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1. Sammendrag
Global Future Trøndelag er et prosjekt i regi av NHO. Prosjektet ble først initiert og kjørt som et
pilotprosjekt av NHO Agder.
Prosjektet ble gjennomført av NHO Trøndelag med de følgende virksomheter, organisasjoner og
offentlige institusjoner i regionen som partnere: Adecco, Fylkeskommunene Sør- og Nord
Trøndelag, Innovasjon Norge Sør- og Nord Trøndelag, Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet, KS, LO, Levanger kommune, Melhus kommune, Midtre Gauldal
kommune, NAV Sør- og Nord Trøndelag, NHO, Rissa kommune, Steinkjer kommune,
Stjørdal kommune, Trondheim kommune og Verdal kommune.
NHO stilte med prosjektleder, kontaktpersoner og forelesere. Partnerne bidro med tid,
arbeidsinnsats i styringsgruppen, finansiering og med å styrke innholdet i og oppmerksomheten
rundt prosjektet.
Prosjektet ble startet opp i november 2009 og avsluttet i mars 2011, der deltakerne startet
samlingene februar 2010 og avsluttet dem november 2010.
Målsettingene med prosjektet var i utgangspunktet:
a) å kvalifisere høyt utdannede personer med utenlandsk bakgrunn til sentrale og ledende
stillinger samt styreverv i Norge
b) bidra til vekst og langsiktig verdiskaping i Trøndelag
c) bidra til å synliggjøre deltakerne som en potensiell ressurs for private og offentlige
virksomheter i regionen
Målgruppen var innvandrere som svarte til de følgende kriteriene:
1. Gode norskkunnskaper – deltakerne skulle være i stand til å forstå forelesninger på
universitetsnivå.
2. Alle skulle være legalt i landet – papirene måtte være i orden.
3. Alle måtte ha høyere utdanning.
I tillegg ble det laget et kriterium for å sikre en heterogen sammensetning av deltakerne i forhold til
kulturell bakgrunn: Geografisk spredning - helst alle verdensdeler representert. Dessuten ønsket
man begge kjønn representert så likt som mulig. Prosjektet skulle også ha minst 40% deltakelse fra
Nord-Trøndelag.
Adecco plukket ut deltakerne – i alt 30 personer fra 23 land. 13 var menn og 17 var kvinner. Ved
oppstart var det 11 deltakere fra Nord-Trøndelag. Prosjektet hadde også 2 norske personer med i
prosjektet. De ønsket å lære om hvilke utfordringer målgruppen har i regionen. Den ene sluttet etter
halvgått løp av personlige grunner. En deltaker hoppet av også etter halv gått løp på grunn av
endring i jobbsituasjonen og fikk ikke fri. 29 fullførte prosjektet i tillegg til den ene norske
deltakeren.
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BI bidro med lederutdannelsen gjennom fagene Situasjonsbestemt ledelse og Styrekompetanse kurs.
Disse gav 15 studiepoeng til sammen. Deltakerne fikk også kompetanse overføring innen:
Arbeidsrett, Retorikk og Presentasjonsteknikk, Hvordan starte egen bedrift – bli grunder, Det
Norske politiske systemet, Søknad og intervju prosess, Sosiale medier, Small Talk.
Prosjektet hadde stor fokus på å invitere deltakerne med på konferanser og arenaer hvor de ble
synliggjort. Dette ble gjort for å oppnå målsettingen med synliggjøring. Disse arenaene har vært:
NHO Trøndelags Årskonferanse, Olavsfestdagene, Næringskonferansen i regi Trondheim
Arbeiderpart, Manifestasjonen til Trondheim Næringsforening, Studietur med mentorene,
Innvandrerkonferansen, Inspirasjonsdagen 2010 i regi av Od@nettverket Midt Norge, Trøndersk
Reiselivskonferanse, Kysten er Klar ekskursjon i 2 dager langs trøndelagskysten - Besøkte 4
kommuner i år 2011. Besøkte ytterligere 3 kommuner i januar 2011. Deltakerne har fått hilst på
Næringsminister Trond Giske 2 ganger og Finansminister Sigbjørn Johnsen 1 gang.
Videre satset prosjektet på å bruke mentorer som bidro med sine kunnskaper om bl.a lederskap og
norsk arbeidsliv.
Arenaene for kunnskapsbygging og påvirkning var prosjektets samlinger. Det ble i alt gjennomført
3 dager á 6 samlinger. Der en samling var i forbindelse med studieturen. Samlingene fikk en score
på 100% som mener samlingene fungerte godt eller bedre. De var preget av læring, fellesskap og
sosialt samvær: ”De faglige diskusjonene, det sosiale, og det å se hvordan enkelte utviklet seg i
løpet av programmet”. 1
Global Future Trøndelag har fått en måloppnåelse på 31% eller 9 av 29 som hadde fått ny, sentral
eller ledende stilling. Tar vi med de to personene som hadde fått styreverv samt de to som har
etablert egen bedrift vil måloppnåelsen være på hele 44,8%. Tatt i betraktning at dette er oppnådd
i løpet av et år – mens Global Future pågikk er det et fantastisk resultat.
Fra prosjektet ble startet til evalueringen ble avsluttet hadde deltakerne opplevd de følgende
endringer i sin status:
- 5 hadde fått ny jobb hos ny arbeidsgiver (hvor 2 har lederjobber)
- 4 hadde fått høyere stilling hos samme arbeidsgiver
- 1 hadde startet deltidsstudier
- 10 var i samme jobb som før
- 2 har fått styreverv i løpet av perioden
- 2 har startet egen bedrift (vet at 2 nye er i oppstarten av en etablering og som ble
påbegynt etter at evalueringen var levert)
- 3 har engasjert seg politisk (står på valgkampliste)

1

Uttalelse fra en av deltakerne under evalueringen
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De resultatmålene av formell karakter og som viser direkte til prosjektets effektmål, er nemlig
bestått eksamen i BI-kursene situasjonsbestemt ledelse og i styrekompetanse. Det var kun en
deltaker som ikke tok eksamen i styrekompetanse og kun to deltakere i situasjonsbestemt ledelse.
Årsak til disse fraværene var sykdom.
Når det gjelder selvinnsikt og motivasjon for fremtiden så hadde 70% fått mer selvinnsikt og
selvsikkerhet i løpet av prosjektet, mens 67% har bedre kunnskap om hvordan norsk arbeidsliv
fungerer.
Slike vurderinger danner på sikt den viktigste forutsetningen for suksess i norsk arbeidsliv.
Prosjektet har klart å etablere denne forutsetningen blant det store flertallet av deltakerne.
Det lyktes prosjektets drivere å få 30 ledere og personer med høy kompetanse til å stille som
mentorer for deltakerne. 95% av dem mente de fikk være den mentoren de ønsket å være. De
samme 95% mente mentor ordningen fungerte tilfredsstillende.84% av mentorene kan tenke seg å
være mentor på nytt ved ny gjennomføring av Global Future. Det var 78% av deltakerne som mente
at mentor ordningen fungerte bra eller bedre.
Prosjektets bestanddeler og virkninger er blitt evaluert ved hjelp av et omfattende spørreskjema.
Bestanddelene får nesten samtlige en svært høy rating fra deltakerne. Virkningene av prosjektet er
også som ønsket – bare enda sterkere og mer omfattende. Ved en ny gjennomføring av Global
Future anbefales det noen små justeringer i forhold til bruk av læringsgruppene og mentorer, men
ellers å bruke de samme elementene som ble brukt i dette prosjektet.
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2. Innledning
Global Future prosjektet er en talentmobilisering av kvinner og menn med utenlandsk bakgrunn
med høy utdannelse og som snakker norsk. Prosjektet retter seg mot innvandrere som ønsker seg
sentrale stillinger, lederstillinger og/eller styreverv.
NHO Trøndelag har hatt 30 deltakere fra 22 land med på Global Future I.
Deltakerne får kompetanse innen lederskap (Situasjonsbestemt ledelse og Styrekompetanse),
Arbeidsrett, Retorikk og Presentasjonsteknikk, Hvordan starte egen bedrift – bli grunder, Det
norske politiske systemet, Søknad og intervju prosess, Sosiale medier, Small Talk.
Prosjektet startet 1.november 2010 og avsluttes 1.april 2011.

Bilde: Deltaker i Global Future I – Jing Ling fra Kina
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3. Bakgrunn og målsetting
Trøndelag er i økende grad blitt en flerkulturell landsdel. Endringene utfordrer både personer av
utenlandsk opprinnelse og deres etterkommere som skal finne sin plass i samfunnet og vår evne og
vilje til å anerkjenne og respektere mennesker med annen kulturell bakgrunn. For NHO Trøndelag
er det viktig å bidra til at all kompetanse blir tatt i bruk – både i privat og offentlig sektor.
Næringslivet i Trøndelag er internasjonalt rettet med rekruttering av medarbeidere fra hele verden.
Internasjonal arbeidskraft tilfører landsdelen verdifull kompetanse og styrker konkurranseevnen.
Det er viktig å være med i kampen om de kloke hodene – og finne fram til talenter i landsdelen.
Dette vil gi positiv signaleffekt. Deltakerne på Global Future skal være ambassadører for den
gruppen de selv representerer: innvandrere med høyere utdanning, snakker norsk og som har
ambisjoner.
Global Future er et nasjonalt prosjekt i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Prosjektet
retter seg mot innvandrere som ønsker seg sentrale stillinger, lederstillinger og/eller styreverv i lag,
organisasjoner og private virksomheter. Global Future er iverksatt i 13 NHO-regioner, deriblant
NHO Trøndelag.
NHO sitt program Global Future ønsker å synliggjøre kvalifisert kompetanse blant innvandrere.
Integrering i Norge går ikke dårlig, sammenlignet med andre land. Men sysselsetting blant
innvandrerbefolkningen, særlig ikke-vestlige er klart lavere enn for majoriteten.
God integrering er viktig for å bekjempe dårlige arbeids- og lønnsvilkår, sosial dumping og svart
arbeid. Forskning viser at arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn resten av befolkningen
Av sysselsetting generelt er det i den private sektoren 11,9% innvandrere mot 8,5% i stat og 8,4% i
kommune.
Tall fra NAV (1/10-10) viser at sysselsettingsfordelingen blant innvandrerbefolkningen er slik:
9.1% jobber i stat, 17,7% i kommune og 72,4% i den private sektoren.
Når man ser på den totale sysselsettingen blant innvandrere i Norge så er 3,4% av dem i lederyrker,
viser tall fra SSB. SSB definisjon av lederyrker, kan være leder i en butikk, restaurant ev. annen
liten bedrift med 2 ansatt. Kan også være leder av en mindre del av virksomheten.
I Sør Trøndelag er registrerte ledige 3% av befolkningen. Helt ledige blant innvandrere ligger på
8.3% av den totale. Det vi ser her er at ledigheten blant innvandrere er ca. 3 ganger så stor som i
resten av befolkningen i Sør Trøndelag
Arbeidsledighet blant innvandrere i Nord-Trøndelag
Arbeidsledighet blant innvandrere i Nord-Trøndelag
Totalt i Nord-Trøndelag

Ledige i prosent av
befolkningen 2. kv. 2010
1,9
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Alle i Nord-Trøndelag eksklusive innvandrere
Innv. gr.1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand
Innv. gr.2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom
EU/EFTA, Oseania utenom Australia og NZ
Innvandrere i alt

1,7
6,7
4,7
5,7

Tall fra NAV viser at det er flest ledige innvandrer med bare grunnskole men mange med høyere
utdanning som også er ledige.
NHO stadfester gjennom å være part i Avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv (IA) at et mangfoldig
og inkluderende arbeidsliv er en prioritert oppgave. Alle, uavhengig av bakgrunn, skal få bruke
kompetansen sin i arbeidslivet. Skal vi nå målsetningen med IA-avtalen må integreringen av
innvandrere i arbeidslivet bli bedre. Økt sysselsetting, og færre som faller utenfor arbeidslivet, er en
viktig forutsetning for en positiv samfunnsutvikling. Den demografiske utviklingen i Norge
bekrefter at vi trenger flere hoder og hender i arbeid. Bedre integrering av innvandrere og økt
sysselsettingen i denne gruppen er langsiktig verdiskaping.
Global Future bidrar til at høyt kvalifisert arbeidskraft som til nå ikke er utnyttet kvalifiseres til
stillinger og styreverv som gir vekst og langsiktig verdiskaping i landsdelen - oppfylle IA-avtalens
intensjon om integrering.
Gjennom å arbeide for et mer velfungerende og inkluderende arbeidsmarked, vil mer mangfold,
større synliggjøring og nye forbilder bli tydeligere. Global Future skal også bidra til at det etableres
flere bedrifter og stimulere til gründertenking. Videre er det et mål at Trøndelag markerer seg
positivt som en attraktiv landsdel, hvor det enkelte individ gis muligheten til å få brukt sin
kompetanse samt muligheten for et godt liv.
Målbare resultater er
- Deltakere som får ny jobb
- Deltakere som avanserer i nåværende virksomhet
- Deltakere som får styreverv
- Deltakere som etablerer egen virksomhet
- Deltakere som får relevant jobb i forhold til egen utdannelse
- Mediedekning
Gjennom prosjektet får deltakerne økt kompetanse om norsk arbeids- og næringsliv og en større
kontaktflate inn mot arbeids- og næringslivet. Gjennom prosjektet vil arbeidsgivere og potensielle
arbeidstakere utvikle et nettverk og skape personlige relasjoner, en viktig faktor i prosessen med å
skaffe seg relevant arbeid. Arbeidsgivere i privat og offentlig sektor vil få bedre kompetanse om
betydningen av et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Som ressurseier og/eller mentorer vil
virksomhetene få økt kompetanse om konkurransefortrinnene flerkulturelle medarbeidere vil tilføre
8

virksomheten. Flerkulturelle personer representerer nødvendig kompetanse for næringslivet i
konkurransepreget og globalt næringsliv.

4. Prosjektets målgruppe
Målgruppen for Global Future er høyt utdannede kvinner og menn med utenlandsk bakgrunn og
som snakker norsk.
Programmet skal favne ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse. Deltakerne
må snakke norsk.
I utvelgelsen av deltakerne til programmet ble det lagt vekt på mangfold blant deltakerne
(representerer alle verdensdeler), Balanse mellom kvinnelige og mannlige deltakere, geografisk
spredning i Trøndelag, fordeling offentlig og privat sektor, må kunne norsk
Målgruppen for Global Future er innvandrere som har høyere utdanning eller annen relevant
spisskompetanse, er arbeidssøkende/arbeidsledige, ønsker seg relevant arbeid, som har relevant
arbeid i forhold til utdanning, selvstendig næringsdrivende

Bilde: Deltakerne i Global Future I NHO Trøndelag
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5. Organisering og forankring
Global Future Trøndelag var et samarbeid mellom NHO Trøndelag, som initiativtaker og leder av
programmet, og flere andre aktører fra offentlig og privat sektor i Trøndelag:
Innovasjon Norge Nord og Sør-Trøndelag, STFK, NTFK, NAV Nord og Sør-Trøndelag, IMDi,
Trondheim kommune, Stjørdal kommune, Steinkjer kommune, Levanger kommune, Verdal
kommune, Melhus kommune, Midtre Gauldal kommune, Rissa kommune, LO, KS, Adecco
Prosjektansvarlig (PA) er Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag. Prosjektleder
(PL) er Hanne Falstad i NHO Trøndelag.
Prosjektet har hatt en styringsgruppe som var sammensatt av ressurseiere og samarbeidspartnere.
Disse var fra NAV (Bernt Asle Arntsen), Innovasjon Norge (May Martinsen), IMDi (Fiffi Ndiririra
M. Namungunga), Verdal kommune (Inger Marie Bakken), Levanger kommune (Alf Birger
Haugnes), Trondheim kommune (Hilde-Christin Larsen), NHO Trøndelag (Merethe Storødegård og
Hanne Falstad)
Hovedoppgaver for styringsgruppen var å godkjenne mål, budsjett og statusrapportering for Global
Future.

6. Rekrutteringsfasen
NHO Trøndelag etablerte et godt samarbeid med Adecco for å gjennomføre rekrutteringsprosessen.
Det ble invitert til felles informasjonsmøter via avisene: Adressa, Trønder Avisa og Fosna-Folket.
NHO Trøndelag gjennomførte 4 informasjonsmøter i Trøndelag sammen med Adecco og BI. Disse
ble avholdt:
Trondheim
Verdal
Stjørdal
Rissa
Det var 69 stk til sammen på informasjonsmøtene.
Det har vært 120 søkere til programmet i Trøndelag
Søkerne var fra 32 land:
Ukraina, Ghana, Russland, Latvia, Romania, Thailand, Kamerun, Somalia, Brasil, Etiopia, Kina,
Tyrkia, Irak, Bosnia, Rwanda, Eritrea, Elfenbenkysten, Tanzania, Aserbadsjan, Nederland, Costa
Rica, Kongo, Vietnam, Polen, Tyskland, Italia, Kirigistan, Uganda, Spania, Litauen, Colombia,
Indonesia.
Det var dobbelt så mange kvinner som var søkere.
Søkerne benyttet Adecco sitt web baserte søkeprogram – Webcruiter.
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Viser her hvordan deltakerne ble oppmerksom på Global Future:
Totalt
Hvordan ble du først oppmerksom på
Global Future?

Prosent

Nummer

I pressen

41 %

11

Gjennom bekjente

26 %

7

Gjennom kolleger på jobben

11 %

3

Annet (spesifiser gjerne i feltet nedenfor)

22 %

6

Totalt

100 %

27

Adecco benyttet sine proffe utvelgelsesmetoder, og NHO Trøndelag tilføyde dem med ekstra
refleksjonsmomenter for å fange opp de som virkelig hadde ledertalenter.
Disse var:

Det ble plukket ut 60 stk som kom på intervju og blant dem så ble det plukket ut 30 deltakere.
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7. Prosjektets virkemidler
For å oppnå de ønskede resultater og effekter brukte prosjektet 3 typer virkemidler:
1. Tilførsel av informasjon/kompetanse som ble ansett som nødvendig for å inneha en ledende
eller høyere stilling i norsk arbeidsliv, og
2. Virkemidler som la opp til selvrefleksjon og styrking av selvtilliten hos deltakerne
3. Nettverksbygging og synliggjøring
Under punkt 1 finner vi forelesninger/kurs som formidling av orienterende karakter som: Lederskap
(Situasjonsbestemt ledelse og Styrekompetanse), Arbeidsrett, Retorikk og Presentasjonsteknikk,
Hvordan starte egen bedrift – bli grunder, Det norske politiske systemet, Søknad og intervju
prosess, Sosiale medier, Small Talk. Forelesningene under punkt 1 siktet mot å forsyne deltakerne
med verktøy for å kunne bekle en høyere eller ledende stilling eller i det minste klare seg godt i det
norske arbeidslivet.
Under punkt 2 finner vi tiltak som: selvledelse og mulighetstenkning. Deltakerne skal oppdage nye
sider ved seg selv og få tillit til at de har potensialer til å klare seg godt i Norge og inneha viktige
stillinger.
Under punkt 3 finner vi handlingsmuligheter som gir seg av mentorordningen, et aktivt forhold til
pressen og representasjon på en rekke konferanser og arenaer der deltakerne ble synliggjort.
Prosjektdriverne legger til rette slik at deltakerne får en rekke muligheter til å komme i kontakt med
regionale ressurspersoner, gjøre seg synlige og knytte nettverk: Men de måtte selv gjøre noe ut av
disse mulighetene.

8. Studieturen
Deltakere og Mentorer ble tilbydd å delta på studietur. Studieturen ble avholdt på Hovde gård og
varte i et døgn – ettermiddag til ettermiddag. Dette som en kick start på andre semester. Denne
erfaringen tilsa at det å ha en studiesamling er positivt. Man møtes i både formelle og uformelle
settinger. 81% av deltakerne deltok på studieturen og 58% av mentorene deltok.
Utfyllende program er lagt ved i vedlegg 9.

9. Foredrag
NHO Trøndelag har vært på ulike steder og holdt foredrag om prosjektet. Disse har vært: Foredrag
hos Voksenopplæringen i Trondheim, Foredrag på seminaret - Kvinner i Næringslivet på Steinkjer
ifb med 8.mars, Foredrag hos LO, foredrag hos Integreringsutvalget i STFK, Foredrag hos
Trondheim Næringsforening – Fredagsforum, sammen med deltakere fra GF I, Foredrag på
Innvandrerkonferansen sammen med deltaker på GF 1, Trondheim kommune Rådmannens fagstab,
12

Steinkjer Næringsutvikling, Tolk Midt Norge, Trondheim Høyre Erfaringsutveksling, Skatt Midt
Norge – mangfoldsseminar, Falstad seminaret, NTFK
Å holde foredrag har vært viktig for å oppnå målene om synliggjøring av deltakerne

10.

Evaluering av prosjektet

Hovedhensikten med en hver evaluering er å sikre at den kunnskapen som vinnes av et prosjekt blir
fastholdt skriftlig og slik kan bli gjort tilgjengelig for. Evalueringens mal er i samsvar med NHO
Agder sin evaluering.
Formålet med en evaluering er å fastholde virkningene av et prosjekt eller tiltak. I noen tilfeller har
prosjekter en presis målsetting. Da blir det evalueringens oppgave å fastslå hvorvidt målsettingen er
nådd. Hvor en presis målsetting mangler, blir det evalueringens oppgave å fastholde effekter eller
virkninger av prosjektet.
På nivået under forholdet mellom målsetting og måloppnåelse er hensikten med evalueringer å
fremskaffe kunnskap om virkningen av forskjellige tiltak som ofte er blitt satt inn sammen med
andre tiltak i forskjellige prosesser: læreprosesser, forskningsprosesser, endringsprosesser i
arbeidslivet, etc. Selvsagt er det tiltakenes bidrag til eller mangel på bidrag til måloppnåelsen som
utgjør fokuset i evalueringen.
En form for evaluering er såkalt dynamisk evaluering hvor enten objektet for evaluering eller
metoden er i forandring eller dynamisk. Denne metoden tar høyde for at også selve
evalueringsarbeidet har eller kan ha effekt på gjenstanden som skal evalueres (her personer).
Dersom man ønsker det, kan man på forskjellige måter bruke denne innsikten til å forsterke positive
effekter av det prosjektet som skal evalueres. Dette kalles anerkjennende evaluering som må
designes spesifikt for å skape det ønskede engasjementet eller den ønskede læreeffekten.
Global Future er et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Målene er å forbedre målgruppas stilling i
arbeidslivet ved bruk av de virkemidlene som har vært beskrevet ovenfor.
Målsettingen med prosjektet ble formulert på følgende måte:
1. Kvalifisere høyt utdannede personer med utenlandsk bakgrunn til lederstillinger og
styreverv i Norge
2. Synliggjøre ressursene som finnes blant innvandrere for arbeidsgivere
3. Bidra til vekst og langsiktig verdiskaping i Trøndelag

Prosjektet hadde noen delmål som å bidra til at bedriftene får tak i ønsket kompetanse, skape
forbilder og kontakter for andre innvandrere, bedre integreringen gjennom å få flere i arbeid
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Disse effektene har karakter av delmål/eller undermål og bør derfor være med i en evaluering.
Formålet med denne evalueringen kan oppsummeres i de følgende punktene:
a) å dokumentere prosjektets resultater* og effekter i forhold til deltakerne
( målgruppen, mentorene, prosjektdriverne, styringsgruppa,
samarbeidspartnerne og bedriftene som stilte på samlingene)
b) å forsterke de positive effektene* blant deltakerne ved å skape en ny anledning til å
reflektere over det som skjedde i prosjektet (dynamisk evaluering). Hva vil de ta med seg
videre i livet og hvorfor?
c) å gi en vurdering av hvordan de forskjellige tiltakene/elementene i prosjektet virket i
forhold til ønsket effekt og målsetting – slik at senere prosjekter av samme type kan
optimeres
*Med resultater menes ytre forandringer som f. eks. ny jobb
*Med effekter menes læring, endringer i holdninger, personlig utvikling

En evaluering består av tre hovedelementer: Undersøkelser, vurderinger og anbefalinger.
Til grunn for undersøkelsene i denne evalueringen har vi lagt antakelsen om gjensidighet: At alle
deltakerne har lært noe av prosjektet og hverandre.
Derfor ble deltakerne i prosjektet bedt om å besvare spørsmål per spørreskjema – ut fra to
perspektiver:
1. Som informanter, dvs. de ble bedt om sin vurdering av hvordan ulike aspekter ved prosjektet
fungerte og
2. Som respondenter, dvs. de ble spurt om hvordan de opplevde prosjektet og hva de personlig
har fått ut av det
Punkt 1 fanger da opp deltakernes vurderinger og anbefalinger, mens punkt 2 fanger opp deres
opplevelser og personlige utbytte av prosjektdeltakelsen.
Foruten spørreskjemaundersøkelse blant prosjektdeltakerne, ble det gjennomført en parallell
undersøkelse blant mentorene. Spørreskjemaene er lagt ved som vedlegg 5 og 7.
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11.

Deltakeren som informant – evaluering av prosjektets virkemidler
11.1 Mentorordningen

Det lyktes prosjektets drivere å få 30 ledere og personer med høy kompetanse til å stille som
mentorer for deltakerne.
Mentor er en gammel venn og rådgiver for helten Odyssevs fra gresk mytologi. Homers myte om
Odyssevs, kongen av Ithaka lot Mentor ta seg av sønnen Telemakhos i 10 år mens Odyssevs var i
krig med trojanerne. Ordet mentor har etter dette kommet til å benevne en person som drar nytte av
sin kunnskap for å lære og veilede andre.
Mentorene ble rekruttert via markedsføring, nettverk og medlemmer.
En mentorordning kan ha forskjellige funksjoner. I dette tilfellet ble det lagt vekt på felles
refleksjon og veiledning/rådgivning. Ordningen kan også betraktes som et organisatorisk grep for å
skape mulighet for deltakerne til å bygge nettverk og gjøre seg synlige.
NHO sine forventninger til mentorordningen i Global Future:
Målbare mål:
At deltaker og mentor treffes
At mentor inviterer deltaker med på konferanser og profesjonelle arenaer
At personlig kontrakt blir oppfylt
At begge parter er ærlig og sier i fra hvis samarbeidet ikke fungerer.
Andre mål:
Mentorordningen skal være en døråpner
Kulturutveksling
Nettverking
Erfaringsutveksling
Rollemodell
Attraktivt
BEST EVER!
Begge parter skal ha utbytte av det
Gode ambassadører – lojalitet til programmet, husk at man representerer NHO og
samarbeidspartnerne.
Prioritere tid
Synlig
Skal gi trygghet
Læring
Ved etableringen av mentorordningen tok prosjektledelsen utgangspunkt i deltakernes utdanning,
tilstand og ønsker. De gikk så gjennom sine kontaktlister og prøvde å matche mentorer med
deltakere. Det ble tatt telefonisk kontakt samt mail henvendelse med de utvalgte mentorene.
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Prosjektet fikk få avslag på sin forespørsel – de få de fikk var konkret begrunnet i mentorenes livsog arbeidssituasjon. Prosjektet hadde venteliste på mentorene.
Mentor ordningen ble gjennomført etter følgende modell:

I Global Future-prosjektet hadde mentorordningen som kjøreregel at mentor-deltaker parene avtalte
seg i mellom hvem som aktivt skulle kontakte hvem. Dette ble avklart i en skriftlig kontrakt mellom
parene. Se vedlegg 3 som viser kontrakten
Mentorene ble forelagt en liste over deltakerne og deres bakgrunn og fikk komme med ønske om
hvem de ønsket å værer mentor for.
Det ble holdt forelesninger for mentorer og deltakere om hva mentorordningen innebar av
forpliktelser og hvilke forventninger som ble stilt til begge gruppene.
Mentorer og deltakere ble ført sammen på samlingen i mars 2010 på BI.
Prosjektleder påla deltakerne å ha møter med mentor mellom hver samling, dvs gjennomføre
minimum 4 møter
Det ble gjennomført en evaluering av mentor ordningen halvveis i programmet, dvs etter 3
samlinger. Hver mentor fikk følgende spørsmål etter at man har vært en del av programmet i et
halvt år.
Hvordan fungerer samarbeidet med din adapter?
Hvor ofte har dere møtes/vært kontakt?
Har du noe igjen for mentor rollen?
Er det noe NHO/prosjektleder kan bidra med?
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NB: Det manglet svar fra 5 mentorer. Dvs svarene er fra 25 mentorer.
Svar:
1: Fungerer samarbeidet mellom partene?
16 stk har et kjempegodt samarbeid, møtes privat, er i barnedåp, ferierer på hytta osv.
5 stk har et greit og ok samarbeid
4 stk har et dårlig samarbeid. Mye pga av de ikke har hatt møter

2: Ihht målene skal mentor og deltaker ha treftes eller hatt samtaler minst 2 ganger det første
halvåret.
11 stk har treftes flere en 2 ganger
9 stk har treftes 2 ganger
5 stk har treftes mindre en 2 ganger
3: Har mentoren mye igjen for samarbeidet?
14 stk har en positiv opplevelse av å være mentor. De har mye igjen for å være mentor
4 stk synes det er ok å være mentor
7 stk er usikker på om de har noe igjen av å være mentor
4: Er det noe NHO Trøndelag kan bidra med?
Kommet tips på at mentorene ønsker å samles til en felles erfaringsutveksling

Spørreskjemaundersøkelsen etter endt prosjekt ble administrert gjennom Questback og er
dokumentert i vedlegg 5, 6, 7 og 8. – henholdsvis spørreskjema og detaljerte resultater.
Av 30 mentorer besvarte 19 spørreskjemaet. Det var da lagt inn purring 1 gang. Frafallet er som
oftest skjevt i denne typen undersøkelser hvor de spurte selv velger om de ønsker å svare. De som
er mest negativt innstilt eller minst positivt engasjert av det fenomenet de blir spurt om, faller i
større grad fra enn de som er positivt innstilt. Det er viktig å ha dette i bakhodet når man tolker de
innkomne svarene.

17

Tabell 1. Hvilken type stilling har du?
Totalt
Hvilken type stilling har du?

Prosent

Nummer

Direktør (adm, konsern)

16 %

3

Daglig leder

37 %

7

Prosjektleder

16 %

3

Styreleder

5%

1

Annen stilling i linjeledelse

11 %

2

Stilling i stab/planlegging

0%

0

Stilling i produksjon

0%

0

Stilling som saksbehandler

0%

0

Selvstendig næringsdrivende

0%

0

Rådgiver

5%

1

Pensjonist

0%

0

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

11 %

2

Totalt

100 %

19

Det har lyktes Global Future prosjektet å få med personer i viktige posisjoner til å stille som
mentorer. 11 av dem var også over 50 år, hvilket kan være en god indikator på verdifull erfaring.
Tabell 2. Hva var motivasjonen til mentorene i prosjektet?
Totalt
Hvorfor sa du ja til å bli mentor? Merk av
de to viktigste grunnene.
Interessant å bli kjent med en person fra en
fremmed kultur

Prosent

Nummer

58 %

11

Jeg ønsket å hjelpe en som trengte det

16 %

3

Jeg ønsket å bidra til bedre integrering av
innvandrere

58 %

11

Jeg ønsket å bruke meg selv i en ny rolle

47 %

9

11 %

2

11 %

2

16 %

3

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

11 %

2

Totalt

226 %

43

Jeg ønsket å være støttespiller for en
gründer
Jeg ønsket å skaffe meg kompetanse i bruk
av innvandrere på min arbeidsplass
Jeg ønsket å hjelpe en protesje til å forstå
norsk arbeidsliv bedre
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Denne svarprofilen etterlater ingen tvil om at flertallet av mentorene hadde idealistiske motiver for
å stille seg til disposisjon for prosjektdeltakerne.
Når man har stilt opp frivillig for å hjelpe noen, så ønsker man selvsagt å bli brukt og få en
bekreftelse på at man har vært til nytte.
Tabell 3. Antall møter mellom mentor og deltaker – mentorenes anslag
Totalt
Hvor mange fysiske møter hadde dere i
løpet av prosjektet?

Prosent

Nummer

1 møte

0%

0

2 møter

0%

0

3 møter

16 %

3

4 møter

16 %

3

5 møter

32 %

6

6 møter eller flere

37 %

7

Ingen møter

0%

0

100 %

19

Totalt

Møtene mellom mentor og deltaker har funnet sted i en periode på ca. 1 år. Tabellen viser at 3
mentorer hadde 3 møter med sin deltaker. Dette er under det som var forventet – som var minst 4
møter. For de øvrige lå møtehyppigheten på 4 – 6 møter eller flere. De kommunikasjonskanaler og
samtaleformer de benyttet var fysiske møter, e-post, telefon og sms. Man kan vanskelig fastsette
noen objektiv standard for møtehyppighet ved mentorordninger av denne typen. Men man kan
spørre partene i hvilken grad de fikk utfylleden rollen de ønsket seg.
Den følgende tabellen viser svarfordelingen på dette spørsmålet.
Tabell 4. I hvilken grad mentorene fikk være den mentoren de ønsket
Totalt
I hvilken grad opplevde du at opplegget fra
NHO tillot deg å være den mentoren du
ønsket?

Prosent

Nummer

Fullt ut

42 %

8

I noen grad

53 %

10

I liten grad

5%

1

Ikke i det hele tatt

0%

0

Usikker

0%

0

100 %

19

Totalt

19

Nesten alle – 95% opplevde fullt samsvar mellom den rollen de ønsket seg i utgangspunktet og den
rollen de ble tildelt av NHO og deltakeren. En mentor mener at han ikke fikk være den mentoren
han ønsket og årsak til det var at deltakeren sluttet etter en stund.
Mentorene ble bedt om å ta stilling til hvor tilfredsstillende mentor-/deltakerforholdet hadde fungert
for dem.
Tabell 5. Hvor tilfredsstillende fungerte mentor-/deltakerforholdet for deg (som
mentor)
Totalt
Hvor tilfredsstillende fungerete mentor/deltakerforholdet for deg?

Prosent

Nummer

Svært tilfredsstillende

21 %

4

Ganske tilfredsstillende

74 %

14

Lite tilfredsstillende

5%

1

Svært lite tilfredsstillende

0%

0

100 %

19

Totalt

Svarene ligger i all hovedsak på de høyeste verdiene i skalaen, hvilket vil si at flertallet av de
mentorene som svarte, er tilfreds eller svært tilfreds med sin interaksjon med protesjeen. Den
årsaken som nevnes for at forholdet ikke fungerte bedre for den mentoren som mener ordningen
fungerte lite tilfredsstillende var at deltakeren kun ønsket bistand til å få ny jobb.
Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er hvorvidt mentorene tror at organisatoriske
forbedringer av ordningen kan føre til at den kan fungere bedre.
Tabell 6. Ut fra dine opplevelser som mentor, hvordan mener du mentorordningen kan
forbedres?
Totalt
Ut fra dine opplevelser som mentor,
hvordan mener du mentorordningen kan
forbedres?
Merk av de to alternativene du mener er
viktigst blant disse.
Bedre matching mellom deltakerens behov
og mentors ønsker til egen innsats
NHO bør forplikte deltaker og mentor til å
gjennomføre et visst antall møter
NHO bør lage en forpliktende standard for
mentorordningen

Prosent

Nummer

63 %

12

5%

1

32 %

6

20

Den geografiske avstanden mellom mentor
og deltaker bør tilpasses bedre
Det bør legges inn flere møter mellom
mentor og deltaker

16 %

3

5%

1

Det bør innføres en samling for mentorer
midtveis slik at de kan få utvekslet
erfaringer

63 %

12

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

21 %

4

Totalt

205 %

39

Her blir det ikke spurt om hva som har fungert dårlig, men om hva som kan gjøres for at ordningen
skal fungere bedre. Mentorene blir imidlertid bedt om å ta utgangspunkt i egne erfaringer når de
svarer.
Svarene som går på bedre matching mellom deltakerens behov og mentors ønsker til egen innsats er
forståelig. Mentorene ble gitt en oversikt over deltakernes bakgrunn og utdannelse. Noen kom med
konkrete ønsker om å få en deltaker basert på fagproffessjon. Men prosjektlederen fikk store
friheter i den konkrete matchingen av deltakere mot de personene som hadde erklært seg villige til å
være mentorer. Matcingen ble gjort med bakgrunn av kjønn, bosted og fagproffessjon.
Konklusjonen på spørsmålet om matching må bli at man må innhente mer forkunnskap om
forventninger til både mentorene og deltakerne ang. hva de ønsker ut av mentor ordningen.
6 mentorer ønsket at NHO bør lage en forpliktende standard for mentorordningen. Mentoren og
deltakeren hadde en forpliktende kontrakt som var laget av NHO. Denne kontrakten inneholdt en
avtale mellom partene på når man skulle møtes, hvor ofte (man var forpliktet av NHO til å møtes
minst 4 ganger) samt hvem som skulle kontakte hvem. Ihht denne tilbakemeldingen så skal
prosjektgruppen jobbe videre for å finne andre forpliktende standarder for mentorordningen.
Ideen om en samling av mentorer for erfaringsutveksling midtveis i prosjektet ble nevnt av 12
mentorer. . Dette svaret er interessant da alle mentorene ble invitert med på studieturen halvveis i
programmet. Der var det lagt opp til mentorsamling for erfaringsutveksling. Og tanken er god:
Mentoring er i ferd med å bre seg både i undervisning og næringsliv. Kompetansetilførsel og
refleksjon over egen praksis som mentor kan istandsette til mer profesjonell mentoring og øke
lysten til å virke som mentor. En nyttig refleksjon her er at å få ledere, direktører og andre travle
ledere og stabsfunksjonærer til å komme på en slik samling, kan synes umiddelbart vanskelig. Dette
taler for å teste ut en samling for erfaringsutveksling som et tilbud til mentorene midtveis i
programmet..
En grunnleggende antakelse i denne evalueringen er at alle deltakerne har hatt en eller annen form
for utbytte av deltakelsen. Hvilket utbytte mentorene hadde av deltakelsen vises i den neste tabellen.
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Tabell 7. Utbytte av å være mentor
Totalt
Hvilket utbytte fikk du selv av å være
mentor?

Prosent

Nummer

84 %

16

11 %

2

53 %

10

Fikk anledning til å reflektere over hvordan
min egen arbeidsplass fungerer med
hensyn til integrering av innvandrere

32 %

6

Slik kontakten forløp, hadde jeg lite utbytte
av å være mentor

5%

1

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

26 %

5

Totalt

211 %

40

Merk av maksimalt to alternativer.
Ble kjent med et menneske fra en annen
kultur
Fikk innblikk i hvordan næringslivet
fungerer i en annen kultur
Gleden ved å hjelpe deltakeren til å finne
seg bedre til rette i Norge

Møtet med et menneske fra en annen kultur ble opplevd som spennende og interessant: Det er ikke
hver dag man får en slik mulighet Et annet spenningsmoment var det å få en dypere forståelse av de
reelle utfordringene fremmedkulturelle må overvinne for å komme inn i norsk arbeidsliv. Ikke minst
må de overvinne sine egne tolkningsmønstre.
Det innblikket mentorene fikk i hva innvandrerne trengte av støtte, ga flere av dem et nytt grunnlag
for å reflektere over integrasjonspraksisen på egen arbeidsplass. Dette kan være en svært nyttig
effekt dersom det fører til ny innsikt og forbedringer av praksis.
Selve lakmustesten på om et arrangement har vært vellykket – gitt deltakerne noe de mener er
verdifullt – er spørsmålet om de kan tenke seg å delta neste gang dersom arrangementet blir
gjentatt. Den følgende tabellen inneholder svaret på dette spørsmålet.
Tabell 8. Ønsker du være mentor igjen på Global Future?
Totalt
Hvis prosjektet "Global Future" blir
gjentatt, kunne du tenke deg å bli mentor
igjen?

Prosent

Nummer

Ja

84 %

16

Nei

0%

0

Usikker

16 %

3

Totalt

100 %

19
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De som ønsker å værementor ved et nytt Global Future prosjekt utgjør 84% - 16 stk av svarerne.
Dette er et godt resultat. Så blir spørsmålet om man skal foreta seg noe og i tilfelle hva man skal
foreta seg for å fange opp de øvrige 3 som er usikker. De tre som er usikre har i andre spørsmål
svart tidligere at de hadde lite møter sammen med sin deltaker.
Dette svaret bør selvsagt tillegges vekt på før det anbefales eventuelle endringer i mentor
ordningen.
Tabell 9. Hvordan deltakerne opplevde at mentor ordningen fungerte
Hvordan fungerte mentorordningen for deg?
Merk av det du er mest enig i.
Svært bra

30 %

Ganske bra

48 %

Ganske dårlig

11 %

Svært dårlig

11 %

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

For flere av deltakerne synes mentorordningen å ha fungert dårligere enn for mentorene selv. Noe
av forklaringen på dette kan ligge i antall svar på undersøkelsen. Deltakerne ble direkte forpliktet til
å svare av prosjektleder og det kom inn 27 svar. Fra mentorene kom det inn 19 svar og normalt er
frafallet i slike undersøkelser størst blant de som har hatt negative opplevelser eller fått sine
forventninger frustrert. Man kan gå ut fra at opplevelsen av en mentor – deltaker relasjon er relativt
lik for begge parter fordi man kommer så tett inn på hverandre. Ihht besvarelsene så var det 6 stk
som hadde 4 eller færre møter og dette kan nok settes i sammenheng med at jo flere møter det er
mellom mentor – deltaker jo mer fornøyd blir man med mentor ordningen
Konflikter synes i liten grad å ha preget mentor – deltaker relasjonene som fungerte mindre godt.
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Tabell 10. Deltakernes vurdering av årsakene til at ordningen ikke fungerte bedre.
Totalt
Hva mener du er årsaken til at ordningen
ikke fungerte bedre?

Prosent

Nummer

Mentor var arrogant

0%

0

Vi hadde forskjellige fagfelt

35 %

6

Vi hadde forskjellige interesser

12 %

2

Mentor var svært opptatt

35 %

6

Mentor hadde intet engasjement

0%

0

Jeg ble svært opptatt i jobben

35 %

6

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

35 %

6

Totalt

153 %

26

Merk av alle alternativene som passer.

Svarene var preget av faktorer som bl.a at deltakeren og mentor ble svært opptatt i jobben samt at
man hadde forskjellig fagfelt. Hva deltakeren kan gjøre når mentoren får det travelt, er til en viss
grad et spørsmål om hva slags relasjon de har. Er den god, kan deltakeren mase. Er den dårlig, bør
deltakeren ha mulighet til å henvende seg til prosjektet for å få en ny mentor. Det samme gjelder for
mentoren.
Det var interessant å spørre deltakerne om ordningens betydning for det utbyttet de fikk av
prosjektet.
Tabell 11. Deltakernes vurdering av mentorordningens betydning for deres utbytte av
prosjektet.
Totalt
Hvor viktig var mentorordningen for ditt
utbytte av Global Future-prosjektet?
Prosent

Nummer

Helt nødvendig

48 %

10

Svært viktig

29 %

6

Middels viktig

24 %

5

Lite viktig

0%

0

Helt unødvendig

0%

0

Usikker

0%

0

100 %
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Merk av det alternativet du mener treffer
best.

Totalt

24

Det overveiende flertallet finner mentorordningen Helt nødvendig eller svært viktig. Kun 5 stk
mente at mentor ordningen var middels viktig. Mentorordningen har dermed en verdifull plass i et
prosjekt som Global Future. Variasjonen i rangering kan til en viss grad tolkes som et uttrykk for
hvor god kjemien mellom mentor og protesje har vært og hvor mange ganger man har hatt kontakt.
Tabell 12. Deltakernes oppfatning av hvordan mentorordningen kan forbedres
Totalt
Ut fra dine opplevelser som deltaker,
hvordan mener du mentorordningen kan
forbedres?
Merk av de alternativene som passer.
Bedre tilpasning mellom deltakers behov
og mentors ønske om å bistå
Opplegget for mentorordningen bør være
fastere (møter og innhold)
Ordningen bør evalueres tidlig i prosjektet
slik at vi kan bytte mentor
Totalt

Prosent

Nummer

81 %

17

24 %

5

29 %

6

133 %

28

Det er stort sammenfall mellom deltakernes og mentorenes forslag og det er liten tvil om at de er
velegnet til å forbedre mentorordningen på vesentlige punkter.

11.2 Nettverk
Deltakerne i GF I har vært på ulike arenaer for nettverking i løpet av prosjektet. Dette er gjort for å
oppnå målsettingen med synliggjøring. Disse arenaene har vært: NHO Trøndelags Årskonferanse,
Olavsfestdagene, Næringskonferansen i regi Trondheim Arbeiderpart, Manifestasjonen til
Trondheim Næringsforening, Studietur med mentorene, Innvandrerkonferansen, Inspirasjonsdagen
2010 i regi av Od@nettverket Midt Norge, Trøndersk Reiselivskonferanse, Kysten er Klar
ekskursjon i 2 dager langs trøndelagskysten - Besøkte 4 kommuner i år 2011. Besøkte ytterligere 3
kommuner i januar 2011. Deltakerne har fått hilst på Næringsminister Trond Giske 2 ganger og
Finansminister Sigbjørn Johnsen 1 gang.
Kysten er Klar
Kysten er Klar inviterte Global Future deltakerne til å bli med på 2 ekskursjoner langs kysten av
Trøndelag. Formålet var å besøke bedrifter og kommuner for å kunne markedsføre sin kompetanse,
samt at kommunene langs Trøndelagskysten fikk markedsført seg som en attraktive bo-og
arbeidsplasser. Dette var et topp arrangement for at deltakerne skulle utvide sitt nettverk.
Både mentorordningen, konferanser og andre arenaer og læringsgruppene skapte muligheter for
deltakerne til å utvide sine nettverk. Den følgende tabellen viser hvor mange av deltakerne som
mener de har fått utvidet sitt netteverk gjennom Global Future deltakelse.
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Tabell 13. antall personer som har fått utvidet sitt netteverk
Totalt
I hvilken grad har du utvidet ditt nettverk?
26
Beskriv her:

Denne tilbakemeldingen viser at kun en sier at man ikke har fått utvidet sitt nettverk.
De resterende svarer at de har fått utvidet sitt nettverk. Man har fått utvidet sitt nettverk via andre
deltakere og en del av nettverket deres igjen. En annen tilbakemelding at en ble mer og mer bedre
rustet i løpet av prosjektet for å tørre å ta kontakt med ukjente folk, noe som vil komme til nytte
senere.
En sier at man har oppdaget at man har ganske stor nettverk i sin kommune, men
kurset hjalp personen til å se muligheter det gir og hvordan man skal bruke dem. Har utvidet
nettverket mitt gjennom å delta å diverse arrangement og mentor ordning.
Ser ut fra besvarelsen at en har fått nye "venner" i læringsgruppa man deltok i og har lært masse av
dem.
Har fått inspirasjon og interesse til frivillig arbeid og delta i konferanser og seminar etter GF
prosjektet var over. Har fått nye venner bland deltakere i GF.

Tabell 14. Viser hvilke arenaer man har deltatt på for bl.a å synliggjøres og utvide sitt
nettverk.
Totalt
Prosjektet inviterte til deltakelse på ulike
arenaer og konferanser for å oppnå
målsettingen om synliggjøring av
deltakerne. Hvilke av disse deltok du på?

Prosent

Nummer

NHO Trøndelags Årskonferanse

85 %

22

Olavsfestdagene

12 %

3

Næringskonferansen (Trondheim AP)

46 %

12

Manifestasjonen (Trondheim
Næringsforening)

35 %

9

Studieturen

81 %

21

Innvandrerkonferansen

23 %

6

Inspirasjonsdagen (od@midtnorge)

15 %

4

Trøndersk Reiselivskonferanse

8%

2

304 %

79

Totalt
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Dette viser at det var ca 10 deltakere i gjennomsnitt på de ulike arenaer og konferanser. 30%
deltakelse er veldig bra med tanke på at de fleste deltakerne var i jobb og hadde fått fri med lønn for
å gå på samlinger. Da kunne det være vanskelig å fri andre dager.
Synliggjøring krever arenaer og media og man kan synliggjøre individuelt eller kollektivt – i dette
tilfellet enten hver enkelt deltaker eller hele prosjektet. Den viktigste arena for synliggjøring skapte
prosjektet selv: samlingene. Samlingene ga mulighet for å la den enkelte deltaker bli sett av både de
andre deltakerne og av inviterte besøkende. Og de utgjorde også en arena for å inspirere den enkelte
deltaker til å ønske å bli sett. Det ble også øvd på mestring i å bli sett - Deltakerne hadde rollespill
med small-talk og presentasjonsteknikk der de måtte opp i plenum og ta stilling til noe eller fortelle
et eller annet.

Bilde: Deltakere fra Global Future I på Næringskonferansen i Trondheim
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Hvor vellykket innsatsen for synliggjøring ble for deltakerne fremgår av den følgende tabellen.
Tabell 15. Viser hvor godt synliggjøringen fungerte for den enkelte deltaker.
Totalt
I prosjektet ble det lagt opp til
synliggjøring av den enkelte deltakeren.
Hvor godt fungerte dette for deg?

Prosent

Nummer

Svært dårlig

8%

2

Ganske dårlig

27 %

7

Ganske godt

58 %

15

Svært godt

8%

2

100 %

26

Totalt

Et stort flertall av deltakerne har følt at de i stor eller betydelig grad ble synliggjort i prosjektet. 9
personer følte seg mindre synliggjort.
Noen deltakere sa de ikke fikk noe ut av det å delta på konferanser. Man fikk ikke snakket med
noen og markedsført seg. Det viste seg at pga kulturelle forskjeller så oppfattet enkelte deltakere at
det å gå og snakke med ukjente på konferansene var uhøflig. Etter denne erfaringen så gjennomførte
vi kurs i small talk der deltakeren fikk øving i det å være på konferanser og hilse på ukjente og
presentere seg selv.
I Global Future er synliggjøring også knyttet til målsettingen om å skape gode rollemodeller for
innvandrere. Skal man være rollemodell, må man bli sett. Dersom en deltaker ved hjelp av
prosjektet får en god jobb eller ledende stilling, vil han/hun bli synliggjort gjennom jobben etter at
prosjektet er avsluttet. Da vil vedkommende kunne virke som rollemodell fra denne posisjonen.
Dersom prosjektet og deltakerne blir synliggjort i media mens prosjektet pågår, vil også
prosjektdeltakelse kunne gi grunnlag for status som en god rollemodell.
I Global Future ble lokal og regional presse koblet til prosjektet gjennom invitasjoner til samlinger
og gjennom aktiviteter fra prosjektets side.
Mediedekning utgjør en del av synliggjøringen. Fordi Global Future har valgt å gjøre mediedekning
til et resultat som skal måles, vil det i denne rapporten bli behandlet som et eget punkt.
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11.3 Mediedekning
Mediedekning ble i beskrivelsen av Global Future også anført som et resultat man ønsket å måle i
prosjektet. For det første er mediedekning helt avgjørende for prosjektets og deltakernes kollektive
synlighet. Bygging av en eksklusiv merkevare forutsetter et godt samarbeid med media.
For det andre er den også helt avgjørende for å gjøre omgivelsene og potensielle
arbeidsgivere/arbeidskjøpere oppmerksom på prosjektet. Det avgjørende for om en arbeidsgiver
ansetter en innvandrer, vil være vedkommendes kompetanse og norskkunnskaper. Derfor trengte
prosjektet også en mediedekning som fokuserte individuelt på deltakerne og deres formelle
kompetanse.
Med en målsetting om å forbedre deltakernes stilling i arbeidslivet vil det være særlig viktig for
prosjektet å få hyppig og omfattende omtale i pressen ved oppstart. Dette vil rette potensielle
arbeidsgiveres oppmerksomhet mot muligheten til å ansette en medarbeider med høy kompetanse
fra prosjektet mens deltakerne fortsatt befinner seg i en euforisk og optimistisk stemning.
Videre vil det være viktig med mediedekning mens prosjektet løper. De fleste virksomheter har
relativt lange horisonter for nyansettelser. Derfor bør prosjekter av denne typen prøve å sikre seg en
jevn pressedekning mens prosjektet pågår, slik at potensielle arbeidskjøpere/arbeidsgivere jevnlig
blir minnet om den ansettelsesmuligheten prosjektet representerer. At dette kan være vanskelig å
organisere, er en annen sak: Media må jo tilbys noe de ønsker å omtale og derved blir det
prosjektets oppgave å skape slike events eller interessante hendelser.
Til slutt trenger prosjekter av denne typen også mediedekning når de avsluttes eller når
sluttevaluering har funnet sted. Nettopp fordi prosjektet ble gjennomført i en region med stabile
aktører som kjenner hverandre og hvor mange også deltok som samarbeidspartnere, er det viktig å
dokumentere resultatene offentlig. Slik blir prosjektet gjort til et regionalt felleseie og dermed blir
det også skapt et grunnlag for en eventuell gjentakelse eller skapt tillit for å gjøre andre prosjekter
sammen.
Spørsmålene som på denne bakgrunn bør stilles til mediedekning er de følgende:
1. Hvilke media dekket prosjektet i hvilket omfang?
2. Når fant mediedekningen sted?
3. Hvilken type synliggjøring bidro mediedekningen til?
Prosjektleder har i prosjektets forløp samlet avisoppslag som kan gjøres til gjenstand for noen enkle
analyser. Om de er fullstendige vites ikke, men fordi den regionale pressen er relativt liten i
omfang, er det lite sannsynlig at mye mangler.
Som et grunnleggende krav til mediedekning stilles at prosjektet Global Future nevnes med navn.
Dersom det i samme avis er flere artikler om prosjektet og dets deltakere, regnes dette som ett
oppslag.
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Prosjektet har fått media omtale i: NRK P1 Trøndelagsnytt, Adressa – 4 siders reportasje i
Ukeadressa, Adressa ifb med møte med Næringsminister Trond Giske, Fosna-Folket ifb med møtet
med John Bernander, Trønder-Avisa, NRK Midt Nytt.
Strategisk er det av stor betydning at et prosjekt av denne typen får mye mediedekning når det blir
startet opp fordi det bidrar sterkest til måloppnåelse.

11.4 Samlingene
Samlingene ble organisert som dagsamlinger med 3 dager pr samling. En samling var lagt til
studieturen som ble gjennomført på Hovde gård .
Hvor godt deltakerne mente samlingene fungerte fremgår av den følgende tabellen.
Tabell 16. Hvordan deltakerne mente samlingene fungerte
Hvor godt mener du samlingene fungerte?

Svært godt

56 %

Godt

44 %

Ganske dårlig

0%

Svært dårlig

0%

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Tatt i betraktning at noen deltakere har vært mindre tilfredse med enkelte aspekter ved prosjektet, er
dette et usedvanlig godt resultat. I alt 15 deltakere har svart svært godt.
Deltakerne ble også stilt et åpent spørsmål om hva som var spesielt verdifullt med samlingene.
Svarene finnes i vedlegg 6. Skal man prøve å sammenfatte innholdet i dem må det bli:
Fellesskapet, læringen og det sosiale samværet. Dette betyr at det sosiale samværet har vært en
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viktig katalysator for utvikling av fellesskap og motivasjon til læring. Tilstedeværelsen fra
prosjektlederen fra NHO nevnes spesielt av flere deltakere. Betydningen av denne er trolig større
enn hva som kommer fram i svarene: Et prosjekt av denne typen kan sannsynligvis ikke drives
halvhjertet eller av stedfortredere med lavere status enn igangsetterne.
Det ble videre stilt et åpent spørsmål om hvordan samlingene kunne ha fungert bedre. Svarene på
dette spørsmålet befinner seg i vedlegg 6.
Her svarer noen at samlingene fungerte helt topp og at de ikke har noen anelse om hvordan de
kunne ha vært organisert bedre.
Nettverksbyggingen og samværet med likesinnede og ambisiøse mennesker man kan dele sine
tanker med var betydningsfullt og viktig under samlingene.
Flere mener arbeidet i læringsgruppene kunne ha forløpt og vært organisert bedre. Trolig skyldes
dette forslaget i høyere grad læringsgruppenes funksjon enn hva som skjedde på samlingene.

11.5 Læringsgruppene
I Global Future prosjektet fungerte mente deltakerne at læringsgruppene fungerte på følgende måte.
Tabell 17. Deltakernes oppfatning av hvordan basisgruppene fungerte
Totalt
Hvor godt fungerte din læringsgruppe?

Prosent

Nummer

Svært bra

43 %

9

Bra

43 %

9

Ganske dårlig

14 %

3

Svært dårlig

0%

0

100 %

21

Totalt

Denne tabellen viser at 86% av deltakerne mente at læringsgruppene fungert bra. De tre som mente
at læringsgruppen ikke fungerte har ikke gitt en begrunnelse på dette.
Men de fleste deltakerne mente at læringsgruppene fungerte bra, hvilket betyr at de har hatt et godt
utbytte av gruppene.
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Tabell 18. Deltakernes utbytte av læringsgruppene
Totalt
Hva var ditt viktigste utbytte fra
læringsgruppene?
Direkte tilbakemelding på meg som person
Støtten fra de andre medlemmene av
gruppa

Prosent

Nummer

5%

1

10 %

2

Å bli kjent med de andre i gruppa

29 %

6

Lærte å se "ting" fra flere synsvinkler

43 %

9

Jeg hadde lite utbytte av basisgruppa

10 %

2

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

5%

1

100 %

21

Totalt

Utbyttet var delvis av refleksiv karakter: Deltakerne lærte å betrakte ”ting” og seg selv ut fra flere
perspektiver. Noen syntes også det var interessant å bli kjent med de andre i gruppa. Om disse var
personer fra informantenes egen kulturkrets eller fra andre kulturer, kan undersøkelsen ikke si noe
om. 2 av informantene mener de har hatt lite utbytte av arbeidet i basisgruppa.
Deltakerne hadde de følgende oppfatninger av hva som skal til for å forbedre basisgruppenes måte å
fungere på.
Tabell 19. Forbedringsforslag for læringsgruppe
Totalt
Hva mener du kan gjøres for å forbedre
måten læringsgruppene fungerer på?

Prosent

Nummer

14 %

3

33 %

7

62 %

13

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

29 %

6

Totalt

138 %

29

Merk av alle aktuelle.
Gruppene bør settes sammen slik at de blir
likere med hensyn til kulturell bakgrunn
Gruppene burde få flere oppgaver på
samlingene
Gruppene burde få oppgaver også mellom
samlingene

Det er både interessant og positivt at så få svarer at gruppene bør bli likere med hensyn til kulturell
bakgrunn. Hovedmengden av svar går i retning av å lage et mer strukturert, mer omfattende og mer
interessant opplegg for basisgruppene.
I Global Future ble det sterkt poengtert at det skulle jobbes i læringsgruppene. Prosjektdriveren la
press på deltakerne for at de skulle møtes minst en gang mellom hver samling. De fikk noen ganger
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konkrete lekser, og ble bedt om å jobbe med de temaene de trengte mest å jobbe med under
henvisning til temaene fra samlingene. Det er en velkjent metode å la grupper starte med konkrete
oppgaver slik at medlemmene via dette arbeidet kan bli bedre kjent med hverandre. Men i dette
tilfellet opplevde deltakerne at nettopp oppgavene manglet.
Andre forslag er beskrevet i vedlegg 6
Læringsgruppene ble oppfordret til å invitere mentorene sine med på møtene. Målet med dette var
at deltakerne skulle bli kjent med andre mentorer samt at mentorene ble kjent med andre deltakere.
Tabell 20. Forbedringsforslag for læringsgruppe
Totalt
Hvor ofte var mentor til stede på
læringsgruppemøtene?

Prosent

Nummer

En gang

19 %

5

To eller flere ganger

41 %

11

Det passet aldri

11 %

3

Vi hadde ingen læringsgruppemøter med
mentorene

30 %

8

Totalt

100 %

27

Det var to av fem læringsgrupper som ikke hadde hatt samling med mentorene.
Årsak til dette er beskrevet i svarene som er gitt fra tabell 21.
Tabell 21. Forbedringsforslag for læringsgruppe
Totalt
Hva mener du kan gjøres for å forbedre
læringsgruppesamarbeidet med mentorene?

22

Flere forslag går ut på at læringsgruppene må sette felles mål slik at det gir en god grunn til å møttes
som er tydelig for alle. Gjensidige engasjement fra både deltakere og mentorer er viktig. Sett av god
tid.

11.6 Kurs og forelesninger
På samlingene ble det gitt faglig lederopplæring av BI samt fagdager i regi av NHO Trøndelag.
Lederopplæringen besto av fagene Situasjonsbestemt ledelse og Styrekompetansekurs. Disse to
kursene gav deltakerne 15 studiepoeng. Fagdagene var ment å gi deltakerne ekstra kompetanse på
følgende områder: Arbeidsrett, Retorikk og Presentasjonsteknikk, Hvordan starte egen bedrift – bli
grunder av Innovasjon Norge, Det norske politiske systemet, Søknad og intervju prosess, SmallTalk og Sosiale medier.
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Deltakerne ble spurt om hvor godt de mener samlingene fungerte.
Tabell 22. Nytten av kurs og forelesninger
Totalt
Hvor godt mener du samlingene fungerte?

Prosent

Nummer

Svært godt

56 %

15

Godt

44 %

12

Ganske dårlig

0%

0

Svært dårlig

0%

0

100 %

27

Totalt

Resultatet er svært godt. En god rating for en foreleser på universitetsnivå er når 25% gir ratingen
svært godt og 50% gir godt. Her gir 56% svært godt og 44% godt.
Når det gjelder innholdet i kurs og konferanser, så synes dette å ha truffet så godt at det ikke finnes
grunner til noen som helst endring: ”Don’t change a winning team”.
Tabell 23. Utdypning på hva som var verdifullt ved samlingene
Totalt
Hva mener du var spesielt verdifullt ved
samlingene?

17

Totalt
Hvordan kunne samlingene fungert bedre?

22

På det åpne spørsmålet om kommentarer til innholdet i kurs og forelesninger kom det 22 svar. De
fleste var svært positive. Noen av dem etterlyser litt mer reelle case oppgaver. En ønsket mer tid på
presentasjonsteknikk og retorikk.
Det ble foreslått å endre rekkefølgen på kursene slik at presentasjonsteknikk, small-talk kom
tidligere i programmet
De åpne svarene finnes i vedlegg 6.
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Tabell 24. Fortløpende rating på hvor stort utbytte deltakerne hadde av de ulike fagene
Totalt
Situasjonsbestemt ledelse

Prosent

Nummer

Svært nyttig

70 %

19

Nyttig

22 %

6

Nokså lite nyttig

7%

2

Svært lite nyttig

0%

0

100 %

27

Totalt

Totalt
Styrekompetanse

Prosent

Nummer

Svært nyttig

67 %

18

Nyttig

26 %

7

Nokså lite nyttig

7%

2

Svært lite nyttig

0%

0

100 %

27

Totalt

Totalt
Arbeidsrett (v/NHO)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

44 %

12

Nyttig

26 %

7

Lite nyttig

15 %

4

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

15 %

4

Totalt

100 %

27
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Totalt
Presentasjonsteknikk/retorikk (v/NHO)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

67 %

18

Nyttig

30 %

8

Lite nyttig

0%

0

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

4%

1

100 %

27

Totalt

Totalt
Hvordan starte egen bedrift (v/Innovasjon
Norge)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

26 %

7

Nyttig

59 %

16

Lite nyttig

4%

1

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

11 %

3

Totalt

100 %

27

Totalt
Det norske politiske systemet (v/NHO)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

59 %

16

Nyttig

19 %

5

Lite nyttig

7%

2

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

15 %

4

Totalt

100 %

27

Totalt
Intervjuprosessen (v/Adecco)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

33 %

9

Nyttig

33 %

9

Lite nyttig

15 %

4

36

Svært lite nyttig

4%

1

Deltok ikke

15 %

4

Totalt

100 %

27

Totalt
Situasjonstrening-Smalltalk /
presentasjoner og Sosiale medier (v/NHO)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

41 %

11

Nyttig

22 %

6

Lite nyttig

11 %

3

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

26 %

7

Totalt

100 %

27

Tilbakemeldingene på de ulike fagområdene er svært gode. Det er høy score både på svært nyttig og
på nyttig. Spesielt lederutdannelsen ved situasjonsbestemt ledelse og styrekompetansekurs gav
svært høy score. Man ser at det er omtrent to deltakerne som har hatt lite nytte av de ulike fagene.
De to personene er de samme på nesten alle spørsmålene og hva årsak til dette vet man ikke helt
sikkert.
Fagdagen om Intevju prosessen og Situasjonstrening (Small-Talk) er de to dagene som har lavest
score. Fagdagen Intervju prosessen bør ihht tilbakemelding inneholde mer praktisk øving. Fagdagen
Situasjonstrening (Small-Talk) bør ihht tilbakemelding være tidligere i programmet slik at man kan
praktisere dette når man er på konferanser.
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Utfyllende evaluering av lederutdannelsen via faget situasjonsbestemt er som følger:
Tabell 25. evaluering av faget Situasjonsbestemt ledelse

Her ser vi som tidligere nevnt at det er en tydelig tilbakemelding på at man bør forbedre
gruppearbeidet mellom samlingene. Lederutdannelsen har meget høy score på de fleste av de ulike
momentene i programmet. Utfyllende kommentarer fra deltakerne er gitt i vedlegg 6.

12. Prosjektdeltakeren som respondent – evaluering av resultater og
effekter
12.1 Effektmål og Resultatmål
I prosjektlitteraturen opereres det med forskjellige betegnelser på mål. Slik brukes resultatmål om
de målbare tilstandene eller verdiene som skal realiseres mens et prosjekt pågår, og effektmål om
det målet prosjektet egentlig skal realisere.
Effektmålene for Global Future var
a) å kvalifisere høyt utdannede personer med utenlandsk bakgrunn til sentrale- og lederstillinger og
styreverv i Norge og
b) bidra til vekst og langsiktig verdiskaping i Trøndelag
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Men hva innebærer det å kvalifisere? Deltakerne i prosjektet deltok med forskjellig intensitet i
prosjektets forskjellige kurs og samlinger. Hvorvidt dette har kvalifisert dem til å inneha sentrale og
ledende stillinger eller styreverv er et åpent spørsmål. Til syvende og sist blir det realitetstesten som
avgjør om dette målet er nådd: Dersom deltakerne får denne typen stillinger og verv og fyller dem
på en god måte, er målet nådd. Da kan imidlertid prosjektet være over for lenge siden. Følgelig
trenger de fleste prosjekter av denne typen mål som kan måles før prosjektene opphører og
deltakerne forsvinner for alle vinder.
I prosjektet finnes det følgelig 2 typer effektmål som kan registreres direkte:
a) om deltakerne har fått et nytt styreverv mens prosjektet pågikk
b) om deltakerne har fått ledende stillinger mens prosjektet pågikk
Effektmål som kan tallfestes og måles mens et prosjekt fortsatt pågår hører med til sjeldenhetene.
Ofte må man i et prosjekt nøye seg med å måle forhold som kan føre til de ønskede effekter en gang
i fremtiden. Viktig er at de er målbare her og nå. Slike mål kalles resultatmål. I dette prosjektet
finnes det flere typer resultatmål. De resultatmålene av formell karakter og som viser direkte til
prosjektets effektmål, er nemlig bestått eksamen i BI-kursene situasjonsbestemt ledelse og i
styrekompetanse. Disse kursene gav 7,5 studiepoeng hver og ble avholdt våren 2010 og høsten
(desember) 2010.
Andre mål, som var svært viktige for deltakerne, var å komme i jobb eller å få en jobb som var mer
i overensstemmelse med utdanningen. Disse målene var ikke med i Global Futures målformulering,
men utgjorde i følge intervjupartnerne svært viktige mål for deltakerne.
Det er mulig det fant sted en målforskyvning mens prosjektet pågikk. Noen av deltakerne erkjente
mens prosjektet pågikk, at de ville trenge mer utdanning i Norge for å få de typene stillinger de
ønsket seg. Det kom også fram at det ble viktigere for deltakerne å få en jobb mer i
overensstemmelse med egen utdanning enn å få en ledende stilling eller et styreverv. Så kanskje
dette burde tas med i målformuleringen for kommende prosjekter.
Gjennom å arbeide for et mer velfungerende og inkluderende arbeidsmarked, vil mer mangfold,
større synliggjøring og nye forbilder bli tydeligere. Gjennom bl.a mediedekning vil målet om
synliggjøring bli målt.
Global Future skal bidra til at det etableres flere bedrifter og stimulere til gründertenking. Dette er
et resultatmål som gjennom spørreundersøkelsen vil bli målt.
Videre er det et mål at Trøndelag markerer seg positivt som en attraktiv landsdel, hvor det enkelte
individ gis muligheten til å få brukt sin kompetanse samt muligheten for et godt liv. Dette er
samfunnsmål som er vanskelig å måle underveis i kurset samt rett etterpå.
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12.2 Styreverv, sentrale og ledende stillinger
Disse målene var delmål i den opprinnelige målformuleringen for Global Future prosjektet. Vi
antok at deltakerne hadde få styreverv i utgangspunktet og at prosjektet ville være av for kort
varighet til at mange kunne få det mens det pågikk.
Tabell 26. Styreverv før Global Future startet
Totalt
Hadde du styreverv da Global Future
startet opp?

Prosent

Nummer

Ja, ett styreverv

22 %

6

Ja, 2-3 styreverv

7%

2

Ja, 4 eller flere styreverv

0%

0

Nei

70 %

19

Totalt

100 %

27

Her ser vi at faktisk så hadde 8 deltakere styreverv før kurset startet. Men som antatt hadde det store
flertallet blant deltakerne ingen styreverv før prosjektet ble startet. De som hadde slike verv, hadde
flere. Dette er et vanlig fenomen.
Tabell 27. Antall nye styreverv mens Global Future pågikk
Totalt
Har du fått styreverv eller lederstilling med
personalansvar i tiden fra Global Future
startet og fram til i dag?

Prosent

Nummer

Styreverv

7%

2

Styreverv og lederstilling

0%

0

Lederstilling

4%

1

Nei

89 %

24

Totalt

100 %

27

Det var 2 personer fikk styreverv mens prosjektet pågikk. En ble valgt inn i et kor mens den andre
ble et styremedlem uten å oppgi hvor. Ser i denne tabellen at en deltaker oppgir å ha fått ledende
stilling.
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Viser i neste tabell hvor mange som har hatt endring i arbeidssituasjonen.
Tabell 28. Endring i jobbsituasjon
Totalt
Hva er din hovedbeskjeftigelse i dag?

Prosent

Nummer

37 %

10

15 %

4

11 %

3

Utdanning/studier

4%

1

Annet (spesifiser gjerne i feltet nedenfor)

33 %

9

Totalt

100 %

27

Samme jobben som jeg hadde
Har fått ny/bedre stilling hos samme
arbeidsgiver
Har fått ny/bedre jobb hos annen
arbeidsgiver

Her ser vi at 7 personer har fått endret sin arbeidssituasjon til det bedre. Har fått en tilbakemelding
at ytterligere en person har fått en leder stilling mens GF pågikk men han svarte ikke på
spørreundersøkelsen. Se vedlegg 11.
Blant de 9 svarene under ”annet” er det 2 i etableringsfasen i å starte egen bedrift.
En har fått en praksisplass, 3 er arbeidsledig og to er i fødselspermisjon samt en er i samme jobb
men studerer ved siden av.
Ihht svaret i tabell 27 og denne tabellen har Global Future Trøndelag en måloppnåelse på 31% ( 9
av 29) som hadde fått ny, sentral eller ledende stilling. Og tar vi med de to personene som hadde
fått styreverv, samt de to som har etablert egen bedrift vil måloppnåelsen være på hele 44,8%.
Tatt i betraktning at dette er oppnådd i løpet av et år – mens Global Future pågikk er det et
fantastisk resultat.

12.3 Situasjonsbestemt ledelse og styrekompetansekurs
Kursene situasjonsbestemt ledelse og styrekompetanse var et kurs i regi av BI som ble gjennomført
henholdsvis vår semesteret og høst semesteret. De hadde eksamenskrav og ga 7,5 studiepoeng
hver. På den ene siden danner kursene en formelt og kunnskapsmessig grunnlag for å bekle ledende
stillinger. Og på den andre siden vil andelen som fullførte være et slags mål på om det hadde lykkes
prosjektdriverne å få med de rette folkene i prosjektet og motivere dem.
Tabell 29. Antall som fullførte kurset i Situasjonsbestemt ledelse
Totalt
Situasjonsbestemt ledelse

Prosent

Nummer

Ja

93 %

25

Nei

7%

2

41

Totalt

100 %

27

Hele 25 av deltakerne fullførte kurset med eksamen. De som ikke tok eksamen var syke og vil ta
kurset ved en senere anledning.
.
Tabell 30. Antall som fullførte kurset i Styrekompetanse
Totalt
Styrekompetanse

Prosent

Nummer

Ja

96 %

26

Nei

4%

1

100 %

27

Totalt

Hele 26 av deltakerne fullførte kurset med eksamen. Den som ikke tok eksamen var syk og vil ta
kurset ved en senere anledning.

12.4 Betydningen av Global Future ved endring i arbeidssituasjon
Da prosjektet startet hadde flere jobber som var i sterk uoverensstemmelse med den utdanningen de
hadde. Flere av de øvrige hadde jobber innenfor det fagfeltet de var utdannet i, men på et lavere
kompetansenivå. For de arbeidsledige var det selvsagt svært viktig å få jobb og for de øvrige var det
like viktig å få seg en jobb mer i overensstemmelse med utdanningen. Dette var deltakernes mål og
etter hvert ble det også en del av prosjektets mål.
Tabell 28 viser hvor mange som har hatt endring i jobbsituasjonen etter at de begynte i Global
Future.
At en så høy andel har fått ny jobb i et så kort prosjekt, er bemerkelsesverdig, men er det et resultat
av prosjektet?
Tabell 31. I hvilken grad jobb eller utdanning tilskrives Global Future
Totalt
Dersom du har fått jobb, skiftet jobb eller
startet på en utdanning i løpet av
prosjektet, i hvilken grad mener du dette
skyldes GF?

Prosent

Nummer

GF var avgjørende

50 %

4

Skyldes i liten grad GF

25 %

2

Det hadde ingen ting med GF å gjøre

25 %

2

Totalt

100 %

8

Merk av det du er mest enig i.
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Her er bare 4 deltakere rimelig sikre på at endringen i deres liv skyldtes GF, mens 2 til en viss grad
er villig til å dele æren med GF. Dette er et kjent fenomen fra andre evalueringer. I en evaluering
for El&It-forbundet ble de personene som hadde rykket opp i stilling etter et etterutdanningskurs,
bedt om å vurdere hvorvidt forfremmelsen skyldtes kurset. Bare et mindretall tilskrev det kurset.
Lederne som hadde gitt dem forfremmelsen var imidlertid helt klare på at kurset var en nødvendig
betingelse for den.( Thore K. Karlsen: Hvordan få det til? El&It-forbundet, Oslo 2008. ).

12.5 Motivasjonelle virkninger av Global Future prosjektet
Til syvende og sist er det holdninger og motivasjon som bestemmer hvorvidt en innvandrer skal
lykkes i Norge. Global Future satset i høy grad på å bearbeide holdninger og motivasjon. Effekten
av holdningsendringer og bedre motivasjon kan komme på kort og lang sikt, dvs. vi kan ikke måle
hele effekten av dem i form av stillinger, verv og annet i løpet av prosjektets varighet. Men vi kan
spørre deltakerne om Global Future har hatt slike virkninger på dem.
Tabell 32. Lærdom av Global Future prosjektet
Totalt
Hva var det viktigste du lærte i Global
Future-prosjektet?

Prosent

Nummer

Å se og oppleve meg selv i forhold til andre

58 %

15

Hva ledelse i Norge innebærer

73 %

19

Å tro på meg selv

65 %

17

Å tenke positivt, aldri gi opp

62 %

16

Å se muligheter i stedet for problemer

69 %

18

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

23 %

6

Totalt

350 %

91

Merk av alle aktuelle.

Av de 6 svarene under ”andre” kan svarene deles i tre grupper: nettverking, alt er mulig hvis man
vil, bedre forståelse av den norske kulturen. Slik sett er svarene i tråd med de virkemidlene som ble
brukt i prosjektet.
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Tabell 33. Hvilken nytte har du hatt av å delta i prosjektet?
Totalt
Hvilken nytte mener du at du har hatt av å
delta i prosjektet?

Prosent

Nummer

Ny jobb

4%

1

Større nettverk

89 %

24

Bedre kunnskap om ledelse

89 %

24

Bedre selvinnsikt

70 %

19

Større selvsikkerhet

63 %

17

Bedre kunnskap om hvordan norsk
arbeidsliv fungerer

67 %

18

Fått større respekt på min arbeidsplass

30 %

8

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

19 %

5

Totalt

430 %

116

Merk av alle aktuelle.

Ut fra disse svarene kan det ikke være noen tvil om at prosjektet har bidratt til å styrke deltakerne
mentalt. De har fått bedre innsikt i hvordan de selv fungerer og de har fått større selvtillit.

Tabell 34. Hvordan deltakerne mener GF har bidratt til at man fikk jobb
eller bedre jobb
Totalt
Dersom du mener GF har bidratt til at du
har fått jobb, eller klart å skifte til en bedre
jobb, hvordan virket dette?

Prosent

Nummer

50 %

2

25 %

1

25 %

1

50 %

2

75 %

3

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

50 %

2

Totalt

275 %

11

Merk av de alternativene som passer.
GF gjorde meg synlig i Trøndelag
GF var en svært god referanse ved
jobbsøknader
Mentor var referanseperson ved
jobbsøknader
GF ga meg selvtillit til å søke på jobber jeg
er kvalifisert til
GF ga meg lyst til å skape meg en fremtid i
Norge

På spørsmålet om hvordan GF har bidratt til at de har fått jobb eller klart å skifte til en bedre jobb
er det 11 deltakere som mener GF på en eller annen måte har bidratt til dette. Blant de mulige
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typene virkninger fra GF prosjektet, synes de motivasjonelle å stå sterkest. Dette viser at de
virkemidlene GF har satt inn for å bidra til økt selvinnsikt og selvrespekt har hatt en virkning.
Tabell 35. Hvordan deltakerne mener GF har bidratt til at man fikk jobb
eller bedre jobb
Totalt
Har deltakelsen i Global Future ført til at du
vurderer dine muligheter i norsk arbeidsliv
som bedre enn før prosjektet startet?

Prosent

Nummer

Ja

85 %

23

Nei

4%

1

Usikker

11 %

3

Totalt

100 %

27

Om en slik vurdering på sikt er avgjørende for suksess i norsk arbeidsliv, så har prosjektet klart å
etablere denne forutsetningen blant det store flertallet av deltakerne. Deltakernes vurderinger av
prosjektets forskjellige effekter er alle svært positive. Som en oppsummering har vi bedt dem om å
gi hele prosjektet en tallkarakter.

Tabell 36. En totalevaluering av prosjektet
Evaluering av hele prosjektet en karakter fra 1-6, hvor 1 er
dårligst og 6 er best.
1

0%

2

0%

3

0%

4

19 %

5

41 %

6

41 %

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %
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Også denne evalueringen er sterkt positiv med svært høye verdier på svarene.
Tallene taler for seg og viser at prosjektet har vært en suksess både i forhold til de mål det
formulerte i utgangspunktet og i forhold til andre ønskede effekter.
For å få et inntrykk av om Global Future har influert på deltakernes konkrete fremtidsplaner, ble det
stilt et åpent spørsmål om fremtidsplaner. Det kom inn 25 svar på dette spørsmålet og inneholdt
planer og ambisjoner om å utvikle seg videre og å bli leder. Svarene finnes i sin helhet i vedlegg xx.
Til å representere disse svarene har vi valgt ut det følgende:
”Få meg en ny jobb der jeg kan ta i bruk hele meg og bidra på en god måte til en arbeidsplass
i kraft av min kompetanse og personlig engasjement”
Svarene på dette spørsmålet sannsynliggjør at prosjektet i fremtiden vil resultere i enda flere
positive handlinger og hendelser enn de som har funnet sted hittil.

13.

Gjennomføringen av prosjektet

NHO Trøndelag stilte med prosjektleder og hadde prosjekteierskapet.
Prosjektleder deltok på alle prosjektets samlinger samt at andre fra NHO Trøndelag også var tilstede
på noen samlinger. Prosjektleder var også kontaktpersoner for deltakerne underveis i prosjektet.
Tabell 37. Karakter for gjennomføring av prosjektet
Karakter til prosjektledelsen fra NHO for gjennomføringen
av prosjektet. Skala 1-6, hvor 1 er dårligst og 6 er best.
1

0%

2

0%

3

0%

4

7%

5

30 %

6

63 %
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

46

10 av 27 gir prosjektledelsen karakterer 4 og 5 og hele 17 (63%) gir topp karakter. Dette er sjeldent
gode resultater for prosjekter av denne typen.
I et åpent spørsmål ba vi deltakerne om kommentarer til måten NHO gjennomførte prosjektet på.
Det kom 18 kommentarer og nesten alle inneholdt takksigelser og ros for gjennomføring.
Kommentarer fra to stykker gikk på å forbedre mentor ordningen. Den kommentaren som fanger
opp de fleste kommentarene er:
” intensiv, lærerik, effektiv, positiv og kunnskapsrik, integritet og veiledning”
Svarene er i sin helhet gjengitt i vedlegg 6.
Til sist ble deltakerne spurt om de ønsket å avgi noen fri kommentarer til prosjektet. Det kom her
inn 13 kommentarer. Mange av disse inneholdt en uforbeholden takk til NHO for prosjektet, mens
andre uttrykte ønsket om at Global Future prosjektet må gjentas.
Denne spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført ca. 2 måneder etter at prosjektet var avsluttet.
At så mange av deltakerne benyttet de åpne spørsmålene til å takke prosjektdriverne fra NHO tyder
på at de positive effektene av dette prosjektet er av mer langvarig karakter: Deltakerne har
overvunnet terskler for selvinnsikt og tro på seg selv og fra deres nye ståsted er det ingen vei
tilbake.

14.

Anbefalinger

Mentorordningen
Mentorordningen var svært verdifull for deltakerne – når den fungerte. Særlig var det for mange av
stor verdi å få hjelp å utvikle karrieren sin. Karriereveiledning var viktig for 43%.
Av stor verdi var det også for mange deltakere å bli fortalt at man må stole på seg selv.
Mentorene var i mange tilfeller regionale eller lokale ledere. Det innblikket de fikk i hva
innvandrerne trengte av støtte, ga flere av dem et nytt grunnlag for å reflektere over
integrasjonspraksisen på egen arbeidsplass. Dette kan være en svært nyttig effekt av prosjektet
dersom det virkelig fører til forbedringer av praksis. Da kan prosjektet også få effekt på
integrasjonen av innvandrere i landsdelen som helhet. Ordningen bør imidlertid få en høyere
”trefferkvote”, dvs. andelen som er tilfreds med hvordan den fungerte bør være høyere enn i dag.
Ellers kan man på sikt risikere at ”markedet” for å være mentor tørker inn.
Rådene fra mentorer og deltakere har en høy grad av sammenfall og synes velegnet for å forbedre
ordningen.

47

Råd fra deltakere:
1. Bedre tilpasning mellom deltakere behov og mentors ønske om å bistå
2. Opplegget for mentoringen bør være fastere (Møter og innhold)
3. Ordningen bør evalueres tidlig i prosjektet, slik at vi kan bytte mentor

Råd fra mentorer:
1. Bedre matching mellom deltakers behov og mentors ønsker til egen innsats
2. Avstemme forventningene mellom deltaker og mentor

Å følge disse rådene ville innebære noen praktiske endringer:
1. NHO gjør det frivillig for prosjektdeltakerne å bruke mentor. Man lager et fast opplegg for
ordningen og gjør det klart for deltakere/protesjeer at det er en betingelse for deltakelse å
følge dette opplegget. Deltakerne forpliktes med underskrift på et skjema.
2. Det lages et fast opplegg for mentorordningen som fungerer etter dersom – så prinsippet:
Dersom man sier ja takk til en mentor, så må opplegget følges.
3. Mentorer og deltaker får i utgangspunktet bestemme hvor mange møter de ønsker å
gjennomføre i løpet av prosjektet. Dette etterspørres i et spørreskjema før ordningen starter
og utgjør et kriterium for bedre matching av mentorer og protesjeer. Det valgte antallet
forplikter begge partene.
4. Partene pålegges å kontakte NHO dersom det første møtet ikke fungerer. Prosjektleder
prøver å remikse de mentorer og deltaker som ikke passer sammen.
5. For å imøtekomme mentorenes uttrykte behov for å diskutere mentoroppgaven med andre
mentorer, bes de som ønsker dette om å la seg sette opp på en telefonliste for gjensidig
konsultasjon.
Læringsgruppene
Læringsgruppene fungerte i følge enkelte deltakere ikke optimalt. Sannsynligvis er selve bruken av
læringsgruppene best egnet når gruppene har omfattende og interessante oppgaver både på
samlingene og mellom dem.
Læringsgruppene ble oppfordret til å invitere mentorene med på møtene. Dette ble gjort i noen
gruppene mens hos andre ble ikke dette fulgt opp. Dette gir utslag i svarene på hvor nytte man
hadde av læringsgruppene.
Deltakerne har selv pekt på hva som skal til for at gruppene skal fungere bedre:
a) at deltakerne får flere oppgaver på samlingene
b) at deltakerne får flere oppgaver mellom samlingene
c) Gruppene bør sammensettes bedre ut fra geografi
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Dette vil imidlertid bli svært ressurskrevende for en prosjektleder å administrere. Derfor anbefales
det i stedet
1. å forlate bruken av læringsgrupper
2. i stedet å bruke arbeidsgrupper som settes sammen ad hoc på samlingene
3. å sikre at disse arbeidsgruppene får tilstrekkelige og interessante oppgaver
Deltakerne har selv pekt på hva som skal til for at gruppene skal fungere bedre sammen med
mentorer:
a) mentor må forplikte seg til å delta samlingene – skriftlige avtaler
b) man må sette konkrete mål for samlingene.
Dette kan la seg gjøre ved at NHO synliggjør disse kravene ved rekruttering av mentorer

Målformuleringen
I målformuleringen bør også tas inn et eller annet om at det er et mål å synliggjøre deltakerne som
ressurser i det regionale arbeidsmarkedet.
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Vedlegg 1 Annonse til informasjonsmøte
Det ble annonsert i aviser og invitert til informasjonsmøter ang Global Future
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Vedlegg 2 Rekruttering av mentorer
Det ble annonsert i media etter mentorer.
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Vedlegg 3 Kontrakt mellom deltaker og mentor
Kontrakt mellom Deltaker og Mentor
Deltaker og mentor må skrive en forpliktende kontrakt der de avstemmer forventingene:
Kontrakt
mellom mentor og deltaker – Global Future Trøndelag 2010
Global Future programmet er en talentmobilisering av innvandrere med høy
utdannelse og som snakker norsk.
En viktig del av programmet er lederutvikling gjennom mentoring. Det er en mentor pr
deltaker.
Forventninger til mentorordningen:
1: Det avholdes minimum 4 møter/kontakt mellom deltaker og mentor programmet.
Fastsett datoer:
2: Avklar hvem som kontakter hvem:
Hvor ofte skal man ta kontakt?:
Når skal man ta kontakt?:
3: Hvilke forventninger har deltakeren til
mentor?:________________________________________________________
4: Hvilke forventninger har mentor til
deltaker?________________________________________________________
På punkt 3 og 4 bør man diskutere og skrive ned forventninger knyttet til:
Relasjon
Nettverking
Rådgiving
Erfaringsutveksling
Oversikt over tilgjengelige arenaer som deltaker kan være med på
Konfidensialitet er en betingelse både for mentor og deltaker.
Vi bekrefter å følge overnevnte prinsipp i mentorordningen.
Mentors navn……………………………………………………
Deltakers navn……………………………………………….

Trondheim mars 2010

Status Rapport
Det skal leveres en statusrapport på hver samling:
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RAPPORT
Deltaker skal avgi status rapport til prosjektleder på hver samling på
mentorordningen:
Dato for møte

Tema

Status
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Vedlegg 4: Mediadekning
Global Future har vært i media:
UKEADRESSA:

Fosna-Folket:
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FOSNA-FOLKET:
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Reportasje i Adressavisen - Møte på NTNU:
Næringsminister Trond Giske med en deltaker i Global Future Zihong Ge og Fylkesordfører Tore
Sandvik.
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Vedlegg 5. Spørreskjema og Resultater fra deltakerundersøkelsen –
tabeller
Totalt
Navn
24

Totalt
Hvordan ble du først oppmerksom på
Global Future?

Prosent

Nummer

I pressen

41 %

11

Gjennom bekjente

26 %

7

Gjennom kolleger på jobben

11 %

3

Annet (spesifiser gjerne i feltet nedenfor)

22 %

6

Totalt

100 %

27

Totalt
Hva er din hovedbeskjeftigelse i dag?

Prosent

Nummer

37 %

10

15 %

4

11 %

3

Utdanning/studier

4%

1

Annet (spesifiser gjerne i feltet nedenfor)

33 %

9

Totalt

100 %

27

Samme jobben som jeg hadde
Har fått ny/bedre stilling hos samme
arbeidsgiver
Har fått ny/bedre jobb hos annen
arbeidsgiver

Totalt
Hvilken type stilling har du begynt i (f eks
saksbehandler)?

7

Totalt
Hvilken arbeidsgiver har du begynt hos (f eks
NAV)?

6

Totalt

57

Hvilken utdanning / hvilket studium er du i
gang med?

1

Totalt
Dersom du har fått jobb, skiftet jobb eller
startet på en utdanning i løpet av
prosjektet, i hvilken grad mener du dette
skyldes GF?

Prosent

Nummer

GF var avgjørende

50 %

4

Skyldes i liten grad GF

25 %

2

Det hadde ingen ting med GF å gjøre

25 %

2

Totalt

100 %

8

Merk av det du er mest enig i.

Totalt
Dersom du mener GF har bidratt til at du
har fått jobb, eller klart å skifte til en bedre
jobb, hvordan virket dette?

Prosent

Nummer

50 %

2

25 %

1

25 %

1

50 %

2

75 %

3

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

50 %

2

Totalt

275 %

11

Merk av de alternativene som passer.
GF gjorde meg synlig i Trøndelag
GF var en svært god referanse ved
jobbsøknader
Mentor var referanseperson ved
jobbsøknader
GF ga meg selvtillit til å søke på jobber jeg
er kvalifisert til
GF ga meg lyst til å skape meg en fremtid i
Norge

Totalt
Hvordan fungerte mentorordningen for
deg?

Prosent

Nummer

Svært bra

30 %

8

Ganske bra

48 %

13

Ganske dårlig

11 %

3

Svært dårlig

11 %

3

Merk av det du er mest enig i.

58

Totalt

100 %

27

Totalt
Hva mener du er årsaken til at ordningen
ikke fungerte bedre?

Prosent

Nummer

Mentor var arrogant

0%

0

Vi hadde forskjellige fagfelt

35 %

6

Vi hadde forskjellige interesser

12 %

2

Mentor var svært opptatt

35 %

6

Mentor hadde intet engasjement

0%

0

Jeg ble svært opptatt i jobben

35 %

6

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

35 %

6

Totalt

153 %

26

Merk av alle alternativene som passer.

Totalt
Hva var ditt viktigste utbytte av mentor?

Prosent

Nummer

43 %

9

10 %

2

At man må stole på seg selv

29 %

6

Hjelp til å forstå "norske koder"

5%

1

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

14 %

3

Totalt

100 %

21

Karriereveiledning - fremgangsmåte for
karriereutvikling
Vurderingsstøtte for atferd på
arbeidsplassen

Totalt
Hvor viktig var mentorordningen for ditt
utbytte av Global Future-prosjektet?
Prosent

Nummer

Helt nødvendig

48 %

10

Svært viktig

29 %

6

Middels viktig

24 %

5

Lite viktig

0%

0

Helt unødvendig

0%

0

Merk av det alternativet du mener treffer
best.

59

Usikker
Totalt

0%

0

100 %

21

Totalt
Ut fra dine opplevelser som deltaker,
hvordan mener du mentorordningen kan
forbedres?
Merk av de alternativene som passer.
Bedre tilpasning mellom deltakers behov
og mentors ønske om å bistå
Opplegget for mentorordningen bør være
fastere (møter og innhold)
Ordningen bør evalueres tidlig i prosjektet
slik at vi kan bytte mentor
Totalt

Prosent

Nummer

81 %

17

24 %

5

29 %

6

133 %

28

Totalt
Hvor godt fungerte din læringsgruppe?

Prosent

Nummer

Svært bra

43 %

9

Bra

43 %

9

Ganske dårlig

14 %

3

Svært dårlig

0%

0

100 %

21

Totalt

Totalt
Hva mener du er hovedårsaken til at
gruppa ikke fungerte bedre?

Prosent

Nummer

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

0%

0

Totalt

0%

0

Gruppas medlemmer var for ulike
Gruppa hadde et dominerende flertall fra
en kultur
Livssituasjonen til gruppas medlemmer var
for forskjellig
Noen av gruppas medlemmer var lite
motivert til å delta

Totalt

60

Hva var ditt viktigste utbytte fra
læringsgruppene?
Direkte tilbakemelding på meg som person
Støtten fra de andre medlemmene av
gruppa

Prosent

Nummer

5%

1

10 %

2

Å bli kjent med de andre i gruppa

29 %

6

Lærte å se "ting" fra flere synsvinkler

43 %

9

Jeg hadde lite utbytte av basisgruppa

10 %

2

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

5%

1

100 %

21

Totalt

Totalt
Hva mener du kan gjøres for å forbedre
måten læringsgruppene fungerer på?

Prosent

Nummer

14 %

3

33 %

7

62 %

13

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

29 %

6

Totalt

138 %

29

Merk av alle aktuelle.
Gruppene bør settes sammen slik at de blir
likere med hensyn til kulturell bakgrunn
Gruppene burde få flere oppgaver på
samlingene
Gruppene burde få oppgaver også mellom
samlingene

Totalt
Hvor ofte var mentor til stede på
læringsgruppemøtene?

Prosent

Nummer

En gang

19 %

5

To eller flere ganger

41 %

11

Det passet aldri

11 %

3

Vi hadde ingen læringsgruppemøter med
mentorene

30 %

8

Totalt

100 %

27

Totalt
Hvor viktig var det at mentor/mentorene
var med på læringsgruppemøtene?

Prosent

Nummer

Svært viktig

0%

0

Viktig

0%

0

61

Lite viktig

0%

0

Svært lite viktig

0%

0

Totalt

0%

0

Totalt
Hva mener du kan gjøres for å forbedre
læringsgruppesamarbeidet med mentorene?

22

Totalt
Hadde du styreverv da Global Future
startet opp?

Prosent

Nummer

Ja, ett styreverv

22 %

6

Ja, 2-3 styreverv

7%

2

Ja, 4 eller flere styreverv

0%

0

Nei

70 %

19

Totalt

100 %

27

Totalt
Har du fått styreverv eller lederstilling med
personalansvar i tiden fra Global Future
startet og fram til i dag?

Prosent

Nummer

Styreverv

7%

2

Styreverv og lederstilling

0%

0

Lederstilling

4%

1

Nei

89 %

24

Totalt

100 %

27

Totalt
Hva slags styre(r) har du fått verv i?

2

Totalt
Situasjonsbestemt ledelse

Prosent

Nummer

Svært nyttig

70 %

19

Nyttig

22 %

6

Nokså lite nyttig

7%

2

62

Svært lite nyttig
Totalt

0%

0

100 %

27

Totalt
Styrekompetanse

Prosent

Nummer

Svært nyttig

67 %

18

Nyttig

26 %

7

Nokså lite nyttig

7%

2

Svært lite nyttig

0%

0

100 %

27

Totalt

Totalt
Situasjonsbestemt ledelse

Prosent

Nummer

Ja

93 %

25

Nei

7%

2

100 %

27

Totalt

Totalt
Styrekompetanse

Prosent

Nummer

Ja

96 %

26

Nei

4%

1

100 %

27

Totalt

Totalt
Hvorfor tok du ikke eksamen i
Situasjonsbestemt ledelse?

1

Totalt
Hvorfor tok du ikke eksamen i
Styrekompetanse?

1

Totalt
Arbeidsrett (v/NHO)

Prosent

Nummer

63

Svært nyttig

44 %

12

Nyttig

26 %

7

Lite nyttig

15 %

4

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

15 %

4

Totalt

100 %

27

Totalt
Presentasjonsteknikk/retorikk (v/NHO)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

67 %

18

Nyttig

30 %

8

Lite nyttig

0%

0

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

4%

1

100 %

27

Totalt

Totalt
Hvordan starte egen bedrift (v/Innovasjon
Norge)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

26 %

7

Nyttig

59 %

16

Lite nyttig

4%

1

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

11 %

3

Totalt

100 %

27

Totalt
Det norske politiske systemet (v/NHO)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

59 %

16

Nyttig

19 %

5

Lite nyttig

7%

2

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

15 %

4

Totalt

100 %

27

64

Totalt
Intervjuprosessen (v/Adecco)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

33 %

9

Nyttig

33 %

9

Lite nyttig

15 %

4

Svært lite nyttig

4%

1

Deltok ikke

15 %

4

Totalt

100 %

27

Totalt
Situasjonstrening-Smalltalk /
presentasjoner og Sosiale medier (v/NHO)

Prosent

Nummer

Svært nyttig

41 %

11

Nyttig

22 %

6

Lite nyttig

11 %

3

Svært lite nyttig

0%

0

Deltok ikke

26 %

7

Totalt

100 %

27

Totalt
Hvorfor deltok du ikke på fagdag Arbeidsrett?

4

Totalt
Hvorfor deltok du ikke på fagdag
Presentasjonsteknikk/Retorikk?

1

Totalt
Hvorfor deltok du ikke på fagdag Hvordan
starte egen bedrift?

3

Totalt
Hvorfor deltok du ikke på fagdag Det norske
politiske systemet?

4

65

Totalt
Hvorfor deltok du ikke på fagdag
Intervjuprosessen?

4

Totalt
Hvorfor deltok du ikke på fagdag
Situasjonstrening-Smalltak / Presentasjoner
og Sosiale medier?

7

Totalt
Har du tips om andre temaer for fagdagene?

13

Totalt
Har du kommentarer til sammensetningen av
forelesninger og kurs?

14

Totalt
Har du kommentarer til rekkefølgen av
forelesninger og kurs?

12

Totalt
Prosjektet inviterte til deltakelse på ulike
arenaer og konferanser for å oppnå
målsettingen om synliggjøring av
deltakerne. Hvilke av disse deltok du på?

Prosent

Nummer

NHO Trøndelags Årskonferanse

85 %

22

Olavsfestdagene

12 %

3

Næringskonferansen (Trondheim AP)

46 %

12

Manifestasjonen (Trondheim
Næringsforening)

35 %

9

Studieturen

81 %

21

Innvandrerkonferansen

23 %

6

Inspirasjonsdagen (od@midtnorge)

15 %

4

Trøndersk Reiselivskonferanse

8%

2

304 %

79

Totalt

66

Totalt
I prosjektet ble det lagt opp til
synliggjøring av den enkelte deltakeren.
Hvor godt fungerte dette for deg?

Prosent

Nummer

Svært dårlig

8%

2

Ganske dårlig

27 %

7

Ganske godt

58 %

15

Svært godt

8%

2

100 %

26

Totalt

Totalt
Har du kommentarer omkring synliggjøringen?

12

Totalt
I hvilken grad har du utvidet ditt nettverk?
26
Beskriv her:

Totalt
Hvor godt mener du samlingene fungerte?

Prosent

Nummer

Svært godt

56 %

15

Godt

44 %

12

Ganske dårlig

0%

0

Svært dårlig

0%

0

100 %

27

Totalt

Totalt
Hva mener du var spesielt verdifullt ved
samlingene?

17

Totalt
Hvordan kunne samlingene fungert bedre?

22

Totalt

67

Prosjektledelsen fra NHO utgjorde kjernen i
prosjektet. Hvilken karakter vil du gi dem
for gjennomføringen av prosjektet?

Prosent

Nummer

1

0%

0

2

0%

0

3

0%

0

4

7%

2

5

30 %

8

6

63 %

17

Totalt

100 %

27

Merk av på skala 1-6, hvor 1 er dårligst og 6
er best.

Totalt
Har du kommentarer til måten NHO
gjennomførte prosjektet på?

18

Totalt
Hva var det viktigste du lærte i Global
Future-prosjektet?

Prosent

Nummer

Å se og oppleve meg selv i forhold til andre

58 %

15

Hva ledelse i Norge innebærer

73 %

19

Å tro på meg selv

65 %

17

Å tenke positivt, aldri gi opp

62 %

16

Å se muligheter i stedet for problemer

69 %

18

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

23 %

6

Totalt

350 %

91

Merk av alle aktuelle.

Totalt
Hva gjorde sterkest inntrykk på deg av det
som skjedde i prosjektet?

17

Totalt
Hvilken nytte mener du at du har hatt av å
delta i prosjektet?

Prosent

Nummer

68

Merk av alle aktuelle.

Ny jobb

4%

1

Større nettverk

89 %

24

Bedre kunnskap om ledelse

89 %

24

Bedre selvinnsikt

70 %

19

Større selvsikkerhet

63 %

17

Bedre kunnskap om hvordan norsk
arbeidsliv fungerer

67 %

18

Fått større respekt på min arbeidsplass

30 %

8

Annet (spesifiser gjerne nedenfor)

19 %

5

Totalt

430 %

116

Totalt
Har deltakelsen i Global Future ført til at du
vurderer dine muligheter i norsk arbeidsliv
som bedre enn før prosjektet startet?

Prosent

Nummer

Ja

85 %

23

Nei

4%

1

Usikker

11 %

3

Totalt

100 %

27

Totalt
Hvilke planer har du for fremtiden?

25

Totalt
Til slutt vil vi be deg gi hele prosjektet en
karakter fra 1-6, hvor 1 er dårligst og 6 er
best.

Prosent

Nummer

1

0%

0

2

0%

0

3

0%

0

4

19 %

5

5

41 %

11

6

41 %

11

69

Totalt

100 %

27

Totalt
Har du noe du vil kommentere om prosjektet
totalt sett som ikke er dekket i de tidligere
spørsmålene?

13

70

Vedlegg 6 Fritekstsvar i undersøkelsen blant deltakerne
No.2: Hvordan ble du først oppmerksom på Global Future? (Annet (spesifiser gjerne i feltet
nedenfor))
Nyhetsbrevet fra IMDI
annonse på finn.no
info på nettet
finn.no
Informasjonsmøte
Adecco
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No.3: Hva er din hovedbeskjeftigelse i dag? (Annet (spesifiser gjerne i feltet nedenfor))
har fått et praksisplass ca. for 3-4 mnd vet ikke hva kommer til å skje videre
Jeg er i samme jobb, men jeg har fortsatt med studie i ledelsesfaget.
Er under etablering (Inkubator bedrift)
i en tidlig fasen av reiselivsviksomhet jeg starter selv
Jeg er arbeidsledig.
i en prosess - mellom jobb/ utdanning
har ikke fått jobb enda, men synes at jeg står sterkere på arbeidsmarkedet nå enn før
Jeg er på fødsels permission
Permisjon
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No.5: Hvilken type stilling har du begynt i (f eks saksbehandler)?
Prosjekts leder
Timelærer
rådgiver
Revisor
regnskapsmedarbeider
rådgiver
Drift leder, 60 %
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No.6: Hvilken arbeidsgiver har du begynt hos (f eks NAV)?
DB partner
Høgskolen i Nord-Trøndelag
NAV
PwC
vikar SFO, skole assistent. Student på heltid
All-revisjon AS
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No.7: Hvilken utdanning / hvilket studium er du i gang med?
Prosjektledelse på mastergrad nivå
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No.9: Dersom du mener GF har bidratt til at du har fått jobb, eller klart å skifte til en bedre
jobb, hvordan virket dette?
Merk av de alternativene som passer. (Annet (spesifiser gjerne nedenfor))
GF ga meg selvtillit, gjennom utdanningen og i samarbeid med mentor jobbet jeg mye
med meg selv - bygge tro på meg selv og mine kunnskaper. Jeg ble tryggere på å si
min mening, ta avgjørelser. Min arbeidsgiver så det og var i møtekommende.
positiv holdning, glede, arbeid, utdanning, kompetanse, personlig utvikling, vennskap,
nettverk, informasjon, hjelpemidler, integrering, praksis og teori :)
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No.11: Hva mener du er årsaken til at ordningen ikke fungerte bedre?
Merk av alle alternativene som passer. (Annet (spesifiser gjerne nedenfor))
Jeg synes at det er avgjørende om forventningene til begge part er likens, også
kjemien er viktig.
det var intensiv samarbeid og vi hadde knap tid, men alle møtene var lærerikt :)
Mentoren min har ikke noe nettverk i byen som vi kunne dra nytte av.Kravene fra
jobben min gjorde vanskelig for meg å kunne reise til hans kommune for å se om hans
nettverk der kunne være til nytte.
Er fornøyd med mentor min
Både Mentor og jeg har hatt det travelt.
Forventninger var litt ulike til å starte med, men det var mye mye bedre etterhvert.
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No.12: Hva var ditt viktigste utbytte av mentor? (Annet (spesifiser gjerne i feltet under))
mentors kontakter
Muligheter som kan passe for meg når det gjelder min arbeidssituasjon.
Både karriereveiledning og vurderingsstøtte for atferd på arbeidsplassen
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No.16: Hva mener du er hovedårsaken til at gruppa ikke fungerte bedre? (Annet (spesifiser
gjerne nedenfor))

79

No.17: Hva var ditt viktigste utbytte fra læringsgruppene? (Annet (spesifiser gjerne
nedenfor))
Alle de punktene som omtales her men også større nettverk & faglig påfyll fra de
enkelte medlemmene.
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No.18: Hva mener du kan gjøres for å forbedre måten læringsgruppene fungerer på?
Merk av alle aktuelle. (Annet (spesifiser gjerne nedenfor))
gruppene burde vært sammensatt med hensyn til geografi slik at det blir enklere å
treffes
Gruppe våres fungerte kjempe bra,så..
Flere teambyggende aktiviteter for grupper mellom samlingene
gruppene bør settes sammen slik at deltakerne fungerer sammen (profile analysis?)
Gruppe medlemmer bør ikke bo langt fra hverandre
Gruppene bør settes sammen ut i fra faglig bakgrunn man har og mål man har satt seg
som deltaker i programmet. Derfor burde man ha en ny omorganisering av gruppa når
man har fått målsettingsdokumentet på plass fra alle, noe som også bør skje før
sommerferien starter.

81

No.21: Hva mener du kan gjøres for å forbedre læringsgruppesamarbeidet med mentorene?
Flere møter i læringsgrupper sammen med mentorene.
Ha med mentorer som er med fordi de forstår målet med ordningen.
Mentor må forplikte seg å delta i gruppe samarbeid, før kontrakt skrives.
Det kan være en god ide at medlemmene i læringsgruppesamarbeidet blir enige om å
sette seg et mål, slik at alle parter har noe som gir mening å jobbe for, og en god grunn
til å møttes som er tydelig for alle.
Gjensidige engasjement fra både deltakere og mentorer er viktig. Sett av god tid,
skriver ned hva gruppen skal oppnå (mål ) sammen. Det er også vikitg at det lages en
plan fra 1.gruppe samlingen, dette vil være mer effektivt å benytte tid sammen å
gjennomfører planene mot planlagt målet.
Å gi konkrete oppgaver hvor mentor må inkluderes kan være en måte å føre til bedre
samarbeid. Det bør kanskje opplyses på forhånd om at det er ønskelig med samarbeid
- jeg har inntrykk at ikke alle grupper var klar over det. I vår gruppe var det min mentor
som inviterte til samarbeid.
Læringsgruppe bør finne anledning for å møte mentor.
mer tydelig behov/ønske formidling from læringsgruppe, flere konkrete
netverksbyggingstiltak fra mentorer
skriftlige avtaler mellom deltakeren og mentoren og ikke minst møtene i læringsgruppe
- det er å avtale skriftlig. Slik at man kan ha full ansvar og plikt for å være mentor og
deltaker :) også mer grundige beskrivelse av rollen som mentor - Hva som forventes av
mentor? Hvilken rollen mentor spiller? Hva kan mentor tilby? Kanskje noen praksiske
oppgaver på arbeidsplassen? Tett samarbeid og kommunikasjon :) Faglig veiledning
og team arbeid :)
Tilrettelegge for flere felles møter, evt. gi tips om temaer møtene kan handle om eller
arrangementer som f. eks. bedriftsbesøk e.l.
Det bli bedre hvis mentorer og deltaker har samme fagfeltet. Det blir mye lettere for
mentoren å støtte deltakeren i læringsprosessen.
Det er bedre med obligatoriske læringsgruppemøtene med mentorene til stede.Helst 2
ganger i hvert semester.Dette må gjøres kjent fra starten av.
det at mentorene har nok tid til disposisjon for prosjektet er veldig viktig.
-fastsette datoer for slik treff! / -Ha et felles tema for alle grouper samt med mentorer
demes og sette frister!
Prioriteringer og motivasjon er viktigst, tror jeg.
faste møter helt fra starten.
Prosjekteier må pålegge gruppene og mentorene til å ha slike møter.Mentorene må
forplikte seg til å møte opp på disse i mentorkontrakten.
Jeg kan ikke kommenterer fordi jeg var i bare ein lærinsgruppe møte sammen med min
mentor.
Sikre motivasjon hos mentorene. Noen mentorer - gjelder ikke min - har vært utrolig
bra motivert, dette har bidratt til mye læring: utfordringer knyttet til ledelsesjobber,
personlig utvikling, rekruttering
saken må tas på alvor og og tett følging
Mentorene og gruppen må samarbeidet fra dag 1 og ikke mot slutten av projektet.
mentorene må forstå sin funksjon som coach.
En mentor burde få feks. "leder-rolle" for de andre deltakere i gruppa og deres
respektive mentorer. Feks. arrangere møte en gang i måneden med et bestemt tema
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for å lære fra hverandre og ha et hyggelig ettermmidag i lag der man diskuterte sine
planer videre og hvordan vi kan støtte hverandre på vei videre, men også gi anledning
til mentorer for å bli kjent med andre mentorer og bygge nye nettverk.

83

No.24: Hva slags styre(r) har du fått verv i?
styreverv i barnekor på Birralee Skole
styremedlem

84

No.27: Hvorfor tok du ikke eksamen i Situasjonsbestemt ledelse?
Jeg tok eksamen og fikk bestått - C
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No.28: Hvorfor tok du ikke eksamen i Styrekompetanse?
på grunn av sykdommer i familien. Jeg håper å kunne ta den i våren 2011.
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No.30: Hvorfor deltok du ikke på fagdag Arbeidsrett?
Jeg var opptatt på jobb.
Opphold med barn på sykehus
Jobb
Fordi jeg kunne ikke reiser den dagen til BI.
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No.31: Hvorfor deltok du ikke på fagdag Presentasjonsteknikk/Retorikk?
Jobb
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No.32: Hvorfor deltok du ikke på fagdag Hvordan starte egen bedrift?
pga jobbsituasjon
Jeg måtte jobbe
Jeg kom meg ikke tilbake til Norge fra min påskeferie.
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No.33: Hvorfor deltok du ikke på fagdag Det norske politiske systemet?
Sykdom
opptatt av samling på jobb.
Jobb
klarte ikke å reise og problemer å finne noen å passe sønnen vår.
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No.34: Hvorfor deltok du ikke på fagdag Intervjuprosessen?
Jeg var opptatt på jobb.
opptatt av samling på jobb
Var bortreist
klarte ikke å reise dagen før. Kunne ikke skaffe noen å passe på sønnen vår.
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No.35: Hvorfor deltok du ikke på fagdag Situasjonstrening-Smalltak / Presentasjoner og
Sosiale medier?
Måtte delta på et møte med Innovasjon Norge
Jeg var opptatt på jobb.
opptatt av samling på jobb
pga jobbsituasjon
var syk den dagen
jeg deltok men delvis. Jeg hadde med meg min sønn den dagen.
sykdom
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No.36: Har du tips om andre temaer for fagdagene?
Ikke på sparken
Bedrifts kultur - forskjeler.
Om Norges / Trøndelags histore
Deltakere kunne introdusere med sin kommune - arbeidsmarkedet, tilgang til tjenester
f.eks.barnehage, lege etc. Vi har forskjellig erfaring. Jeg så hvor nyttig det var å besøke
Kystens kommuner - vi lærer på det.
Inspirasjonsdag med forelesere av utenlandsk opprinelse som forteller sine
suksesshistorier
Implimentering. Hvordan ting fungere i hverdagen? Å Lede folk: teoretisk og praktisk
tilnærming. Veiledning og råd i ulike situasjoner - case oppgaver. Motivasjon,
belønning - "ros og ris" - hvordan leder skal reagere i ulike situasjoner - praktiske
oppgaver - gjennom spill løse forskjellige utfordringene. Viktig å øve og prøve å løse
ulike oppgaver.
Næringsliv og frivillighet
Det viktig å tydeliggjør at kurset er ikke et NAV kurs som skal ordne lederstillinger til
deltakerne. Men at det ment som hjelp til selvhjelp.
mentorene skulle ha deltatt på noen av disse fagdagene.
Nei
Flere møter med potensielle arbeidsgiver
praksis , observatør i bedrifter hvor mentoren jobber
Kommunikasjon i en mangfoldig arbeidsbedrift / Hvilke kulturelle koder kan man si
kjennetegner en offentlig bedrift og ei privat bedrift i Trøndelag? (plukke to største
norske arbeidsgivere innen hver sektor) / Hva er god marketing av seg selv? / Enkel
innføring i økonomi for ikke-økonomer / Strategiledelse - fra teori til praksis i et
trøndersk firma / Litt mer fokus på selvledelse
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No.37: Har du kommentarer til sammensetningen av forelesninger og kurs?
Prosjektledelse
Lærere våres var kjempe flinke!
Jeg er fornøyd med hvordan det ble lagt opp.
kunne vært ønskelig å kombinere elesninger med flere reelle case-oppgaver som
deltakere kunne løse og vise med dette sin kompetanse og engasjement
Veldig bra :) / Lærerik og effektiv / Kunnskap i praksis :)
BI-kursene var svart viktige for min utvikling, og jeg kunne ønske at det var høyere nivå
på undervisningen/innehold i kursene. Retorikk og presentasjonsteknikk trenger mer
trening/tid. 1 dag for en så omfatende tema som arbeidsrett er veldig lite.
Nei
Fornøyd med måten de er sammensatt!
Utmerket
Nei
Kjempe gode foreleser på BI. Takk for det...:-)
det er ok!
no komment
Mye, virkelig mye var bra. Jeg skulle ønske at jeg deltok også på den ene samlingen
jeg gikk glipp av (hvordan starte eget firma). Viktig å få tilbakemelding om hvordan
mentorene opplever oss på et tidligere tidspunkt. Gode og profesjonelle forelesere. Et
engasjert prosjektleder.
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No.38: Har du kommentarer til rekkefølgen av forelesninger og kurs?
Nei
nei
Å lære smal talk, kort introduksjon av seg selv, hvordan spør du og hva er de viktige
spørsmål i nettverking - det burde vært tema på en av de første dagene. Vi ble ikke så
godt kjent med hverandre - flere som ikke viste navn til andre deltakere også på slutten
av kurset.
veldig bra
Nei
Jeg er fornøyd med rekkefølgen!
Utmerket
Jeg mener det var bra plannlagt.
Hvordan markedsføre seg sjøl best mulig i Norge? Dette kunne være mer i fokus.
nei
nei
Nei, men adecco delen bør litt endres på.
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No.41: Har du kommentarer omkring synliggjøringen?
Gjøre det mer målrettet. Avdekke ulike arenaer med faglig/profesjonell relevanse for
den enkelte. Deltakerne kan ihvertfall oppfordres til å finne ut av det selv så fremt de er
klare over dette.
Jeg syns det er lettere når deltageren selv vet nøyaktig hva/hvor en vil. Da er det lett å
å "velge" de manifestasjone eller personner man har lyst til å være synlig for. Jeg syns
det er litt dumt å gjøre seg synlig i en situasjon hvor man har egentlig ingenting å si!
Jeg kan ikke husk vi ble synliggjort på individelt basses
Jeg har fått mulighet å fortelle om meg selv til hele gruppen, også har jeg fått mulighet
til å være toastmaster. Det er nødvendig med å være synlig, ellers kommer vi ikke
lenger. Det å bli leder innebarer å takle slike situasjoner. Min erfaring sier at en har
større sjanser å få jobb, men da må en tørre å vise seg/si sin mening i offentlighet.
dialog møter med mentorene fungerer veldig godt :) Mann introduserer seg, holde
"small talk", kunnskap av retorik faget er fordel, kommunikasjon, samarbeid med
medier er veldig viktig.
Det var mer tidskrevende enn jeg var forberedt på ut fra informasjon om prosjektet.
Nesten alle arangementer var i Trondheim, det var ekstra tidskrevende for meg som
ikke bor eller jobber i Trondheim. Det finnes flere arenaer for synliggjøring lokalt for
dem som bor 'ute på landet'. Synnligjøring lokalt kunne kanskje mentore involveres i?
Synliggjøring i gruppa var bra. Ut over dette var det vel ikke meningen at jeg skulle
synliggjøres.
Noen ble "for" synlige, mens noen var nesten "fraværende". En fin balanse må oppnås.
Det var flere gode muligheter for deltakere å bli sett. Jeg kunne desverre ikke være
med i alle de arenaer og konferanser som fant sted.
Jeg tror ikke at synnliggjøringen i media hjelper å få job. Det er mye mer viktig å bli
personlig kjent med potensielle arbeidsgiver i regionen.
fint om det jobbes mer!
Nei
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No.42: I hvilken grad har du utvidet ditt nettverk?
Beskriv her:
ganske bra
Dette gjenstår å se men kan si at jeg har blitt kjent både med folk i forskjellige stillinger,
forskjellige ordninger som finnes og vet hvilken dør man skal banke på når rett
anledning dukker opp.
I veldig stor grad.
Fra skalla 1-10 / blir 8
Jeg har blitt kjent med andre deltagere og en del av nettverket deres. Det ble dessverre
ingen nettverksutvidelse knyttet til mentorordningen. Jeg tok selv kontakt med en del
personner av interresse for meg og mener at jeg ble mer og mer bedre rustet i løpet av
prosjektet for å tørre å ta kontakt med ukjente folk, noe som kommer sikkert til nytte når
jeg vet mer hvba jeg ønsker å satse på.
I en veldig stor grad. Det har vært veldig viktig for meg å bli kjent med folk som
bor/jobber i Trondheim.
Jeg har utvidet mitt nettverk innen reiseliv ganske bra. Jeg har også fått noe kjenskap i
kommunen som jeg håper vil være nyttig for min reiselivsviksomhet i fremtid.
Jeg har oppdaget at jeg har ganske stor nettverk i min kommune, men kurset hjelp
meg å se muligheter det gir meg og hvordan skal jeg bruke dem. Også er jeg veldig
fornøyd med min mentor som har bistått med nettverks bygging.
Jeg utvikler mitt nettverk gjennom jobb, og privat møte og hilse i fritida.
Har utvidet nettverket mitt gjennom å delta å diverse arrangement og mentor ordning.
Har fått inspirasjon og interesse til frivillig arbeid og delta i konferanser og seminar etter
GF prosjektet var over. Har fått nye venner bland deltakere i GF
Jeg har fått meg stor nettverk gjennom GF, og vært kjent med mange flinke og
hyggelige mennesker, som hjulpet meg med både faglig og personlig utvikling. GF
Trøndelag - er en arena for kunnskap, personlig utvikling, nettverk, kompesante,
mentor veiledning, kjennskap av offentlig og privat sektorene, glede og arbeid,
vennskap og sterke ambisjoner og motivasjoner, prestasjoner, reale målsette planner
og vilje å gjøre beste for næringslivet og samfunnet :)
I veldig stor grad i forhold til utgangspunktet i starten av GF prosjektet, men det er mye
å jobbe med framover!
Gjennom Global Future bygd jeg opp ett nytt nettverk. Nettverket gir meg en ny visjon
av ting i næringslivet.
i større grad.Jeg har blitt kjent med deltakerne og noen mentorer.Disse utveksler vi eposter og tips om manger ting som skjer i vårt samfunn og ikke minst jobb.
Dette har fungert bra for meg. Hvis ikke helt utmerket umidelbart, ihvertfall har jeg lært
veien til å bygge et nettverk, og ikke minst begynt å strukturere og utvide mitt.
Veldig bra. Klassen var godt sammensatt.
Jeg har fått god kontakt med flere av mentorer som jeg kan bruke videre. Jeg ble kjent
med deltakere i prosjektet og ble gode venner med noen av dem. De har sine nettverk
som jeg ble en del av. "Global Future" inspirerte meg til å bli med på flere konferanser
relatert direkte til mitt fagfelt, dette hjalp meg å utvide nettverket innenfor skogbruk
også.
I stor grad
ved behov
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Har blitt kjent med folk innenfor næringslivet, medelever med høyere utdanning og folk
i lokalpolitikken.
Svært bra!
Jeg har utvidet mitt nettverk i en liten grad fordi jeg kunne ikke delta 100 prosent i hele
programmet. Jeg gikk glipp av flere forskjellige muligheter å utvide det. Men jeg har
nettverk av noen deltaker på Global Future.
Først og fremst har jeg først gjennom GF-Prosjektet forstått hvor viktig det er å ha
nettverk. I tillegg til deltakere og noen mentorer har jeg blitt kjent med Merete
Storødegård, Hanne Falstad og Frode Solberg.
ganske bra.jeg har lært av det mye.
ganske bra. Tør å innlede tema eller samtaler nå enn før.
Har fått nye "venner" i læringsgruppa jeg deltok i og har lært masse av dem. De har
også inspirert meg til å finne en del litteratur som ikke var kjent for meg i så stor grad. /
Jeg har fått nye bekjenter gjennom Olavsfestdagene som jeg ennå har kontakt med,
men også fått erfart Norge på sitt beste under frivillighetsuka. / Savner å ha blitt kjent
med andre mentorer, men tar selvkritikk for å ikke spurt selv også.
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No.44: Hva mener du var spesielt verdifullt ved samlingene?
Læreren i styrekompetanse var hærlig!
Først og fremst forelesninger og det sosiale i rundt samlingene.
De faglige diskusjonene, det sosiale og det å se hvordan enkelte utviklet seg i løpet av
programmet.
Det viktigste var nok å få høre andre synspunkter, se at andre personner kunne bidra
med noe annet og verdifult
Vi som i samme situasjonen kan identifiseres oss som en resusser sterk gruppe hvilket
gir oss ekstra selvtillit og motivajson for å stå på videre
Vi snakket om reelle ting, egne erfaringer - det hjelper å forstå teorien bedre. Det var
nyttig med gruppeoppgaver.
å bli kjent med andre deltakere, kunnskaps- og erfaringsutveksling
Plannlegging og gjennomføring.Spesielt var dager med deltargernes presentasjoner.
Faglig påfyll men også det nettverket vi bygde med alle deltakere, forelesere og ikke
minst Hanne.
inspirerende lærere, diskusjoner og praktiske øvelser
Lærere
Nettverksbyggingen og samværet med likesinnede og ambisiøse mennesker man kan
dele sine tanker med.
Det å kunne være med på kurset og interresant forelesere og presentasjoner. Det å
holde oppdrage som ein arbeidsgruppe, også det å lære fra de andre deltakere om
arbeidsliv generelt.
Det sosiale. Å oppleve at man har like utfordringer. Kompetansetilførsel.
det var lærerikt opplevelse
å delta på samlingene og lære det vi ble undervist om
Gode forelesere som formidlet kunnskap på en glimrende måte og at temaer som ble
tatt opp var svært interessant og relevant for videre utvikling av seg selv som fremtidig
leder. / En prosjektleder som motiverte oss. / At vi fikk vise selv hva vi kan/liker å gjøre
for å få positiv tilbakemelding i hverdagen.
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No.45: Hvordan kunne samlingene fungert bedre?
oppmøtet burde vært bedre
Avklaring av forventniger mellom deltakerene med tanke på faglig utbytte av
samlingene.
Ikke noe å utsette på det, annet enn å finne en måte å forplikte deltakerne slik at de blir
mer involvert både når det gjelder oppmøte og deltakelse i felles aktiviteter.
Deltakere må være flinkere å være til stede.
Det hadde vært interressant å kunne jobbe med flere enn bare sin egen læringsgruppe
(det prøvde vi også, vel å merke). Det er nok en balanse å finne for å kunne ivareta
den tryggheten som kommer av å jobbe med de samme personnene og samtidig ta
den utfordringen som ligger i å samarbeide med mindre kjente personner.
synes samlingene fungert bra!
Jeg følte at deltakere hadde det så travelt - det var største utfordring det å finne tid
sammen i læringsgrupper og ellers.
Samlingen kan bli litt lengre, og flere tema. Mer markedsføring etter samlingen.
det fungert veldig bra :) / Raske tilbakemeldinger fra forelesere og evt. mentorene på
spørsmålene, interaktive on line samtaler og veiledning i tilleg til forelesningene.
Bedre gjennomtenkt innehold på dagene når det ikke var BI-forelesninger
Ingen kommentar.
mer gruppeoppgaver og diskusjoner.
Jeg mener de fungerte utmerket.
Mer stabilt oppmøte av alle.
Om det kunne være en nettverksmiddag første kveld på første samling av hvert kurs
for å øke tempoen!
Samlingene var bra.
Pliktig oppmøte!!!!
Jeg mener at samlingene fungert Ganske bra.
Det kommer an på hovedformålet med samlingene. Å tilføre oss kompetanse og å
gjøre oss kjent med hverandre fungerte bra på BI og på studietur...:-)
å lære fra fra hverandre of bygge opp nettverk
Om alle møttet opp og fullførte uten fravær
Mer tid til å diskutere i gruppa når man først fikk ei oppgave tildelt som skulle gjøres.
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No.47: Har du kommentarer til måten NHO gjennomførte prosjektet på?
jeg var fornøyd med alt
Svært bra!
Jeg sitter igjen med positive inntrykk om prosjektet og ser likevel forbedringspotensial
særlig når det gjelder sammensetting av deltakere og deltakere-mentorer. Jeg tenker
på kompatibilitet.
Kjempe bra, lærerikt, utfordrende, innteresant
Jeg og Roger har skrevete et forslagsbrev, sendt til prosjektleder Hanne.
Jeg mener at vi har fått et kjempe tilbud - det var opp til oss deltakere å utnytte det.
Også er jeg glad for feedback jeg fikk - jeg mener at tilbakemelding er viktig i en
utviklingsprosess. Hanne som prosjektleder har virkelig stått på for at vi skal ha det lagt
til rette for vår fremgang.
intensiv, lærerik, effektiv, positiv og kunnskapsrik, integritet og veiledning.
Det er det beste eksemplet for meg på prosjektledelse hittil.
Global Future må være mer synlig i media og i private og offentlige sektorer.
Strålende, 100% dedikasjon.
Nei det var utmerket bra
Utmerket
En grundigere "screnning" av topp motiverte kandidater er helt nødvendig. Deltakerne
må være topp motiverte, seriøse og ambisiøse med tanke på lederstillinger. Det
samme gjelder for mentorene, slik at kun de som er topp motiverte kan bli mentorer og
bidra til en suksess. Synes også at deltakerne selv kan bidra til å velge sin egen
mentor i større grad og at prosjektledelsen prøver å tilrettelege dette i størst mulig
grad..Ellers er prosjektledelsen helt topp. ;-)
Jeg mener at prosjektet var utmerket og bra gjennomført.
Prosjektledelsen har samarbeidet tett med deltakerne. Kunne hadde vært mer streng
helt fra begynnelsen og ikke først på slutten av prosjektet. Jeg tviler på om alle har
forstått poenget ved prosjektet, nemlig at dette er en talentmobiliseringsprogramm, at vi
sjøl må gjøre jobben og skaffe oss stillinger vi ønsker oss.
ganske fint
veldig bra , men må velge nye og flinke mentører som brenner for å hjelpe til annen
utvikling
Det er alltid noe å forbedre, men jeg skulle hatt mer informasjon/"kjøtt på beina" for å
vite hvilke rammer de opererte for å kunne si det. Tror det vil bli enda bedre å komme
med tilbakemelding på slutten av 2011 for da håper jeg flere av oss har tatt et skritt
videre i sin karriereutvikling.
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No.48: Hva var det viktigste du lærte i Global Future-prosjektet?
Merk av alle aktuelle. (Annet (spesifiser gjerne nedenfor))
Viktigheten av nettverking.
Alt er mulig hvis mann vil! / Stå på vilje! / Prestasjon og hard Arbeid! / Kompetanse og
erfaring. / Kunnskap og utdannelse er nøkkel ordene. Støtte hverandre og gjøre mest
mulig for å være en sterk ressurs for samfunnet :)
å være aktiv, sette bedre mål, kjennskap til forskjellige arenaer og muligheter
Bedre forståelse for den norske kulturen.
utvikling potentiale som finnes i meg,
Alle de punktene som nevnt overfor og mere til.Jeg er svært takknemlig for å ha fått
mulighet til å kunne være med. Håper bare det skal "ta av snart" i karrieren om ikke så
lenge :)
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No.49: Hva gjorde sterkest inntrykk på deg av det som skjedde i prosjektet?
Selve prosjektet, at det kom i gang,og ikke minst at initiative kom fra næringslivet og
NHO.
Å se at det er veldig mange ubrukte ressurser der ute.
Jeg kan ikke peke på noe spesielt, men alt som hadde å gjøre med riktig mental
instilling gjorde sterk inntryk. Jeg har fått forsterke mitt ønske å ta et kurs om NLP en
dag.
At alle de resussersterke deltakerne står på å kjempe videre for sitt mål og drømme.
Og enkelt mentor er så engasjert ! ( F.eks. mentoren til Aiga, Berte Figenschou
Amundsen )
Situasjonsbestemt ledelse, selvledelse - jeg snudde på noen av mine tanker, og det
resulterte med mer positiv tankemåte. / Samarbeid med mentorer i læringsgruppe høre deres vei til ledelse.
Team arbeid
ikke noe som skjedde i prosjektet, men prosjektet i sin helhet og hvor stor personlig
utvikling jeg har fått i løpet av prosjektet.
Studieturen med mentorene.vi fikk anledning til å bli kjent med mentorene på tvers.
Alle de ressursene som finnes i mennesker.
få høre hvor flinke vi (deltagere) er og hvor stor ressurs vi er for Norge
Tro på oss, innvandrere
At det finnes så mye ubrukt potensiale i regionen!!!
Å kunne få muligheter å være med på NHO sitt Års konferanse.
Foredragsholder i styrekompetanse Kjell Standal. Og jeg mener ikke bare faget men
hannes personlighet.
at jeg lærte hvordan kan jeg se muligheter og se vidre...
alle deltagere var fokusert og ville lære
Hm....Fantastiske turer vi har hatt...takk til alle som bidrog for at vi fikk dem til: ) Gode
samtaler i læringsgrupper og hjemmeksamen i styrekompetanse. Bekjentskap med min
mentor.
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No.50: Hvilken nytte mener du at du har hatt av å delta i prosjektet?
Merk av alle aktuelle. (Annet (spesifiser gjerne nedenfor))
fikk praksisplass men på et sted hvor fagkunnskapene mine er til nytte
Jeg har et ønske om å ha en leder jobb. Deltakelse i prosjektet har vist meg veien,samt
som jeg har sett at hver enkelt av oss har sin vei og sin måte å gjøre det på. Jeg har
fått gode tilbakemeldinger og det gir meg styrke. Samt har jeg sett mine svakheter
både personlig og faglig. Det må jeg jobbe med for å oppnå mitt mål.
bidar til min utviklingsplan i karriere.
Litt kunnskap om hva styrearbeid innebarer og ønske å utvikle meg i den retning.
Mye glede
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No.52: Hvilke planer har du for fremtiden?
forhåpentligvis praksisen min blir utvidet og etterhvert jeg kommer til å bli ansatt
Få meg mer utdannelse i retning ledelse og organisasjon.
Er i gang med å starte opp min egen bedrift og satser på det nå fremover.
Å blir leder!!!
Å skaffe meg et tilfredstillende liv, med en jobb hvor jeg trives og som gir mening.
Jeg vil gjerne ha en fast stilling som Høgskoleforeleser og jeg vil gjerne jobbe innenfor
internasjonalisering og innenfor kommunikasjon i praksis, ikke bare på en akademisk
nivå.
Starter egen reiselivsvirksomhet
Jeg kommer til å fortsette med noen fag på BI fra høsten 2011 (innen økonomi og
ledelse). Jeg har fått tilbakemelding fra min leder om hvordan bør jeg gå frem innen
nåværende jobb for å oppnå mitt mål. Samt ønsker jeg å holde kontakt med min
mentor og nettverk for å bygge erfaring.
aktiv jobbsøk gjennom nettverket
prøve andre stillinger / Søke andre arbeid som passe til min kompetanse og
utdannelse
endre sin egen jobbsituasjon, fortsette med nettverksbygging, få styreverv, ta flere
kurs, innvolvere meg i større grad i lokal politikk
Skaffe meg en jobb eller tenke meg å starte egen bedrift.
Må få en fast og relevant jobb innen 2011 og deretter skal jobbe for å komme inn i
lederstillinger.Må jobbe for å få et styreverv så snart som mulig,men først som frivillig
arbeider.
Fullføre en mastergrad i Norge . Få en topleder jobb :-)
Ingen konkrete planer om endringer,- mer utvikling der jeg er.
finne meg bra jobb innenfor min fag- og/eller interesse felt. Lederstilling om noen år. Få
styreverv i den nærmeste fremtid.
Å bli topleder ved 2020
videreutdanning og starte egen bedrift, mens jeg har fast jobb i staten
Skaffe meg en leder stilling
Bli en god leder for et bærekraftig samfunn!!
Jeg håper å studere og søker for en jobb som har behov for min kompetanse og
kvalifikasjoner.
Styreverv og ledende stillinger inntil administrerende direktør. Men samtidig ønsker jeg
å utvikle meg videre innen jus. Tror det kan være ingangsbillet til ledende posisjoner og
styreverv. For å oppnå dette: utvikling av nettverk. Bli medlem i juristforbundet og til
nødt begynne å jobbe først som advokat/ advokatfullmektig.
å studere videre
leder i bedrift; styreleder i en organisasjon ; starte egen virksomhet i nær framtid
Få meg en ny jobb der jeg kan ta i bruk hele meg og bidra på en god måte til en
arbeidsplass i kraft av min kompetanse og personlig engasjement.
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No.54: Har du noe du vil kommentere om prosjektet totalt sett som ikke er dekket i de
tidligere spørsmålene?
jeg var ikke klar over at det blir så mye aktiviteter utenom samlingene og det var
mange andre som var like uvist,det forårsaket delvis dårlig oppmøte på de
konferansene.jeg husker flere invitasjoner på e-post jeg måtte (desverre) bare stå over
fordi det ikke gikk å få fri fra jobb og familie nesten hver uke
Jeg har tro på prosjektet og regner med at GF vil få mer oppmerksomhet ettersom
tiden går da flere og flere vil ha hørt om det. Jeg oppfatter måten prosjektet blir
kommunisert som litt stigmatiserende og kanskje ikke den rette måten å bryte barrierer
på ved å gjøre en gruppe til den store stygge ulven og en annen til den stakkarslige.
Jeg hadde store forventninger om dette prosjektet, men Global Future har vært enda
bedre enn jeg hadde tenkt. :-) Jeg føler kjempeheldig at jeg har hatt mulighet til å være
med på Global Future. Tusen hjertelig takk til alle som gjorde dette en suksess!
Vennligst se brevet som jeg og Roger har sendte til prosjektlederen Hanne.
Jeg mener at det er absolutt nødvendig med en slik prosjekt for innvandrere. I mange
kommuner har vi konsulenter som hjelper med integrering,IMDI og NAV jobber med det
- kanskje det bør være en prosjektgruppe som legger alle erfaringene sammen og
utarbeider en fast tjeneste i Norge som kan tilbys til alle innvandrere?
Lyke til GF 2 Trøndelag og Tusen takk for alle som var med i dette prosjektet.
Jeg vil bare takke NHO for initiativet. Det er helt nødvendig å synligjøre og ufarligjøre
innvandre kompetanse.
veldig bra prosjekt! Stå på! :)
satse mindre på enkelte personer, ikke favoritisere. hjelpe til lagfølelse i gruppen.
Jeg vil bare si at det var av stor betydning og stor hjelp at NHO dekket hotel oppholdet
for de deltakere som bor utenfor Trondheim. Og jeg er takknemlig for det. Det var lett å
finne fram til BI fra Solsiden og jeg fikk privat tid til lesing og forberede meg til neste
dags forelesning.
Tusen takk for prosjektet. Å delta og å se at det faktisk finnes behov for vår
kompetanse betydde meg veldig mye. Samtidig som forståelse for samfunnet ble
styrket. Tusen takk til Hanne Falstad som har ledet og motivert oss. Til Merete
Storødegård som har gjort mange arrangementer mulig og offret oss tid som
foredragsholder på Hovdegård. Og takk til foredragsholdere.
forsette med projektet , det er til stor nytte i nho sammenheng og globalt
Hva kan jeg forvente av hjelp fra dere i 2011 i form av oppfølging? Har virkelig stått på alle
plan, men ser at i offentlig sektor som ung, flink, engasjert innvandrerkvinne ikke har jeg
en lett vei foran seg, men
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Vedlegg 7. Spørreskjema og Resultater fra Mentor undersøkelsen –
skjemaer
Totalt
Hva er din alder?

Prosent

Nummer

20-39 år

16 %

3

40-49 år

26 %

5

50-59 år

37 %

7

60 år og over

21 %

4

Totalt

100 %

19

Totalt
Kjønn

Prosent

Nummer

Mann

58 %

11

Kvinne

42 %

8

Totalt

100 %

19

Totalt
Hvilken sektor jobber du i?

Prosent

Nummer

Offentlig

21 %

4

Privat

79 %

15

Frivillig

0%

0

Pensjonist

0%

0

100 %

19

Totalt

Totalt
Hvilken type stilling har du?

Prosent

Nummer

Direktør (adm, konsern)

16 %

3

Daglig leder

37 %

7

Prosjektleder

16 %

3

Styreleder

5%

1

Annen stilling i linjeledelse

11 %

2

Stilling i stab/planlegging

0%

0

Stilling i produksjon

0%

0
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Stilling som saksbehandler

0%

0

Selvstendig næringsdrivende

0%

0

Rådgiver

5%

1

Pensjonist

0%

0

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

11 %

2

Totalt

100 %

19

Totalt
Hvilken type stilling hadde du som
yrkesaktiv?

Prosent

Nummer

Direktør (adm, konsern)

0%

0

Daglig leder

0%

0

Prosjektleder

0%

0

Styreleder

0%

0

Annen stilling i linjeledelse

0%

0

Stilling i stab/planlegging

0%

0

Stilling i produksjon

0%

0

Stilling som saksbehandler

0%

0

Selvstendig næringsdrivende

0%

0

Rådgiver

0%

0

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

0%

0

Totalt

0%

0

Totalt
Deltakerens alder:

Prosent

Nummer

20-39 år

78 %

14

40-49 år

17 %

3

50-59 år

6%

1

60 år og over

0%

0

100 %

18

Totalt

Totalt
Deltakerens kjønn
Mann

Prosent

Nummer

53 %

10

108

Kvinne

47 %

9

Totalt

100 %

19

Totalt
Hvilken verdensdel kom deltakeren fra?

Prosent

Nummer

Afrika

47 %

9

Asia

0%

0

Europa

47 %

9

Latin-/Sør-amerika

5%

1

Nord-Amerika

0%

0

Oseania

0%

0

100 %

19

Totalt

Totalt
Hvem kontaktet deg først med spørsmål
om å bli mentor?

Prosent

Nummer

NHO

84 %

16

Deltakeren selv

5%

1

Andre

5%

1

Usikker

5%

1

100 %

19

Totalt

Totalt
Hvorfor sa du ja til å bli mentor? Merk av
de to viktigste grunnene.
Interessant å bli kjent med en person fra en
fremmed kultur

Prosent

Nummer

58 %

11

Jeg ønsket å hjelpe en som trengte det

16 %

3

Jeg ønsket å bidra til bedre integrering av
innvandrere

58 %

11

Jeg ønsket å bruke meg selv i en ny rolle

47 %

9

11 %

2

11 %

2

16 %

3

11 %

2

Jeg ønsket å være støttespiller for en
gründer
Jeg ønsket å skaffe meg kompetanse i bruk
av innvandrere på min arbeidsplass
Jeg ønsket å hjelpe en protesje til å forstå
norsk arbeidsliv bedre
Annet (spesifiser gjerne i feltet under)
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Totalt

226 %

43

Totalt
I hvilken grad opplevde du at opplegget fra
NHO tillot deg å være den mentoren du
ønsket?

Prosent

Nummer

Fullt ut

42 %

8

I noen grad

53 %

10

I liten grad

5%

1

Ikke i det hele tatt

0%

0

Usikker

0%

0

100 %

19

Totalt

Totalt
Hva i opplegget fra NHO mener du i særlig
grad hindret deg i å være mentor slik du
ønsket det?

Prosent

Nummer

Kontrakten var lite konkret

10 %

1

Lite tydelig på hvem som skulle ta kontakt

0%

0

Det ble for få felles møter

20 %

2

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

70 %

7

Totalt

100 %

10

Totalt
Hvilke kommunikasjonskanaler /
samtaleformer brukte du og deltakeren?

Prosent

Nummer

e-post

84 %

16

Telefonsamtaler

74 %

14

SMS

53 %

10

Fysiske møter

100 %

19

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

11 %

2

Totalt

321 %

61

Merk av alle aktuelle.

Totalt

110

Hvilken rolle spilte geografisk avstand for
valg av kommunikasjons- / samtaleform?

Prosent

Nummer

En stor rolle

16 %

3

En viss rolle

32 %

6

En liten rolle

16 %

3

Ingen rolle

37 %

7

Usikker

0%

0

100 %

19

Totalt

Totalt
Hvor mange fysiske møter hadde dere i
løpet av prosjektet?

Prosent

Nummer

1 møte

0%

0

2 møter

0%

0

3 møter

16 %

3

4 møter

16 %

3

5 møter

32 %

6

6 møter eller flere

37 %

7

Ingen møter

0%

0

100 %

19

Totalt

Totalt
Hvor fant disse møtene sted?
Prosent

Nummer

På min arbeidsplass

84 %

16

På deltakerens arbeidsplass

16 %

3

På kafé / restaurant

58 %

11

Hjemme hos meg

26 %

5

Hjemme hos deltakeren

11 %

2

Andre steder, hvilke?

26 %

5

Totalt

221 %

42

Merk av alle aktuelle.

Totalt
Hvor lenge varte møtene vanligvis?
Inntil 1 time

Prosent

Nummer

11 %

2

111

1 - 2 timer

74 %

14

Lenger enn 2 timer

16 %

3

Husker ikke

0%

0

100 %

19

Totalt

Totalt
Hvilke temaer ønsket deltakeren som oftest
å snakke om i møtene?

Prosent

Nummer

Om fremgangsmåte ved jobbsøking

58 %

11

Om sitt behov for utdanning

21 %

4

Om sine ønsker for arbeid

63 %

12

Om hvordan arbeidslivet i Norge fungerer

47 %

9

Om sine gründerplaner

42 %

8

Om konkrete forhold på jobben

26 %

5

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

16 %

3

Totalt

274 %

52

Merk av for maksimalt 3 temaer.

Totalt
Hvilke to forhold la du som mentor mest
vekt på å formidle til deltakeren?

Prosent

Nummer

At deltakeren ikke måtte gi opp å søke om
jobb - også nordmenn opplever mange
avslag på jobbsøknader

56 %

10

Hvordan ned norske arbeidslivet fungerer

67 %

12

Totalt

122 %

22

Totalt
Hva hjalp du deltakerne mer konkret med?
Prosent

Nummer

Opplæring i utforming av jobbsøknader

32 %

6

Opplæring i forberedelse til jobbintervju

47 %

9

Opplæring i atferd under jobbintervju

42 %

8

Annen støtte i jobbsøkeprosesser

47 %

9

Deltakelse på styremøte

11 %

2

Merk av alle aktuelle.
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Stilte opp som referanse ved
jobbsøknad(er)

37 %

7

Ny jobb gjennom mitt nettverk

11 %

2

37 %

7

16 %

3

Ttest av gründeridé

21 %

4

Deltakelse på seminar

32 %

6

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

47 %

9

Totalt

379 %

72

Henvisning til nyttig opplæring for å få
jobb
Kontakter i mitt nettverk for
gründervirksomhet

Totalt
Hvor tilfredsstillende fungerete mentor/deltakerforholdet for deg?

Prosent

Nummer

Svært tilfredsstillende

21 %

4

Ganske tilfredsstillende

74 %

14

Lite tilfredsstillende

5%

1

Svært lite tilfredsstillende

0%

0

100 %

19

Totalt

Totalt
Du var ikke tilfreds med forholdet
mentor/deltaker. Hva var hovedårsaken til
at forholdet ikke fungerte bedre?

Prosent

Nummer

Deltakeren var for opptatt i jobben sin

7%

1

Den geografiske avstanden mellom oss var
for stor

7%

1

Deltakeren tok ikke kontakt

0%

0

Deltakeren trodde i utgangspunktet at jeg
skulle skaffe ham/henne jobb. Da jeg ikke
kunne det, mistet han/hun interessen

7%

1

Jeg fikk for mye å gjøre i egen jobb

0%

0

Reglene for samhandling mellom meg og
deltaker var for ambisiøse

7%

1

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

71 %

10

Totalt

100 %

14

Totalt

113

Studieturen til Hovde Gård

Prosent

Nummer

Ja

58 %

11

Nei

42 %

8

Totalt

100 %

19

Totalt
Læringsgruppemøtene til deltakerne

Prosent

Nummer

Ja

63 %

12

Nei

37 %

7

Totalt

100 %

19

Totalt
Hvor viktig var det for et videre godt
samarbeid med deltakeren at du var med
på studieturen til Hovde Gård?

Prosent

Nummer

Svært viktig

20 %

2

Ganske viktig

60 %

6

Lite viktig

20 %

2

Svært lite viktig

0%

0

100 %

10

Totalt

Totalt
Hvor viktig var deltakelsen i
læringsgruppene for deg?

Prosent

Nummer

Svært viktig

33 %

4

Ganske viktig

50 %

6

Lite viktig

17 %

2

Svært lite viktig

0%

0

100 %

12

Totalt

Totalt
Hvilket utbytte fikk du selv av å være
mentor?
Merk av maksimalt to alternativer.
Ble kjent med et menneske fra en annen
kultur

Prosent

Nummer

84 %

16

114

Fikk innblikk i hvordan næringslivet
fungerer i en annen kultur
Gleden ved å hjelpe deltakeren til å finne
seg bedre til rette i Norge

11 %

2

53 %

10

Fikk anledning til å reflektere over hvordan
min egen arbeidsplass fungerer med
hensyn til integrering av innvandrere

32 %

6

Slik kontakten forløp, hadde jeg lite utbytte
av å være mentor

5%

1

Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

26 %

5

Totalt

211 %

40

Totalt
Hvis prosjektet "Global Future" blir
gjentatt, kunne du tenke deg å bli mentor
igjen?

Prosent

Nummer

Ja

84 %

16

Nei

0%

0

Usikker

16 %

3

Totalt

100 %

19

Totalt
Oppgi ditt navn så blir du kontaktet av NHO:

14

Totalt
Ut fra dine opplevelser som mentor,
hvordan mener du mentorordningen kan
forbedres?
Merk av de to alternativene du mener er
viktigst blant disse.
Bedre matching mellom deltakerens behov
og mentors ønsker til egen innsats
NHO bør forplikte deltaker og mentor til å
gjennomføre et visst antall møter
NHO bør lage en forpliktende standard for
mentorordningen
Den geografiske avstanden mellom mentor
og deltaker bør tilpasses bedre
Det bør legges inn flere møter mellom
mentor og deltaker
Det bør innføres en samling for mentorer
midtveis slik at de kan få utvekslet
erfaringer

Prosent

Nummer

63 %

12

5%

1

32 %

6

16 %

3

5%

1

63 %

12
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Annet (spesifiser gjerne i feltet under)

21 %

4

Totalt

205 %

39

Totalt
I hvilken grad mener du en mentorordning
er nødvendig for et godt resultat i et
prosjekt som Global Future?

Prosent

Nummer

I høy grad

53 %

10

I noen grad

47 %

9

I liten grad

0%

0

Ikke i det hele tatt

0%

0

Usikker

0%

0

100 %

19

Merk av det alternativet du er mest enig i.

Totalt

116

Vedlegg 8. Fritekstsvar i undersøkelsen fra mentorene
No.5: Hvilken type stilling har du? (Annet (spesifiser gjerne i feltet under))
avdelingsleder
Ansatt

117

No.6: Hvilken type stilling hadde du som yrkesaktiv? (Annet (spesifiser gjerne i feltet under))

118

No.13: Hvorfor sa du ja til å bli mentor? Merk av de to viktigste grunnene. (Annet (spesifiser
gjerne i feltet under))
Nettverksbygging blant dyktige innvandrere (og andre mentorer)
Ønske om å ta i bruk ressurser

119

No.15: Hva i opplegget fra NHO mener du i særlig grad hindret deg i å være mentor slik du
ønsket det? (Annet (spesifiser gjerne i feltet under))
Kandidaten ville inn på et studieopplegg, ikke jobbrelatert
Ambisjonsnivå for deltakeren var for dårlig avklart og ble min jobb.
Kunne ha fått en deltaker med en bakgrunn og ambisjon som kunne fått mer nytte av
mine nettverk, kompetanse og erfaringer.
Noe usikkert hva vedkommende hadde fått opplæring i
Vi var ikke flinke nok til å møtes, eller å ha kontakt. Ikke nok pushing.
Ikke sikkert det var noen feil på opplegget, men undertegnede hadde kanskje andre
forventninger til rollen som mentor
Kommunikasjonen oss imellom.

120

No.16: Hvilke kommunikasjonskanaler / samtaleformer brukte du og deltakeren?
Merk av alle aktuelle. (Annet (spesifiser gjerne i feltet under))
Gjensidige familiebesøk
Var med meg på jobb.

121

No.19: Hvor fant disse møtene sted?
Merk av alle aktuelle. (Andre steder, hvilke?)
På aktuell fremtidig arb.plass
hos personer som vi ønsket å snakke med .
Ved felles prosjekt samlinger og konferanser, årsmøter m.m.
BI i Trondheim
studiested, revy, næringslivsarrangement

122

No.21: Hvilke temaer ønsket deltakeren som oftest å snakke om i møtene?
Merk av for maksimalt 3 temaer. (Annet (spesifiser gjerne i feltet under))
Om forhold i deltagerens hjemland og barrierer han møter i Norge gitt hans bakgrunn
Riktig innslagspunkt for jobbsøknad - deltakerens ambisjon.
Om utviklingsmuligheter i eksisterende jobb

123

No.23: Hva hjalp du deltakerne mer konkret med?
Merk av alle aktuelle. (Annet (spesifiser gjerne i feltet under))
Sosialt treff i mitt nettverk
Deltagelse i Traineprogram, delvis initiert av undertegnede
Finne bosted
Bidrog til rette kontakter inn mot NTNU for å avklare muligheter for å begynne på
ønsket mastergrad
Veiledning, diskusjonspartner
Eksemplifisere jobbmuligheter, retning for hennes utvikling, initiativ til å finne
jobbområder
Støtte i dagens jobbsituasjon, samt rådgiver for videre utvikling
Norsk skriftspråk
vurdere realkompetanse

124

No.25: Du var ikke tilfreds med forholdet mentor/deltaker. Hva var hovedårsaken til at
forholdet ikke fungerte bedre? (Annet (spesifiser gjerne i feltet under))
Kunne sikkert vært enda mer offensiv begge parter, og jobbet mer målbevisst - ellers
ok!
Forholdet er tilfredsstillende på alle måter bortsett fra at vi ikke har nådd målet fullt ut å
få deltager en jobb som er reklvant for han s utdannelse
Vedkommende trakk seg fra opplegget
Min deltaker hadde baby , og ble gravid og syk så derfor stoppet dette en god del av
veiledningen
Jeg følte at jeg måtte dytte.
Deltakeren var ikke "sulten" eller ambisiøs nok til å løfte seg. / Selv kunne jeg også
vært mer engasjert,tydeligere og utfordrene. / Også noe språkproblemer i
kommunikasjonen.
Det stemmer ikke at jeg ikke var fornøyd, men jeg var kanske fornøyd. Dette har sin
hovedårsak i at deltakeren hadde en del familiære forhold som påvirket
veiledningsprosessen
Jeg følte mentorordningen fungerte greit, mens deltageren syntes jeg ikek gjorde nok.
Det er noe uklart for meg hvordan jeg kunne gjort mer, når jobben som mentor er å
fungere som veileder, ikke tilrettelegger.
Deltaker forsto ikke fullt ut at en må prioritere hvor innsatsen settes inn - ikke mulig å
gjøre ALT samtidig
Utgangspunktet for rollem til mentor var nok litt annerledes enn utgangspunktet til
forventninger fra deltaker

125

No.29: Hvilket utbytte fikk du selv av å være mentor?
Merk av maksimalt to alternativer. (Annet (spesifiser gjerne i feltet under))
Fikk innsikt i hvor store barrierene er overfor innvandrere i Norge og i Trøndelag på
tross av utmerket norsk utdannelse!
Fikk prøvd meg selv som veileder/mentor
erfaring i å være mentor
Lærte meg selv bedre å kjenne
Fikk utviklet min mentorrolle

126

No.31: Oppgi ditt navn så blir du kontaktet av NHO:
Torild Langklopp
Sigmund Kvernes
anders h. reitan
Jan Onarheim
Ole Andreas Underland
Inger Johanne Overvik Uthus
Ann Elise Madsen
knut Hovland
Peter Ardon
Johan Pettersen
Bakken, Inger Marie
Kristin Selvaag
Tove Johnsen
Nils Martin Sellgren

127

No.32: Ut fra dine opplevelser som mentor, hvordan mener du mentorordningen kan
forbedres?
Merk av de to alternativene du mener er viktigst blant disse. (Annet (spesifiser gjerne i feltet
under))
Gjør adaptere oppmerksomme (og trygge) på at de må være proaktive ift sin
mentor, ikke beskjedne mht å ta kontakt v behov.
Abisjonene for resultatet av programmet bør utarbeides i samspill med deltagerne
og tilpasses et behov og muligheter som kommer ut av dette samspillet.
Det blir litt spesielt å få kandidater som bare er ute etter å komme inn på et
bestemt masterstudium
På grunn av lang reiseavstand har jeg hatt en del kostnader knyttet til våre møter.
Dette var imidlertid noe som jeg syntes var helt uproblematisk, men kanskje det
er mulig å få en eller annen form for godtgjørelse? Vil understreke at dette likevel
overhodet ikke er absolutt nødvendig!

Vedlegg 9. Studieturen
Deltakere og Mentorer ble tilbydd å delta på studietur. Global Future I gav en erfaring av hvor
viktig en studiesamling er. Man møtes i både formelle og uformelle settinger.

Dato
Dag 1 Oktober 2011

Sted
Trondheim

Kl
14:30

Antall

Spesifikasjon / aktivitet / servering / mat m.m
Båtavgang fra Pirterminalen i Trondheim, båten går kl. 14:45 fra kai 3
Betalt på forhånd

Ankomst Brekstad 16.00

60

Buss/(HG)Mini-buss til Hovde Gård

Husmorkjøkken

60

Baguette med ost & skinke (settes ut på buffetbordet) + kaffe/isvann

>>>>>>>>>>>>

Yorick ønsker velkommen og forteller litt om Hovde Gård og program

Hovde Gård

Borgen/Fort

16:10

16.30

60

Buss/(HG)Min-Buss til Austråttborgen/Austrått Fort

>>>>>>>>>>>>

30 personer går av ved Austrått Fort, 30 personer ved Austråttborgen

17.30

>>>>>>>>>>>>

Grupper bytter plass Fort <--> Borgen

18.30

60
>>>>>>>>>>>>

Buss/(HG)Mini-buss til Ørland Kysthotell/Hovde Gård
Innsjekk på rom (de som skal bo på Ørland Kysthotell går av der først)

Ørland Kysthotell

19.15

25

Buss/(HG)Mini-buss til Hovde Gård

Festsalongen

19.30

60

3 retters middag med kaffe

Toppen Bar

etter

60

Bar og sosialt samvær med musikk (drikke individuelt)

>>>>>>>>>>>>
Hovde Gård

01:30

Dag 2 oktober 2011

25
>>>>>>>>>>>>

Vert/Musikk: Yorick
Buss/(HG)Mini.buss til Ørland Kysthotell
Utsjekk før møtestart

Ørland Kysthotell

08:45

25

Klasseværelse
Bibliotek baren;
topp etasjen

09.00

30

Buss/(HG)Mini.buss til Hovde Gård
Det Norske politiske systemet
med Merethe Storødegård

09:00

30

Felles mentor samling for erfaringsutveksling

60

Fruktfat/isvann i møterom

Husmorkjøkken

10:30

60

Kaffe/Te/Isvann buffet

Fjøset

13.00

60

2 retters lunsj med kaffe

Klasseværelse

14:00

60

Samling i de ulike læringsgruppene med mentorer

129

Hovde Gård

15.30

60

16:00

Buss/(HG)Mini-buss til Pirterminalen
Avgang med båt til Trondheim

Agenda for mentorene på studieturen:

Tema på hvert kaffebord:

130

Vedlegg 10 Oversikt over gjennomføringsplanen
Oppgave Beskrivelse
Ferdig utarbeidet annonse
Annonse ut på Finn, NAV, Adecco, Kommunene
Oppstart Prosjektets første fag: BI: Situasjonsbestemt Ledelse, 2 dager
Kompetansetilførsel NHO: Arbeidsrett
Global Future Styringsgruppemøte
Felles mentor samling - Kick Off
BASISGRUPPEMØTER (læringsgrupper)
BI Situasjonsbestemt Ledelse samling nr. 2, 2 dager
Kompetansetilførsel NHO: Presentasjonsteknikk
Oppstartssamling for Mentor og Adapter, med middag etterpå
BASISGRUPPEMØTER (læringsgrupper)
Mentor/Adapter møter
Kompetansetilførsel NHO: Hvordan starte egen bedrift?
Årskonferansen 2010 - Smartere vekst
BI Situasjonsbestemt Ledelse samling nr. 3, 2 dager
Mentor/Adapter møter
Studietur til Hovde Gård - avreise 31/8 kl. 14:45 fra Trondheim
Kompetansetilførsel: Det Norske politiske systemet
Oppstart Prosjektets Andre fag: Styrekompetansekurs I, 2 dager
BASISGRUPPEMØTER (læringsgrupper)
Mentor/Adapter møter
Kompetansetilførsel:
Styrekompetansekurs I samling nr. 2, 2 dager
BASISGRUPPEMØTER (læringsgrupper)
Mentor/Adapter møter
Kompetansetilførsel:
Felles mentor/adapter samling - avsluttende - evaluering
Styrekompetansekurs I samling nr. 3, 2 dager
Eksamen
Avslutningsfest
Evaluering
Sluttrapport

Dato Utført
30.11.09
02.12.09
15 - 16.02.10
17.02.10
23.02.10
09.03.10

Status

23-24.03.10
25.03.10
25.03.10

BI
Holdes av Hanne Falstad, 4 timer
3 timer + middag

20.04.10
21.04.10
22-23.04.10

Innovasjon Norge ved Tom-Ivar Bern
GF deltakerne blir invitert gratis
BI

31.08.10
01.09.10
02-03.09.10

oppmøte på Hovde gård kl. 16:00
Holdes av Merethe Storødegård
BI

13.10.10
14-15-10.10

Adecco dag! Søknader, intervjuprosessen osv
BI

09.11.10
09.11.10
10-11.11.10
5-7.12.10
8.12.
01.01.11
01.04.11

åpen agenda ennå
ca 2 t
BI - Avsluttende dag
BI

Adecco bistår
BI
Holdes av Ragnar Dogger
Holdes hos NHO
Kun for mentorer, ca 3t
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Vedlegg 11 Ekstra svar fra deltaker Ronny Medina
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