• Möten på valfri plats

• Skriva CV och introduktionsbrev

• Branschområdet i Sverige

• Komplettering av yrkessvenska

• Träna att ringa till personer

• Träna inför anställningsintervju

• Diskutera artiklar i facktidskrifter

• Tips på dörrar att öppna

• Branschtidningar med platsannonser

• Allmänt



Mål med mentorsverksamheten

• Introduktion till bransch-specifik del av svenska 

arbetsmarknaden

• Introduktion till svenskt samhällsliv

• Träning i yrkesterminologi 

• Varje relation mellan mentor och adept är unik

• Anpassning behöver ske till de enskilda 

förutsättningarna

• Målet är att adepten får arbete, praktikplats eller 

fortsätter med kompletterande studier

• Alla mentorskap når inte dessa mål men är ändå 

värdefulla



Mycket bra kombination

• Adepterna har utbildning, kunskap, erfarenhet

och vilja

• Rotarianerna har nätverk och social kompetens

• Alla kombinationer av mentorer-adepter har visat

sig vara bra!



Mento

En historia bland många

• Ninni från Knivsta RK 

• Sabiha ,lärare från

Aleppo

• Matchning vid första

mötet

• Praktik på skola

• Snabbspår för

utbildning till lärare

• Familj med ett barn

• Extra mormor



Rotarys grundläggande värdering

• Service above self

• Be the inspiration

• Connects the world

• Making the difference

• Serving humanity

• Mentorskap är paradgrenen



Tack för att Ni lyssnade!
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