
Utbildning och handledning för förmän 
 

  

För att utvecklas måste vi lära av varandra, 
föra kunnande vidare och tillföra ny kunskap. 
Att vara expert på sitt arbete är ett tecken på 
omfattande tyst erfarenhetsbaserat 
kunnande. Ett kunnande som kännetecknas 
av att vara personligt och arbetsrelaterat. Det 
tysta kunnandet finns i en person inte i 
teorier. Eftersom det tysta kunnande är svårt 
att kommunicera krävs en nära relation 
mellan parterna vid spridning av kunnandet. I 
ett mentorskapsförhållande skapas en sådan 
relation  samtidigt som mentorskap inom 
arbetlivet ofta kretsar kring just det arbete 
som utförs. Därför lämpar sig mentorskap väl 
för spridning av tyst erfarenhetskunnande 
 

Inspirationsföreläsning om mentorskap 
 

MENTORSKAP FÖR DELAD TYST KUNSKAP 
– att dela expertis och erfarenhet! 

Målet med inspirationsföreläsningen är att beskriva tyst kunnande, hur viktigt 
erfarenhetskunnande är och hur vi kan dela med oss och lära oss det. Jag visar 
på svårigheter som finns i att dela med sig av tyst kunnande men också hur 
man kan underlätta spridningen. Vi fördjupar oss i mentorskap med perspektiv 
på tyst erfarenhetskunnande. Jag beskriver processen och ger tips om hur ni 
kan bygga upp en givande mentorrelation där det utbyts tyst 
erfarenhetskunnande och expertis.  
 

 

Mera info/ Beställning 

Tua Herrgård 

tel. + 358 50-3447919 

mejl: tua@herrgard.fi 

mailto:tua@herrgard.fi


 

 

Exempel på samarbetspartners: 

� Wärtsilä 

� Odd Molly 

� HANKEN 

� Ekorosk Ab 

� OK Indrivning Ab 

� Nordkalk Ab 

� KWH Mirka 

� Vasa Centralsjukhus 

� Borgå Stad 

� Karleby Stad 

� Närpes Stad 

� Kommunförbundet 

� Västra Finlands Handelskammare 

� Österbottens Handelskammare 

� Nykarleby Sjukhem 

� Levon Institutet 

� FAMI 

Föreläsningsbeskrivning: 

  
Målgrupp: Mentorer och Adepter samt andra som 

är intresserade av mentorskap 

Tid: enligt överenskommelse 

Fokus: Vad är tyst kunnande och varför är det 
viktigt? 

 Varför är det svårt att sprida 
erfarenhetskunnande? 

 Hur fungerar mentorskap till att dela 
med /lära sig tyst erfarenhetskunnande? 

 Att starta och genomföra 
mentorskapsprojekt 

Metod: Inspirationsföreläsning och möjlighet till 
diskussion 

Språk: Svenska, Finska eller Engelska 

Talare:  ED/BusinessCoach Tua Herrgård 

 
ED/ BusinessCoach TUA HERRGÅRD 

 
Tua är ICF certifierad BusinessCoach och ekonomie doktor i ledarskap. Hon har lång erfarenhet som utbildare 

och har utbildat tusentals förmän i företag och inom offentliga och ideella sektorn. Resultatet av hennes 
forskning och praktiska erfarenheter är spelet KNOW-HOW  ett verktyg för att sprida tyst erfarenhetskunnande. 

Hon har över tio års erfarenhet av mentorskapsprojekt, som expert, mentor och adept 
 

Tillsammans med beställaren utvecklar Tua utbildningstillfällen och coaching t.ex. om: förmanskap, 
teamarbete, förändring, coachande ledarskap, tyst kunnande, kunskapsledning, kunskapsspridning, 

utvecklingssamtal och ledning av olikheter  
 

 “tillfällena med Tua har varit som terapi, jag återgår till arbetet med nya krafter” 

“både Tua och de andra deltagarna har gett mig så många nya insikter” 

 


