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Civilekonomernas mentorprogram – ADEPTER 

 

1. Basen för förbundets mentorprogram är möten i grupp som kombineras med individuella 

möten 

2. Varje mentor har inte fler än fem-sex adepter, eftersom hen ska få tid och möjlighet att kunna 

bygga upp förtroendefulla relationer med adepterna 

3. Våra mentorer har lång och gedigen erfarenhet och kunskap som chefer och ledare. De har 

stor erfarenhet av att stötta och leda medarbetare på olika nivåer. Urvalet av mentorer har 

skett med stor omsorg 

4. Våra mentorer är beredda att avsätta tid och engagemang för att stötta sina adepters personliga 

karriärutveckling 

5. Mentorns uppgift är bl. a. att vara ett bollplank, en erfarenhetsbas, diskussionspartner samt en 

god lyssnare 

6. Våra mentorer är en resurs för sina adepter, om adepten utnyttjar mentorn på rätt sätt 

7. Adepterna i gruppen bildar också ett naturligt nätverk och stöd för den egna 

karriärutvecklingen 

8. Uppstarten mellan mentor och adept är viktig, varför förbundet alltid är med vid det första 

mötet. Detta för att klargöra förbundets, mentorns och adeptens förväntningar och roller. På 

ett övergripande plan går man också igenom värdegrund och förhållningssätt mellan mentor 

och adepterna 

9. Det är sedan alltid gruppen eller adepten som tar initiativet till ett möte och som ska förbereda 

sig på det som de/hen vill ska diskuteras vid mötet 

10. Vid möten mellan mentor och grupp/adept ska det alltid reserveras tillräckligt lång tid så att 

man verkligen hinner ägna sig åt de frågor som kommer upp 

11. En mentorgrupp träffas under en period av två år 

12. Både adepter och mentorer åtar sig att besvara frågor/enkäter från förbundet för att säkerställa 

kvalitet och vidareutveckling av Civilekonomernas mentorverksamhet 

13. Mentorn är skyldig att avveckla kontakt med adept som visar sig vara ”olämplig” att ingå i 

förbundets mentorverskamhet eller som har upphört att ta/hålla kontakt. Mentorn ska meddela 

detta till förbundet 

14. En adept/grupp som upplever problem i mentorskapet och som inte lyckas lösa dessa genom 

samtal med mentorn, ska kontakta förbundet 

15. När man får en mentor, bör man samråda med mentorn först innan man anmäler sig till 

förbundets karriärcoachningsprogram 


