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1 Innledning 
 
SINTEF presenterer i denne rapporten evalueringen av Global Future i Norge. Evalueringsprosjektet har 
pågått fra november 2010 til juni 2012 og omhandler 13 regioners gjennomføring av programmet for ett av 
sine kull. Det varierer om det er kull I, II eller III som vi har inkludert, gitt at regionene har ulik fartstid i å 
tilby Global Future som program.  
 
Global Future ble initiert av NHO Agder i 2006 under visjonen "Vekke nye tanker", og det første kullet med 
Global Future deltakere fulgte den aller første gjennomføringen i løpet av 1 ½ år med avslutning i desember 
2008. Etter den tid ble Global Future som innsats prøvd ut i NHOs regi i ytterligere tre regioner: Telemark, 
Trøndelag og Troms. Fra høsten 2010 igangsatte NHO sentralt Global Future program i 13 av de i alt 15 
NHO regionene, inklusiv de som hadde kommet i gang tidligere. 
 
Global Future skal synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av 
kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn i sentrale stillinger og styreverv i arbeidslivet.  
 
Evalueringen tar for seg resultatene som er oppnådd underveis og like etter at deltakerne har gjennomført 
programmet. I et mer langsiktig perspektiv kan vi forvente ytterligere resultatoppnåelse for deltakerne. Vi gir 
videre en vurdering av rekrutteringspraksis, programmets innretning og mål samt sider ved satsningens 
organisering og drift.  
 

1.1 Kort om Global Future – som initiativ og videreført utprøving  
 
Initiativet og første utprøving av Global Future som program ble gjennomført av Agder NHO i samarbeid 
med 16 partnere fra private virksomheter, organisasjoner og offentlige institusjoner i regionen (Se Karlsen 
2009). NHO Agder bisto med prosjektleder, kontaktpersoner og forelesere og partnerne gikk inn med 
arbeidsinnsats, finansiering og veiledning. Følgende mål ble utviklet for programmet:  
 

a) Å kvalifisere høyt utdannede personer med utenlandsk bakgrunn til lederstillinger og styreverv 
b) Å bidra til vekst og langsiktig verdiskaping i Agder 
c) Å synliggjøre deltakerne som ressurs for bedrifter og virksomheter i regionen 

 
Deltakerne måtte beherske norsk språk, ha gjennomført høyere utdanning, ha evne å ta til seg undervisning 
på universitetsnivå samt ha oppholdstillatelse. Global Future skulle bidra med ny kunnskap og ellers bistå 
med nettverksbygging, rådgivning og lære deltakerne hvordan de kunne gjøre seg mer synlig. Samlinger ble 
valgt som arbeidsform, og partnere og mentorer ble benyttet som ressurspersoner på samlingene. Ni 
samlinger ble gjennomført, og opplegget fikk god vurdering av deltakerne med tanke på at samlingene hadde 
fungert godt både faglig og sosialt (Karlsen 2009). De faglige læringsmodulene i prosjektet besto av 
lederutvikling med mentordel, endringsledelse, egenutvikling og kollegabasert coaching, medietrening og 
bruk av nettverk. Siste innholdsdel besto av BI-kurset "Styrekompetanse" med godkjent eksamen (6 
studiepoeng). I realiteten var dette likt med tilbudet i Female Future programmet i NHO, men med visse 
justeringer der det ble lagt mer vekt på lokal nettverksbygging, mer kunnskap om spesifikke norske lover, 
systemer og væremåter. 
 
34 deltakere gjennomførte programmet, og av disse hadde 10 arbeidsledige kommet i jobb, 15 hadde fått ny 
jobb hos nye arbeidsgivere og fire hadde fått en bedre stilling hos sin arbeidsgiver. (For mer informasjon, se 
Karlsen 2009). Flere resultater ble oppnådd, og slik ble den aller første utprøvingen av et helt nytt konsept 



 

PROSJEKTNR 
60T15028 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A23086 

VERSJON 
Siste versjon 6 av 65 

 

for bedre ressursutnyttelse av kompetansen til høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn en suksess. 
Innsatsen har inkludert mye formidling ut til media og presentasjoner på konferanser og samlinger. 
Tilsvarende Global Future program ble igangsatt i Telemark, Trøndelag og Tromsø. Mens de to første fulgte 
mye av opplegget som Agder hadde utviklet, forsøkte Tromsø å gjennomføre et lokalt program rettet mot 
innvandrerkvinner. Parallelt ble det i NHO høsten 2009 påbegynt arbeid med å utvikle Global Future som 
storskala utprøving i hele Norge. Det måtte inngås avtaler med leverandører av kurstilbud, etablere 
prosjekter ut i regionene og ikke minst måtte en realisere en finansiering av storskalautprøvingen sentralt.  
 
I den nasjonale utprøvingen skulle Global Future ha som mål å synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og 
kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn i sentrale 
stillinger og styreverv i arbeidslivet. Viktige deltamål som ble satt, var:  
 
Opprinnelig ble det planlagt igangsetting i 10 regioner som viktig del av NHOs satsning på mangfold. Hver 
region skulle gjennomføre programmet først for kull I og deretter for et kull II (med unntak av Agder som da 
i realiteten kjørte kull II og III). Hvert kull skulle gjennomføre programmet over 1,5 år og med 25 deltakere. 
 
Det skulle bygges på pilotprosjektet som var gjennomført i Agder og erfaringene som regionene hadde fra å 
ha gjennomført program for Female Future. Ikke minst skulle en gjøre bruk av de verdifulle erfaringene med 
prosjektdrift fra Female Future i regionene.  
 
Det ble lagt vekt på å strømlinjeforme programmet for å sikre måloppnåelse, kvalitet i alle ledd, gjøre 
innsatsen ressurseffektiv og utarbeide rutiner og maler. Dette skulle gjennomføres i samarbeid mellom 
prosjektlederne i alle regionene og prosjektansvarlig sentralt i NHO (heretter betegnet som NHO-S). Et godt 
samarbeid mellom de regionale prosjektlederne og utvikling av prosjektlederteamet ble ansett som viktig. 
 
Sett fra arbeidslivets side skulle Global Future legges opp slik at det hadde en verdi også for bedriftene. 
Bedriftene skulle gis tilgang til kompetente medarbeidere. I tillegg skulle programmet være en arena der 
bedriftene kunne vise seg fram for deltakerne. Bedriftene skulle involveres gjennom mentorordningen der 
hver deltaker skulle få egen mentor. Videre skulle bedriftene involveres i de regionale prosjektenes styrer 
samt at det ville være aktuelt med bedrifter som sponsorer til Global Future som gruppe. Det ble også ansett 
som viktig å få med de riktige deltakerne som har den kompetansen som arbeidslivet i den aktuelle regionen 
har behov for.  
 
I utvelgelsen av deltakere skulle det legges vekt på samme kriterier som Agder gjorde i piloten, men i tillegg 
til en balanse med hensyn til kjønn, utdanning og kulturell bakgrunn ble det sett som viktig å sikre spredning 
av deltakelse innenfor hver region. Adecco og Manpower ble valgt ut til å bistå prosjektlederne med 
rekrutteringsarbeidet.  
 
Selve innholdet i programmet skulle gjennomføres av profesjonelle aktører, som hadde levert tilbud i 
konkurranse med andre tilbydere. En gruppe av regionale prosjektledere har tatt del i utvelgelsen og det ble 
bestemt av AFF skulle stå for lederutviklingsprogrammet, inklusiv mentoringdel. Handelshøgskolen BI 
skulle levere kurs i Styrekompetanse, og Retorisk Institutt skulle gå inn med kurs om Retorikk. Tre av 
regionene (Agder, Telemark og Trøndelag) har valgt andre leverandører. Det siste skyldtes at de hadde valgt 
samarbeidspartnere før den sentrale koordineringen startet. Alt arbeidet framover etter dette ble vurdert som 
viktig å få koordinert som felles standarder, slik at en kunne få underbygget Global Future som enhetlig 
konsept. 
 
Global Future ble sett som krevende å finansiere. Siden flere deltakere ville stå utenfor arbeidslivet eller ha 
jobber som de var overkvalifiserte for, ble egenandeler vurdert som en barriere for deltakelse. Det ble også 
sett som krevende å få arbeidsgivere til å dekke utgifter, ikke minst dersom prosjektet hadde som ambisjon at 
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deltakere skulle skifte arbeidsgiver underveis i programmet. Følgelig anså NHO-S det som en bedre løsning 
å alliere seg med Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD). 
NHO fikk tilsagn om å bruke 13 millioner kroner fra eget fond til Global Future. BLD bevilget en engangs-
sum på 600 000 kroner og NHD bevilget en million kroner. Ytterligere ni millioner kroner ble søkt finansiert 
av NHD. Resultatet var at NHD plusset på med tre millioner kroner. I realiteten hadde planen vært å få 
dekket inn ytterligere seks millioner kroner fra statlig hold. Løsningen som ble valgt var at manglende 
finansiering måtte søkes dekket inn på regionalt nivå hos aktører som Fylkeskommunene, Innovasjon Norge, 
IMDI, organisasjoner eller bedrifter. En anslo at det ville koste om lag 90 000 kroner per deltaker å 
gjennomføre Global Future i regionene. Mot slutten av planperioden hadde flere regioner etter eget ønske 
kommet med, og samlet ble det åpnet for deltakelse i 13 regioner.  
 

1.2 Evalueringsoppdrag  
 
Etter utarbeidet skisse av evalueringsopplegg ble SINTEF valgt til å utføre oppdraget med å evaluere Global 
Future. Resultatoppnåelsen av de mål som er satt, og som NHO ønsker å få mer dokumentasjon og kunnskap 
om, er:  

• Andelen deltakere som har kommet over i ny jobb 
• Om deltakerne får mer relevante jobber etter utdanningsbakgrunn som deltakere i Global Future 
• Om deltakerne får økt tilgang til lederoppgaver og lederstillinger 
• Andelen deltakere som har fått styreverv 
• Om bedrifter ansetter innvandrere og drar nytte av deres kompetanse i nøkkelposisjoner 
• Mediedekning og markedsføring av Global Future overfor arbeidsliv og samfunn 

 
SINTEF har understreket at flere av resultatmålene er langsiktige og at vi per tid vil kunne avdekke de første 
målbare resultatene. Det kan ta tid før deltakerne får synliggjort og omsatt sin læring og kompetanse fra 
Global Future inn mot arbeidsgivere og virksomheter. Videre vil tilgang til en god del lederstillinger og 
styreverv avhenge av flere faktorer. I vår gjennomgang kommenterer vi hva som er direkte målbare resultater 
og hva som må ses i et lengre perspektiv. Samtidig har vi lagt vekt på følgende sider ved satsningen: 
 

• Vurdere relevans og kvalitet ved programmets innhold og form  
• Vurdere opplegg og praksis ved mentorordningen 
• Vurdere programmets kvalitet og innhold når det gjelder deltakernes tilgang til nettverk og kontakt 

over mot arbeidslivet 
• Vurdere arbeidslivets tilgang til og bruk av Global Future og hvordan arbeidslivet utfordres hva 

angår holdninger til høyt utdannede personer med flerkulturell bakgrunn 
• Vurdere organiseringen, drift og finansieringsmodell av Global Future 
• Vurdere kunnskaps- og erfaringsdelingen på tvers av regionene og hvilke likheter og forskjeller som 

kan spores mellom de 13 regionale Global Future prosjektene 
• Komme med innspill til en videreføring av Global Future 

 

1.3 Metodisk tilnærming 
 
Vi har innhentet datamaterialet til evalueringen gjennom følgende tilnærminger og metoder: 
 

a) En oversiktskartlegging av hvert enkelt regionprosjekt basert på innhentet skriftlig materiale som 
prosjektledere har laget (deriblant plan/programmer for samlinger og arrangement), materiale lagt ut 
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på nettet hos NHOs regionkontorer og på sharepoint samt formidling i media. Vi har i tillegg 
intervjuet alle regionale prosjektledere.  
 

b) For seks regionprosjekt har vi deltatt på todagers samling. På samlingen hos NHO Innlandet 
deltok vi på kurs i Styrekompetanse. Gjennom samlingene hos Oslo og Akershus, Buskerud, Troms 
og Rogaland fikk vi dekket hele AFF sitt kursopplegg, inklusiv matchmaking og videreført kollektiv 
samling for mentorer og deltakere. I Hordaland deltok vi i samlingen med retorikk. På den måten 
fikk vi dekket alle kursmodulene til eksterne leverandører gjennom observasjon (Willis 2000).  

 
c) Vi har gjennomført fokusgruppeintervju med tre læringsgrupper tilhørende tre av de regionene vi 

var på samling hos. Dette ble gjort for å få mer åpen refleksjon med mulighet til meningsutveksling 
mellom flere som integrert del av intervjuet (jf. Morgan 1998). I en region gjennomførte vi "World 
Café" som åpen refleksjonsteknikk der alle deltok. Hver gruppe skrev ned sine tanker som skriftlig 
materiale til oss.  

 
d) Vi har intervjuet åtte mentorer tilhørende tre av regionene vi har deltatt på samlinger hos. 

Intervjuene ble gjennomført ut fra temaliste som vi sendte ut til dem før intervjuet ble gjennomført. 
De kunne slik forberede seg til intervjuet som forløp som en åpen samtale med rom for refleksjon 
rundt mentor-adept dialoger, egen rolle og erfaring med Global Future og innspill til videreført drift. 

 
e) Vi har deltatt på tre prosjektledersamlinger. Vi har underveis hatt telefonkontakt og møter med 

sentral prosjektledelse både for oppdateringer og utvekslinger.  
 

f) Vi har gjennomført spørreskjemaundersøkelser for henholdsvis deltakerne og mentorene som har 
deltatt i ett kull av Global Future. I tillegg har de regionale prosjektlederne besvart spørreskjema. 
Her har 11 av 12 regionale prosjektledere besvart vår undersøkelse. Spørreundersøkelsene ble 
gjennomført i mars/april 2012 og ble distribuert elektronisk via Questback. Resultatene er videre 
behandlet i statistikkprogrammet SPSS.   

 
Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, ønsker vi primært å oppnå så høy svarprosent som mulig, altså å få 
inn svar fra flest mulig i utvalget. Vi har henholdsvis 73 og 76 i svarprosent på spørreundersøkelsene til 
deltakere og mentorer. Dette anser vi som tilfredsstillende, og vi har god dekning for å si noe representativt 
om begge disse gruppene basert på funnene i undersøkelsen. De som ikke besvarte undersøkelsen vil 
potensielt kunne representere en skjevhet, det vil si at det kan være grupper av deltakere og mentorer som 
ikke er representert i like stor grad og som ville kunne påvirket resultatene. Vi har ingen indikasjoner på at 
det foreligger en systematisk skjevhet, altså en forskjell mellom de som svarer og de som ikke svarer når det 
gjelder de forhold vi er ute etter i denne undersøkelsen. Vi antar derfor at svarene vi har fått representerer 
deltakerne og mentorene som gruppe.  
 
Når det gjelder analyser på regionalt nivå blir utvalgene per region relativt små. Det er viktig å være klar 
over dette da små utvalg har sine begrensninger. Små utvalg kan ha betydning i retning av at variasjoner i 
enkeltsvar kan gi store utslag på det totale resultatet. Når det er små utvalg, er det også vanskeligere å oppnå 
statistisk signifikans, altså godtgjøring av at resultatene ikke skyldes tilfeldigheter. Vi har for det meste brukt 
hele utvalget når vi presenterer funn fra spørreundersøkelsene for deltakerne og mentorene. Dette fordi det er 
disse resultatene som gir størst verdi for å evaluere prosjektet som helhet, og det er dette datamaterialet som 
er mest pålitelig i forhold til utvalgsstørrelse og potensiell feilmargin. I noen tilfeller har vi imidlertid gjort 
analyser mellom regioner for å se om det foreligger forskjeller på hvordan deltakerne og mentorene har 
vurdert ulike sider av satsningen. Statistiske tester som er brukt for å måle dette er One Way ANOVA og 
uavhengige t-tester. Dette er metoder som tester om det er signifikante forskjeller i gjennomsnittet mellom 
grupper. Vi har brukt et signifikansnivå på .05. Signifikansnivå angir sannsynligheten for at resultatet ikke 
har fremkommet ved tilfeldigheter. Et signifikansnivå på .05 vil da si at det er 95 prosent sannsynlighet for at 
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de oppnådde signifikante resultatene ikke skyldes tilfeldigheter. Der hvor det er signifikante forskjeller som 
vi anser som interessante, vil dette bli kommentert. Det er imidlertid viktig å ha i tankene de begrensningene 
som små utvalg representerer, som vi har diskutert over.  
Vi ønsker i tillegg å presisere at regionene har vært på ulike stadier i prosjektet når spørreundersøkelsene og 
de andre vurderingene er gjennomført. De fleste regionene har enten avsluttet sitt program eller vært i 
sluttfasen når vi gjennomførte spørreundersøkelsen, mens et par regioner har kommet noe over halvveis i 
programmet. Forbehold i resultatene fra spørreundersøkelsene må derfor tas på bakgrunn av dette.  
 

1.4 Leserveiledning 
 
Kapittel 2 er et sammendrag av funnene i kartleggingen, med tilhørende konklusjoner. 
  
I kapittel 3 presenterer vi Global Future som satsning og plasserer programmet i en norsk politisk ramme 
som tydeliggjør innretning og status ved utprøvingen.  
 
Kapittel 4 går nærmere inn på rekrutteringspraksis og valg av målgrupper i prosjektet. 
 
Kapittel 5 går nærmere inn på innhold, form og vurdering av programmets kurstilbud og bruken av 
læringsgrupper i programmet.  
 
Kapittel 6 går nærmere inn på bruken av mentorordning i programmet, nettverksetablering og arbeidslivets 
nytte av Global Future.  
 
I kapittel 7 gjennomgår vi resultatene som er oppnådd gjennom et kull gjennomkjøring av Global Future i 
hver region. Vi ser på effektresultater knyttet til jobbmobilitet og karriereutvikling. Videre tar vi opp de 
prosessbaserte resultatene som er godt synlige, og vi tar med en vurdering av effekter Global Future bidrar 
med over mot nærings- og arbeidslivet.  
 
Kapittel 8 går inn på organisering, samarbeid, drift, økonomi, mediedekning og om satsningen som enhetlig 
konsept versus aksept av regional variasjon. 
 
I kapittel 9 trekker vi våre konklusjoner om resultater og måloppnåelse, samt at vi gir våre innspill til 
framtidig drift.  
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2 Sammendrag av funn og vurderinger 
 
SINTEF har gjennomført evalueringen av Global Future i 13 regioner i Norge på oppdrag for NHO-S. 
Evalueringsarbeidet har pågått fra november 2010 til juni 2012.  Vi presenterer her et sammendrag av våre 
hovedfunn og våre vurderinger. Funnene gjengis i bokser og vurderingene gis kortfattet i tekstlig form. Vi 
starter med å presentere sentrale resultater fra perioden vi har fulgt. 
 

 
 
Vi anser resultatoppnåelsen i Global Future som svært vellykket. Vi har understreket at sannsynligheten er 
stor for at ytterligere flere karrierebevegelser vil finne sted i tiden framover, gitt at flere deltakere vil kunne 
omsette kunnskap og nettverk fra programmet i videre karriereutvikling. I tillegg har mange av deltakerne 
fått muligheten til å utvikle større selvinnsikt, selvtillit og selvsikkerhet. De har fått tilgang til nettverk som 
de kan gjøre bruk av også framover i tid. Det er viktig å understreke at det er deltakerne selv som omsetter 
kunnskapen fra Global Future til å realisere yrkesmobilitet og karrierebevegelser. Vi anbefaler NHO å legge 
til grunn et mer standardisert registreringssystem for karrierebevegelser der alle registrerer og rapporterer ut 
fra samme kategorier og mal, slik at får bedre oversikt over faktiske karrierebevegelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det fastlagte programmet for samlingene anser vi som svært vellykket. Både kursdelenes innhold og 
arbeidsformen som vektlegger mye egeninnsats fra deltakerne med gruppeøvinger, diskusjoner og åpne 
dialoger fungerer svært godt, og deltakerne gir dette god uttelling. Vi anbefaler å styrke læringsgruppene i en 
videreført satsning gjennom å gi deltakerne en introduksjon i gruppedynamikk og gruppearbeid, samt styrke 
oppfølgingen av gruppene i en tidlig fase av programmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi anbefaler at det arrangeres noen flere møtepunkter mellom mentorene og deltakerne for å sikre kollektiv 
erfaringslæring. Vi anbefaler at det også legges mer vekt på opplæringsdel for mentorer, siden vi fant at dette 
var første gangs erfaring med mentorrollen for 30 prosent av mentorene. En opplæringsdel må skreddersys 
inn mot praksis og struktur på mentorrelasjoner og ikke bli en for generell teoridel om mentorrollen. 
 

Global Future har innfridd karrierebevegelser for opp mot to tredjedeler av deltakerne i programmet. 
Vel 12 prosent av deltakerne har fått ett eller flere styreverv, og 16 prosent har fått lederstillinger/ 
stillinger med lederoppgaver. Noe over 16 prosent av de ledige har kommet i jobb, og vel en fjerdedel 
av alle deltakerne har kommet over i stillinger som er i bedre samsvar med deres kompetanser.  
 

Deltakerne er godt fornøyd med kurstilbudene og bruken av samlinger i Global Future. 92 prosent av 
deltakerne er fornøyd med lederutviklingskurset, 93 prosent er fornøyd med kurset i styrekompetanse 
og 90 prosent er fornøyd med kurset i retorikk. NHOs temadager er 75 prosent av deltakerne fornøyd 
med. Det er læringsgruppene som har størst utviklingspotensial. Vel halvparten av deltakerne er 
fornøyd med egen læringsgruppe, mens resterende andel deltakere er noe mindre fornøyd.  

Mentorordningen har vært en vellykket del av Global Future. Deltakerne er særlig fornøyd med at det 
gir dem tilgang til nettverk og veiledning. Flertallet av deltakerne og mange mentorer ønsker flere 
fellessamlinger for mentorer og deltakere med vekt på erfaringsutveksling og læring mellom mentorer, 
samt nettverkstrening der deltakerne får komme i dialog med flere mentorer i programmet. 
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Prosjektlederne i regionene er også fornøyd med egen innsats, og ca. halvparten av dem kunne tenkt seg å få 
utvidet sin stillingsdel noe mer til å gjennomføre programmet og sikre en viss oppfølging av deltakerne. I 
tilknytning til dette bør en vurdere om det er mulig å realisere en viss utvidelse av stillingsandelene for noen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINTEF anbefaler derfor at NHO endrer kriteriebruken slik at kravene til utdanning og kompetanser, samt 
motivasjon og endringsvilje blir felles for alle regioner, mens kjønns- og aldersfordelinger samt fordeling på 
landbakgrunn (verdensdeler representert) med mer, ivaretas på overordnet nivå når en ser samlet på 
regionene. Vi anbefaler at det legges noe sterkere vekt på lokale variasjoner i næringsstruktur og 
arbeidslivets behov for kompetanser, slik at karrierebevegelser reelt sett lar seg gjennomføre på en god måte. 
 
 
 
 
 
 
 
Vi anbefaler at det ses nærmere på hvordan samarbeidet kan få en mer tydelig organisering der beslutnings-
ansvar, organisering og oppgavedeling mellom nivåene kommer tydeligere fram. Dette tror vi styrker 
samarbeidsløsningene i programmet, samt at en sikrer at alle har samme forståelse av samarbeidsmodellen. 
Videre har SINTEF anbefalt å styrke relasjonen mellom NHO-S og regiondirektørene til NHO, slik at en 
sikrer at alle får samme forståelse av felles konsept og hva det må tas høyde for av regionale variasjoner. 
 
 
 
 
 
 
 
SINTEF anbefaler at det tas mer hensyn til ulik kostnadsstruktur mellom store og mindre regioner. Videre 
har vi i en videreføring av Global Future anbefalt at NHO-S ikke overlater til regionene å sørge for all 
finansiering. Regionene har svært ulike forutsetninger for å realisere like finansielle ordninger. Vi foreslår at 
NHO forsøker å få statlige myndigheter til å gå inn for en ny treårig periode med å gi økonomisk støtte. 
Videre foreslår vi bruk av sponsormidler fra større selskaper, mot at de får markedsføre seg som Global 
Future sponsorer etter nærmere avtalte retningslinjer fra NHO. Egenandel fra deltakere bør også vurderes.  

89 prosent av deltakerne som var med i vår undersøkelse er godt fornøyd med arbeidsinnsatsen til sin 
regionale prosjektleder. I første rekke er deltakerne fornøyd med prosjektleders gjennomføring av 
samlingene, informasjonen og kommunikasjonen og organiseringen av programmet. Også støtte og 
motivasjon opplever mange at prosjektleder bidrar med. 
 

Rekrutteringen av deltakerne har de fleste regionale prosjektlederne opplevd tilfredsstillende, og 
prosessene er gjennomført i godt samsvar med framgangsmåte og kriteriebruk anbefalt av NHO-S. Det 
å innfri svært mange kriterier for sammensetning av deltakergrupper har gitt som effekt at målgruppen i 
flere regioner er for heterogent sammensatt. Det gir for stort sprik mellom deltakeres forutsetninger til å 
nyttiggjøre seg Global Future på en fullgod måte.  

Prosjektlederne er godt fornøyd med støtten og samarbeidet over mot sitt NHO regionkontor, og med 
samarbeidet mellom de regionale prosjektlederne. De er noe mindre fornøyd med samarbeidet med 
NHO-S og med prosjektledersamlingene. 

Prosjektlederne er i stor grad fornøyd med egen økonomi i programmet. Samtidig har flere av dem vært 
misfornøyd med likefordelingen av midler til regionene. Med likefordeling tas det ikke høyde for at de 
store regionene har større kostnader knyttet til reiser og overnatting for deltakerne vedrørende 
samlinger, mens de mindre regionene får bedre uttelling på de beløp som er tildelt fra NHO-S. 
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3 Global Future – ny strategi for ressursmobilisering 
 
I dette kapitlet presenteres innholdsdelene av Global Future, og vi posisjonerer NHOs store satsning på 
ressursmobilisering hos høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn i en arbeidspolitisk og 
innvandringspolitisk ramme. Vårt poeng er å få synliggjort modellen og intensjonen med en storskala- 
utprøving av Global Future i Norge. 
 

3.1 Innholdselementene i Global Future 
 
Selve programmet som ble satt i gang ble utvidet til å omfatte 13 regioner i stedet for 10 regioner som en 
startet med å planlegge inn i satsningen. I hver region skulle en gjennomføre to omganger, og hvert program 
skulle kunne gi plass til 25 deltakere. På den måten planla en på landsbasis å få vel 650 deltakere med i 
Global Future i løpet av hele prosjektperioden.  
 
Programmet 
 
Programmet for hver deltakergruppe skulle strekke seg over 1 ½ år med 19 heldagssamlinger samt eksamen 
for Styrekompetanse. I tillegg til oppstart (en dag kick off), ble det satt av sju dager til lederutvikling og 
mentorordning, fem dager til styrkekompetansekurs fra BI (inklusiv eksamen 7,5 studiepoeng) og to dager 
retorikk. I tillegg ble en dag satt av til nettverksbygging og en dag til deltakelse på felles samling – Arena 
Global Future. Resterende tre samlinger ble drevet i regi NHO med vekt på formidling om norsk 
forvaltningskunnskap og kunnskap om norsk arbeidsliv, arbeidsmiljølov/HMS med mer.  
 
 Lederutviklingen med mentordelen 

• Bidra til at deltakerne i større grad får brukt sine ressurser og kvalifikasjoner i relevante jobber, til 
glede for norsk nærings- og arbeidsliv. Vekt på synliggjøring, utvikling og det å bygge selvtillit. 

• Bygge broer og styrke deltakernes nettverk – forståelse av betydning, innsikt og ferdigheter 
• Styrke kulturforståelsen og selvinnsikten – kunnskap om norsk kultur og refleksjoner rundt kultur. 
• Få økt forståelse, perspektiver og ferdigheter for å lykkes i norsk arbeidsliv. 
• Bevisstgjøre og styrke deltakernes tro på egne ressurser og muligheter – dele suksesser. 

 
 Styrekompetanse 

• Kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier for praktisk utøvelse av styreverv i privat og 
offentlig sektor. 

• Løfte teoretiske perspektiver på styrearbeid. 
• Kjenne til de viktigste lover og regler som styrer opprettelse og drift av ulike selskapsformer og 

stiftelser. 
• Sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel for betydning for styret. 
• Om planlegging av virksomhetens drift samt kontrollere de disposisjoner som utøvende ledelse tar. 
• Skal kunne gjennomføre en strategiprosess. 
• Skal ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem, deriblant ansvar og forpliktelser overfor 

bedriftens ulike interesser. 
 

 Retorikk 
• Å gjøre deltakerne sterke i diskusjoner, presentasjoner og taler. 
• Deltakerne trenes i å mestre retoriske verktøy som læres gjennom teori, eksempler og øvelser. 
• Hovedvekten er lagt på individuelle øvelser. Hver deltaker lager tre presentasjoner med 

gjennomgang og detaljert tilbakemelding.  
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 Sentral metodikk  
• Global Future handler om å bygge kompetanse hos hver enkelt deltaker. 
• Deltakerne skal bidra med sin bakgrunn og kompetanse. 
• Tett nettverksbygging mellom deltakerne og i forhold til potensielle arbeidsgivere under 

programperioden. 
• Global Future skal ha en verdi for bedriftene gjennom å gi bedriftene tilgang til kompetente 

medarbeidere som er lite synlige, men interessante for dem. 
• Global Future skal være en arena hvor bedriftene viser seg fram for deltakerne.  
• Hver deltaker får egen mentor som skal være dialogpartner og veileder/coach i løpet av 

programperioden.  
• Deltakere får inngå i egne læringsgrupper for videre samarbeid og refleksjon. Ca. fem til sju 

deltakere i hver læringsgruppe. Kursene skulle balansere teori, prosess og øvelser (et "gjøre 
program"). 

 
Fra NHO-S ble AFF valgt ut etter innleverte tilbud fra flere, til å påta seg ansvaret for gjennomføringen av 
lederutviklingsprogrammet og samarbeide med prosjektleder i hver region om mentorordningen. Tre 
regioner har valgt alternative leverandører, men ellers fulgt temaområder som skissert over. Opplegget med 
Styrekompetanse/BI som hadde inngått i den tidligere NHO-satsningen Female Future og som Agder NHO 
også hadde benyttet i den aller første utformingen av Global Future programmet, ble inkludert. Dette er et 
mer standardisert kurstilbud som leverandør gir en rekke bedrifter og institusjoner. Retorisk Institutt sitt kurs 
om retorikk er også et standardisert kurs som ble innlemmet i Global Future, på tilsvarende vis som det ble 
brukt i NHOs Female Future. Visse mindre tilpasninger på de mer standardiserte kurstilbudene er gjort for å 
oppnå ytterligere samsvar mellom tilbud og målgruppe. 
 
Målgruppen 
 
Målgruppen skulle være flerkulturelle med høyere utdanning og gode norskkunnskaper. Programmet skulle 
inkludere ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse. Aktuelle kandidater ble gruppert i 
tre ulike kategorier: Personer som ønsker karriereutvikling (jobbendring, lederkarriere og styreverv), 
personer med flerkulturell bakgrunn, høyere utdanning og gode norskkunnskaper og arbeidssøkende. 
 
I praksis under rekrutteringsarbeidet ble denne tredelingen fulgt, men den ble konkretisert noe mer siden det 
var et litt vagt skille mellom kategoriene. I praksis ble det i regionene skilt mellom: 
 

A. Personer som er i jobb, men som ønsker å gjøre karriere med jobbendring, lederkarriere og 
styreverv. 

B. Personer med høy utdanning som er overkvalifiserte i nåværende stillinger og som ønsker ny jobb 
som samsvarer med utdanning og kompetanse.  

C. Personer med høy utdanning som ikke har jobb.  
 
Regionene la vekt på å rekruttere tilnærmet likt med kvinner og menn. Alle verdensdeler skulle helst være 
representert, og en skulle forsøke å få deltakere fra hele regionen. Et siste kriterium som ble vektlagt var at 
deltakerne skulle framstå som gode rollemodeller for andre med innvandrerbakgrunn. I tillegg så NHO-S det 
som viktig å få med deltakere med kompetanser som arbeidslivet i den aktuelle regionen har behov for.  
Mentorene i programmet skulle rekrutteres blant ledere fra regionale bedrifter/virksomheter, og de skulle 
også tilbys opplæring gjennom programmet og ellers ha kontakt med programmet gjennom perioden.  
 
De ti regionene som var med helt fra starten var Agder, Telemark, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Rogaland, 
Innlandet, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo og Akershus. Noe seinere kom Hordaland, Troms og 
Finnmark med.  
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3.2 Status og posisjon til Global Future i Norge 
 
NHOs Global Future samsvarer svært godt med regjeringens ønskede næringslivspolitikk. I Stortingsmelding 
13 (2010-2011) sies det at "Norske selskaper bør legge strategier for hvordan den beste kompetansen skal 
benyttes i selskapene, inklusiv hvordan kvinner og minoritetsgrupper kan rekrutteres til topplederstillinger." 
Det legges vekt på at selskaper med statlig eierandel skal utarbeide tilsvarende strategier (St. meld. nr. 13: 
2010-2011).  
 
Global Future ser vi som viktig døråpner til en slik politikk, fordi innsatsen er direkte rettet mot hvordan 
ressursene til flerkulturelle med høy utdanning kan inkluderes bedre i norsk arbeidsliv Det innbefatter både 
lederstillinger og at arbeidstakere får stillinger og karrieremuligheter som svarer til opparbeidet kompetanse. 
NHO påtar seg videre rollen med å synliggjøre og motivere bedrifter og virksomheter til bedre bruk av de 
spisskompetanser, kvalifikasjoner og interesser som personer med innvandrerbakgrunn besitter.  
 
Prosjektet utfordrer flere av de forskjellene som myndighetene har påpekt i innvandringspolitikken og som 
statistiske analyser gjør godt synlig. Det ene forholdet er arbeidsledigheten. Bruttoarbeidsledigheten for 4. 
kvartal av 2009, dvs. de som var registret arbeidsledige eller på sysselsettingstiltak, var for innvandrer-
befolkningen på 6,4 prosent, mens tilsvarende tall for hele befolkningen lå på 2,5 prosent (Olsen 2011). Ser 
vi på utdanningstall, er det positivt å se at andelen elever med innvandrerbakgrunn som går over til høyere 
utdanning er høyere enn for totalandelen elever (Henriksen m fl 2010).  
 
Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i høyere utdanning (unntatt doktorgrad) 

i prosent av registrert årskull (19-24 år), etter kjønn, for år 2000 og år 2009. 
 
 Befolkningen totalt Innvandrere Norskfødte m/innv.foreldre 
År I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 
2000 28,3 23,0 33,9 13,7 12,2 14,9 25,9 22,6 29,4 
2009 30,7 24,5 37,2 16,9 15,0 18,8 37,1 31,8 42,6 

(Kilde: Utdanningsstatistikk 2009, SSB). 
 
Det er mer nedslående at flere personer med innvandrerbakgrunn sliter med å få stillinger som samsvarer 
med deres utdanningsnivå. Mens ca. fire prosent av befolkningen i Norge er ansatt i stillinger hvor de ikke 
får brukt sine formelle kvalifikasjoner, er tallet for innvandrere fra ikke-vestlige land som er overkvalifiserte 
på hele 15 prosent (Villund 2010). Innvandrere opplever også å ha mindre muligheter for karrierebevegelser 
i arbeid, så som stillingsopprykk (Villund 2010). Størens studie (2005) konsentrert om personer med høyrere 
utdanning uteksaminert i 1997-1999, viser at det nærmest var likegyldig om en ikke-vestlig innvandrer hadde 
utdanningen sin fra Norge eller et annet land. Det så heller ikke ut til å være noen avgjørende effekt om 
personene var definert som gode eller mindre gode til å beherske norsk språk (Støren 2005). Dette bildet 
viser at det blir viktig å utfordre forskjellene gjennom innsatser som gjør personer med innvandrerbakgrunn 
mer synlige, åpne for at de får utvidede muligheter til arbeid og karriere. Disse utfordringene står i kjernen 
av Global Future. Samtidig som det jobbes med å kvalifisere den enkelte deltaker i Global Future, har også 
NHO gjennom programinnhold, arrangementer og mentorordning laget koblinger over mot arbeidslivet, og 
at ledere blir direkte involvert i innsatsen. På den måten åpner Global Future for holdningsendringer og 
endret praksis for rekruttering i virksomheter/bedrifter. Relevansen av å gjøre aktivt bruk av mentorer blir i 
nyere forskning understreket som svært effektfullt med tanke på å øke deltakermulighetene (OECD 2009, 
Joona og Nekby 2012).  
 
En mye brukt begrunnelse for hvorfor ledere ikke har ansatt personer med innvandrerbakgrunn er manglende 
mestring av norsk språk. Mye tyder imidlertid på at arbeidsgivere bruker språk som en fellesetikett på et 
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bredt spekter av sosiale, kulturelle og uformelle ferdigheter (Rogstad 2000). Jon Rogstad ved FAFO (2000) 
sier at vi kan stå oss på å skille mer mellom språk og kompetanse som handler om å forstå sosiale situasjoner 
og relasjoner. Begge deler krever øvelse. Global Future vektlegger dette gjennom et sterkt fokus på 
egenutvikling og egentrening i grupper og sosiale settinger, slik at deltakerne får utvikle ferdigheter omkring 
norske kulturelle, sosiale og uformelle væremåter i jobbsammenheng, i næringslivsnettverk og på arenaer der 
arbeidstakere og bedrifter omsetter sine kulturelle og formelle kompetanser. Samtidig åpner Global Future 
for å inkludere ferdigheter og kompetanser fra deltakerne og deres opprinnelige etniske kulturer. Dette utgjør 
viktig toveis læring og utveksling.  
 
De seinere årene er det gjennomført både regionale og nasjonale innsatser som har hatt som viktig mål å 
styrke flerkulturelle personers posisjon og muligheter i arbeidslivet. Fra statlig hold har IMDI de siste fem 
årene gjennomført kartlegginger over tilstanden hos statlige foretak. Flere statlige virksomheter har i flere år 
jobbet med å forbedre egen rekrutteringspolitikk og praksis innenfor virksomhetene (IMDI 2009, 2010). Mye 
av tiltakene kan knyttes til å endre virksomheters rutiner for utlysninger av stillinger, tilsettelser samt styrke 
kompetansen i selskaper når det gjelder å utvikle god HR-ledelse og personalpolitikk. Kunnskapen herfra 
kan tjene som idébank og inspirasjon til mange andre virksomheter. Det samme kan sies om flere regionale 
prosjekter de siste årene, som f eks Verdalsprosjektet i Nord-Trøndelag (Finnestrand og Håpnes 2009, 
Håpnes og Finnestrand 2009) og Mangfoldprosjektet i Grenlandskommunene, Fredrikstad og Søndre 
Nordstrand (Rambøll 2011). I disse prosjektene har flere bedrifter deltatt i å utvikle bedre praksiser for 
hvordan personer med innvandrerbakgrunn får innpass i arbeidslivet. Av de nevnte prosjektene er det i første 
rekke prosjektet i Søndre Nordstrand som var konsentrert om å få innvandrere med høyere utdanning i jobb, 
og her lyktes en godt med at hele 90 prosent av deltakerne fikk arbeid i tråd med sine kvalifikasjoner 
(Rambøll 2011, NOU 2011). I denne konteksten framstår Global Future som unik på minst tre måter:  
  
 NHO har valgt å gjennomføre programmet i stor målestokk, der 13 av 15 NHO-regioner er med. Det 

gir et bredt nedslagsfelt for innsatsen og en sterk posisjon til programmet. 
 

 Global Future er også unikt fordi programmet rettes mot deltakere med høy utdanning og 
kompetanse. Med noen unntak (offentlige virksomheter, enkeltbedrifter og Søndre Nordstrand 
prosjektet) har innsatser med mangfold i arbeidslivet i beskjeden grad igangsatt konsentrert innsats 
for de med høy utdanning. Ofte har deltakerne i slike prosjekter hatt forskjellig utdanningsnivå. 
Konsentrert innsats for de med høy utdanning åpner for utprøving av nye og mer skreddersydde 
løsninger for denne målgruppen. 

 
 En tredje styrke er at Global Future har en sterk arbeidslivsdrevet profil med vekt på kunnskap om 

norsk arbeidsliv, bedriftskultur, ledelse, karriere og nettverk. Innen den arbeidslivsdrevne profilen 
søker NHO å skape endringspraksis både hos bedrifter/virksomheter som er involvert og hos den 
enkelte deltaker.  

 
Sterk vektlegging på å etablere koblinger mellom den enkelte deltaker og arbeidslivet gjennom nettverk, 
mentorer, deltakelse på arrangementer med mer er høyst relevant med tanke på å endre holdninger og 
praksiser som tidligere har stengt folk ute. I Perduco sin undersøkelse (2011) gjort for IMDI går det fram at 
vi har en vei å gå når det gjelder å utfordre det at hele 73 prosent av et utvalg på 2000 bedrifter i privat sektor 
oppgir at de ikke har så mye som en innvandrer utenom Norden ansatt. Blant 500 offentlige virksomheter 
oppga 43 prosent at de ikke hadde innvandrere ansatt utenom ansatte med nordisk bakgrunn. Følgelig er det 
en vei å gå for å få norske virksomheter mer forenlig med målene og verdiene i Global Future.  

 
Vi skal i neste kapittel ta for oss opplegg, praksis og erfaringer med rekrutteringsprosessen for å finne fram 
til deltakere og med det beskrive grunnlaget for sammensetningen av målgruppen i prosjektet.  
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4 Rekruttering og målgruppe 
 
I dette kapitlet ser vi på rekrutteringsmodellen som ble valgt for Global Future og bruken av kriterier for 
utvelgelse av deltakere. Vi tar utgangspunkt i intensjonene som ble utarbeidet og sammenstiller det med 
resultatene som kan leses ut av satsningen. Vi inkluderer deltakernes syn på rekrutteringsprosessen, 
prosjektledernes erfaringer og vurderinger samt vår vurdering. Endelig vurdering av målgrupper for et 
videreført Global Future program tas i kapittel 9, fordi spørsmålet må ses i sammenheng med profil og 
innhold av programmet, organisering og økonomi. Vi trekker våre første vurderinger av målgruppen i dette 
kapitlet.  
 

4.1 Rekrutteringskriteriene 
 
Et sett av rekrutteringsstrategier i modellen har gått ut på å sikre en kjønns- og aldersbalanse hos deltakerne, 
alle verdensdeler skulle være representert og deltakerne måtte ha gode norskkunnskaper. Det skulle være 
geografisk spredning innenfor regionene og en skulle helst skape en balanse mellom privat og offentlig 
sektor. Det skulle også legges vekt på et visst samsvar mellom deltakeres spisskompetanser og behovet for 
godt kvalifisert arbeidskraft i regionene. Hovedmålgruppen var førstegenerasjons innvandrere med høyere 
utdanning. Mer spisset skulle regionene dekke følgende tre målgrupper:  

• Personer i jobb som kvalifiserer for lederkarriere og styreverv 
• Personer som er overkvalifiserte og som ønsker ny jobb i samsvar med utdanning og kompetanse  
• Personer som ikke har jobb  

 
Hvor godt har en lyktes med å benytte disse kriteriene? 
 
Basert på bakgrunnsinformasjonen i spørreundersøkelsen ser vi at kjønnsbalansen i prosjektet er tilnærmet 
lik, med en liten overvekt kvinnelige deltakere. Ser vi på alderssammensetningen, finner vi majoriteten av 
deltakerne innenfor aldersrommet 30 – 50 år, noe som er rimelig, gitt at personene har tatt flerårige 
utdanninger. De har gjerne arbeidserfaring fra tidligere og majoriteten av deltakerne har en botid i Norge på 
7 år eller mer. I fordelingen etter landbakgrunn er hele 76 nasjonaliteter representert blant de som har besvart 
spørreundersøkelsen. I tabell 2 viser vi hvordan respondentene fordeler seg etter landområder. 
 

Tabell 2 Fordelingen av deltakere etter landområde. Tabellen omfatter de som har besvart 
spørreundersøkelsen, (N= 220). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltakerne fordeler seg godt etter ønsket representasjon slik det ble planlagt ved oppstart av Global Future. 
Når det gjelder ønsket om samsvar mellom regionenes behov for kvalifisert arbeidskraft og valg av 
deltakere, finner vi mer variasjon mellom regionene. I første rekke er det Telemark som har vektlagt dette 
kriteriet. Det må ses i sammenheng med regionale trekk med befolknings- og næringskonsentrasjon i 

Landområde I prosent 
Øst-Europa 25,9 

Asia 25,9 
Vest-Europa 18,7 

Afrika 17,2 
Sør- og Mellom-Amerika 6,8 
Nord-Amerika og Oseania 5,5 

Total (N=220) 100 
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Grenlands-området med en klar tyngde i industriell og teknologisk virksomhet. Prosjektleder i Telemark har 
klokelig lagt vekt på dette i rekrutteringen av kvalifiserte deltakere. I flere andre regioner er dette blitt 
mindre vektlagt fordi behovet for kvalifisert arbeidskraft er mer sammensatt, eller at dette har vært vanskelig 
å innfri gitt at et skulle følge mange andre kriterier.  
 
Både offentlig og privat sektor er godt dekket inn i alle regionene, og med unntak fra Oslo og Akershus er 
det førstegenerasjons innvandrere som er inkludert i satsningen. Det at Oslo og Akershus har en liten andel 
deltakere som tilhører andregenerasjons innvandrere må ses i lys av befolkningssammensetningen i regionen. 
Dessuten er det kun snakk om få i denne kategorien. Samlet kan vi derfor slå fast at regionene har svart godt 
på disse to kriteriene, fordeling på næringssektor og kravet om hovedmålgruppe. Alle regionene har lagt stor 
vekt på kravene som ble stilt til utdanningsnivå i programmet og deltakernes status i arbeidsmarkedet. Det 
ble slik sett lagt stor vekt på å oppnå deltakelse fordelt på de tre ovennevnte målgruppene.  
 
Når det gjelder utdanningsnivået til respondentene har 67 prosent gjennomført mer enn fire års høyere 
utdanning, og resterende 33 prosent har gjennomført opp til fire års høyere utdanning. 58 prosent av 
deltakerne opplever at det er samsvar mellom egen kompetanse og kompetansekravene til stillingen de har. 
40 prosent av deltakerne opplever at de er overkvalifiserte. Noen få personer (to prosent) oppgir at de er 
underkvalifisert. I denne fordelingen er jobbskifter som resultat av Global Future deltakelse medregnet. 
Tallene viser at overkvalifiserte som ønsker jobbmobilitet er godt dekket inn i satsningen. Videre er det 10 
prosent av de spurte i undersøkelsen som sier at de ikke er i jobb. Med dette ser vi at alle tre kategoriene er 
godt representert som resultat av rekrutteringsarbeidet, men samtidig eksisterer det store variasjoner innenfor 
de definerte gruppene som samlet utgjør deltakerne i programmet. Vi skal komme nærmere inn på dette. 
 

4.2 Prosessen med å rekruttere deltakere 
 
De fleste prosjektlederne har brukt Adecco eller Manpower i arbeidet med å velge ut kandidater for intervju, 
til å gjennomføre intervju og til å velge deltakere. Grad av involvering fra prosjektleder varierer noe, men de 
fleste har tatt del i intervjufasen og den endelige utvelgelsen av deltakere. Vi skal først vise hva deltakerne så 
som attraktivt og som var utslagsgivende for at de søkte om å få delta i programmet. Deretter kommer vi mer 
inn på prosjektledernes erfaringer og vurderinger.  
 

Figur 1 De fem mest attraktive sider som deltakerne knyttet til det å delta i Global Future, 
uttrykt som gjennomsnittsverdi, (N=220). 
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Når vi spurte om hva som var de to viktigste årsakene til at de meldte seg på Global Future, oppgir 
deltakerne at det var fordi programmet kunne gi muligheter for nye nettverk og at programmet henvendte seg 
til høyt utdannede med innvandrerbakgrunn. Blant deltakerne i undersøkelsen er flertallet godt fornøyd med 
rekrutteringsfasen slik de opplevde den. I tabell 3 viser vi svarprosenten for deltakerne som har svart "svært 
fornøyd/fornøyd" med ulik sider ved intervjuprosessen: 
 

Tabell 3 Andelen deltakere som sier de er "svært fornøyd/fornøyd" med ulike sider ved 
intervjuprosessen, (N=220). 

 
Ulike sider ved intervjuprosessen I prosent 
Forhåndsinformasjon om intervjuprosessen 70,0 
Gjennomføringen av intervjuet 89,0 
De som deltok i intervjuet 83,6 
Spørsmålene som ble stilt 83,7 
Tilbakemelding på din innsats etter intervjuet 69,9 
Intervjuprosessen vurdert samlet 88,2 

 
 
Oversikten kan tyde på at det er lagt litt lite vekt på å gi tilbakemeldinger til kandidatene om innsatsen deres 
under intervjuet samt forhåndsinformasjon om intervjuprosessen. Dette kan f eks vektlegges mer i neste kull 
gjennomføring av programmet. Andelen deltakere som er "svært fornøyd/fornøyd "med rekrutterings-
prosessen ligger på 100 prosent for Finnmark samt Oslo og Akershus og over 90 prosent for Trøndelag (96 
prosent), Innlandet (93 prosent) og Troms (93 prosent). Alle regionene har god resultatoppnåelse på 
deltakernes vurdering av rekrutteringsprosessen siden alle ligger innenfor 70 prosent.  
 
Det varierer noe hvordan prosjektlederne har erfart samarbeidet med bemanningsbyrå, men de fleste er 
rimelig godt fornøyd med samarbeidet. 10 av 11 prosjektledere opplever at det er viktig at de selv tar del i 
arbeidet både med å velge kandidater og ta del i intervjuene. Samtlige 11 prosjektledere mener at de bør delta 
i den endelige utvelgelsen. Fra intervju og samtaler med prosjektledere har flere gitt til kjenne at de etter 
første kull stiller med mye bedre forutsetninger til å tenke mer strategisk omkring utvelgelse av deltakere, 
siden de har god innsikt i alle innholdselementene og kravene som ligger til et Global Future program. Vi 
gjengir nedenfor tre kommentarer fra ulike prosjektledere som forteller om orienteringene framover både hva 
angår rekrutteringspraksis og vektlegging av kriterier for utvelgelse: 
 
Jeg opplever at dette fungerte bra, og vil egentlig forsterke de gode metodene neste gang (prosjektleder). 
 
Vi har rekruttert til kull II og har utnyttet erfaringene fra egen og andre regioner. Prosjektet er "tilpasset" 
vår regions arbeidsmarked og gjenspeiler innbyggerne som bor der. (…). Det er lagt stor vekt på 
endringsvillighet (prosjektleder). 
 
Jeg vil være enda mer aktiv i rekrutteringsprosessen. Ha enda mer fokus på motivasjonen til deltakerne 
(prosjektleder). 
 
En viktig erfaring som flere av prosjektlederne har gjort handler nettopp om å være tettere på og bli mer 
bevisst på å få rekruttert deltakere som er motiverte og endringsvillige. Dette anses som svært viktig fordi 
Global Future utfordrer barrierer på flere måter. For mange deltakere handler det om å utfordre egne grenser, 
jobbe med egenutvikling og benytte Global Future som springbrett for mobilitet og nytenkning knyttet til 
arbeid og karriere. Flere prosjektledere har utvekslet erfaringer og formidlet gode løsninger som sikrer læring 
og justeringer av rekrutteringspraksis. 
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4.3 Vår vurdering av rekrutteringsprosess og valg av deltakere 
 
Vi mener de regionale rekrutteringsprosessene er gjennomført godt i samsvar med foreskrevet modell for 
rekruttering. Flere av prosjektlederne har utvekslet ideer og erfaringer, noe vi mener er viktig med tanke på 
justeringer og forbedringer. Videre har mange et behov for å diskutere utfordringer med de kriteriene som er 
satt, og ikke minst vektlegge regionale trekk for å sikre en god gjennomføring av programmet i egen region. 
Her anbefaler vi at det framover legges mer vekt på å utveksle erfaringer om rekruttering og åpne for 
hvordan kriteriebruken kan tilpasses regionale trekk noe bedre med tanke på særtrekk ved regionalt nærings- 
og arbeidsliv og trekk ved innvandrerbefolkningen i regionen.   
 
Global Future har lagt opp til en krevende prosess med å selektere deltakere etter svært mange kriterier. For 
noen regioner som har kunnet velge mellom mange søkere, har en hatt et bedre grunnlag å velge deltakere ut 
fra. For andre regioner har det vært mer krevende å komme fram til en deltakergruppe som speiler alle 
kriteriene. I tillegg har de fleste hensyntatt et kriterium om å ha med deltakere fra hele regionen. Dette har 
også enkelte regionale samarbeidspartnere nærmest stilt som betingelse for å kunne gi pengestøtte på 
regionnivå. Vi mener at dette i sum blir for krevende.  
 
Global Future vil stå seg på å sortere bedre hva som er hovedkriterier som alle bør følge, og videre gi 
regionprosjektene mer frihet til å anpasse kriteriebruk etter regionale variasjoner. Hovedkriteriene, slik vi ser 
det, handler om å sikre at deltakerne har den spissede kompetansen som etterspørres, at de behersker norsk 
språk og at motivasjonen og muligheten til å ta del i programmet er godt til stede. Motivasjon og endrings-
vilje har flere prosjektledere sett som viktig å legge mye sterkere vekt på når deltakere skal velges ut. 
 
Andre kriterier, så som kjønnsbalanse, alder og deltakelse fra alle verdensdeler kan ligge som bakteppe, men 
ikke nødvendigvis følges i detalj. Alternativt kan en ha som mål at programmet i sin helhet skal oppfylle 
disse kriteriene, men at det vil variere mellom regionene. Som eksempler har vi lyst til å trekke fram to 
regioner som har spisset sine kriterier for å få etablert bedre samsvar med regionale trekk. Troms har valgt å 
se bort fra den regionale spredningen, blant annet fordi det blir kostnadskrevende å ha med deltakere fra et 
stort geografisk område. Telemark har spisset deltakelsen etter deltakernes spisskompetanser, slik at 
deltakerne kan svare bedre til behovene i det regionale nærings- og arbeidslivet. Dette er regionale godt 
gjennomtenkte prioriteringer som sikrer en solid gjennomføring. Vi vil i tillegg understreke at alle regionene 
har gjennomført et godt rekrutteringsarbeid, men samtidig ser vi at det har vært slitsomt å innfri alle kriterier. 
 
Vi mener at gruppen deltakere i Global Future er i samsvar med de tre kategoriene eller gruppene av 
deltakere som NHO-S satte som kriterium. Likevel mener vi at alle kriteriene har bidratt til litt for stor 
variasjon innenfor hver av kategoriene. F eks skal en sikre krav om alder, kjønn, verdensdel, utdanning og 
bosted i regionen, har en muligens inkludert noen deltakere som har for dårlig språknivå til at de greier å 
nyttiggjøre seg programmet fullt ut, andre deltakere er mer opptatt av arbeidsformidling enn å nyttiggjøre seg 
programmets mange tilbud, og spriket er muligens noe for stort når det gjelder kategorien deltakere som er 
overkvalifiserte i nåværende stillinger. Vi kommer som nevnt tilbake til vår endelige målgruppevurdering. 
 
For oss ser det ut som det blir viktig å videreføre, og muligens forsterke, det å jobbe med forventnings-
avklaring som del av rekrutteringsprosess og gjennom første fase av programmet.  
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5 Vurdering av programinnhold  
 
I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan aktørene har vurdert innholdet i Global Future. Vi skal ta for 
oss deltakernes og prosjektledernes vurderinger av de ulike modulene i programmet (lederutvikling, 
styrekompetanse, retorikk og NHOs temadager) samt vurdering av læringsgruppene. Mentorordningen vil bli 
evaluert i kapittel 6. Vurderingene er basert på spørreundersøkelsen, intervju og fokusgrupper, samt våre 
observasjoner og synspunkter.  
 
Det er som nevnt tre regioner som har valgt andre modeller enn standardmodellen fra NHO-S. Dette gjelder 
Agder, Telemark og Trøndelag. Disse regionene har benyttet lokale leverandører som erstatning for AFF når 
det gjelder lederutviklingsmodulen. Deres vurderinger vil derfor være av andre tilbydere enn AFF, men de 
inngår likevel i datamaterialet. Vi vurderer på den måten lederutviklingsmodulen totalt sett i Global Future, 
ikke bare den som har vært i regi av AFF. Her er det verdt å merke seg at det er ingen signifikante forskjeller 
på hvordan deltakerne har vurdert lederutviklingsmodulen ut fra om de har hatt AFF eller andre kurs-
leverandører. De regionene som har benyttet andre leverandører har altså gitt tilsvarende vurdering av denne 
modulen som de regionene som har benyttet AFF som leverandør.  
 

5.1 Lederutvikling 
 
I spørreundersøkelsen spurte vi hvor fornøyd deltakerne var med ulike sider ved lederutviklingsmodulen, 
enten i regi av AFF eller andre kursleverandører. De skulle vurdere hvor fornøyd de var med det faglige 
innholdet på samlingene, arbeidsformen på samlingene, relevans av tema, kursholdere (faglig dyktighet og 
formidlingsferdigheter), personlig utbytte og en totalvurdering av AFF eller annen kursleverandør av 
lederutvikling. De skulle foreta denne vurderingen på en skala fra 1 til 5, der 1 var "svært misfornøyd" og 5 
var "svært fornøyd". I figur 2 presenteres resultatene fra denne vurderingen.  
 

Figur 2 Deltakernes vurdering AFF/annen tilbyder av lederutviklingsdel (BI eller andre). 
Gjennomsnittstall, N=220. 

 
 
Som tabellen viser har deltakerne i stor grad vært fornøyd med innhold, form og opplegget i forbindelse med 
lederutviklingsmodulen i programmet. Kursholderne får spesielt god tilbakemelding med et gjennomsnitt på 
4,4, mellom "fornøyd" og "svært fornøyd". Hele 93 prosent av deltakerne sier de er fornøyd eller svært 
fornøyd med kursholderne av lederutviklingsmodulen. Totalvurderingen viser også det samme, her er 92 
prosent av deltakerne totalt sett fornøyd eller svært fornøyd med AFF eller andre tilbydere av 
lederutviklingsdelen. 
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Selv om det foreligger noen små variasjoner mellom regionene i hvordan de har vurdert denne kursmodulen, 
er det ingen forskjeller av betydning. Dette gjelder som nevnt både når vi undersøker om det er forskjell 
mellom de som har hatt AFF som leverandør av lederutviklingsmodulen kontra de som har hatt andre 
leverandører, samt mellom alle regionene uavhengig av leverandør.  
 
Også prosjektlederne oppgir at de er fornøyde med denne kursmodulen. Alle prosjektledere som har besvart 
undersøkelsen er fornøyd eller svært fornøyd totalt sett med AFF, eller andre tilbydere av lederutvikling. De 
er fornøyde med det faglige innholdet på samlingene, arbeidsform på samlingen, nytten for deltakerne og 
faglig kvalitet på kursholderne. De svarer noe mer variert på hvor fornøyd de er med forberedelsene og 
kursholdernes samarbeid mot prosjektlederne, samt gjennomføring av Mentor Master Class. 
 
AFF sine kursledere ser Global Future som viktig og nytenkende program. De har bearbeidet sitt 
lederutviklingskurs fra Female Future for å sikre bedre samsvar med behovet deltakerne har for mer læring 
og prosessarbeid knyttet til egenutvikling. Det innebærer at de har tonet ned fokuset noe på lederutvikling. 
De mener dette svarer bedre til målgruppa etter som den er bredt sammensatt, og der flere deltakere nok ikke 
er i den situasjonen at de kvalifiserer til å fylle lederstillinger per i dag. 
 

5.2 Styrekompetanse 
 
12 av 13 regioner har benyttet samme kursleverandør for styrekompetanse fra BI. Dette kurset besto av to 
samlinger på til sammen fem dager (inklusive eksamen). I figur 3 ser vi resultatene på deltakernes vurdering 
av ulike sider ved dette kurstilbudet. Også her skulle deltakerne vurdere hvor fornøyd de var med det faglige 
innholdet på samlingene, arbeidsformen på samlingene, relevans av tema, kursholdere (faglig dyktighet og 
formidlingsferdigheter), personlig utbytte og en totalvurdering av styrekompetansemodulen.  

 
 

Figur 3 Deltakernes vurdering av styrekompetanse (BI eller andre tilbydere). Gjennomsnittstall, 
N=220. 

 
 
Som vi ser var deltakerne i stor grad fornøyd med kurstilbudet om styrekompetanse. De er i stor grad 
fornøyd og svært fornøyd med innhold, arbeidsform, relevans og personlig utbytte. I likhet med vurderingen 
av lederutviklingsmodulen ser vi at kursholderne også her blir vurdert svært positivt. Hele 93 prosent er 
fornøyd eller svært fornøyd med kursholderne og styrekompetansemodulen totalt sett.  
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Her er det kanskje verdt å merke seg at det varierer noe mellom regionene på hvor fornøyde deltakerne har 
vært med denne kursmodulen totalt sett (totalvurdering). Alle regionene gir en positiv vurdering, men 
forskjellen mellom den regionen som har høyest vurdering og den som ligger lavest er stor nok til at denne 
forskjellen betraktes som betydningsfull. Det er derimot ikke slik at den regionen som ligger lavest i forhold 
til de andre, er misfornøyd med denne kursmodulen. Alle regionene gir en totalvurdering av denne 
kursmodulen som er positiv. De regionene som har gitt en svært positiv vurdering av styrekompetanse er 
Telemark og Hordaland, mens Vestfold, Agder, Oslo/Akershus og Trøndelag ligger i det lavere sjiktet på 
totalvurderingen av styrekompetanse.  
 
Prosjektlederne er også stort sett fornøyd med styrekompetansemodulen. De er fornøyd eller svært fornøyd 
med det faglige innholdet, arbeidsformen, nytten for deltakerne, kursholderne og modulen totalt sett. I likhet 
med lederutviklingsmodulen har de et noe mer variert syn på hvor fornøyd de er med kursholdernes 
forberedelse og samarbeid med prosjektlederne.  
 
Styrekompetanse opplever at Global Future er et svært viktig tilbud. Mange deltakere har gitt dem positiv 
feedback på at de synes kurset er nyttig. Kurset må ifølge dem ses i et bredere perspektiv enn at det passer 
for dem som kvalifiserer for styreverv. Kurset gir nyttig kunnskap til alle arbeidstakere om bedriftsstyrers 
funksjon, rolle og mandat.  
 

5.3 Retorikk  
 
Retorisk Institutt leverte en kursmodul i retorikk i 11 av 13 regioner. Agder og Trøndelag har hatt alternative 
opplegg med retorikk og presentasjonsteknikk.  Retorikk-kurset i regi av Retorisk Institutt besto av en 
samling som gikk over to hele dager. I figur 4 ser vi resultatene på deltakernes vurdering av ulike sider ved 
dette kurstilbudet. Også her skulle deltakerne vurdere på en skala fra 1 "svært misfornøyd" til 5 "svært 
fornøyd" hvor fornøyd de var med det faglige innholdet på samlingene, arbeidsformen på samlingene, 
relevans av tema, kursholdere (faglig dyktighet og formidlingsferdigheter), personlig utbytte og en 
totalvurdering av retorikk-kurset.   
 
Figur 4 Deltakernes vurdering av retorikk-kurs (Retorisk Institutt). Gjennomsnittstall, N=198. 

 
Igjen ser vi at deltakerne i stor grad er fornøyd og svært fornøyd med kurstilbudet. De har vurdert det faglige 
innholdet, arbeidsformen, relevans av tema, kursholdere og personlig utbytte svært positivt. Over 90 prosent 
er fornøyd eller svært fornøyd med retorikk-kurset totalt sett. Det er stort sett liten variasjon mellom 
regionene på vurderingen av Retorisk Institutt. Unntaket er for spørsmålet om faglig innhold, der spriket 
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mellom den regionen som vurderer dette lavest kontra den som vurderer det høyest, er stor nok til at det 
betraktes som en betydningsfull forskjell. Igjen vil vi understreke at dette ikke betyr at de "laveste" regionen 
er misfornøyd, de er bare litt mindre fornøyd enn de andre regionene som har vurdert det faglige innholdet 
veldig positivt. De regionene som har vurdert dette noe mindre positivt, er Rogaland og Trøndelag, mens 
Telemark og Buskerud er blant de regionene som har vurdert det faglige innholdet mest positivt.  
 
Dette bildet stemmer også med prosjektledernes vurdering av kurstilbudet. Det samme mønsteret tegner seg 
her som i vurderingen av de andre kursmodulene ved at prosjektlederne var jevnt over fornøyd eller svært 
fornøyd med det faglige innholdet, arbeidsformen, nytten for deltakerne, kursholderne og modulen totalt sett. 
De hadde ellers et noe mer variert syn på hvor fornøyd de er med kursholdernes forberedelse og samarbeid 
med prosjektlederne. 
  
Kursansvarlige ved Retorisk Institutt (RI) er svært fornøyd med Global Future, og de har fått mange positive 
tilbakemeldinger fra deltakerne. De opplever at deltakerne får knekt en rekke koder knyttet til språk og 
kommunikasjon. Deltakerne får lært mye på kort tid, og det som RI ser fungerer godt er at de legger opp til 
mye egentrening i argumentasjonsteknikk og noe trening på teknikker for presentasjoner. RI har erfart at det 
kan lønne seg å legge retorikken ikke helt i start av programmet, siden det er en fordel at deltakerne har 
opparbeidet seg litt "vi-følelse" og trygghet. Videre bør en ikke legge retorikk-kurset helt mot slutten, fordi 
deltakerne mister da muligheten til å få benyttet det de har lært om retorikk inn i andre deler av Global 
Future programmet. 
  

5.4 NHOs temadager 
 
I standardprogrammet for Global Future har NHO selv hatt regi på tre dagssamlinger hvor fokus blant annet 
har vært på formidling av norsk forvaltningskunnskap, kunnskap om norsk arbeidsliv og arbeidsmiljølov/-
HMS. Alle regionene har skreddersydd sitt eget opplegg rundt disse dagene og det er derfor ingen standard 
modell slik det er for det de andre kursmodulene. Noen har brukt eksterne leverandører til noe, mens andre 
har brukt mest interne ressurser i NHO. Til tross for denne variasjonen ba vi deltakerne gi oss en vurdering 
av temadagene i regi av NHO (og andre eksterne leverandører), slik de hadde erfart det i sin region. I figur 5 
ser vi resultatene på deltakernes vurdering av ulike sider ved dette kurstilbudet. Også her skulle deltakerne 
vurdere på en skala fra 1 "svært misfornøyd" til 5 "svært fornøyd" hvor fornøyd de var med det faglige 
innholdet på samlingene, arbeidsformen på samlingene, relevans av tema, kursholdere (faglig dyktighet og 
formidlingsferdigheter), personlig utbytte og en totalvurdering av NHOs temadager.    
 

Figur 5 Deltakernes vurdering av NHOs temadager. Gjennomsnittstall, N=220. 
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Her ser vi at deltakerne jevnt over har vurdert NHOs temadager noe mer variert enn de foregående 
kursmodulene. Det er en del som havner i "verken/eller" kategorien, selv om de fleste også her er fornøyd og 
til dels svært fornøyd med de ulike sidene av kurstilbudet i regi av NHO. Nærmere 75 prosent av deltakerne 
er fornøyd eller svært fornøyd totalt sett med NHOs temadager.  
 
Det foreligger noen forskjeller mellom regionene på hvordan de vurderer denne delen av programmet. På 
totalvurderingen av NHOs temadager foreligger det en signifikant forskjell mellom de regionene med lavest 
vurdering og de med høyest. Av de regionene som har gitt en totalvurdering av NHOs temadager med lavest 
skår finner vi Sogn og Fjordane og Oslo/Akershus, mens Østfold og Rogaland har den mest positive 
vurderingen. 
 

5.5 Utbytte av kursmodulene 
 
Som vi har sett er deltakerne jevnt over svært positive til kurstilbudet i Global Future. Et annet spørsmål er 
hvor mye de klarer å utnytte denne kunnskapen i praksis. For å belyse dette spurte vi hvor mye deltakerne 
har klart å bruke det de har lært på de ulike kursene i jobbene sine. I figur 6 ser vi hva deltakerne har svart.  
 

Figur 6 Deltakernes vurdering av utbytte av de ulike kursmodulene, N=220. 
 

 
Som vist i figuren indikerer gjennomsnittsverdiene at deltakerne allerede nå omsetter deler av kunnskapen de 
har lært. Samtidig må vi huske på at de fleste deltakerne kun har en kort tidsperiode der de har hatt mulighet 
til å praktisere og bruke det de har lært. Vi kan forvente at bruken av kunnskapen blir økende framover når 
deltakerne jobber videre med egen utvikling og karriere, samt å utføre funksjoner og fylle roller i deres 
framtidige arbeidsliv.  
 
Vi har også bedt prosjektlederne om å vurdere hvor godt fornøyd de er samlet sett med gjennomkjøringen av 
samlingene. 81,8 prosent av prosjektlederne har sagt seg "helt enig" eller "enig" i at de er godt fornøyd med 
gjennomkjøringen av samlingene. 72,8 prosent er samlet sett godt fornøyd med deltakernes innsats i eget 
regionprosjekt. Ingen har angitt at de er misfornøyd med innsatsen til deltakerne i sin region.  
 

5.6 Læringsgruppene 
 
I tillegg til samlingene med kursopplegg har deltakerne blitt delt inn i læringsgrupper, slik at alle fikk et 
tilbud om å jobbe videre med kunnskapsdelene fra samlingene eller jobbe med andre relevante temaer. Alle 
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deltakerne er blitt delt inn i læringsgrupper (i noen regioner kalt basisgrupper). Intensjonen var at lærings-
gruppene skulle være selvstyrte og gjennomføres av deltakerne. Prosjektledere og AFF kunne bistå med 
forslag til tema for gruppearbeid, ut over det skulle gruppene være selvdrevne. Kriteriet for gruppeinndeling 
har først og fremst gått på geografisk nærhet slik at deltakerne hadde det enklest mulig med å avtale 
læringsgruppemøter. Vi har stilt deltakerne og prosjektlederne spørsmål om hvor fornøyd de er med 
læringsgruppene i forhold til sammensetning, møtefrekvens, sosialt utbytte, faglig utbytte og om oppfølging. 
Videre har vi stilt spørsmål om hva som er viktigste læringsutbyttet fra gruppene, og hvordan ulike sider ved 
gruppearbeidet har fungert.  
 
De fleste deltakerne tilhørte grupper bestående av seks personer. De aller fleste er fornøyd med størrelsen på 
læringsgruppen, men vi ser at det er en viss andel som mener at deres gruppe var for stor. Dette gjelder 
omtrent for 14 prosent av de spurte deltakerne. Vel 60 prosent av de spurte er fornøyd med gruppens 
sammensetning. Når det gjelder hvor ofte gruppene har møttes svarer flertallet at de har møttes færre enn en 
gang i måneden. Omtrent 1/3 av deltakerne har gjennomført møter vel en gang i måneden, mens det kun er 
en gruppe som har møttes flere enn en gang i måneden. Vi har bedt deltakerne om å gi sin vurdering av hvor 
fornøyd de er med sammensetningen av gruppen, møtefrekvens, sosialt/personlig utbytte, faglig utbytte og 
oppfølging. Resultatet ses i figur 7, og vi oppgir gjennomsnittsverdien ut fra skalaen 5 "svært fornøyd" til 1 
"svært misfornøyd". 
 
 

Figur 7 Deltakernes vurdering av ulike sider ved læringsgruppene, N=220. 
 

 
 
 
Høyeste skår på hva deltakergruppen er mest fornøyd med er sammensetning og sosialt/personlig utbytte. En 
del færre har svart at de er svært godt eller godt fornøyd med oppfølging, faglig utbytte og møtefrekvens. På 
spørsmål om hva som var det viktigste utbyttet fra læringsgruppene er det flest som svarer at læringsgruppen 
ga dem en direkte tilbakemelding på dem som person. Det alternativet som nest flest trekker fram er at 
læringsgruppene fungerte som en sosial støtte. 58 prosent er fornøyd eller svært fornøyd med det sosiale/ 
personlige utbyttet de har fått gjennom læringsgruppene, mens noen færre, 46 prosent, er fornøyd eller svært 
fornøyd med det faglige utbyttet de har fått gjennom læringsgruppene. 
 
Vi har også bedt prosjektlederne om å gi sin vurdering av de samme tema. I tabell 4 nedenfor sammenstiller 
vi vurderingene som henholdsvis deltakerne og prosjektlederne har gitt. Vi viser prosentandelen som samlet 
har svart svært fornøyd/fornøyd. Vi tar med prosentandelen av deltakerne slik at vi kan sammenligne graden 
av fornøydhet hos deltakere og prosjektledere.  
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Tabell 4 Andelen deltakere og prosjektledere som er svært fornøyd/fornøyd med læringsgruppene. 
Deltakergruppe, N= 220. Prosjektledere, N=11. 

 
 

Tema 
Gruppe: 

Sammensetning Møtefrekvens Sosialt/personlig 
utbytte 

Faglig 
utbytte 

Oppfølging 
PL el. AFF 

Andelen fornøyde 
deltakere 

61 % 47% 58% 46% 45% 

Andelen fornøyde 
prosjektledere 

36 % 55% 18% 27% 27% 

 
 
Omtrent halvparten av prosjektlederne er fornøyd med møtefrekvensen, og under en tredjedel av dem er 
fornøyd med det personlige/sosiale utbyttet eller det faglige utbyttet de tillegger at læringsgruppene har gitt 
deltakerne. Dette må tolkes dithen at majoriteten av prosjektledere opplever stor variasjon mellom 
læringsgruppene tilhørende egen region, dvs. at noen fungerer godt, mens andre fungerer mindre godt. Kun 
få av prosjektlederne er svært fornøyd/fornøyd med oppfølgingen av læringsgruppene. Dette må ses i 
sammenheng med at flere av prosjektlederne har lagt opp til at læringsgruppene skal være selvdrevne og ikke 
ha planlagt oppfølging. Noen prosjektledere har imidlertid gått inn og bistått grupper noe mer når de har sett 
et behov for det og de selv har hatt kapasitet til å tilby slik veiledning/støtte. 
 
Det varierer noe mellom regionene når det gjelder deltakernes vurderinger, men vi ser ingen systematiske 
forskjeller. Deltakerne i Hordaland, Trøndelag, Østfold og Innlandet er mest fornøyd med sammensetningen.  
Trøndelag og Agder har flest fornøyde deltakere hva angår møtefrekvens. Finnmark og Hordaland har flest 
som er fornøyd med det sosiale utbyttet, og Trøndelag og Hordaland har flest deltakere som er fornøyd med 
det faglige utbyttet. Innlandet og Finnmark skårer høyst på deltakernes fornøydhet med oppfølging fra AFF 
eller prosjektleder. Det er kun mindre forskjeller mellom regionene.  
 
Ser en på intervjumaterialet og de frie kommentarene som er avgitt i spørreundersøkelsen, tyder mye på at 
ca. 50 prosent av læringsgruppene har fungert bra. Det går også fram av tabellen at deltakerne gir noe høyere 
skår både på det personlige/sosiale utbyttet og det faglige utbyttet enn det prosjektlederne gjør. Det kan være 
at prosjektlederne stiller for høye mål og krav til gruppene gitt at de i liten grad har fastlagt oppfølging.  
 
Vi har også sett på hvordan deltakerne opplever ulike sider ved gruppedynamikken i læringsgruppene. Vi har 
spurt om hvor fornøyd deltakerne har vært med læringsgruppen sin i forhold til hva som skulle være 
gruppens mål, enighet om rollefordeling, arbeidsmåte, stemning/kjemi og om de er fornøyd med strategier 
for håndtering av konflikter. Vi gjengir gjennomsnittsverdiene i figur 8 for de ulike forholdene, etter skalaen 
fra 5 "svært fornøyd" til 1 "svært misfornøyd": 
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Figur 8 Deltakernes vurdering av gruppedynamikken i læringsgruppene, N=220. 
  

 
 
Som vi ser av figur 8 er det ingen spesielle gruppedynamiske forhold som deltakerne trekker fram som bedre 
enn andre. En gjennomsnittsverdi på vel 3,5 tyder på at noen læringsgrupper har fungert veldig godt, mens 
andre ikke har gitt samme positive utfall. Samlet kan vi slå fast at utbyttet av læringsgruppene varierer en 
god del, og denne variasjonen finner vi innenfor alle regionene. Det er ikke store variasjonene mellom 
region-prosjektene.  
 
Vi ba deltakerne om å gi en samlet vurdering av hvordan læringsgruppen deres hadde fungert etter en skala 
fra 1 til 10, der 1 er "svært dårlig" og 10 er "svært godt". I figur 9 går det fram hvordan deltakergruppen 
fordeler seg langs denne verdiskalaen, der fordelingen av deltakerne uttrykkes i prosent. Den røde stiplende 
linjen angir gjennomsnittsverdien totalt for alle deltakerne. 
 
 

Figur 9 Deltakernes samlede vurdering av læringsgruppen deres, vurdering uttrykt i prosent. Rød 
stiplet linje indikerer gjennomsnittsverdien, N=220. 
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Figur 9 viser at opp mot halvparten av deltakerne kan sies å være fornøyd, dvs. når vi samler de som har 
svart på skalaen fra 7 til og med 10. Det utgjør samlet sett 55 prosent av deltakerne. Samtidig viser tabellen 
store variasjoner i vurderingen deltakerne gjør av læringsgruppene. Det indikerer som vi tidligere har slått 
fast at det har vært stor variasjon mellom gruppene når det gjelder funksjonsmåte og nytte.  
 
Vi ser også at det er regionale forskjeller i graden av hvor godt fornøyd deltakerne er med læringsgruppene. 
Vi viste at samlet sett for alle regionene lå gjennomsnittsverdien på 6,3 vurdert etter en skala fra 1 "svært 
dårlig" til 10 "svært godt". I tabell 5 viser vi hvor regionene ligger gruppevis etter en tredelt gruppering av 
gjennomsnittsverdiene. 
 
 

Tabell 5 Regionale variasjoner i deltakernes vurdering av læringsgruppene, (N=220). 
 

Regioner Gjennomsnittsverdi gruppert 
Innlandet, Hordaland, Trøndelag og 
Agder 

 
7,7 – 7,0 

Sogn og Fjordane, Østfold, Finnmark, 
Buskerud 

 
6,9 – 6,0 

Vestfold, Telemark, Troms, Rogaland, 
Oslo og Akershus 

 
5,9 – 5,1 

 
 
Vi finner en variasjon i gjennomsnittsverdi på 2,6 når vi sammenligner regionene i hvordan deltakerne 
vurderer hvor godt fornøyd de er med læringsgruppene. For de som har lavest skår kan det bety at det er 
ytterligere større variasjon mellom deltakerne når det gjelder synspunkter og vurdering av læringsgruppene.  
 
Vi har også bedt deltakerne om å angi hva de ser som viktig å få forbedret framover når det gjelder 
funksjonsmåten til læringsgruppene. Vi har bedt dem om å ta stilling til sider som handler om 
sammensetning, opplæring og oppfølging. I figur 10 angir vi gjennomsnittsverdien etter en skala fra 5 "helt 
enig" til 1 "helt uenig". 
 

Figur 10 Deltakernes vurdering av hva som må forbedres med læringsgruppene, N=220. 
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På spørsmål om hvilke forbedringstiltak som var viktigst, var det flest som svarte at læringsgruppene burde 
settes sammen slik at det geografisk sett ble lettest mulig å møtes, altså en mer geografisk tilpasset 
sammensetning. Det nest viktigste forbedringstiltaket var at læringsgruppene burde får mer opplæring i 
gruppearbeid, mens tettere oppfølging fra andre (for eksempel AFF/coach) fulgte like etter. Det er 
nærliggende å anta at det varierer mellom deltakerne hvor vant de er til å jobbe i mindre selvdrevne team. 
 

5.7 Oppsummering – våre vurderinger 
 
Kursmodulene i Global Future må betraktes som svært vellykket. 92 prosent av deltakerne er godt fornøyd 
med lederutviklingsprogrammet (AFF/andre), 93 prosent av dem er godt fornøyd med kurset i styre-
kompetanse, og 90 prosent er godt fornøyd med kurset i retorikk (RI). Bedre resultater enn dette kan 
vanskelig oppnås, og vi kan slå fast at det har gitt gode resultater å bruke de valgte leverandørene og deres 
kursopplegg. Noen mindre utfordringer knyttet til kommunikasjon og planlegging mellom kursleverandører 
og prosjektledere må ses i sammenheng med at det er første kull gjennomkjøring for de fleste regionene. Da 
er alt nytt for alle parter og flere justeringer i kursene gjøres parallelt med at de er i gang. Utprøvinger av nye 
løsninger gir slike utfordringer, og bør betraktes som naturlig del av alt utviklingsarbeid/prosjektarbeid. 
Planlegging og samarbeid vil nok falle enda bedre på plass ved andre gangs gjennomkjøring. 
 
Både kursleverandør av Styrekompetanse og flere prosjektledere har kommentert at det muligens er for 
krevende for noen av deltakerne å gjennomføre eksamen i styrekompetanse og videre ha som kortsiktig mål 
å få styreverv. BI har selv påpekt at for noen vil det være mer relevant å følge samlingene for å lære om 
styrearbeid, og at det ikke nødvendigvis skal munne ut i eksamen. Vi ser at det her kan være nyttig å ta en 
gjennomgang og avklare om ikke tilbudet skal gjøres gradert, slik at en gir et todelt tilbud som deltakerne 
kan velge mellom: Ett tilbud med eksamen som dagens tilbud, og et tilbud uten eksamen der deltakere kan 
delta på samlingen i teorigjennomgang og gruppearbeid. Det siste vil da svare godt til behovet mange har til 
å få en viss innsikt i hva styreverv og styrearbeid går ut på.  
 
Samlingene drevet i regi av NHO har em litt lavere skår, men vi vil understreke at hele 75 prosent av 
deltakerne er godt fornøyd. Vi anser dette som god resultatoppnåelse. Flere av prosjektlederne har ideer til 
forbedringer i sine opplegg, og vi er ikke i tvil om at neste gangs gjennomkjøring vil øke kvaliteten på 
tilbudet.   
 
Læringsgruppene er den delen av programmet vi mener har størst utviklingspotensial. Alle regionene har 
læringsgrupper som har vært vellykket, og flere svarer at gruppene vil videreføres etter at programmet er 
over. Dersom det er et mål å sikre at flest mulig grupper skal fungere, bør Global Future gi deltakerne en 
introduksjon om teamarbeid og gruppedynamikk som underbygger og tydeliggjør hvilke spilleregler hver 
enkelt person må følge. F eks har vi sett at det er behov for å dempe dominans og bruk av hersketeknikker, 
og videre sikre at ikke gruppemedlemmer blir ignorert.   
 
Det er nivåforskjeller mellom deltakerne når det gjelder språkbeherskelse og status i arbeidsmarkedet, og 
disse forholdene virker inn og gjør gruppeprosessen krevende for enkelte læringsgrupper. Et for dårlig 
norsknivå gjør at enkelte får problemer med å følge med i kursmoduler og arbeidsprosesser. De sliter med å 
gjøre seg forstått gjennom å beskrive og forklare ting. Følgelig sliter de med å fylle rollen som aktiv 
medspiller i sin gruppe. Flere har behov for mer norskopplæring for å få fullgod uttelling av Global Future. 
Vi har også møtt grupper der enkeltdeltakere ikke har jobb, og dette blir i alt for stor grad hovedtema for hele 
læringsgruppen. Mye energi gikk med til samtaler om hvordan de som ikke hadde jobb skulle lykkes med å 
få arbeid, og de øvrige i gruppen underkommuniserte sine behov. De som hadde jobb ble i en slik setting lett 
definert som privilegert. Det ligger derfor en styrke å tenke mer nøye på sammensetning, samtidig som en 
må vurdere behovet for trening i teamarbeid og gruppedynamikk. Vurderingene fra deltakerne vedrørende 
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gruppedynamikk indikerer at det er forbedringer å høste ved større vekt på trening i gode samarbeids-
teknikker. En slik læringsdel kan faglig integreres i AFF sine leveranser, evt. dekkes gjennom annen løsning. 
Det er imidlertid viktig at det er godt skolert fagekspertise som jobber med gruppedynamikk, ikke minst 
dersom en skal trene på vanskelige sider, som dominans, hersketeknikker med mer.  Samtidig vil vi 
poengtere at kvalitet og utbytte på lærings-gruppene avhenger av noe oppfølging etter behov. Det krever en 
vurdering av prosjektledelsen i Global Future og en avklaring av hvordan dette best kan dekkes inn, enten av 
prosjektleder eller ved bruk av ekstern coach, eller at AFF eller eventuelt annen kursleverandør kan benyttes.  
 
Vi mener ellers at Global Future vil stå seg på å åpne for større utveksling mellom regionprosjektene og 
høste noe mer av ulike løsninger som er prøvd ut. Selv om de fleste følger det fastlagte programmet som 
NHO-S utformet som mal, vil programmet dra nytte av å legge noe mer vekt på læring fra de som kjører litt 
annerledes opplegg. Dette kan ses på som viktige parallelle utprøvinger av opplegg som åpner for gevinster 
for hele Global Future. Eksempler her er Agder som har hatt større vektlegging på å synliggjøre bedrifter og 
gjennomføre bedriftsbesøk for å utvikle dialoger mellom deltakerne og bedriftene. I Telemark er det også 
lagt mer vekt på det å påvirke bedrifters holdninger med tanke på å rekruttere arbeidstakere med 
innvandrerbakgrunn. I Trøndelag er det lagt stor vekt på å la deltakerne få del i næringsnettverk og 
arrangementer som blir en treningsarena, samtidig som deltakerne får markedsført seg direkte overfor 
regionens nærings- og arbeidsliv.  
 
I sum må Global Future sies å ha kommet vellykket gjennom programdelene, og det vil slik sett være mer 
justeringer som bør vektlegges i neste kulls gjennomkjøring, ikke radikale endringer av programinnholdet.  
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6 Mentorordningen 
 
Som en viktig del av programmet har hver deltaker hatt en egen mentor som har fungert som dialogpartner 
og veileder/coach i løpet av programperioden. Mentorene ble rekruttert blant ledere fra lokale eller regionale 
bedrifter og virksomheter. I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan deltakerne, mentorene og 
prosjektlederne har vurdert mentorordningen, samt gi våre egne betraktninger. Informasjonen vi bruker 
baserer seg på spørreundersøkelsene, intervjuene med mentorene, fokusgruppene med deltakere, samt 
intervju og samtaler med prosjektledere.  
 
Vi skal først se på hvem mentorene i Global Future er og hvordan de har blitt rekruttert og opplært i rollen. 
Deretter tar vi for oss hvordan mentormøtene har vært gjennomført og hva som har vært hovedtema på disse 
møtene. Videre ser vi på hvordan deltakerne og mentorene har vurdert ulike sider av ordningen og hvordan 
de vurderer mentorordningen totalt sett. Deretter går vi gjennom hva deltakerne og mentorene sier de har hatt 
utbytte av i mentorordningen før vi tar for oss ulike forbedringstiltak. Til slutt følger en oppsummering der vi 
kommer med våre vurderinger av ordningen.  
 

6.1 Hvem er mentorene i Global Future?   
 
Bakgrunnsinformasjonen i spørreundersøkelsen til mentorene viser at det er relativt jevn fordeling mellom 
menn og kvinner, med en knapp overvekt av mannlige mentorer (52 prosent). De fleste mentorene er fra 40 
til 60 år i tillegg til at en andel på ca. 20 prosent er 60 år eller mer. Mange av mentorene har erfaring fra å 
være mentor tidligere, nærmere 70 prosent oppgir at de har mye eller en del erfaring med å være mentor fra 
tidligere, mens for de resterende 30 prosent er dette først gang som mentor.  
 
Når det gjelder stilling er 56 prosent av mentorene direktører, daglige ledere eller innehar annen lederstilling 
i linjeledelsen. 57 prosent er i privat sektor, mens resterende er i offentlig sektor eller er selvstendig 
næringsdrivende. På spørsmål om virksomheten de jobber i er flerkulturell, svarer 40 prosent at deres 
virksomhet ikke er preget av å være flerkulturell, 21 prosent sier den er svært flerkulturell og 39 prosent sier 
den er nokså flerkulturell med en god del arbeidstakere fra andre kulturer.  
 

6.2 Rekruttering, opplæring og erfaringsutveksling 
  
De fleste mentorene (68 prosent) oppgir at de ble rekruttert som mentor i Global Future gjennom 
regionprosjektleder (eller andre representanter for NHO i regionen). Ca. 10 prosent ble rekruttert via AFF, 
mens en liten andel så annonse om Global Future i media og kontaktet prosjektleder selv (8 prosent), eller 
fikk høre om prosjektet fra andre og kontaktet prosjektleder (5 prosent). Vi har også stilt spørsmål om hvor 
fornøyd mentorene er med rekrutteringen og opplæringen i rollen som mentor, slik dette er blitt lagt opp fra 
programmets side. I figur 11 ser vi hvor fornøyd mentorene er med rekruttering og opplæring for å bli 
mentor.  
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Figur 11 Mentorenes vurdering av rekruttering og opplæring i mentorrollen. Gjennomsnittstall, 
N=225. 

 
 
Vi ser at de fleste mentorene er fornøyd eller svært fornøyd med informasjonen om hva Global Future er og 
forventningsavklaring om hva mentor i programmet innebærer. Mange er også fornøyd med opplæring i 
mentorrollen, men her er det en større andel (33 prosent) som havner i "verken/eller"-kategorien. Også når 
det gjelder erfaringsutveksling mellom mentorer på samling er det flere som havner i denne kategorien (ca. 
40 prosent), mens resten for det meste er fornøyd.  
 
Her er det verdt å merke seg at det varierer noe mellom regionene hvordan mentorene har opplevd 
forventningsavklaringen, opplæringen og erfaringsutvekslingen i sin region. Mentorene i alle regionene er 
jevnt over fornøyd med forventningsavklaringen om hva mentorrollen innebærer, men det er noen regioner 
som utmerker seg som svært fornøyde, mens andre har et noe mer variert syn. Telemark og Innlandet er de 
regionene hvor mentorene har vært mest fornøyd med forventningsavklaringen ifølge våre resultater, mens 
det i Troms og Oslo/Akershus har vært et noe mer variert syn. Hvor fornøyd mentorene har vært med 
opplæring i mentorrollen har også variert mellom regionene. De statistiske analysene viser at forskjellen 
mellom regionen som har høyest vurdering og den som ligger lavest, er stor nok til at denne betraktes som 
signifikant, altså betydningsfull. Når det gjelder opplæring er det Buskerud og Oslo/Akershus som er mest 
positiv, mens det i Troms og Agder er lavest skår. Erfaringsutveksling mellom mentorene på samlinger har 
variert fra region til region. Her ser vi at mentorene i Telemark og Trøndelag er mest fornøyd med dette, 
mens de i Agder og Troms er noe mindre fornøyd.  
 
På spørsmål om hvorfor de sa ja til å bli mentor i GF, var de viktigste årsakene at de ønsket å være 
støttespillere for en person som jobber med egen karriere og at de ønsket å bidra til bedre integrering av 
innvandrere.  
 

6.3 Mentormøtene 
 
De fleste deltakerne oppgir at de har hatt møter med mentor ca. en gang i måneden (53 prosent) eller færre 
enn en gang i måneden (42 prosent). Nær 65 prosent av deltakerne oppgir at de er fornøyd med møte-
frekvensen de har hatt, mens de resterende 35 prosent er mindre fornøyd. Møtene mellom mentor og adept 
(deltaker) har i all hovedsak vært gjennomført med fysiske møter. Det er noen som i tillegg til fysiske møter 
også har kommunisert via telefon og e-post. I tabell 6 ser vi hva som har vært hovedtema for mentormøtene 
ifølge mentorene. Her kunne mentorene oppgi flere tema som de hadde brukt tid på i mentormøtene.  
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Tabell 6 Hovedtema på mentormøtene. Tallene er prosentvis andel av mentorer som har oppgitt dette 
som hovedtema, flere svar mulig, N=225. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som vi ser har hovedtema for mentormøtene for de fleste temaer vært knyttet til deltakerens nåværende 
jobbsituasjon. Dernest er det rundt halvparten som oppgir at nettverksbygging, personlig utvikling, 
karriereplanlegging, jobbsøkerprosess og arbeidslivskultur har vært hovedtema for møtene. I tillegg er det 
nesten 1/3 som sier at kompetanseheving til adepten har vært hovedtema, mens en mindre andel oppgir at 
oppstart av ny virksomhet, lederkompetanse, styreverv/generelt styrearbeid har vært hovedtema i 
mentormøtene.  
 

6.4 Vurdering av ulike sider av mentorordningen 
 
Deltakere og mentorer ble i spørreundersøkelsen bedt om å vurdere ulike sider ved mentorordningen. Mer 
konkret ble de bedt om å vurdere hvor fornøyd de var med den faglige og personlige matchen mellom 
deltaker og mentor, møtefrekvensen, tidsbruken mentor hadde til rådighet for deltakeren og oppfølgingen fra 
prosjektleder. I figur 12 ser vi hvordan de har vurdert disse sidene på en skala fra 1 "svært misfornøyd" til 5 
"svært fornøyd". 
 
 

Figur 12 Deltakernes og mentorenes vurdering av ulike aspekter ved mentorordningen. 
Gjennomsnittstall, N=220 (deltakere) og 225 (mentorer). 
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Her ser vi at de fleste deltakerne og mentorene i gjennomsnitt er godt fornøyd med både den faglige og 
personlige matchen mellom dem. Om lag 70 prosent av deltakerne og mentorene sier de er fornøyd eller 
svært fornøyd med den faglige matchen, mens over 80 prosent er fornøyd eller svært fornøyd med den 
personlige matchen. Samtidig finner vi at det er noen som er mindre fornøyd med dette selv om disse altså er 
i mindretall. Møtefrekvens er de til dels fornøyd med begge parter, men her ser vi også at det er noen flere 
som er verken/eller og mindre fornøyd. Samtidig ser vi at de fleste er godt fornøyd med tidsbruken mentor 
hadde til rådighet. Vi kan derfor tenke oss at en eventuell misnøye med møtefrekvens, hvor man kunne 
ønsket seg hyppigere møter, også kan skyldes deltakerens prioriteringer.  
 
Når det gjelder oppfølging av mentorrelasjonen fra prosjektleder ser vi at deltakerne er noe mindre fornøyd 
med dette enn mentorene. Rundt 1/3 av deltakerne er fornøyd med oppfølgingen, mens resten er verken/eller 
samt noe mer misfornøyd. For mentorene er i overkant av halvparten fornøyde, mens resten er verken/eller 
og noen få er misfornøyde. Denne forskjellen kan muligens skyldes ulike forventninger til prosjektleders 
involvering eller ulike behov for oppfølging fra deltakernes og mentorenes side.  
 
Det er verdt å merke seg at det foreligger noen regionale forskjeller på hvor fornøyd mentorene er med 
oppfølging av mentorrelasjonen fra prosjektleder. De regionene hvor mentorene er mest fornøyd er 
Buskerud, Vestfold og Rogaland, mens mentorene i Agder, Hordaland og Finnmark har vært noe mindre 
fornøyd med denne oppfølgingen. Det kan være flere og sammensatte årsaker til dette, som for eksempel 
prosjektledernes ulike stillingsandel og tidsbruk på prosjektet, hvor mye de har prioritert dette kontra andre 
oppgaver i prosjektet, prosjektleders erfaring og personlige evner til oppfølging og ulike forventninger til 
oppfølging fra mentorenes side.  
 
Deltakerne og mentorene ble også bedt om å gi en vurdering av mentorordningen totalt.  De skulle vurdere 
hvordan mentorordningen fungerte for dem på en skala fra 1 til 10, der 1 er "svært dårlig" og 10 er "svært 
godt".  Figur 13 viser frekvensfordeling på begge gruppenes vurdering.  
 

Figur 13 Deltakernes og mentorenes totalvurdering av mentorordningen, prosentvis fordeling på skala 
fra 1 til 10. De stiplede linjene indikerer gjennomsnittsverdi for deltakere (rød) og mentorer (blå), 
N=220 (deltakere) og 225 (mentorer). 
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Både deltakere og mentorer er gjennomsnittlig godt fornøyd med mentorordningen. Det er lite som skiller de 
med 7,4 i gjennomsnitt hos deltakere og 7,6 hos mentorer. Dette er også i tråd med prosjektledernes 
vurdering av mentorordningen, der gjennomsnittet også var 7,6.  
 
På spørsmål om de kunne tenkt seg å være mentor i Global Future igjen, svarte nær 80 prosent av mentorene 
"ja", 18 prosent var "usikker", mens kun 2 prosent svarte "nei".  
 
Mentorordningen blir som vi ser vurdert positivt av de fleste deltakere og mentorer. Dette viser at 
grunntankene bak og det arbeidet som er lagt ned i organiseringen av denne ordningen for det meste har 
fungert etter hensikten og gitt gode resultater. Samtidig er det noen som ikke har lykkes like godt i denne 
relasjonen og som dermed vurderer ordningen som mindre bra. Vi skal ikke spekulere for mye i hva som 
ligger bak disse vurderingene, da det kan være mange årsaker til hvorfor det ikke har fungert slik man 
ønsket. Det kan både være personlige forhold, tilfeldigheter og uheldige omstendigheter man ikke har 
kontroll over som påvirker hvordan relasjonen har utviklet seg, og dermed ens vurdering av den.  
 
Vi tillater oss imidlertid å liste opp noen forklaringer som har kommet fram i samtaler og intervjuer vi har 
hatt med utvalgte mentorer. Forklaringene bygger ikke nødvendigvis på disse mentorenes egne opplevelser, 
men ut fra hva mentorer har pratet om seg i mellom. Videre er noen synspunkter kommer fram i mer 
uformelle småsamtaler med deltakere under samlinger.  
 

• Noen deltakere har mistet sin mentor av ulike årsaker, og det har tatt tid før de har fått ny mentor. 
 

• Andre mentorer har kommentert at de selv i perioder har hatt mindre tid enn ønskelig til å inngå 
avtaler med adept.  

 
• Noen mentorer har kommentert at deltakere opptrer for høflig og at de framviser for stor respekt, noe 

som hindrer dem i å benytte muligheten til å diskutere tema med dem på en mer åpen og uformell 
måte. 

 
• Enkelte mentorer mangler trening i rollen og har lagt for lite vekt på å opptre strukturert, f eks det å 

jobbe med utgangspunkt i klare mål som adepten har, definert relasjonen mellom mentor og adept og 
tydeliggjort samarbeidsformen.   

 
• Enkelte mentorer har erfart at det er store variasjoner mellom deltakerne i Global Future og at en del 

av dem ikke greier å utnytte tilbudet med mentor på en god måte. For enkelte deltakere ville utbyttet 
vært større om de hadde fått trene på søknadsarbeid, utarbeidelse av CV og lære om jobbintervju 
med mer.  

 
• Et punkt som noen mentorer har understreket går ut på at enkelte deltakere legger lista for høyt og 

ser styreverv og lederstillinger som det sentrale, og at dette i realiteten er for krevende å oppnå for 
dem. Det vises til at Global Future må tydeliggjøre enda mer at mål og karriereutvikling må tilpasses 
den enkelte deltakers forutsetninger.  

 
Eksemplene vi har kommet med viser kun noen sider ved situasjonen, og må ikke tolkes i retning av å gi et 
uttømmende bilde på hvorfor en del deltakere ikke har fått et like stort utbytte av å ha mentor som det andre 
har hatt. Det kan være nyttig framover å gå nærmere inn på erfaringene fra regionene med tanke på å gjøre 
mentorordningen enda bedre.  
 



 

PROSJEKTNR 
60T15028 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A23086 

VERSJON 
Siste versjon 38 av 65 

 

6.5 Utbytte av relasjonen 
 
Deltakerne ble bedt om å vurdere utbytte av mentorrelasjonen og mentors rolle. Mer konkret ble de bedt om 
å vurdere det faglige utbyttet av mentorrelasjonen (nytte i forhold til karriere/jobb), det sosiale/personlige 
utbyttet (selvtillit, motivasjon), hvordan mentor fungerte som støttespiller, tilgangen til nettverk via 
mentor/mentor som døråpner og kunnskap om norsk væremåte og kultur på arbeidsplassen.  De ble bedt om 
å gi en vurdering på en skala fra 1 til 5, der 1 var "svært misfornøyd" og 5 "svært fornøyd". Figur 12 viser 
deltakernes vurdering disse forholdene.  

 
Figur 14 Deltakernes vurdering av utbytte ved ulike sider av mentorordningen, N=220. 

 
Vi ser at flertallet av deltakerne er relativt fornøyd med det faglige utbyttet av mentorrelasjonen (62 prosent) 
og at de er godt fornøyd med det sosiale/personlige utbytte (73 prosent). Flertallet er også fornøyd med 
mentor som støttespiller (68 prosent) og kunnskapen de har fått om norsk væremåte og kultur gjennom 
mentorrelasjonen (60 prosent). De er imidlertid noe mindre fornøyd med og mer delt i sitt syn på hvor 
fornøyd de er med tilgang til nettverk via mentor og mentor som døråpner. Dette kan nok ha sammenheng 
med noen deltakeres forventninger om hva mentorrollen skulle frembringe som ikke var mulig å realisere 
gjennom denne ordningen eller andre forhold knyttet til faglig matching for eksempel. Mentorene ble også 
bedt om å vurdere hvilke utbytte de fikk av å være mentor i Global Future. Her fikk de mulighet til å markere 
flere svaralternativer.  Tabell 7 viser hvor mange prosent av mentorene som mente de hadde fått ulike typer 
utbytte av mentorrelasjonen. 
 

Tabell 7 Mentorenes vurdering av utbytte av å være mentor i prosent, N=225. 

Utbytte for mentorene Prosent 
Gleden av å bidra i andres vekst og utvikling 81 
Økt kjennskap til ulike kulturer 54 
Personlig utvikling 53 
Større nettverk 52 
Bevisstgjøring av egne lederferdigheter 35 
Økt forståelse for lederrollen i flerkulturelle organisasjoner 33 
Potensiell rekrutteringsbase 15 
Utbytte i egen organisasjon 10 
Potensielle forretningsmuligheter for egen virksomhet 5 
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Som vi ser er det gleden av å bidra i andres vekst og utvikling som er blitt betraktet av flest mentorer som et 
utbytte av å være mentor i Global Future. I overkant av 80 prosent av mentorene sier de opplevde dette. I 
overkant av halvparten av mentorene har fått økt kjennskap til ulike kulturer og opplevd personlig utvikling 
gjennom mentorrollen. Det er også interessant at over 50 prosent sier at de har fått større nettverk gjennom å 
være mentor i programmet. Dette viser at mentorordningen også kan bidra til at aktører i næringslivet finner 
sammen gjennom deres felles interesse for flerkulturell kompetanse og ressursmobilisering av innvandrere. 
Dette er et viktig resultat for Global Future som satsning, da et slikt nettverk av ledere og bedrifter potensielt 
vil kunne øve innflytelse på andre aktører i nærings- og arbeidslivet. 
 

6.6 Forbedringspunkter 
 
For å fange opp hvilke forbedringspunkter deltakerne og mentorene har når det gjelder mentorordningen, ba 
vi dem om å vurdere flere ulike forbedringstiltak på en skala fra 1 "helt uenig" til 5 "helt enig". Tabell 8 viser 
prosentvis andel av henholdsvis deltakere og mentorer som har sagt seg enig eller svært enig i de ulike 
forbedringstiltakene. Listen viser tiltakene i rekkefølge ut fra hvor stor prosentandel deltakere og mentorer 
som til sammen var enig/svært enig i tiltaket. De to nederste tiltakene ble bare vurdert av mentorene.  
 

Tabell 8 Prosentandelen deltakere og mentorer som sier seg svært enig eller enig i ulike 
forbedringspunkter for mentorordningen i Global Future, N=220 (deltakere) N= 225 (mentorer). 

 
Forbedringspunkter Deltakere % Mentorer % 

Mer bruk av erfaringsoverføring blant mentorene 76 % 69 % 
Mentorordningen bør evalueres tidlig slik at bytter og justeringer kan skje 78 % 65 % 
Deltakerne bør få tilgang til flere møter med hele mentorgruppen 76 % 50 % 
Bedre match mellom adeptens behov og mentorens ressurser 80 % 37 % 
Prosjektleder bør følge opp mentorrelasjonen tettere 64 % 40 % 
Mentorene burde få mer opplæring i mentorrollen 60 % 35 % 
Mentorene bør sette av mer tid til mentorrelasjonen 56 % 22 % 
Mentor og deltaker bør ha tilnærmet lik faglig bakgrunn/spesialisering 50 % 17 % 
NHO bør forplikte deltaker og mentor til å gjennomføre et visst antall møter - * 53 % 
Den geografiske avstanden mellom mentor og deltaker bør tilpasses bedre - * 23 % 

* Deltakerne ble ikke spurt om disse to forbedringstiltakene 
 
Som tabell 8 viser ønsker både deltakere og mentorer mer bruk av erfaringsoverføring blant mentorene. 
Begge partene betrakter altså dette som verdifullt og nyttig. Dette viser at det er mange som er interessert i å 
utvikle seg som mentorer, få tips og råd fra andre mentorer om hva som har fungert/ikke fungert og for å 
danne nettverk med andre mentorer. Det foreligger noen regionale forskjeller mellom mentorene her. 
Rogaland peker seg ut som den regionen hvor færrest mentorer har uttrykt at dette er ønsket forbedrings-
tiltak, mens mentorene i Hordaland og Trøndelag har vært mest enig i dette forbedringspunktet. Dette kan 
skyldes at regionene har hatt ulik praksis med dette og at det for noen har vært rom for nok erfarings-
overføring slik det har vært gjennomført i denne modellen, mens andre ser behov for mer bruk av dette. 
Denne forklaringen er dekkende for Rogaland som har lagt inn flere mentormøter enn det som opprinnelig 
ble planlagt. Også en del av de andre regionene har lagt opp til en tilsvarende utvidelse av fellesmøter for 
mentorene.  Det er også en stor andel som ønsker at mentorordningen bør evalueres tidlig, slik at bytter og 
justeringer kan skje. Dette viser at mange ser det som hensiktsmessig å kunne gjøre eventuelle endringer 
tidlig, da dette vil kunne utgjøre en stor forskjell i de tilfeller hvor relasjonen ikke fungerer som ønsket.  
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Videre ønsker et stort flertall av deltakerne og halvparten av mentorene at deltakerne burde få tilgang til flere 
møter med hele mentorgruppen. Møter av denne art kan være flere fellessamlinger hvor hele mentorgruppen 
og deltakergruppen jobber sammen i fellessesjoner og mindre grupper. Slike fellessamlinger har vært 
gjennomført i de fleste regioner, og noen har tatt dette i bruk mer enn det som har vært standard i 
programmet. Vi vil anta at spesielt deltakerne har opplevd disse samlingene som nyttige og det samme 
gjelder nok for mange av mentorene også. Det at det er noe lavere andel mentorer som ønsker flere slike 
fellessamlinger kan skyldes at mentorene må balansere et slikt ønske med hva de faktisk har mulighet og tid 
til å delta på. Her merker vi oss at det i likhet med spørsmål om erfaringsoverføring også foreligger noen 
regionale forskjeller. Hordaland og Trøndelag er de regionene hvor mentorene mest ønsker seg dette, mens 
det i Rogaland og Sogn og Fjordane er færre som ser dette behovet. For deltakerne er det et viktig 
forbedringspunkt at det blir gjort en bedre match mellom deltakerens behov og mentorens ressurser. 
Deltakerne har ulike behov, og mentorene har ulik erfaring, kompetanse og ressurser, og det er mange 
deltakere som ønsker at denne matchingen bør gjøres enda grundigere slik at begge parter får best mulig 
utbytte av relasjonen.  
 
Videre ser vi at det er over halvparten av deltakerne og under halvparten av mentorene som mener at 
prosjektleder bør følge opp mentorrelasjonen tettere. Dette stemmer med det vi beskrev tidligere i forhold til 
hvor fornøyd de var med prosjektleders oppfølging. Deltakerne var da noe mindre fornøyd enn mentorene, 
og mange ønsker tettere oppfølging. Her ser vi at det foreligger regionale forskjeller både blant mentorene og 
deltakerne. Når det gjelder mentorene er det tre regioner som peker seg ut hvor mentorene ikke mener 
prosjektleder trenger å ha tettere oppfølging av mentorrelasjonen enn det som har vært. Disse er Buskerud, 
Vestfold og Rogaland. De tre regionene hvor flest mentorer har ønsket dette forbedringstiltaket mest er 
Agder, Troms og Hordaland. Dette stemmer godt med det som kom fram under vurderingen av 
prosjektleders oppfølging. Da var det de samme tre regionene som uttrykte størst tilfredshet med 
oppfølgingen, mens Agder og Hordaland var noe mindre fornøyde.  
 
For deltakerne var det Rogaland som skiller seg ut som den regionen hvor deltakerne ikke er så enig i at 
prosjektlederen bør ha tettere oppfølging, mens det var flere regioner hvor deltakerne uttrykte dette ønsket i 
sterkere grad, Agder, Telemark, Hordaland og Vestfold for eksempel.  Disse variasjonene kan skyldes at 
prosjektlederne har prioritert litt forskjellig oppfølging eller prioritert å gjøre andre aktiviteter i prosjektet. 
Som kjent har prosjektlederne forskjellig stillingsandel (stillingsbrøk) og følgelig tid de kan bruke til å 
arbeide med oppfølgingsaktiviteter.  
 
Når det gjelder opplæring i mentorrollen er det over halvparten av deltakerne som ønsker dette, mens det er i 
overkant av 1/3 av mentorene som er enig i at de burde få mer opplæring. Som vi viste tidligere, stemmer 
dette bildet med at mentorene samlet sett var relativt fornøyd med opplæringen de hadde fått i mentorrollen, 
men at dette varierte noe i de ulike regionene. Også her ser vi at det er regionale forskjeller hos mentorene i 
om de ønsker mer opplæring av mentorene. Troms og Finnmark peker seg ut som de regionene hvor flest 
mentorer ønsker dette, mens det i Rogaland, Buskerud og Østfold er færrest som har uttrykt dette behovet. 
Det at flere deltakere mener de bør få mer opplæring kan skyldes at de opplever at det er til dels stor 
variasjon mellom deltakernes erfaringer med mentorrelasjonen og ulike forventninger om hva mentorrollen 
skal være.  
 
Vel halvparten av deltakerne mener mentorene bør sette av mer tid til mentorrelasjonen, mens dette gjelder 
for 1/5 av mentorene. Mentorene er naturlig nok mer klar over sine muligheter og begrensinger i forhold til 
tidsbruk, og er dermed mer forsiktige med å antyde at mentorene realistisk sett kan bruke ytterligere mer tid 
til en slik relasjon. Halvparten av deltakerne og et mindretall av mentorene har sagt at mentor og deltaker bør 
ha tilnærmet lik faglig bakgrunn/spesialisering. Som vi så tidligere var deltakerne gjennomsnittlig godt 
fornøyd med faglig og spesielt personlig match mellom dem og mentorene. Likevel er det noen som ønsker 
at det bør være mer faglig likhet mellom dem og mentorene.  
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I tillegg til de forbedringstiltakene begge gruppene ble bedt om å vurdere ble mentorene også spurt separate 
spørsmål. Det ene gjaldt hvorvidt NHO burde forplikte deltaker og mentor til å gjennomføre et visst antall 
møter. Dette er vel halvparten av mentorene enige i. Det er altså flere som mener at mentorrelasjonen bør 
være mer styrt fra NHO/prosjektleders side ved at det blir gjort forpliktende avtaler mellom deltaker og 
mentor. Det andre spørsmålet som gikk kun til mentorene gjaldt hvorvidt det burde være en bedre geografisk 
tilpasning mellom mentor og deltaker. Dette var i overkant av 1/5 av mentorene enige i.  
 

6.7 Oppsummering med våre vurderinger 
 
Vi har vist at vel 70 prosent av mentorene har erfaring fra tidligere med å være mentor, og det vitner om at 
Global Future har lyktes godt med å rekruttere og velge ut erfarne mentorer. Det er verdt å merke seg at 
flertallet av mentorer deltar fordi de er opptatt av å bistå karriereutvikling og videre bidra til å bedre 
integreringen av innvandrere i arbeidslivet.   
 
Når det gjelder rekruttering, tror vi, at det må legges ytterligere vekt på at mentorene må ha tid nok til å fylle 
rollen i programmet, og at det innebærer at de også stiller på samlingene der mentorene er definert inn. Det 
kan være at prosjektleder må ta en mer grundig utsjekk med de som forespørres, slik at en får klarert bedre 
hva som stilles som krav til å gå inn som mentor. Per tid har en del fått oppleve at deres mentor ikke kommer 
på samlingene og enkelte har også opplevd at det er stor tidsknapphet hos sin mentor. Enkelte mentorer har 
kommentert at de reagerer negativt på at en del mentorer uteblir fra kollektive møtepunkter. Det bryter med 
programmet og at det er uheldig for deltakerne som ikke har sin mentor til stede. 
 
Vi støtter de innspill som enkelte mentorer og prosjektledere har kommet med når det gjelder å vektlegge en 
større bruk av felles samlinger der mentorene møter hverandre og deltakerne. Flere mentorer har gitt til 
kjenne at det er ønskelig med noen flere kollektive samlinger der de får utveksle erfaringer og støtte 
hverandres mentorrelasjon. Dette vil også styrke de mentorene som har minst erfaring samt at alle får styrket 
sin tilknytning til programmet. Vi ser at dette vil ha store fordeler for deltakerne. De får anledning til å være i 
dialog med flere som kan gi råd og innspill. Slike samlinger vil representere en arena for å trene på bruken av 
nettverk. De prosjektlederne som har gjennomført flere mentormøter har erfart dette som positivt, og også 
mentorer fra disse regionene gir til kjenne at dette styrker kvaliteten på mentordelen i programmet.  
 
Det at vel 30 prosent av mentorene er mindre trenet i mentorrollen, tilsier at det bør legges noe mer vekt på 
en opplæringsdel for de som har behov for å få tilført noe kunnskap, rammer/struktur for gode mentor-
relasjoner med mer. Dette trenger ikke å være en obligatorisk del, men at det kan gis som et mindre 
introduksjonskurs for de som har behov. Å gjøre introduksjonskurs obligatorisk er uheldig, fordi det sjelden 
blir mottatt med entusiasme og iver fra de med mye erfaring. Alternativet en kan bruke dersom en ønsker 
kollektiv opplæringsdel er å bruke de erfarne som kunnskapsleverandører og rådgivere til de som trenger 
opplæring. Dette kan arrangeres i mindre grupper der erfarne mentorer guider de med mindre erfaring. 
 
Både i opplæringsdelen og på mentorsamlinger må Global Future understøtte hvilke muligheter og utbytte 
deltakerne kan få gjennom en god mentor. Vi har påpekt at det går med for mye tid i mentormøter til å drøfte 
forhold knyttet til nåværende jobbsituasjon, mens det er langt sjeldnere at mentor tar adepten sin med inn i 
sine nettverk, tilbyr vedkommende å ta del i sentrale bedriftsmøter, ledermøter, i styrerom med mer. Hva en 
jobber med og hvordan, er slik sett sider som mange vil kunne utvikle ytterligere gjennom at mentorer møtes 
for erfaringsdeling og dialog.   
 
Mentordelen er en svært viktig del av Global Future. De justeringer vi har påpekt er med tanke på å få den 
ytterligere forbedret. Ordningen er viktig for deltakerne, og den er viktig for å skape større interesse hos 
arbeidsgiversiden for de mål og ambisjoner som ligger til programmet.  
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7 Resultatoppnåelse 
 
I dette kapitlet skal vi gå nærmere inn på resultatene som kan knyttes til gjennomføringen av Global Future 
programmet for ett kull i hver region. For deltakerne ser vi først på resultatene som er oppnådd ut fra de 
angitte effektmålene som NHO-S satte til Global Future. Deretter ser vi nærmere på prosessmål og øvrige 
gevinster programmet har hatt for deltakerne så langt. I en siste del tar vi opp til vurdering gevinstene Global 
Future har for nærings- og arbeidslivet. Vi vil i vår gjennomgang og i vår oppsummerte vurdering ta høyde 
for hva som er realistisk å oppnå i løpet av den korte virkeperioden programmet har hatt.  
 

7.1 Resultater ut fra effektmålene satt til Global Future 
 
De effektmålene som ble utarbeidet for Global Future var at innsatsen skulle bidra til å få flere personer med 
flerkulturell bakgrunn over i styreverv og lederstillinger. Videre ble det sett som viktig å realisere yrkes-
mobilitet for de deltakerne som var overkvalifisert i de stillingene de hadde da de tok til i programmet. En 
siste gruppe i programmet var arbeidsledige med høy utdanning. Det ble understreket nøye overfor alle 
deltakerne at Global Future hadde som oppgave å mobilisere ressurser, og dette måtte ikke forveksles med 
arbeidsformidling. Global Future skulle gi deltakerne tilgang til kunnskap, nettverk, læringsarenaer og 
mentordel som viktige verktøy som de så selv kunne anvende til å realisere små og store karrierebevegelser. 
Hvordan har det så gått med deltakerne vi har fulgt?  
 
Det er ingen enkel oppgave å angi eksakte tall for hvor mange deltakere som har innfridd de mål på 
karrierebevegelser som NHO har lagt til grunn. Verken statusoversiktene som regionene har utarbeidet eller 
de samlede statusrapportene til "NHOs Opp og Ut fond" følger en enhetlig mal med fastlagte kategorier. Det 
er betydelige variasjoner i måten opptellinger foretas på, og det varierer hvilke kategorier som brukes. Våre 
tall fra spørreundersøkelsen blir heller ikke dekkende ettersom det er 73 prosent av deltakerne som har svart. 
Vi ba derfor prosjektlederne i ettertid om å ta en vurdering av våre målinger og melde fra om avvik, slik at vi 
kunne få supplert bildet best mulig. Vi er likevel nødt til å ta et forbehold om at tallene nedenfor er noe 
lavere enn det som nok er den samlede resultatoppnåelsen. Vi har ikke lyktes med å få eksakt oversikt fra 
alle regionene, noe som også skyldes at prosjektledere har sluttet og at regionene nå i en mellomfase har 
problemer med å gi oss full oversikt. Vi understreker derfor at tallene nok er litt høyere enn det vi angir 
nedenfor. Vi uttrykker karrierebevegelsene samlet for alle regionene og uttrykker det i prosent.  
 
 

Tabell 9 Oversikt over karrierebevegelser uttrykt i prosent av alle deltakerne i programmet, N=303. 
 

Karrierebevegelser N=303                                                                   personer I prosent 
Antall personer som har fått styreverv 37 12,2 
Andelen som har fått lederstillinger el. lederoppgaver 49 16,2 
Andelen som har fått ny jobb/stilling mer i samsvar med egen 
utdanning og kompetanse 

 
80 

 
26,4 

Andelen arbeidsledige som har fått jobb 50 16,5 
Andelen som har startet egen virksomhet 6 2,0 

 
 

Når det gjelder styreverv så har vi valgt å registrere antall personer som har fått styreverv. Det kan være at 
noen flere deltakere har fått styreverv og at disse ikke har kommet med i våre registeringer. Videre innehar 
noen av deltakerne to eller flere styreverv. Vi har funnet det mest riktig å regne antall personer og ikke antall 
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styreverv, siden det er stor variasjon i hvilke typer styreverv som inngår og statusen de kan tillegges. Noen 
verv sorterer under lokale idrettslag, interesseorganisasjoner og politiske verv. Det er slik sett viktig å 
presisere at ikke alle styreverv ligger innenfor arbeidslivet. Det er imidlertid betydningsfullt at deltakere 
lykkes også på andre arenaer, som det å gå aktivt inn i f eks idrettsorganisasjoner, politikk og 
organisasjonsliv. Som resultatoppnåelse utgjør 37 personer med styreverv, 12,2 prosent av alle deltakerne i 
Global Future. Dette må anses som et meget godt resultat. Alt i alt har vi registrert 59 styreverv blant 
deltakerne. Alternativet til det vi har gjort er å betrakte samtlige 59 styreverv som karrierebevegelser.  
 
Karrierebevegelsene som er registrert på lederstillinger og det å ha fått mer relevante jobber, vil i noen 
tilfeller være overlappende, dvs. at noen personer er blitt registrert inn i begge kategoriene. Dette har vi liten 
mulighet til å kontrollere full ut, men vi har forsøkt sånn noenlunde å holde kategoriene atskilt. Ut fra våre 
beregninger har ca. 16,2 prosent av deltakerne gått inn i lederstillinger eller påtatt seg lederoppgaver uten 
personalansvar. Vi anser også dette som meget god resultatoppnåelse. Andelen deltakere som har kommet 
inn i relevante stillinger mer i samsvar med deres kompetanse utgjør 26,4 prosent og utgjør da over en 
fjerdedel av alle deltakerne.  
 
Vi har videre registrert at blant de som var arbeidsledige da de startet, så har 16,5 prosent kommet i jobb. 
Det kan være noen doble registreringer her med de som faller inn under kategorien om å ha fått jobber som 
samsvarer bedre med kompetansen. Uansett er det vellykket at såpass mange har kommet over i arbeid. Til 
slutt vil vi nevne at et lite mindretall har gjennomført karrierebevegelser ved å starte egne bedrifter. Det kan 
også her være at andelen er litt større enn det vi har beregnet. Vel 6 prosent er videre under utdanning og 
andelen som står helt uten arbeid er kraftig redusert. Vel 1/3 av deltakerne står i samme jobb/samme 
situasjon som da de startet Global Future.  
 
Samlet sett kan vi si at resultatene når det gjelder karrierebevegelser er svært vellykket. Dette er bedre 
resultater enn det vi kunne forventet kun kort tid etter at de aller fleste deltakerne tok til i programmet. I alle 
regionene har resultatene utviklet seg parallelt med programmet, og det er grunn til å anta at en god del flere 
karrierebevegelser vil skje framover. Betydningen av programmet og karrierebevegelsene som det 
avstedkommer vil kunne forløpe over en lengre tidsperiode. I så måte ville en oppfølging av deltakerne etter 
2-3 år være interessant for virkelig å få sett på karriereutviklingsforløpene til deltakerne.  
 
Vi har bedt deltakerne om å angi hvilke sider ved programmet de mener har økt mulighetene deres til å få 
lederstillinger eller få mer ansvar for lederoppgaver. Vi ba dem om å vurdere om programmet hadde gitt dem 
mer selvtillit til å oppsøke lederansvar, om de hadde blitt mer synlig i egen bedrift og av den grunn for 
lederansvar, om mentorrelasjonen hadde virket inn, at innholdet i kursene hadde gjort dem mer kompetent og 
sist om læringsgruppen hadde motivert dem til å påta seg lederansvar. I tabell 10 angir vi prosentandelen av 
de med lederansvar som oppga at de er "helt enig" eller "enig" i de påstandene vi kom med. 
 

Tabell 10 Ulike forhold ved programmet som har virket positivt inn på at deltakere har påtatt seg 
lederansvar, (N=49). 

 
Alternativer som har hatt innvirkning på at deltakere har tatt 
lederansvar 

andelen i prosent som 
er "helt enig"/"enig" 

Global Future har gitt meg selvtillit til å oppsøke lederansvar 68,7 
Innhold i kursene har gjort meg mer kompetent for lederansvar 62.5 
Læringsgruppen har motivert meg til å ta på meg lederansvar 39,6 
Læringsgruppen har motivert meg til å ta på meg lederansvar 39,6 
Global Future har gjort meg mer synlig i bedriften og jeg har av den 
grunn fått mer lederansvar 

 
25,0 
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De to mest avgjørende forholdene har gått på at Global Future har bidratt til å øke deltakernes selvtillit til å 
oppsøke lederansvar og at kompetansen de fikk gjennom kursene har bidratt. Dette kan sies å være i tråd med 
intensjonen i programmet om å vektlegge deltakernes egen evne og motivasjon til å jobbe fram muligheter. 
Det som har hatt minst innflytelse er synligheten i egen bedrift. Det er viktig å understreke at dette gjelder 
for flertallet av de som har fått lederansvar, og disse har da også skiftet arbeidsgiver. Noen av deltakerne har 
imidlertid avansert innenfor egen bedrift. 
 
Vi har bedt deltakerne om å vurdere på hvilken måte deltakelse i Global Future har bidratt til å få styreverv. 
Mer eksakt har vi bedt dem om å ta stilling til i hvilken grad det skyldes at programmet har gjort dem mer 
synlig i region, at det ga dem et nettverk, at mentor ga dem nettverk, at programmet ga dem selvtillit til å 
oppsøke styreverv og sist, om kompetansen de har fått gjennom programmet har bidratt til at de fikk 
styreverv. I tabell 11 angis prosentandelen deltakere som sier "helt enig/enig" i påstandene. 
  

Tabell 11 Ulike forhold ved programmet som har virket positivt inn på at deltakere har påtatt seg 
styreverv, N=37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selvtilliten skapt gjennom å delta i programmet er det som flest deltakere med styreverv angir som 
avgjørende for at de har oppsøkt styreverv. Videre er kompetansen som er tilført og tilgangen til nettverk 
viktige faktorer som har virket som drivere for at de har påtatt seg styreverv. 
 
Det varierer noe mellom regionene i hvordan en skårer på karrierebevegelser, men vi mener at det er det 
samlede resultatet som gir best uttrykk for innsatsen. Det å sammenligne tall per region blir misvisende fordi 
regionene har ulike vilkår når det kommer til andel lederstillinger som er tilgjengelige innenfor regionen. I 
tillegg er regionene på ulike stadier i programmet på det tidspunkt vi har foretatt spørreundersøkelsen og 
denne evalueringen. Noen regioner har fullført programmet, mens noen regioner fremdeles er i aktivitet.  
 
Vi mener at det er grunn til å regne med at ytterligere flere resultater vil skje i løpet av de nærmeste årene 
fordi jobbskifter og kvalifisering til lederstillinger tar tid. Dette avhenger av tilgangen til stillinger som 
passer med den enkeltes kvalifikasjoner, om det er stillinger innenfor den delen av landet en ønsker å bo og 
for mange vil større omskiftninger måtte vurderes i forhold til partners karriere og jobbsituasjon samt barnas 
situasjon. Videre må en huske på at det var kun en kategori av deltakerne som i rekrutteringsfasen ble vurdert 
som så godt kvalifisert at de raskt kunne bevege seg over i lederposisjoner.  
 
Både prosjektledere og AFF har overfor oss kommentert at enkelte deltakere har anlagt et for optimistisk syn 
på det å jobbe seg inn i lederjobber i løpet av programperioden. På den måten står ikke alltid forventningene 
i samsvar med hva som er realistisk å oppnå.  Tilsvarende har prosjektledere og Styrekompetanse/BI 
kommentert at det ikke er realistisk å forvente at mange vil få styreverv kun etter kort tid. Invitasjoner til å gå 
inn i styrer til bedrifter og virksomheter avhenger at flere forhold enn at det er noe den enkelte kan 
kvalifisere seg til. Vi er enig med Styrekompetanse sin vurdering om at det likevel er av stor nytte å tilegne 
seg kunnskap og kompetanse om styrers oppgaver og funksjon i norske virksomheter. Derfor kan en si at 

Forhold som har bidratt tila at deltakere har fått styreverv andel i prosent som 
er "helt enig"/"enig"  

Global Future ga meg selvtillit til å oppsøke styreverv 55,6 
Kompetansen jeg har fått gjennom Global Future har bidratt til at 
jeg har fått styreverv 

47,3 

Global Future ga meg et nettverk 47,3 
Mentor ga meg nettverk 38,9 
Global Future gjorde meg mer synlig i regionen 36,1 
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kunnskapen på området er viktig for videre kvalifisering og utfallet på sikt kan da også inkludere det at en 
blir forespurt om å ta styreverv. Til slutt tar vi med at flere av deltakerne har avlagt eksamen i 
styrekompetanse v/BI og med gode resultater, mange med karakteren innenfor A, B og C som alle regnes 
som gode karakterer. Med bestått eksamen gis det 7,5 studiepoeng som kan inngå som del av ordinære 
utdanningsprogrammer ved universitet og høgskoler.  
  

7.2 Prosessmål 
 
Av deltakerne i vår undersøkelse som har fått ny jobb i løpet av Global Future svarer vel 40 prosent at 
Global Future har hatt liten betydning for at de fikk jobben. Videre er det 44 prosent som tillegger Global 
Future en viss betydning. Vi presiserer at vårt datamateriale ikke dekker samtlige som har fått seg ny jobb. 
Spørsmålet er hvordan dette kan tolkes? 
 
Global Future er et program som gir deltakerne et sett av redskaper som understøtter deres egeninnsats med å 
realisere karrierebevegelser. Vi tror at mange har svart på dette spørsmålet ut fra en vurdering av innsatsen 
de selv har gjennomført, og at de i langt mindre grad har gitt rom for å inkludere de indirekte påvirkningene 
knyttet til deres deltakelse i Global Future, så som nettverkene, mentordelen, kompetansen de tilegner seg 
med mer. At programmets ulike ordninger har vært til stor hjelp, og at de også blir verdsatt av deltakerne, går 
fram av svar de har gitt på flere andre spørsmål. Sentrale læringsverdier som framgår av våre data er: 
 

• Deltakelsen i programmet har gitt mange økt motivasjon og tro på at det nytter å vinne innpass i 
stillinger og posisjoner i arbeidslivet i Norge som samsvarer med deres kompetanse og interesser.  

• Flere viser til at de har fått økt selvtillit gjennom å delta i Global Future. 
• Mange deltakere har tydeliggjort at de har fått stort utbytte av å få tilgang til nettverk og delta på 

samlinger i ulike nærings- og arbeidslivskontekster. 
• Kunnskapen og egentreningen i kursmodulene blir i ettertid sett som verdifulle. 
• Mange viser til at de har hatt stort utbytte av å ha mentor. 
• Enkelte deltakere har realisert karrierebevegelser gjennom å få tilgang til oppgaver, ansvar og fått 

større synlighet innenfor arbeidsplassen de har, dvs. for noen at de innehar samme stilling, andre har 
fått nye stillinger, men hos samme arbeidsgiver.  

• Flere fremmer læringsgruppen som viktig del av programmet, og flere har planer om å beholde 
læringsgruppen også etter at de avslutter programmet. 

• Flere har fått nettverk seg imellom som vil bli videreført, og nye vennskapsbånd er knyttet.  
• Deltakerne har ikke bare fått tilgang på nettverk, de har også bidratt til å skape nettverk.  

 
Vi ba deltakerne om å angi hva de syntes var de to viktigste gevinstene ved å delta i Global Future, om det 
var ny jobb, lederansvar, styreverv, nettverk, selvinnsikt, selvsikkerhet, motivasjon eller økt kunnskap om 
norsk arbeidsliv. Alle kategoriene vet vi er av stor betydning for mange av deltakerne. Da de måtte prioritere 
var det følgende tre kategorier som fikk høyest skår. 
 
 

Tabell 12 De viktigste gevinstene deltakerne tillegger det å delta i Global Future, N=220. 
 

Gevinster ved å delta i Global Future for 
deltakerne 

Prosentandel 

Deltakelse i GF ga meg større nettverk 52,3 
Deltakelse i GF har gitt meg bedre selvinnsikt 38,6 
Deltakelse i GF har gitt meg større selvsikkerhet 32,3 



 

PROSJEKTNR 
60T15028 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A23086 

VERSJON 
Siste versjon 47 av 65 

 

I Global Future har det med nettverk fått stor tyngde og deltakerne har fått, om enn i noe ulik grad, stifte 
bekjentskap med ulike former for arenaer der nettverk både skapes og aktualiseres. 
 

• Flere mentorer har tatt deltakere med inn i deler av sine nettverk. 
• Flere mentorer har lagt stor vekt på å formidle erfaring og kunnskap om hvordan nettverk brukes. 
• I flere regionprosjekter har deltakerne deltatt i arrangementer tilbudt av næringslivsnettverk. På flere 

av arrangementene har deltakere fått praktisert kommunikasjon i nettverk, stiftet bekjentskap med 
nye personer og de har fått presentere seg selv og Global Future. 

• Deltakerne har også etablert nettverk seg i mellom som del av innsatsen i Global Future, og flere 
bruker hverandre aktivt og fått stort utbytte av det. 

• Deltakerne har fått mer forståelse av hvordan nettverk i arbeids- og næringsliv fungerer, om hvordan 
en kommuniserer og presenterer seg selv og om hva som blir formidlet og kanalisert i slike nettverk i 
den norske arbeidslivskulturen.  

 
Nedenfor gjengir vi to sitater fra to deltakere som godt summerer det som flere deltakere har vært inne på i 
samtaler med oss og når de har skrevet tekstlige bidrag inn i spørreundersøkelsen vår. En av deltakerne har 
kommentert det slik:  
 

Programmet ga meg en utmerket mulighet til å bygge nettverk, lære mer om standarder og om 
arbeidsmarkedet i Norge (…). Jeg tror jeg først i fremtiden vil være i stand til å bedømme fullt ut 
nytteverdien av programmet. (deltaker) 

 
En av de andre deltakerne skrev:  
 
 Nettverk har vært det viktigste utbyttet for meg. (deltaker) 
 
Global Future har ført til viktige bidrag når det gjelder å skape motivasjon og selvtillit hos deltakerne. En 
viktig del av dette, og som flere deltakere har vist til, handler om at de har oppnådd større selvinnsikt og 
inntatt en annen forståelse av hva de kan greie å oppnå gjennom egen innsats. Dette går fram av sitatet under 
som kan tjene som en illustrasjon for det flere har vært inne på:  
 

Dette prosjektet kan jeg si har forandret mitt syn på meg selv og hva jeg kan oppnå med litt hjelp og 
egeninnsats. (deltaker) 

 
Vi har bedt deltakerne om å vurdere ulike deler av programmet med tanke på hva som har gitt dem størst 
utbytte og nytte. Vi ba dem om å vurdere samlingene sett under ett, læringsgruppene samlet sett, 
mentorrelasjonen, prosjektleder og NHO, nettverk og øvrige deltakere. Tabell 13 viser resultatet av andelen 
deltakere som har svart "svært viktig" eller "viktig" på utbytte for de ulike forhold, uttrykt i prosent.  
 

Tabell 13 Deltakernes vurdering av nytte/utbytte av ulike sider av Global Future, N=220. 
 

Ulike sider ved Global Future Prosentandelen som har svart "svært viktig"/"viktig" 
Samlingene 94,0  
Nettverk 80,9  
Prosjektleder/NHO 75,4  
Øvrige deltakere 70,5  
Mentorrelasjonen 66,7  
Læringsgruppene 57,3  
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Hos deltakerne er det samlingene som får absolutt beste uttelling. Deltakerne er svært fornøyd med både 
innhold og form på samlingene, noe vi har vist til tidligere. Videre får nettverksmulighetene som 
programmet skaper god uttelling. Prosjektlederne tillegges også stor betydning. Hele 75 prosent svarer at 
prosjektlederne er "svært viktig"/"viktig". Det er svært få deltakere som har svart at prosjektlederne ikke er 
viktig, men samtidig ser vi noen variasjoner mellom regionene. Andelen deltakere som har svart "svært 
viktig/viktig" på prosjektleder er for Buskerud 100 prosent, for Innlandet og Troms på 93 prosent og for 
Telemark på 90 prosent. Dette handler om nytte/utbytte i programmet. Vi vil i kapittel 8 gi en mer grundig 
vurdering av prosjektlederrollen.  
 
Vi ba deltakerne ut fra en totalvurdering å angi om Global Future har ført til at de vurderer sine muligheter i 
norsk arbeidsliv som bedre enn før de tok til i programmet. Her svarer 11,8 prosent at de er "uenig" eller 
"helt uenig" i dette, 19,1 prosent svarer "både/og" og 69,1 prosent svarer et de er "enig"/"helt enig" i at deres 
muligheter for å lykkes må anses som bedre med Global Future. Forhold som vi ser har virket negativt inn 
for enkelte deltakere går blant annet ut på at utbyttet ikke har svart til forventningene, knyttet f eks til 
mentorrelasjon, at de har vært uheldige med læringsgruppen, at de ikke har kommet inn i en bedre stilling, 
lite kontakt og manglende nettverk. Vi har tidligere kommentert at enkelte har satt seg for høye mål på for 
kort tid. Andre igjen har gitt uttrykk for at de har følt et forventningspress i forhold til å gjøre karriere og at 
de har endt opp med å revurdere hva som er realistisk å innfri på kort tid. I sum er det en rekke forhold som 
vil virke inn på grad av fornøydhet og misnøye i forhold til egen utvikling.  
 
Vi har bedt deltakerne og prosjektlederne om å angi hvilke betegnelser de synes er mest dekkende for å 
beskrive Global Future. Hos både deltakerne og prosjektlederne får begrepet "ressursmobilisering" størst 
oppslutning, og en god nummer to er "talentmobilisering". Vi har også hatt dette som tema i et par av 
fokusgruppeintervjuene med deltakere. Flere ga til kjenne at de ikke likte å kalle Global Future for et 
integreringsprosjekt, fordi dette vil tolkes som at NHO hjelper innvandrere til jobbmuligheter. Anbefalingen 
fra deltakerne er å bruke ressursmobilisering som betegnelse for å få fram at det er ressursene de selv 
representerer som her vies oppmerksomhet.  
  

7.3 Effekter for nærings- og arbeidslivet 
 
Med Global Future har NHO også som ambisjon å påvirke arbeidslivet slik at flere flerkulturelle med høy 
utdanning vinner innpass i posisjoner og stillinger som svarer til deres realkompetanser. På hvilke måter kan 
vi si at Global Future er med og påvirker arbeidslivet og arbeidsgiversiden? 
 
Engasjement og interesse fra nærmeste leder: 
Vi har spurt deltakerne om de opplever at deres nærmeste leder har vist interesse og engasjement for at de 
deltar i Global Future? Det som kom fram her var at så mye som 40 prosent av deltakerne som står i jobb 
opplever ingen eller lite engasjement fra sin leder. Det er vel 45 prosent som sier at deres nærmeste leder har 
vist interesse og engasjement for at de deltar i programmet. Resterende 15 prosent er de som opplever noe 
interesse fra nærmeste leder. Flere forhold vil virke inn på lederes interesse. For en god del ledere vil Global 
Future i realiteten bety at arbeidstakere slutter, fordi de gjennom Global Future aktivt søker andre stillinger 
og arbeidsgivere. De kan støtte grunntanken i programmet, uten at de velger å engasjere seg så mye i dette.  
De deltakerne som bekrefter at leder har vist interesse, åpner for at deres ledere vil kunne få en positiv 
kontakt med programmet og at de blir mer støttende til de mål som settes til innsatsen i Global Future.  
 
Det er også deltakere i programmet som har slitt med å få fri fra jobb for å delta på ulike programdeler. Noen 
få har sett seg nødt til å slutte fordi det er for store problemer med å få fri hos arbeidsgiver. De aller fleste 
deltakerne har imidlertid fått aksept fra sine arbeidsgivere til å følge Global Future.  
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Mentordel og nettverk: 
Gjennom mentordelen får Global Future innpass hos mange viktige aktører tilhørende norsk nærings- og 
arbeidsliv. Mange mentorer sitter i sentrale posisjoner og deltar aktivt i næringsnettverk. Av de mentorene vi 
har intervjuet går det fram at det er store variasjoner i hvorvidt de formidler informasjon om Global Future 
videre inn på egen arbeidsplass. Vi har møtt en mentor som aktivt har tatt med sin adept (deltaker) inn i egen 
virksomhet og videre latt vedkommende få holde foredrag/presentasjon om Global Future og om egne mål 
og planer for karriereutvikling. En av de andre mentorene vi intervjuet la vekt på å åpne sitt nettverk og 
kontakter for deltaker og vedkommende fikk gjennom denne formen for formidling knyttet viktige kontakter 
for sine planer. Ellers vil mentorene kunne bidra gjennom å spre informasjon. Flere av prosjektlederne har 
lagt stor vekt på å inkludere deltakerne i Global Future næringsnettverk og arrangementer. Gjennom det 
gjøres Global Future synlig i nærings- og arbeidslivet, og deltakerne får her anledning til å markedsføre både 
seg selv og programmet. 
 
Flere av de mentorene vi har intervjuet har også understreket at de gjennom å delta i Global Future har endret 
holdninger og fått et mye mer nyansert og positivt syn på hvor viktig det er at arbeidslivet åpner for bedre 
bruk av flerkulturelles kompetanser og ressurser. De vil slik sett kunne opptre som viktige formidlere innad 
på egen arbeidsplass, og slik indirekte bidra til å påvirke arbeidslivet i positiv retning.  
 
Formidling over mot nærings- og arbeidslivet: 
De regionale prosjektlederne har lagt ned mye innsats i å utarbeide presentasjoner og holde foredrag om 
programmets mål, innhold og resultater til en rekke offentlige og private bedrifter, virksomheter, nærings-
foreninger og nettverk rundt om i sine regioner. Videre har også en del prosjektledere gjennomført flere 
bedriftsbesøk for deltakerne i deres regionprosjekt. I tillegg har prosjektledere som f eks i Telemark og 
Trøndelag lagt vekt på å ha tett kontakt med arbeidsgivere og bedrifter fordi de har sett det som viktig å 
jobbe aktivt med få arbeidsgivere til å innta mer positive holdninger til å rekruttere og ansette personer med 
innvandrerbakgrunn.  
 
NHO-S har også bidratt med direkte rettet markedsføring av Global Future overfor arbeidslivsaktører 
gjennom det større felles arrangementet Arena Global Future, som ble arrangert 16. februar 2012. 
Arrangementet samlet 370 personer fordelt på deltakere, mentorer, prosjektledere, personer fra styrene til 
regionprogrammene og det sentrale styret. Vi kommer nærmere inn på arrangementer når vi vurderer 
organiseringen av Global Future. Vi vil imidlertid slå fast at Arena-samlingen som stunt og kreativ 
formidlingsarena hadde som viktig mål å synliggjøre innsatsen for viktige nærings- og arbeidslivsaktører. 
NHO-S har videre synliggjort og markedsført Global Future gjennom NHOs nettsider og gjennom media, 
deriblant i eget bilag i Dagens Næringsliv i 2011. 
 
Store deler av innsatsen over mot nærings- og arbeidslivet har skjedd i form av formidling og tilgang til å 
inngå i nettverk. Det er et mye mindre innslag av direkte kobling over mot bedrifter og arbeidsgivere. Dett er 
sider som også noen av deltakerne hadde ønsket ble mer vektlagt, slik det kommer til uttrykk i sitatet under:  
 

Deltakernes arbeidsplasser kunne vært mer støttespiller og motivator for deltakerne. Dessverre ser ikke 
alle arbeidsgiverne ressursene deltaker kan bidra med etter fullført program. Kanskje en idé å involvere 
arbeidsgiverne også på en eller annen måte? (deltaker) 

 
Som sitatet viser savner enkelte deltakere en mer direkte kobling over mot arbeidsgiversiden. For de som har 
muligheten for å gjennomføre karrierebevegelser innenfor en og samme arbeidsplass, vil en kobling kunne 
bidra til positive effekter for deltaker, og arbeidsgiver vil få bedre innblikk i Global Future. Vi vil kommet 
noe mer inn på det med koblinger til nærings- og arbeidslivet i kapittel 8 under vurderingen av drift og 
organisering. Til orientering vurderes også media- og formidlingsarbeidet i kapittel 8 som del av driften.  
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7.4 Vår oppsummering av resultatene 
 
Global Future har allerede innfridd meget gode resultater. Målbare resultater i form av karrierebevegelser er 
innfridd allerede for nesten 2/3 deler av deltakere i programmet. Siden flere av deltakerne har gjennomført 
flere karrierebevegelser, vil antall registrerte bevegelser være større enn persontallet. Resultatene som er 
innfridd etter svært kort tid anser vi som meget vellykket. Det blir viktig å formidle resultatene og presisere 
at dette skyldes både kvaliteten ved Global Future som program og ikke minst innsatsen fra de mange 
deltakerne som har lagt ned mye arbeid for å nå egne karrieremål og interesser.  
 
Vi har kommentert flere av resultatene i programmet utover de som registreres tallmessig. Samlingene og 
nettverkene og innsatsen til prosjektlederne løftes fram av deltakerne som vært utbytterikt, og har som viktig 
effekt å bygge opp og utvikle bedre selvinnsikt, selvtillit og selvsikkerhet til å våge å agere og prøve ut nye 
strategier med tanke på å utvikle egne karriereløp. Dette er svært viktige brikker for å lykkes med de mål 
deltakerne har satt seg.  
 
Global Future har sitt klare tyngdepunkt i å jobbe prosessbasert med de menneskene som ønskes inn i 
nærings- og arbeidslivet. Programmet har et mye svakere ankerfeste i arbeidslivet og ute hos potensielle 
arbeidsgivere. En svakhet som ligger i dette er at en dermed signaliserer at det er de flerkulturelle som må 
jobbe med egen innsats og vise endringsvilje, mens en unnlater å synliggjøre at også arbeidsgivere har behov 
for å lære å ta nye steg og bryte med fastlagte mønstre som stenger innvandrere ute. 
 
Noen av prosjektlederne har vært mer aktive overfor viktige arbeidsgivere i sin region i å påvirke deres 
holdninger. Dette kan tjene som innfallsport til å spre erfaringer og løsninger med å jobbe mer direkte rettet 
mot arbeidsgivere innad i Global Future. Videre må NHO sammen med prosjektlederne drøfte og avklare 
hvordan Global Future skal etablere en sterkere kobling over mot arbeidslivet. Dersom en vil ha en 
konsentrert innsats om deltakerne, bør mål og resultatkravene rettet mot arbeidslivet justeres noe, slik at det 
går tydeligere fram at det mer er snakk om at en indirekte jobber med å påvirke arbeidsgiversiden.  
 
Det er mye godt formidlingsarbeid som flere prosjektledere har bidratt med inn mot arbeidslivet, og det blir 
også viktig framover å vektlegge slike viktige kontaktpunkter mellom programmet og arbeidslivet i 
tilhørende region.  
 
Vi vil til slutt anbefale at det i et videreført kull II legges ytterligere vekt på å etablere et felles system for 
hvordan resultatoppnåelse kan registreres på samme måte etter samme type kategorier for alle region-
prosjektene. I tillegg blir det viktig å nedfelle skriftlig verdifulle resultater som en vanskelig kan tallfeste.  
 
Bak de gode resultatene som har framkommet, ligger det svært mange gode strategier og praksiser, lure 
løsninger og godt prosessarbeid. Arbeidsteknikkene som prosjektlederne har anvendt vil lett mistes dersom 
prosjektledere slutter. Det blir også utfordrende for nye prosjektledere å ta over når mye av kompetansen 
som er opparbeidet ikke er blitt skriftliggjort. Vi anbefaler NHO å tenke gjennom behovet og nytten av å 
utforme en elektronisk verktøyguide til internt bruk, der en fikk nedfelt en del gode arbeidspraksiser og 
teknikker som prosjektledere har benyttet med stort hell. Dette sikrer overføring av viktig kunnskap samtidig 
som vi ser at det ligger mange gode resultater i selve arbeidsformene som er benyttet.  
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8 Organisering og drift av Global Future 
 
I dette kapitlet ser vi på organiseringen og driften av Global Future. Vi tar opp forholdet mellom 
samarbeidsformene i Global Future, økonomien i satsningen, mediedekningen og markedsføringen samt 
forholdet mellom enhetlig konsept versus regional frihet. Vi vil trekke fram sider av deltakernes syn samt 
prosjektledernes erfaringer og vurderinger. Vi bygger også vår vurdering på refleksjoner gjort av sentral 
prosjektledelse, mentorer og kursleverandører.  
 

8.1 Planlagt modell 
 
Som skissert tidligere skulle alle regionene følge samme rekrutteringskriterier og krav til å sette sammen 
deltakergruppen for sitt regionprogram av Global Future. Videre skulle alle jobbe etter samme mål og 
delmål. Alle bortsett fra Agder, Telemark og Trøndelag skulle ha 2 runder med gjennomføring av 
programmet, delt inn i kull I og kull II, og en satte deltakerantallet til 25 personer for hver region og for hvert 
kull. For de tre førstnevnte regionene var kull I igangsatt og delvis gjennomført, slik at her var det kull II 
som utgjorde løpet videre. Programmet skulle samlet inkludere 650 deltakere gjennom en slik satsning. I 
tillegg til enhetlig organisering ønsket NHO-S å forme et felles konsept for satsningen der også 
kursmodulene skulle være det samme for alle regionene. Vi har tidligere skissert hva kursopplegget skulle 
inneholde. Det ble gjort noen få unntak for de som var kommet i gang, noe som i hovedsak handlet om at 
Agder, Telemark og Trøndelag hadde inngått avtaler med andre leverandører innenfor sine regioner.  
 
Tanken bak en slik strømlinjeforming handlet i første rekke om å sikre måloppnåelse, kvalitet i alle ledd og 
ikke minst gjøre det hele enklere og mer ressurseffektivt ved at alle kjørte samme konsept. Det skulle 
utarbeides rutiner og maler som understøttet kravet om ressurseffektivitet, og dette skulle i første rekke 
realiseres gjennom samarbeid mellom prosjektlederne i alle regionene og prosjektansvarlig i NHO-S. Et godt 
samarbeid og en god utvikling av prosjektlederteamet ble sett som svært viktig, ikke minst fordi det var dette 
teamet som da skulle utarbeide maler, f eks for bruk under rekrutteringsprosessene, til samlingene, medie-
strategier med mer. Det skulle jevnlig gjennomføres prosjektledersamlinger. I tillegg ble det lagt vekt på 
bruk av Sharepoint som teknologisk løsning for samarbeid og kommunikasjon. Fra start av ble det vist 
forståelse for behovet for regionale tilpasninger dersom det var forårsaket av særskilte behov.  
 
Sentralt ble det nedsatt en styringsgruppe bestående av Svein Oppegaard, Liv Ragnhild Teig og sentral 
programkoordinator/prosjektleder. Tilsvarende har hver region nedsatt eget styre sammensatt av viktige 
aktører fra nærings- og arbeidslivet i regionen. Det er særlig tre forhold som har bidratt til utfordringer og et 
visst spenningsnivå innenfor satsningen. De tre forholdet er: 
 

• Samarbeidet mellom regionene og NHO-S 
• Økonomien i Global Future – med vekt på fordelingsprinsippene som er fulgt 
• Behov og interesser knyttet til regionale forskjeller versus enhetlig konsept 

 
Vi skal komme inn på de ulike forholdene etter hvert, men vi skal gi en noe mer fyldig gjennomgang av 
hvordan organisering og drift er blitt erfart i den perioden vi har fulgt.  
 

8.2 Samarbeidet i satsningen 
 
Innenfor alle regionene er prosjektlederne godt fornøyd med innsatsen og resultatoppnåelsen i egne 
regionprosjekter. Hele 100 prosent er "svært fornøyd" eller "fornøyd" med egen innsats. Før en nærmere 
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gjennomgang av driften skal vi ta med hvordan deltakerne vurderer hvor fornøyd de er med Global Future. 
Deltakerne ble bedt om å vurdere hvor fornøyd de var med Global Future totalt sett på en skala fra 1 til 10, 
der 1 betyr "svært misfornøyd" og 10 "svært fornøyd". Figur 15 viser frekvensfordelingen på hvordan 
deltakerne har svart på dette.  
 
Figur 15 Deltakernes totalvurdering av Global Future, prosentvis fordeling på skala fra 1 til 10. Stiplet 

rød linje indikerer gjennomsnittsverdi, N=220. 
 

 
Som vi ser er de aller fleste deltakerne godt fornøyd med Global Future. I gjennomsnitt plasserer deltakerne 
seg på 8,3 på skalaen. Hvis vi ser på de som plasserer seg på skalaens del fra 7 til 10, og som dermed må sies 
å være fornøyde, gjelder dette hele 87 prosent av deltakerne. Dette viser at de aller fleste vurderer Global 
Future positivt og har fått godt utbytte av programmet. 
 
Vi har også bedt deltakerne om å vurdere hvor fornøyd de er med prosjektlederens arbeid når det gjelder 
forhold som tilretteleggelse/gjennomføring av samlinger, informasjon, organisering av programmet, støtte og 
motivasjon, oppfølging av henvendelser samt gi en samlet vurdering. I tabell 14 gjengir vi svarprosenten for 
de som svarte at de er svært fornøyd/fornøyd. 
 
 

Tabell 14 Deltakernes vurdering av sider ved prosjektleders rolle i programmet, N=220. 
 

Prosjektleders rolle i prosjektet Prosentandelen som er "svært 
fornøyd"/"fornøyd" 

Tilrettelegging og gjennomføring av samlingene 90,0 
Informasjon og kommunikasjon 88,7 
Organisering av programmet 86,8 
Støtte og motivasjon 81,0 
Oppfølging av henvendelser 80,9 
Samlet vurdering av prosjektleders rolle 89,1 
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Gjennomgående er deltakerne meget godt fornøyd med sin prosjektleders rolle og funksjon i programmet. 
Det som får absolutt beste skår er tilrettelegging og gjennomføring, mens det som har lavest skår er 
oppfølging av henvendelser. Alt i alt må de regionale prosjektlederne se seg godt fornøyd med egne 
prestasjoner. Dette kommer også fram i kommentarer som deltakere har gitt i spørreundersøkelsen, og som vi 
også har fått høre på samlinger vi har deltatt på.  
 
Det er kun mindre variasjoner mellom regionene som framkommer. Det er Buskerud og Telemark som har 
absolutt høyeste skår på deltakernes vurdering av fornøydhet med prosjektleders rolle i prosjektet. Det er kun 
små marginer som skiller prosjektlederne på dette spørsmålet, så alt i alt bør prosjektlederne se seg fornøyd 
med egen innsats i regionene.  
 
I dette bildet er det også viktig å minne om at de ulike prosjektlederne har ulik stillingsbrøk og tid de kan 
benytte til Global Future. De aller fleste har mindre enn 80 prosent stilling til å gjennomføre arbeidet. I 
perioder kan dette være krevende fordi mange aktiviteter pågår parallelt. Flere av prosjektlederne har angitt 
at det hadde vært ønskelig med noe mer tid til disposisjon enn det som er tilgodesett som tidsbruk til Global 
Future. Dette, tror vi, gjelder i første rekke de som har avsatt minst stillingsdel til gjennomføringen.  
 
Vi har også sett nærmere på hva som kjennetegner de regionale prosjektledernes vurdering av ulike sider ved 
samarbeidet og støtten underveis i gjennomføringen av programmet. Vi har bedt dem spesifikt om å vurdere 
grad av fornøydhet med samarbeidet mellom prosjektlederne regionalt, samarbeidet med NHO-S, bruken av 
felles støttesystemer (profilering, sharepoint med mer), prosjektledersamlingene og støtte fra NHOs 
regionkontorer. I tabell 15 viser vi gjennomsnittsverdien etter en vurderingsskala fra 1 "svært misfornøyd" til 
"svært fornøyd". 
 
 

Tabell 15 De regionale prosjektledernes vurdering av ulike sider ved programarbeidet, N=11. 
 

Ulike sider ved arbeidet til de regionale prosjektlederne Gjennomsnittsverdi (1-5) 
Samarbeid mellom de regionale prosjektlederne 4,4 
Samarbeid med NHO sentralt 2,8 
Felles støttefunksjoner: Sharepoint, felles profilering m. m.  3,5 
Prosjektledersamlingene 2,8 
Støtte fra ditt NHO regionkontor 4,5 

 
På spørsmål om hvor en henvender seg når en opplever vanskelige eller krevende situasjoner, viser mye det 
samme mønstret. De to viktigste adressene som benyttes er andre prosjektledere og egen regiondirektør. 
Tilsvarende mønster framkommer også på spørsmålet om hvem en er mest fornøyd med når det gjelder å få 
ros, støtte og oppfølging.  
 
Det at regiondirektørene blir viktige støttespillere må ses på bakgrunn av den nærheten de har til 
regionprosjektet og til prosjektleder. Prosjektlederne har regiondirektørene som nærmeste leder. De er 
lokalisert på samme sted, og regiondirektør inngår gjerne i det regionale styret for Global Future. I tillegg har 
mange av prosjektlederne hatt egen regiondirektør som viktig døråpner til nettverk og kontakter innad i det 
regionale nærings- og arbeidslivet samt benyttet vedkommende som viktig diskusjonspart når det gjelder 
blant annet vurderinger om regionale finansieringsmuligheter.   
 
Samarbeidet mellom prosjektlederne får også høyt skår av prosjektlederne. De fleste gjør bruk av andre 
prosjektledere til diskusjoner og erfaringsdeling. Likevel er det variasjoner i hvor mye prosjektledere 
samarbeider. Mye tyder på at samarbeidet skjer mellom noen bestemte prosjektledere. Samarbeid som 
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involverer alle skjer derfor i mindre grad. Vi ser at enkelte prosjektledere her ivret sterkt for å få utarbeidet 
felles profilering og løsninger som bygger opp om felles konsept og profesjonalitet. Flere bidrag her er blitt 
utarbeidet og tatt i bruk kollektivt.  
 
Sharepoint får også en positiv vurdering. Denne kommunikasjonsløsningen blir hyppig brukt til utvekslinger, 
oversikter og informasjon mellom enkelte av prosjektlederne, mens andre benytter det i mindre grad. Det er 
imidlertid grunn til å anta at flere bruker Sharepoint for å holde seg oppdatert.  
 
Det er prosjektledersamlingene og samarbeidet med NHO-S og programkoordinator som får lavest skår hos 
de regionale prosjektlederne. Det er en variasjon i besvarelsene som kan tolkes dithen at vel halvparten av de 
som har svart gir til kjenne en mer positiv vurdering, mens andre halvparten er mer misfornøyd.  
 
Etter vår oppfatning kan mye av misnøyen knyttes til en noe for svak plan for hvordan drift og samarbeid 
skal foregå. Fra plandokumentene går det fram at en la til grunn det vi vil kalle en "flat struktur" der mye 
skal komme på plass gjennom samarbeid mellom prosjektledere og prosjektansvarlig i NHO-S. En skulle 
samarbeide om informasjonsmateriell, utarbeidelse av maler, råd og huskelister for å nevne noe. Et godt 
samarbeid og utvikling av prosjektlederteamet er viktig (vår gjengivelse fra søknaden til NHOs Opp og Ut 
Fond i NHO, 28. april 20110). Hvor godt en har informert om en slik kollektiv og flat samarbeidsmodell er 
uvisst, men slik vi har observert enkelte møter, kan det se ut som at en del av prosjektlederne har forventet en 
mer tydelig arbeidsdeling mellom NHO-S og regionene. Blant annet ser det for oss ut til at en del prosjekt-
ledere hadde forventet at NHO-S utarbeidet de felles malene og rutinene. Vi tror at en mer tydelig plan for 
samarbeidet, med klarere definert beslutningsansvar, oppgavedeling og organisering av samarbeidet mellom 
nivåene kunne bidratt til mer tydelig koordinering og rolleansvar. Vi mener å se at det har vokst fram ulike 
forventninger og krysspress knyttet til en uklarhet om hva NHO sentralt har som ansvar og oppgaver, og hva 
som må løses ved å sette ned mindre team/arbeidsgrupper mellom de regionale prosjektlederne. Vi tror også 
at en mer definert ansvars- og rolledeling ville gjort det enklere å gjennomføre personalmessige endringer.  
 
Gjennom perioden vi har fulgt programmet har tre ulike personer i NHO-S hatt stillingen som sentral 
koordinator. Disse har i perioder blitt utsatt for kritikk og misnøye, der deler av kritikken er blitt rettet mot 
person mer enn systemet som forårsaker problemene. Dette bidrar til krenkende kommunikasjon og negativt 
samarbeidsklima. Energien framover må benyttes til å få på plass et system som bedre definerer samarbeidet 
og som bygger opp om et løsningsorientert klima. Det at prosjektledersamlingene har fått lavere skår 
handler, tror vi, om at samlingene i for stor grad er blitt benyttet som arena der misnøyen har kommet opp.  
 
Det er blitt gjennomført flere samlinger i løpet av evalueringsperioden. I november 2010 ble en samling 
arrangert i Moss, på vinteren året etter ble en ny samling arrangert i Alta. De øvrige prosjektledersamlingene 
er blitt arrangert i Oslo. Prosjektledersamlingene har lagt mye vekt på erfaringsutveksling og fokus på 
framdrift og oppgaver. Mye erfaringsdeling har skjedd i disse prosessene, og mye tyder på at det er viktig å 
gjennomføre slike samlinger også framover.  
 

8.3 Økonomien i Global Future 
 
Finansiering er den arbeidsoppgaven som vel halvparten av prosjektlederne har vurdert som den mest 
krevende arbeidsoppgaven. Samtidig er flertallet av prosjektlederne fornøyd med egen økonomi. Det er 
likevel viktig å understreke at det er variasjoner knyttet til dette spørsmålet, og at enkelte prosjektledere har 
tilkjennegitt misnøye når det gjelder sider ved økonomien i satsningen. Vi skal se nærmere på sider ved 
økonomien.  
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Det er to forhold som særlig bidro til at økonomien ble knappere enn opprinnelig planlagt. Det ene forholdet 
var at støtten fra de statlige departementene (BLD og NHD) ble lavere, og det andre forholdet var at det ble 
tatt utgangspunkt i 10 regioner da budsjettet ble utarbeidet. Da 13 regioner kom med, innebar det i realiteten 
en omfordeling som bidro til en lavere del for hver region. Det er viktig å understreke at valget NHO-S sto 
overfor på dette tidspunktet, var enten å skrinlegge hele satsningen eller å gjennomføre den og heller søke 
andre løsninger for tilleggsfinansiering. Økonomiske bidragsytere eksternt som NHO-S fikk jobbet inn kom 
fra NHD (fire millioner) og BLD (600 000 kroner). Ut over dette har "NHOs Opp og Ut fond" og NHOs 
Arbeidsmiljøfond sikret finansieringen. Egenandel per kull på 100 000 kroner fra NHOs regionkontorer 
inngikk også i finansieringsplanen. I tillegg fikk NHO-S avtalt med Innovasjon Norge at de ville støtte 
programmet med tildelinger etter søknader fra regionene. Vi utelater å gi en detaljert framstilling av 
finansieringen, men ønsker å slå fast at regionene har måttet stå for en større andel av finansieringen enn det 
som ble planlagt. Det er i første rekke bevilgningene fra departementene som ble lavere enn forventet. Flatt 
fordelt ble det for hver av de 13 regionene lagt til grunn et budsjett på 2 175 000 kroner. NHO-S valgte en 
flat fordeling for regionene på 500 000 kroner for ett kulls gjennomkjøring. Likefordelingen ble begrunnet 
med at NHO-S vanskelig kunne forutse og fastslå hva den endelige finansieringen i den enkelte region ville 
utgjøre.   
 
Når vel halvparten av prosjektlederne synes det har vært krevende å jobbe fram finansieringen, skyldes dette 
flere forhold. For det første har det vært lettere innenfor noen av regionene, som f eks Rogaland og Oslo og 
Akershus, å få med bedrifter til å støtte programmet økonomisk. Videre har også instanser som IMDI, 
fylkeskommuner med mer vurdert støtte til Global Future ulikt, og følgelig har det variert om en har fått 
støtte. Med andre ord har ulike regionale vilkår virket inn og blant annet bidratt til ulike erfaringer om hvor 
krevende arbeidet har vært med å finne regionale midler. 
 
I samtaler med oss har enkelte av prosjektlederne også gitt til kjenne at de synes det er arbeidskrevende å 
jobbe fram søknader og at de ikke har så mye erfaring med å utarbeide søknader om midler og videre jobbe 
med finansiering. Dette må ses i sammenheng med at prosjektlederne har ulik fartstid og erfaring med å 
jobbe prosjektbasert. De aller fleste regionprosjektene har lyktes med å skaffe regionale midler, men 
finansieringen varierer i størrelse mellom regionene.  
 
En siste del som angår prosjektledernes vurdering av økonomien går på det med å operere med like 
tildelingsbeløp fra NHO-S til regioner som er svært forskjellige. I første rekke er det den geografiske 
størrelsen på regionene som ikke blir hensyntatt. Ser en "likefordelingen" av penger i sammenheng med 
kriteriet om spredning innad i regionene når det gjelder rekruttering av deltakere, får vi store forskjeller i 
kostnadene som går på reise og overnatting i forbindelse med samlinger. I Finnmark må deltakere ha 
flyreiser for å delta på samlinger, og likeledes har Innlandet, Trøndelag, Sogn og Fjordane for å nevne 
eksempler på store regioner, større utgifter med å dekke reiser og overnattinger for sine deltakere, 
sammenlignet med mindre regioner som Vestfold, Østfold og Oslo og Akershus. En likefordeling av midler 
kan i utgangspunktet antas rettferdig, men resultatet skaper ulikhet mellom regionene fordi de har ulik 
kostnadsstruktur.  
 

8.4 Enhetlig konsept – regionale variasjoner  
 
I løpet av evalueringsperioden har vi kun i en viss grad sett kimen til noe spenning knyttet til forholdet 
mellom det felles konseptet i satsningen og regionale interesser og situasjoner. Ser vi bort fra misnøyen som 
var knyttet til den økonomiske likefordelingen av midler, viser det seg at de fleste prosjektlederne støtter opp 
om Global Future slik satsingen er gjennomført så langt. Vi stilte prosjektlederne spørsmål om hvor godt 
fornøyd de er med innretning og merkevare, om satsningen åpner tilstrekkelig opp for regionale tilpasninger 
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og om de synes det er en styrke å bygge på felles opplegg og gjennomføring. De har svart ut fra skalaen fra 1 
"svært misfornøyd" til 5 "svært fornøyd", og vi har valgt å oppgi gjennomsnittsverdien i tabell 16. 
 
Tabell 16 Prosjektledernes vurdering av forhold knyttet til felles konsept og regional variasjon, N=11. 
 

Sider ved Global Future – konsept og variasjon Gjennomsnittsverdi (fra 1 – 5) 
Fornøyd med innretning og merkevare 4,3 
Tilstrekkelig åpen for regionale tilpasninger 3,5 
En styrke at det bygges på felles opplegg/gjennomføring 3,9 

 
Både innretning og merkevare får god oppslutning hos majoriteten av prosjektlederne, og de fleste støtter 
opp om at Global Future bygger på felles opplegg og gjennomføring. Slik sett er det en tilslutning til at 
Global Future skal bygge på et fastlagt konsept som ivaretas selv om det åpnes for enkelte variasjoner 
mellom regionene. Regionale tilpasninger som noen flere er opptatt av, har vi tidligere vist handler blant 
annet om å vareta ulikheter knyttet til nærings- og arbeidslivet i regionen, avstander og bosetting. De to siste 
forholdene knytter seg til økonomi og drift samt rekruttering. Det er kun et mindretall prosjektledere som 
ønsker større innslag av regional "frihet" til å drifte programmet.  
 
Det er imidlertid viktig å få drøftet nærmere hvordan en best kan organisere og drifte et felles konsept på best 
mulig måte. Vi mener det er en tendens til at prosjektledere blir mest opptatt av sine regionale prosjekter, for 
eksempel snakkes det lett om "mitt prosjekt" og "mine deltakere". Få snakker om "våre deltakere i vår felles 
nasjonale satsning". Vi mener det er viktig å satse nasjonalt og sikre en felles profesjonalitet i innhold, form 
og leveranser. Per tid ser vi litt kimen til at regioner lager lokale løsninger for blant annen finansiering og 
innleie av kursholdere, og en kan over tid stå i fare for at høyst ulike program med ulike kvaliteter tilbys 
under samme logo og navn. 
 
Per tid vurderer en region å gå helt ut av de økonomiske tildelingene fra sentralt hold. Dette viser at det er 
behov framover for at NHO-S må ta visse avklaringer om hva som tilfaller merkevaren Global Future og 
hvilke løsninger som kan utformes innenfor Global Future navnet. Vi kommer litt tilbake til dette i kapittel 9 
som innspill til videreført finansiering.  
 

8.5 Mediedekning og markedsføring  
 
De aller fleste prosjektlederne er svært fornøyd eller fornøyd med mediedekningen av sine regionale 
program. De aller fleste har også gjort den vurderingen at det ikke har vært vanskelig å få medieomtale av 
sine program. Prosjektlederne har alle hatt opp til flere presentasjoner av de regionale innsatsene i de større 
regionavisene, lokalavisene og andre skriftlige medier, samt gjennomført innslag i regionale nyhetskanaler så 
som nyhetssendinger i NRK. I tillegg er flere innslag kommet fra Oslo og Akershus og sentralt fra NHO-S i 
Dagens Næringsliv, Aftenposten og Morgenbladet. Samlet har vi regnet ca. 90 ulike mediepresentasjoner, 
med fyldig presentasjon av Global Future, i perioden fra januar 2011 til mai 2012. Det er grunn til å tro at 
dette tallet er ytterligere noe større, da det er krevende å få full oversikt.  
 
Flere deltakere er løftet fram og har gjort Global Future satsningene i regionene godt synlige, og ikke minst 
har en lagt vekt på å synliggjøre god resultatoppnåelse. Dette er viktig med tanke på å få synliggjort at det 
nytter å realisere de ønskede endringene som er satt i programmet. Det som ofte presenteres er løsninger og 
gode effekter. Videre blir enkeltpersoner løftet fram på en slik måte at det motiverer både de som er 
aktualisert, andre deltakere og mer allment blant ledere og mediebrukere.  
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På den ene programsamlingen vi deltok på ble det med mediadekning ved kick off /tidlig oppstart av 
programmet diskutert som tema i forbindelse med at vi var opptatt av hvordan deltakerne hadde opplevd 
rekrutteringsprosess og oppstart. Viktige innspill som kom fram her var følgende (gjengitt med våre ord): 
 

• Vi må få anledning til å bli kjent med hva Global Future er, før vi skal stå fram i media. 
• Vi skjønner at NHO vil markedsføre Global Future, men de må skille mellom det å markedsføre 

programmet og det å presentere oss.  
• Det er bedre at deltakerne står fram når de har noe å fortelle og når de vet hva de er med på. 
• En bedre løsning er å ha mediadekning spredt utover i løpet av hele programmet. 

 
Mange regioner har gjort tilsvarende ved oppstart og muligens blandet litt sammen det å markedsføre Global 
Future i regionen samtidig som en har formidlet deltakerne. Dette føler vi har kommet mye bedre på plass og 
det som har vært toneangivende i mediedekningen har virkelig vært å synliggjøre resultater og suksesser til 
deltakerne. Dette er viktig med tanke på at Global Future helt fra starten av var opptatt av å få med deltakere 
som kunne fungere som gode rollemodeller for andre samt og vise at det er mulig å lykkes med å få både 
drømmejobber og nye muligheter og posisjoner i norsk arbeidsliv.  
 
Vi vil også nevne at NHO-S har lagt ned mye arbeid med å få markedsført Global Future. Et helt magasin i 
Dagens Næringsliv i 2011 var viet presentasjon av Global Future. Med tanke på at svært mange 
arbeidsplasser abonnerer på Dagens Næringsliv, og at avisen har mange lesere, gjør dette til god markeds-
føring. Visere ble Arena Global Future arrangert i Oslo 16. februar 2012, med solid deltakelse både fra 
arbeidsliv og deltakere fra Global Future. Vi har møtt mentorer og andre deltakere som har kommentert 
Arena-dagen som svært vellykket. Enkelte har gitt mer blandede vurderinger der det har vært noe misnøye 
med at NHO-S har lagt mer vekt på enkelte regionprosjekters resultatoppnåelse enn andre regioner. Dette 
gjelder i første rekke profilering av deltakere. Dette kan være en peker framover med tanke på å sikre bedre 
vektingen i hvordan formidling og markedsføring ivaretar alle regioner. Styrken som ligger i det er å 
synliggjøre at satsningen virkelig er nasjonal. Det bør også nevnes at en av deltakerne fra Oslo og Akershus 
har blitt kåret til TOP 10 av Leadership Fondation og at en annen deltaker ble nominert til "Årets Unge 
Leder" via Assessit. 
 
Det har også kommet fram idéer til markedsføring når vi har intervjuet personer og samlet data til 
evalueringen. Et forslag som vi synes er en god idé, som ble presentert av AFF, handler om å utarbeide 
mindre tekstsnutter som bedrifter kan "lime inn" i sine årsberetninger sammen med logoen til Global Future. 
Poenget med det er at bedriftene kan gjøre det til en positiv sak at de støtter opp om Global Future, og at de 
markedsfører seg overfor omverden som en "Global Future bedrift". F eks. kan NHO-S gi dette ut til 
bedrifter og virksomheter som støtter Global Future økonomisk, evt. også til bedrifter som er arbeidsgivere 
til deltakere eller som støtter opp om programmet på annen måte.  
 

8.6 Oppsummering av organisering og drift 
 
Prosjektlederne har sikret en god gjennomføring av Global Future i regionene. Vi har imidlertid understreket 
at det er behov for å få på plass en mer tydelig modell for samarbeidet mellom NHO-S og regionene. Vi tror 
også at prosjektlederne vil høste fordeler at et mer kollektivt orientert samarbeid seg i mellom, og at det 
legges opp til mer profesjonell utveksling og dialog som inkluderer alle og at alle kan bidra. Vi vil anbefalte 
endrede praksiser for bruk av intranettløsningen "Sharepoint". Per tid benyttes Sharepoint mye til å formidle 
hva den enkelte gjør og mener, uten diskusjon om dette er felles løsninger for Global Future. Deler av 
kommunikasjonen har ellers fått litt vel mye "Facebook-preg". Dermed blir ikke systemet godt nok utnyttet 
til effektiv og profesjonell formidling av systemer og løsninger, samt til å formidle og innhente informasjon.  
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I diskusjonen om forbedret drift vil det være en styrke å inkludere regiondirektørene noe mer, slik at en best 
mulig sikrer en felles forståelse for hva som utgjør felles konsept og krav til gjennomkjøring av et Global 
Future program, og hva som er særtrekk ved regionene. Det ville støtte opp om prosjektlederens arbeid og 
hindre at de kommer mellom "barken og veden" når det gjelder interesser og krav til de regionale Global 
Future programmene. Vi har påpekt at det er et behov for å avklare visse sider mellom Global Future som 
enhetlig konsept og hva som kan tillates av variasjon på regionalt nivå, gitt at en region nå vurderer å drifte 
Global Future uten sentralt tildelte midler. Enkelte regioner har videre presentert lokale løsninger knyttet til 
egenandeler.  
 
Vi anbefaler at det legges opp til noen mindre justeringer og suppleringer av økonomien i programmet. Først 
og fremst må fordelingene ta høyde for variasjoner i kostnadsstrukturen i regionene. NHO-S bør også drøfte 
hva de kan bidra med av informasjon og avtaler med regionale institusjoner, som IMDI, NAV og fylkes-
kommuner, der en gjennom informasjon kan gjøre søknadsarbeidet noe lettere for de regionale prosjekt-
lederne. Per i dag får ikke regionene lik behandling av disse institusjonene som gjerne legger til grunn ulike 
prioriteringer og retningslinjer for tildelinger. Alternativet ligger i at NHO-S gjør avtaler på overordnet nivå 
med departement og direktorat om at de underliggende etatene på regionalt nivå legger til grunn større 
likebehandling etter like tildelingskriterier. Det blir også viktig å sikre erfaringsoverføring i prosjektleder-
gruppen også når det gjelder å jobbe fram regional finansiering.  
 
Mediedekningen og markedsføringen av Global Future har vært både omfattende og svært vellykket. Det er 
grunn til å tro at dette blir viktig å videreføre også for neste kull. Formen som er benyttet bidrar til å fronte 
og synliggjøre både enkeltpersoner og gruppen flerkulturelle med høy kompetanse på en god måte. Til slutt 
vil vi understreke at det er lagt ned et svært omfattende arbeid i samtlige regioner, og innsatsen har innfridd 
en god resultatoppnåelse på svært ambisiøse resultatmål.  
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9 Konklusjoner og innspill til videre satsning 
 
Vi har i evalueringen lagt vekt på å vurdere rekrutteringsfasen med utvelgelse av deltakere, programtilbudet i 
form av kursopplegg på samlinger, bruk av læringsgrupper og mentorordningen. Vi har sett på organisering, 
drift, økonomi, markedsføring og mediedekning, og som integrert del har vi trukket fram og påpekt regionale 
forskjeller der dette har gjort seg gjeldende. Avslutningsvis vil vi gi ytterligere noen innspill knyttet til en 
videreført satsning med Global Future. Vi knytter våre innspill først til konklusjonene fra evalueringen, og 
deretter tilføyer vi noen ytterligere innspill til målgruppe samt til økonomien i et videreført program. 
 

9.1 Evalueringens konklusjoner 
 
SINTEFs hovedkonklusjon er at den nasjonale utprøvingen av Global Future har gitt en svært god 
resultatoppnåelse og at programtilbud og gjennomføringsprosess framstår som kvalitetsmessig meget 
vellykket. Vi ser Global Future som viktig næringspolitikk og samfunnspolitikk med tanke på å realisere et 
mer etnisk likestilt arbeidsliv. De tema vi har påpekt som viktig å diskutere framover må betraktes som 
innspill til ytterligere å forbedre et godt program for ressursmobilisering.  
 
Rekrutteringen av deltakere: 
Rekrutteringsarbeidet har vært en omfattende prosess styrt etter mange retningslinjer for gjennomføring og 
trekk ved deltakere og deltakergrupper. Prosjektlederne har gjennomført gode prosesser og i tråd med 
retningslinjene. Vi mener likevel at kriteriebruken har vært for omfattende og anbefalt NHO å sortere dette 
bedre: 

• Det bør skilles mellom hvilke kriterier som skal innfris på regionalt nivå og hvilke kriterier som kan 
innfris samlet på nasjonalt nivå. Eksempler på nasjonalt nivå er da kjønns- og aldersfordeling og 
kriteriet om deltakelse fra alle verdensdeler.  

• Det bør tas mer hensyn til regionale forskjeller i arbeidskraftsbehov, næringsstruktur og type 
kompetanser som trengs framover, slik at en har bedre forutsetning for å jobbe fram karriere-
bevegelser i Global Future. Det åpner for at regionene selekterer litt ulikt etter næringsstruktur og 
arbeidskraftbehov. 

 
Når så å si alle har tatt like mye hensyn til en rekke kriterier, har det gitt som resultat at målgruppen er blitt 
for heterogen i mange av regionene. Følgelig har enkelte deltakere mindre forutsetning for å dra nytte av 
programmet og innfri karrierebevegelser. Det som var godt ment kan i en slik situasjon føre til manglende tro 
på egne ressurser og mestring eller misnøye samt kritikk av tilbudene i programmet. 
 
Kurstilbudet og samlingene: 
Kursleveransene på lederutvikling/egenutvikling, styrekompetanse og retorikk har fungert svært bra, og blant 
deltakerne som inngikk i vår spørreundersøkelse er 92 prosent fornøyd med lederutviklingskurset, 93 prosent 
er fornøyd med styrekompetanse og 90 prosent er fornøyd med retorikk-kurset. Vi fastslår at samlingene har 
fungert bra og at det er fordeler å hente på å legge samlingene over to dager med overnatting. En slik struktur 
der kvelder inngår i arrangementet styrker fellesskapsfølelsen og deltakerne blir bedre kjent med hverandre.  
 
Det er læringsgruppene som har størst utviklingspotensial. Det varierer i stor grad hvordan de fungerer, og 
dette kan skyldes flere forhold, deriblant at deltakerne har ulike forutsetninger til å nyttiggjøre seg 
programmet samt dårlig funksjonsmåte innad i noen av gruppene. Vi anbefaler NHO å styrke 
læringsgruppene gjennom å supplere lederutviklingsdelen/egentreningen i noe øving på gruppedynamikk. 
Videre vil litt mer oppfølging i tidlig fase bidra til å høyne funksjonen til flere læringsgrupper enn det som vi 
ser i dag.  
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Mentorordningen: 
Opp mot 70 prosent av mentorene har erfaring fra tidligere med å være mentor og det vitner om at Global 
Future har lyktes godt med å rekruttere og velge ut erfarne mentorer. Vi har tro på at det er viktig å få styrket 
bruken av fellessamlinger der mentorene møter hverandre og deltakerne. Kollektive mentortreff åpner for 
erfaringslæring, og dette vil ikke minst styrke de mentorene som har mindre erfaring. Større vektlegging på 
en kollektiv mentordel vil dessuten gi mentorene en sterkere tilknytning til Global Future. Vi mener at 
mentorordningen utgjør en svært viktig del av Global Future og anbefaler NHO å utvikle en noe sterkere 
opplæringsdel for mentorene i programmet, en opplæring som tar høyde for at mentorene har ulik erfaring og 
fortrolighet til det å fylle en mentorrolle.  
 
Resultatoppnåelse: 
Karrierebevegelsene for de kullene vi har fulgt kan knyttes til vel 2/3 deler av samtlige deltakere. Vi anser 
det som svært vellykket at 59 styreverv, registrert på 37 personer, er etablert innenfor den perioden de har 
tatt del i programmet. Videre har litt over 16 prosent av deltakerne fått lederstillinger eller stillinger med 
lederansvar. Noe over 26 prosent har fått nye jobber som er mer samstemt med deres utdanning og 
kompetanse, og vel 16 prosent av tidligere arbeidsledige har kommet i jobb. Deltakelse i Global Future har i 
tillegg gitt mange økt selvinnsikt og selvtillit samt stort faglig utbytte, og mange har fått tilgang til nettverk 
og arenaer som er viktige med tanke på karriereutvikling. I sum kan vi konkludere med at Global Future har 
fungert etter intensjonene for flertallet av deltakerne. Vi regner det som sannsynlig at enda flere 
karrierebevegelser vil realiseres i tiden framover også etter endt programperiode.  
 
Om programmet bidrar til at bedrifter ansetter flere innvandrere kan dels sies å bli innfridd gjennom de 
deltakerne som får seg nye jobber og posisjoner. I hvilken grad programmet bidrar til holdningsendringer er 
heller ikke målbar. Sannsynligvis skjer det påvirkninger både av mentontorer og nye arbeidsgivere på en 
indirekte måte. Vi anbefaler at målene som knyttes til arbeidsgiversiden får status som indirekte mål så fremt 
programmets form og innhold blir opprettholdt framover. 
 
Organisering og drift:  
Prosjektlederne har gjennomført en god drift av Global Future i regionene. Vi har understreket at det er 
behov for å få på plass en mer tydelig modell for samarbeidsløsningene i programmet. I dette arbeidet kan 
regiondirektørene inkluderes noe sterkere, slik at en sikrer en felles forståelse av hva som må ivaretas som 
enhetlig konsept og krav til gjennomkjøring, og hva en skal tillate av regionale variasjoner. Vi har påpekt at 
det er et behov for å vurdere nærmere forholdet mellom Global Future som enhetlig konsept og merkevare, 
og hva en kan tillate av variasjon på regionalt nivå.   
 
Vi anbefaler at det legges opp til noen mindre justeringer og suppleringer av økonomien i programmet. 
Fordelingen må ta høye for variasjoner i kostnadsstrukturen mellom regionene. Videre anbefaler vi at NHO-
S vurderer muligheten for å inngå visse rammeavtaler med instanser, som NAV, KRD, BLD og evt. andre 
overordnede instanser som kan bidra til at offentlige etater på regionalt nivå håndterer søknader fra regionale 
Global Future -prosjekter etter mer like vurderingsstandarder og retningslinjer for tildelinger. 
 
Mediedekning og markedsføring: 
Mediedekning og markedsføring av Global Future i regionene og sentralt vurderer vi som vært vellykket. 
Det er lagt stor vekt på å synliggjøre deltakere og resultatoppnåelse, og gjennom det oppnår programmet på 
en god måte å markedsføre gode løsninger og at det nytter å jobbe fram gode resultater.  
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9.2 Viktige innspill til videreføring av Global Future 
 
Hvem skal være målgruppe for framtidas Global Future? 
 
Vi synes det er en for stor variasjon i deltakergruppen, og vi har sett det som resultat av kriteriebruken. Dette 
har som uheldig konsekvens at visse deltakere har for svak forutsetning for å lykkes gjennom programmet.  
Årsakene kan være flere, men vi har registrert at noen ikke svarer til kompetansen som kreves, noen har et 
for svakt norsknivå, noen har for lav motivasjon og noen har konsentrasjonsvansker. Ofte er det sammenfall 
mellom ett av de nevnte trekkene og at deltaker står uten jobb. Flere av disse deltakerne er mer opptatt av å 
komme i jobb enn å nyttiggjøre seg kunnskapsdelene på en helhetlig måte. Både mentorer, deltakere og 
prosjektledere har gitt uttrykk for at det er utfordrende å ha med deltakere som benytter alle anledninger til å 
fokusere på hvem som kan bistå dem konkret med å komme i jobb.  
 
Slik vi har vurdert Global Future som program, der det anpasset deltakere som svarer til følgende kategorier: 
 

• Deltakere med høy utdanning som reelt kvalifiserer for lederstillinger og styreverv (i arbeidslivet) 
• Deltakere med høy utdanning som er i jobb og som er motivert og framviser endringsvilje til å jobbe 

seg over i nye stillinger som bedre svarer til ervervet kompetanse 
• Samtlige deltakere må minimum ha fire års utdanning på universitets-/høgskolenivå, ha godt muntlig 

og skriftlig norsknivå, framvise god motivasjon og stor endringsvilje 
 
Det kan være at noen få personer uten jobb kan passe inn, men per i dag ser vi at enkelte deltakere i Global 
Future ville hatt større utbytte av å delta i et utviklingsprosjekt rettet mot rekruttering, kvalifisering og 
arbeidsformidling, gjerne med hospiteringsdel, eller praksisplass i bedrift for å få erfaring med arbeidslivet.  
 
Det at en del deltakere ikke har så godt samsvar med Global Future sine mål og intensjoner, bidrar til at 
enkelte har lite utbytte av kursopplegg, læringsgrupper og samlinger. Dette har også kursleverandører erfart.   
Alternativet til en mer spisset og samstemt deltakergruppe vil være å åpne for ulike læringsnivå inn i Global 
Future, f eks at deltakere med minst erfaringskompetanse fra arbeidslivet får tilbud om hospiteringsordning i 
bedrift som del av programmet, og videre lærer mer om søknadsskriving, utarbeidelse av CV med mer. 
 
Hvordan kan Global Future påvirke og styrke relasjonen til arbeidslivet? 
 
Vi har tidligere anbefalt NHO å legge mer vekt på kollektive mentormøter i programmet for å styrke 
erfaringslæringen mellom mentorer og deres forankring til programmet. Vekt på kollektive møtepunkter for 
mentorene vil også utvikle større innsikt og motivasjon hos mentorene til å formidle Global Future inn i egne 
organisasjoner. Per i dag har mange mentorer en forståelse av mentorrollen som individuell oppgave, og 
blant dem vi har snakket med, har svært få fortalt om Global Future på egen arbeidsplass.  
 
Med en spisset deltakergruppe vil det også være lettere å invitere med arbeidsgivere inn i programmet, for 
eksempel gjennom arenamøter, messedager eller besøk i bedrifter for deltakergrupper. Flere deltakere har 
etterspurt større kontaktflate med bedrifter/virksomheter for å få innblikk i ulike typer virksomhet. Indirekte 
vil slike treffpunkter kunne ha positiv virkning på arbeidsgiversiden når det gjelder å gjøre målgruppen mer 
synlig og Global Future som viktig NHO-politikk.  
 
Økonomiske utfordringer framover? 
 
I den gjenværende fasen av storskalautprøvingen av Global Future er mye av økonomien allerede lagt. Noen 
er i gang med kull II og har hele eller deler av finansieringen fastlagt. Andre er i arbeidsprosessen med å 
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sikre et økonomisk grunnlag. I en slik sammenheng er det ikke rom for de store endringene, men det er viktig 
å sikre erfaringsoverføring i det med å skrive gode søknader og formidle tips om løsninger som fører fram. 
Videre må NHO-S se hva de kan bidra med i å støtte opp om finanseringsarbeidet.  
 
Vi har tidligere understreket at en må ta høyde for ulik kostnadsstruktur mellom store og små regioner. 
Utover det ønsker vi å knytte noen innspill til finansiering i en videreført modell – etter selve utprøvingen. 
Siden det ikke er fastlagt noen endelig modell per tid, er også mulighetene for å tenke ulike økonomiske 
løsninger til stede.  
 
I en videreført permanent løsning med Global Future program mener SINTEF at det fremdeles bør legges 
opp til at det gis en form for supplerende statlig støtte. Per tid har midlene fra NHD og BLD kommet godt 
med, men det er fremdeles behov for å legge opp til en bred satsning på Global Future i Norge fremfor å 
bygge ned tilbudet til noen få regioner eller områder. Det siste vil være svært uheldig gitt at satsningen er å 
regne som ny og delvis i støpeskjeen og mange arbeidsplasser fremdeles har lite kjennskap til Global Future. 
Samfinansiering mellom statlige myndigheter og NHO vil sikre at programmet kan videreføres på en solid 
måte. Vi foreslår at NHO-S avklarer muligheten for en slik samfinansiering gjennom videreført støtte fra 
NHD og gjerne med involvering fra flere andre departement.  
 
Å spisse målgruppen i den retningen vi har anbefalt åpner for at en reelt kan vurdere bruk av egenandeler til 
å dekke noe av kostnadene. Det har særlig vært gruppen arbeidsledige deltakere som gjorde det problematisk 
å operere med egenandel i opprinnelig modell. Bruk av egenandel sikrer både motivasjon og fullføring hos 
deltakerne, men det krever også at deltakerne kvalifiserer til å inngå i programmet. Størrelsen må vurderes 
mer nøye og ikke settes så høyt at de blir en hinder for deltakerne.  
 
Vi mener at NHO sentralt må jobbe med å få med 2-3 større selskaper i Norge som kan fronte Global Future 
gjennom å bidra med større økonomiske sponsorbeløp. De må tilsvarende da få anledning til å gjøre bruk av 
Global Future som markedsføringsmåte i retning CSR eller mer toneangivende fremtidstenking. Dette må 
være partnere som har finansiell kapasitet, og videre at de verdimessig har en god match med NHOs 
politiske budskap med Global Future. Vi har mer tro på at næringslivet på bedriftsnivå kan støtte 
sentralleddet enn at en kan forvente at hver region skal hente ut betydelig med midler fra regionalt nærings- 
og arbeidsliv. Vi har tidligere i rapporten poengtert at det her må tas høyde for at regionene har ulike 
forutsetninger.  
 
Videre må det være mulig at andre bedrifter kan gå inn med støttebeløp, og tilsvarende kunne tillates å nevne 
at de støtter Global Future økonomisk i sine årsmeldinger. Vi har foreslått en løsning der NHO tar hånd om 
formuleringer og med det å ha en styring over form og innhold av det som bedrifter formidler om det å være 
stor eller liten sponsor til Global Future. Det blir for svakt å overlate en så stor del av finansieringsbehovet til 
regionene framover slik dagens ordning er basert på. I første omgang bør Global Future videreføres i en ny 
treårig periode, og vi oppfordrer NHO til fortsatt å ta full hånd om en videreført Global Future program. Det 
er for tidlig å overlate all drift av et slikt konsept til et annet selskap eller institusjon. 
 
Vi i SINTEF som har evaluert denne delen av gjennomføringen av Global Future ønsker NHO lykke til i det 
videreførte arbeidet.  
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Vedlegg 1: 
 
OVERSIKT OVER TABELLER I RAPPORTEN 
 
Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i høyere utdanning (unntatt doktorgrad) i 
   prosent av registrert årskull (19-24 år), etter kjønn, for år 2000 og år 2009. 
 
Tabell 2 Fordelingen av deltakere etter landområde. Tabellen omfatter de som har besvart spørre-

undersøkelsen, (N= 220). 
 
Tabell 3 Andelen deltakere som sier de er svært fornøyd/fornøyd med ulike sider ved intervju-

prosessen, (N=220). 
 
Tabell 4 Andelen deltakere og prosjektledere som er svært fornøyd/fornøyd med læringsgruppene 
   Deltakergruppe, N= 220, Prosjektledere, N=11. 
 
Tabell 5 Regionale variasjoner i deltakernes vurdering av læringsgruppene, (N=220). 
 
Tabell 6 Hovedtema på mentormøtene. Tallene er prosentvis andel av mentorer som har oppgitt dette 

som hovedtema, flere svar mulig, N=225. 

Tabell 7 Mentorenes vurdering av utbytte av å være mentor, i prosent, N=225. 

Tabell 8 Prosentandelen deltakere og mentorer som sier seg svært ening eller enig i ulike forbedrings-
punkter for mentorordningen i Global Future, N=220 (deltakere), N= 225 (mentorer). 

 
Tabell 9 Oversikt over karrierebevegelser uttrykt i prosent av alle deltakerne i programmet, N=303. 
 
Tabell 10 Ulike forhold ved programmet som har virket positivt inn på at deltakere har påtatt seg 

lederansvar, (N=49). 
 
Tabell 11 Ulike forhold ved programmet som har virket positivt inn på at deltakere har påtatt seg 

styreverv, N=37. 
 
Tabell 12 De viktigste gevinstene deltakerne tillegger det å delta i Global Future, N=220. 
 
Tabell 13 Deltakernes vurdering av nytte/utbytte av ulike sider av Global Future, N=220. 
 
Tabell 14 Deltakernes vurdering av sider ved prosjektleders rolle i programmet, N=220. 
 
Tabell 15 De regionale prosjektledernes vurdering av ulike sider ved programarbeidet, N=11. 
 
Tabell 16 Prosjektledernes vurdering av forhold knyttet til felles konsept og regional variasjon, N=11. 
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Vedlegg 2: 
 
OVERSIKT OVER FIGURER I RAPPORTEN 
 
Figur 1  De 5 mest attraktive sider som deltakerne knyttet til det å delta i Global Future, uttrykt som 

gjennomsnittsverdi, N=220. 
 
Figur 2  Deltakernes vurdering AFF/annen tilbyder av lederutviklingsdel (BI eller andre). 

Gjennomsnittstall, N=220. 
 
Figur 3  Deltakernes vurdering av styrekompetanse (BI eller andre tilbydere). Gjennomsnittstall, 
   N=220. 

Figur 4  Deltakernes vurdering av retorikk-kurs (Retorisk Institutt). Gjennomsnittstall, N=198. 
 
Figur 5  Deltakernes vurdering av NHOs temadager. Gjennomsnittstall, N=220. 

Figur 6  Deltakernes vurdering av utbytte av de ulike kursmodulene, N=220. 
 
Figur 7  Deltakernes vurdering av ulike sider ved læringsgruppene, N=220. 
 
Figur 8  Deltakernes vurdering av gruppedynamikken i læringsgruppe, N=22. 
 
Figur 9  Deltakernes samlede vurdering av læringsgruppen deres, vurdering uttrykt i prosent. Rød 
   stiplet linje indikerer gjennomsnittsverdien, N=220. 
 
Figur 10 Deltakernes vurdering av hva som må forbedres med læringsgruppene, N=220. 
 
Figur 11 Mentorenes vurdering av rekruttering og opplæring i mentorrollen. Gjennomsnittstall, 

N=225.  
 
Figur 12 Deltakernes og mentorenes vurdering av ulike aspekter ved mentorordningen, 

Gjennomsnittstall, N=220 (deltakere) og 225 (mentorer). 
 
Figur 13 Deltakernes og mentorenes totalvurdering av mentorordningen, prosentvis fordeling på skala 

fra 1 til 10. De stiplede linjene indikerer gjennomsnittsverdi for deltakere (rød) og mentorer 
(blå), N=220 (deltakere) og 225 (mentorer). 

Figur 14 Deltakernes vurdering av utbytte ved ulike sider av mentorordningen, N=220. 
 
Figur 15 Deltakernes totalvurdering av Global Future, prosentvis fordeling på skala fra 1 til 10. Stiplet 

rød linje indikerer gjennomsnittsverdi, N=220. 
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