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Introduktion 
Huvudsyftet med en mastermindgrupp är att hjälpa medlemmarna i 
gruppen att hantera utmaningar och lösa problem genom att använda 
sig av sina kollektiva kunskaper och erfarenheter. I föreliggande artikel 
presenteras konceptet mastermindgrupp och en sammanfattning av en 
studie om juniora forskares erfarenheter av att delta i mastermind- 
grupper (Garmy, Olsson Möller, Winberg, Magnusson, & Kalnak, 
2019). 

 
Mastermindmöte. Från vänster: Lina Magnusson, Ulrika Olsson Möller, Cecilia 
Winberg, Nelli Kalnak och Pernilla Garmy.  
 

Vad är en mastermindgrupp? 
Mastermindgrupper är en sorts ”Communitys of Practice (CoP)  
(Herbers et al. 2011, Ooms 2019). Begreppet mastermind myntades av 
Napoleon Hill i USA på 1920-talet, och vidareutvecklades i boken 
”Think and Grow Rich” från 1937. I sin forskning om vad som leder 
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till framgång intervjuade han drygt 500 personer i ledande positioner 
inom bland annat näringsliv, politik och forskning. Ett av fynden i Hills 
studier var att många framgångsrika personer haft stor nytta av de nät-
verk och grupper som de omgav sig med och han kallade detta för 
”Mastermind alliances” eller mastermindgrupper (Hill, 2011/1937). 

En mastermindgrupp består vanligen av 3–6 deltagare och maximalt  
8–10 deltagare rekommenderas (Fritsches, 2018). Deltagarna ska ha nå-
got gemensamt. Inom akademin vara det t ex vara studenter på ungefär 
samma utbildningsnivå, en grupp lärare eller forskare. Gruppen är 
självstyrd, och har ett gruppbaserat tillvägagångssätt för problemlös-
ning (Hill, 2011/1937). Varje mastermindgrupp bestämmer dagord-
ning, mål, tillvägagångssätt, tidsramar, frekvens och format för sina 
möten. Gruppens möten är regelbundna (vanligtvis en gång varje må-
nad, 1–2 timmar per tillfälle) och kan vara fysiska och/eller virtuella, 
baserat på deltagarnas behov och önskemål. Gruppens agenda utgår 
ifrån ett särskilt gemensamt intresse för deltagarna, exempelvis under-
visning eller forskning (Fritsches, 2018). Deltagarna ger stöd till 
varandra genom att bidra aktivt med olika kompetens, perspektiv och 
erfarenheter. En deltagare agerar facilitator vid varje möte och delta-
garna brukar turas om att vara facilitator. I tabell 1 ges ett exempel på 
hur ett möte kan struktureras enligt Fritsches (2018).  
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Tabell 1. Exempel på upplägg för ett mastermind-möte. 

1. Välkommen. Facilitatorn välkomnar varje deltagare som  
ansluter till gruppen.  Alla ska komma i tid.  

2. Starta med en positiv observation. Facilitatorn ber varje  
deltagare att ge en kort sammanfattning av prestationer och/eller 
berätta om något positivt som hänt sedan förra mötet. 

3. Bestämma dagens agenda. Facilitatorn frågar vilka som vill  
ha stöd vid dagens möte, och beräknar sedan hur mycket tid  
som kan ges till varje person. Två tredjedelar av mötestiden läggs 
på brainstorming och problemlösning. Facilitatorn avgör  
i vilken ordning deltagarna talar. 

4. Kollegialt stöd. Varje deltagare beskriver i tur och ordning sin 
fråga/utmaning och ber gruppen att brainstorma kring lösningar. 
Varje talare bör vara kortfattad i beskrivningen av frågan/utma-
ningen för att maximera tiden för problemlösningar.  

Facilitatorn meddelar när det är två minuter kvar för varje talare. 
Talaren sammanfattar förslagen och väljer åtminstone en åtgärd 
att utföra för att hantera sin fråga baserat på feedback från  
gruppen. 

5. Formulera mål. Varje deltagare berättar i tur och ordning  
för gruppen vad hen ska fokusera på och önskar uppnå inför 
nästa möte. 

6. Boka nästa möte. Tid och plats för nästa möte bestäms, och 
även vem som ska vara mötes-facilitator, och ev. andra detaljer. 
Farväl och lyckönskningar. 

 
Kontext 
Författarna till föreliggande artikel ingår sedan drygt tre år i en master-
mindgrupp vid Lunds universitet (Garmy, Olsson Möller, Winberg, 
Magnusson, & Kalnak, 2018). Vi träffades under en högskolepedago-
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gisk kurs när vi var relativt nydisputerade och deltog i ett karriärpro-
gram för postdoktorer vid Lunds universitet, Postdoc Career Success 
Program, i vilket det ingår ett frivilligt delmoment att skapa en master-
mindgrupp (Fritsches, 2018). Gruppens medlemmar har disputerat vid 
medicinska fakulteten vid Lunds universitet respektive vid Karolinska 
Institutet. Våra grundutbildningar är inom medicinsk vetenskap, näm-
ligen fysioterapi, logopedi, omvårdnad och ortopedteknik. Våra möten 
äger rum 2–4 gånger per termin och varar i 2 timmar. Varje möte inne-
håller 20–30 minuter per deltagare för en aktuell fråga och/eller person-
lig uppdatering. Fokus har genomgående varit på att navigera bland ut-
maningar inom akademin, både inom forskning och undervisning. Det 
övergripande målet har varit att stötta varje deltagares karriärsmål. Vik-
tiga verktyg i vårt arbete med att stötta varandra har varit feedback och 
feed-forward. Feed-forward syftar till att ge förslag på möjliga lös-
ningar. Ett särskilt ämne bestämdes inför varje möte. Vanligtvis förelåg 
viss förberedelse, t ex läsning av en gemensam text eller reflektion över 
ett särskilt ämne inför mötet. Deltagandet i mastermindgruppen har fyllt 
ett behov av personlig och professionell utveckling. Gruppen har bidra-
git till detta genom generositet, förtroende, trygghet och öppenhet. 
Gruppens styrka har varit att den bygger på en tydlig gemensam näm-
nare, nämligen att vi var juniora forskare inom medicinsk vetenskap, 
vilket har lett till att vi har ett gemensamt fokus.  

Erfarenheter av att delta i en mastermindgrupp 
I december 2018 skickade vi ut en web-enkät med öppna frågor till del-
tagare på kursen ”Postdoc Career Success” vid Lunds universitet. Re-
sultatet är publicerad som en vetenskaplig artikel (Garmy et al. 2019) 
och här presenteras en sammanfattning av studien. Enkäten besvarades 
av 16 postdoktorer vid medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna 
(13 kvinnor och 3 män). Resultatet av de öppna frågorna analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Deltagarnas 
hade deltagit i mastermindgrupper mellan fyra månader till tre år, och 
mötesfrekvensen varierade från en gång i månaden till var tredje må-
nad. Endast en deltagare rapporterade att möten med mastermindgrup-
pen huvudsakligen genomfördes online (Skype). Antalet medlemmar 



  
	

25 
 
	

per grupp varierade från tre till sex. De ämnen som diskuterades i de 
olika grupperna fokuserade på utmaningar i att som junior forskare na-
vigera inom akademin, se tabell 2. 

I analysen identifierades fyra teman som beskriver de postdoktorala 
forskarnas erfarenheter av att delta i mastermindgrupper: (I) Ett forum 
som inbjuder till förtroendefulla samtal; (II) Personlig och professionell 
utveckling; (III) En kvalitativ paus och tid för reflektion; samt (IV) Ut-
maningar som upplevs av masterminddeltagare. 

Tema I: Ett forum som inbjuder till förtroendefulla samtal 
Det första temat innefattade betydelsen av att ha ett tryggt forum för att 
engagera sig i förtroliga samtal. Deltagarna uppskattade att ha ett sam-
manhang där både personlig framgång och misslyckanden diskuterades 
på ett varmt, icke-dömande och vänligt sätt, vilket återkommer i föl-
jande citat: 

”För mig är detta nätverk ett tryggt och vänligt ställe som är stimule-
rande och kreativt. En möjlighet att återspegla min verklighet i andras.” 

”Det har varit värdefullt med ett litet forum med möjlighet att tala fritt, 
det vill säga i förtroende, om vad som är relevant, både besvikelser 
och framgång.”  

”Mötena har varit en ’säker plats’ där jag har fått möjlighet att uttrycka 
tankar som jag annars inte haft forum för.”  
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Tabell 2: Exempel på ämnen som diskuterats vid mastermindmöten för juniora 
forskare. 

Ansökningar av externa och interna anslag 

Att navigera och nätverka inom akademin 

Författarskap på publikationer 

Jobbansökningar, anställningsintervjuer och tester inför anställning 

Kortsiktiga och långsiktiga mål 

Ledarskapskompetens 

Pedagogiska strategier 

Produktivitet och effektiv tidsanvändning (time management) 

Vetenskapliga skrivprocesser och publiceringsstrategier 

Strategier för akademisk karriär 

	

Tema II: Personlig och professionell utveckling 
Det andra temat belyste att mastermindmötena bidrog till såväl den per-
sonliga som den professionella utvecklingen för dess medlemmar. Del-
tagarna rapporterade att de kände sig inspirerade och motiverade att 
mer tydligt visualisera sin framtida karriär och att de fick nya insikter 
om sig själv under mastermindmötena.  

”Jag har kunnat tänka lite högre, vågat drömma lite större och ha ut-
rymme för att dela både svåra och roliga upplevelser på ett tryggt 
sätt.”  

”Det gav mig möjlighet att ägna tid att tänka på min karriär, något jag 
skulle ha ansett som vara en lyx annars.” 
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Tema III: En kvalitativ paus och tid för reflektion 
I det tredje temat uttryckte deltagarna att mastermindmötena gav kvali-
tetstid för reflektion samt möjligheter att lära av andras erfarenheter.  

”Jag gillar verkligen detta andningshål som ger mig ny energi.”  

”Att skapa en känsla av ett sammanhang och minska känslor av osä-
kerhet genom att dela dem med andra.” 

”Att få åsikter från andra perspektiv än mitt smala område är utmärkt 
med tanke på att jag vill ha en karriär inom akademiskt ledarskap. 
Deras råd har varit ovärderliga.”  

 
Tema IV: Utmaningar som upplevs av masterminddeltagare 
Den vanligaste utmaningen i det fjärde temat var att enas om en tid för 
nästa möte. Det var ofta problematiskt att finna en tid som passade alla 
deltagare. Andra utmaningar handlade om förtroendefrågor, exempel-
vis rädsla för bristande konfidentialitet och att personlig information på 
så vis skulle spridas utanför gruppen. Andra negativa erfarenheter 
handlade om gruppsammansättningen, vilket kunde innefatta följande 
faktorer: känsla av att vara exkluderad på grund av en dominerande sub-
grupp, exempelvis om flera av deltagarna kom från samma avdelning 
eller hade samma profession; obalanserad könsfördelning; samt om det 
fanns någon dominant medlem i gruppen som förhindrade syftet med 
mötet.  

”Det var ibland svårt att enas om en tid eftersom vi alla har stressiga 
arbetssituationer.”  

”Från början hade vi tänkt att vi skulle planera i förväg vilka ämnen 
som skulle tas upp på mötena, men det hände aldrig. Ofta bestämde 
vi ämnet samma dag. Det funkade för oss, men om vi ska fortsätta 
skulle det vara bra att prova att planera i förväg.”  

”De andra tre deltagarna kom från en liknande och mer teknisk bak-
grund än jag, och vi hade inte en jämn könsbalans med tre män och 
en kvinna.” 
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Slutsats 
En mastermindgrupp är ett nätverk för kollegialt mentorskap som kan 
bidra till en djupare förståelse för sin egen och andras nuvarande ar-
betssituation, erfarenheter och kompetens. Deltagarna hanterar kollek-
tivt de enskilda medlemmarnas utmaningar och möjligheter, samt age-
rar som varandras mentorer. Det verkar vara avgörande att mastermind-
gruppens medlemmar delar fokus, bransch eller situation, dvs. baseras 
på något som alla medlemmar kan identifiera sig med. Detta för att 
gruppen ska kunna ha ett gemensamt uppdrag som är relevant för var 
och en att lägga tid och engagemang på. Mastermindgrupper kan vara 
effektiva i att flytta fokus från de negativa aspekter av en utmaning som 
en gruppmedlem står inför och kan istället hjälpa till att lyfta blicken 
mot positiva aspekter och en potentiell lösning. Detta bygger på förtro-
ende och att medlemmarna inte är i beroendeställning till varandra. 
Sammantaget är en mastermindgrupp en form av mentorsnätverk som 
kan bidra positivt till deltagarnas akademiska och professionella ut-
veckling. 
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