
MiA
Mångfaldskompetens i företagen 
ger ökad konkurrensförmåga.

Mangfoldskompetanse i bedrift-
ene gir økt konkurranseevne





Dette er Interreg
EU-programmet Interreg Sverige-Norge inngår i 
målet ”Territorielt samarbeid” som skal styrke sam-
arbeidet over grensene i EU og tilgrensende land.

Området for Sverige-Norge-programmet strekker seg fra 
Jämtland/Trøndelag i nord til Västra Götalandsregionen i 
syd. Det finnes muligheter for å etablere samarbeid med og 
innenfor delområdene. Nytt for programperioden 2007–
2013 er at samtlige femten kommuner i Dalarna kan delta.

Åpent for alle
Interreg bygger på at hvert prosjekt finansieres felles av offent-
lige midler og EU-midler. En annen forutsetning er at det 
står en svensk og en norsk part bak hver søknad.
 Programmet er åpent for alle offentlige organsisasjoner 
og for en hel rekke andre aktører, for eksempel nettverk, 
samarbeidende bedrifter, foreninger, utdanningsinstistus-
joner, lokale utviklings og bygdeutviklingsgrupper og andre 
former for interesseorganisasjoner.

Tillväxt och livsmiljö
Interregprogrammet ska stärka innovativa projekt, kom-
petens och konkurrenskraft inom näringsliv, teknik och 
samhällsutveckling.
 I den här programperioden är ett par temaoråden särskilt 
prioriterade: ekonomisk tillväxt och attraktiv livsmiljö. Eko-
nomisk tillväxt handlar bland annat om insatser för utveck-
ling av företag, branscher, entreprenörskap, kompetens och 
infrastruktur, medan attraktiv livsmiljö omfattar insatser 
för exempelvis stads– och landsbygdsutveckling, folkhälsa 
och kultur.



MiA – Mångfald i Arbetslivet
MiA projektet är beviljat i EU-programmet Interreg Sverige 
Norge och målet med samarbetet är att stärka utvecklingen 
över gränsen i Gröna Bältet och inre Skandinavien. Samarbets-
partners är Stiftelsen Minerva i Dalarna och Trondheim 
Kommune i Sör Tröndelag. Projektet pågår under tre år. 
 Projektet bottnar i Dalastrategin – Med förenade krafter 
mot 2016 och Fylkesplanen för Tröndelagfylkene 2009 – 
2012. Båda dokumenten pekar på att ta tillvara all kompe-
tens i samhälle och arbetsliv och därmed möta samhällets 
och näringslivets behov av nytänkande och omställnings-
förmåga för att främja tillväxt och göra regionen mer 
dynamisk i framtiden.
 MiA projektet arbetar med att utveckla respektive metod-
er i Minervas Mentorprogram och Trondheim Kommunes 
Mentornettverk. Målgruppen är arbetssökande invandrare 
og marginaliserte personer utenfor arbeidsmarkedet. Givet-
vis är också hela regionen målgrupp. Projektet kommer att 
genomföra ett flertal gemensamma aktiviteter i Dalarna 
och Sör Tröndelag t.ex. seminarier för mentorer och adepter 
i projektet. Mentorerna utgör en viktig resurs som genom 
att vara ambassadörer för deltagarna i mentorprogram och 
mentornettverk gör det möjligt att förändra attityder och 
skapa viktiga nätverk i näringsliv och organisationer. 
 Projektet kommer också att arbeta aktivt med spridning 
och PR till rekryterare, arbetsförmedlingar m.fl. av de 
metoder som visar sig framgångsrika. Samarbete och sprid-
ning sker också med andra EU-projekt.
 Projektet ska karakteriseras av: gemensamt framåtriktat 
utvecklingsarbete, nytänkande och bestående samverkan 
och samarbete.

“Det handler ikke 
så mye om hva 
mentor kan gjøre 
for meg, men heller 
hva jeg kan gjøre, 
og å bruke min nye 
kunnskap rett”



Målet i projektet är :
•	 Ett	aktivt,	bestående	och	utvecklande	samarbete	
 mellan Stiftelsen Minerva och Dalarna som region och  
 Trondheim Kommune i Sör Tröndelag
•	 Att	utveckla	gemensamma	framgångsrika	metoder	för			
 invandrade arbetssökande kvinnor och män og 
 marginaliserte personer utanför arbetsmarknaden. 
•	 Att	deltagarna	i	mentorprogram	och	mentornettverk		 	
 får ny värdefull kompetens och att de får ett arbete. 
•	 Att	mentorerna	får	påfyllnad	av	kunskap	om	mentor- 
 skap som ger dem och företagen höjd kompetens   
 och bättre konkurrensförmåga. Och att mentorerna  
 i projektet tillägnar sig speciell kompetens i folkhälsa,   
 mångfald, miljö och jämställdhet.
•	 Att	de	nya	metoderna	som	utarbetas	i	projektet	blir 
  etablerade i de båda länen och på sikt sprids till övriga 
  regioner i Norge, Sverige och EU. 
   
Mervärdet i projektet är en korsbefruktning av tidigare 
erfarenheter inom ledarskap och utveckling från Minerva 
och Trondheim Kommune. Ett annat spännande mervärde 
är lärandet då två vitt skilda organisationer möts och sam-
arbetar. Mentorernas samverkan och utveckling samt 
möten i företagskluster bidrar också till spridning och 
mervärde. 

Kontinuerlig utvärdering genomförs av projektledningarna. 
Projektet evalueras av följdforskare från HUSK – Hög-
skolan och Universitetet i Sör Tröndelag.

“Jag har lärt mig 
mer om svenskt 
arbesliv på sex 
veckor än på tre 
år i Sverige”



Kort om mentornettverk
Vi har erfart at mange arbeidssøkere mangler infor-
masjon om de bransjene de ønsker seg inn i. Vi som 
jobber i det offentlige ser også at vi kommer til kort i 
det å gi riktig, oppdatert og nyansert informasjon om 
de ulike bransjene. Det er yrkespersoner i ”felten” 
best på. Videre vet vi at de aller fleste som får seg 
jobb på arbeidsmarkedet i dag, får det gjennom 
uformelle kanaler. 

 I Mentornettverk kobler vi derfor arbeidssøkere med 
yrkespersoner innenfor den bransjen arbeidssøkeren har 
kompetanse innenfor eller ønsker seg inn i. Yrkespersonen 
kaller vi mentor. En mentors rolle er å være veileder, in-
formant, sparringspartner, støtteperson og en døråpner for 
arbeidssøkeren, som vi kaller mentee. Gjennom samtaler 
bidrar mentor med sin yrkesbakgrunn, arbeidserfaring og 

engasjement, og stiller seg åpen til å invitere mentee med 
seg i faglige sammenhenger som f.eks seminarer og intro-
dusere han/henne for ressurspersoner og nyttige kontakter. 
Dette gir mentee muligheten til å bygge sitt eget nettverk 
for å kunne få en fot innenfor arbeidsmarkedet. 
  Det er Mentornettverks jobb å skaffe mentorer i de 
bransjer som er etterspurt og sørge for god match mellom 
mentee og mentor. Dette gjøres på bakgrunn av intervju av 
begge parter samt et matchingsmøte hvor de selv avgjør om 
matchen er god nok til å fortsette i et mentorsamarbeid. 



Stiftelsen Minervas  
mentorprogram
Stiftelsen Minerva  har sedan 1998 genomfört 
mentorprogram för arbetssökande invandrade 
kvinnliga akademiker, vilket är en grupp som sällan 
uppmärksammas som professionell resurs.

Målet är att adepten ska hitta ett lämpligt arbete som 
motsvarar kompetens, intressen och ambitioner. För vissa 
deltagare leder nya insikter till ett nytt yrke.
 I MiA-projektet kommer två mentorprogram att genom-
föras med tillsammans ca. 35 deltagare. Yrken som är rep-
resenterade är bl.a ingenjörer, språkvetare, journalist, 
biomedicinsk analytiker, ekonomer, sekreterare, administra-
törer, projektledare, sociolog, agronom och lärare. Några 
har flera akademiska examina och några har studerat vid 
universitet i flera länder. Många har engelska som 
arbets-språk förutom svenska.
 Matchningen mentor och adept görs mycket noggrant 
och är yrkesspecifik. Mentorerna är både män och kvinnor 
varav några varit både adepter och mentorer tidigare. 
 Programmet medverkar till att utveckla nya nätverk som en 
viktig komponent till ett framgångsrikt yrkesliv. Programmet 
pågår under ett år och ger stor möjlighet till såväl profes-
sionell som personlig utveckling. Innehållet är fokuserat 
mot arbetslivet. 

“Om jag på något 
sätt bidragit till  
min adepts fram-
gång, räcker det 
för att motivera 
mig att ställa upp 
som mentor igen”
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Presentasjon av Trondheim
Trondheim kommune har bred erfaring i arbeid med 
å bistå mennesker som står utenfor arbeidslivet. Det 
har lenge vært satset på å skape gode samarbeids-
former både med brukere av tjenestene og næring-
slivet. Som en del av det offentlige hjelpeapparatet 
yter derfor  Mentornettverk tjenester rettet mot 
Trondheims befolkning både med innvandrer og 
etnisk norsk bakgrunn.

Mentornettverk startet i 2006 etter initiativ fra Sosial og 
helsedirektoratet. Dette var en del av den nasjonale sats-
ningen TIO1) som hadde som formål å utvikle gode tiltak 
og metoder i norske kommuner i forhold til å oppnå høyere 
andel yrkesdeltakelse blant personer som levde av økono-
misk sosialhjelp. Tiltak som innebar tett og individuell opp-
følging av personer som hadde behov for det ble utviklet. 

I teamet som Mentornettverk er en del av, inngår også 
kommunens ”Ny sjanse” prosjekter, samt et tett samarbeid 
med NAV2). Dette utgjør en stor satsning fra IMDI3) og har 
som hensikt å bidra til at flest mulig innvandrere får seg 
jobb da arbeidslivet blir sett på som den viktigste arena for 
integrering i norsk samfunnsliv. Alle deltakere i ”Ny sjanse” 
får tilbud om mentor innenfor den bransjen de ønsker seg 
inn i. Mangfold i arbeidslivet blir betraktet som en ressurs og 
arbeidssøkere fra andre land har ofte erfaringer og kompetanse 
som norsk næringsliv kan dra stor nytte av. I vårt arbeid har vi 
et grunnleggende menneskesyn som innebærer troen på at 
mennesker har vilje og ressurser til å nå sine mål dersom de 
gis mulighet og tillit.

1) TIO: Tettere Individuell Oppfølging.
2) NAV: Arbeids og velferdsforvaltningen
3) IMDI: Integrering og mangfoldsdirektoratet



Stiftelsen Minerva  
Stiftelsen Minerva är ett regionalt kunskapscentrum 
för kvinnor och män i Dalarna.

Stiftelsen har förankring i stora och små företag, fackliga, 
politiska och offentliga organisationer. Minerva är inte 
vinstdrivande och ett okonventionellt arbetssätt präglar 
verksamheten. Minerva arbetar med ledarskap och ut-
veckling i mentorprogram, genom information, genom att 
bygga nätverk och genom att bedriva projekt.
 Minerva ser också till helheten i samhället som utgörs av 
att alla har rätt till en plats i arbetslivet oavsett kön, ålder, 
etnisk härkomst, funktionshinder o.s.v. Mångfalden i sam-
hället är en rikedom som måste tas tillvara. 
  Minerva har bedrivit mentorprogram sedan 1992 med 
inriktning på ledarskap och utveckling. Mentorprogrammen 
har bedrivits för kvinnor och män i Dalarna, men Minerva 
har också genomfört internationella mentorprogram i 
Europa. 1998 startade det första mentor– och integra-
tionsprojektet för arbetssökande invandrade kvinnor med 
akademisk utbildning. Dessa följdes av flera program då 
metoden med mentorprogram i kombination med praktik/
studier, kunskap om svenskt arbetsliv, arbetskultur, skapan-
det av yrkeskontakter och fruktbara nätverk gjorde att 99% 
av deltagarna hittade ett arbete, de allra flesta inom sitt 
eget yrkesområde. Deltagarna i Minervas mentorprogram 
representerar stor variation i mångfald och spridning i olika 
yrken. Kombinationen är oftast en extra resurs för svenskt 
arbetsliv, samtidigt som deltagarna framstår som förebilder 
för andra arbetssökande och för den unga generationen.
 Stiftelsen Minerva leds av en styrelse bestående av 
ledamöter från samhällets skiftande områden. Minerva ger 
ut nyhetsbrev och arrangerar seminarier och konferenser på 
aktuella teman inom ledarskap, utveckling och jämställdhet. 

“Genom att samordna flyg-
ningen och anpassa sig till 
varandra kan man utnyttja 
det uppströmsfält som bildas 
efter framförvarande fågel. 
Ledarfågeln tar ut kursen mot 
målet men man byter plats för 
att spara energi.”



Kontakt

Mentornettverk Trondheim kommune:
Telefon: +47 916 722 75
 +47 952 630 79
e-post:  arve-henning.solvang@trondheim.kommune.no
 jessica-carina.malmberg@trondheim.kommune.no
Hjemmeside: www.trondheim.kommune.no/mentor/

Stiftelsen Minerva: 
Telefon: +46 23 159 11
Mobil:  +46 708 403 280
e-post:  president@minerva.nu 
 kristina@minerva.nu
Hemsida: www.minerva.nu



Norsk-Svensk ordlista
artig   trevlig spännande kul 
huske   komma ihåg 
morsom   kul 
le    skratta 
smile    le 
rolig    lugn 
skuffet   besviken 
vindu   fönster 
mangfold  mångfald 
A/S    AB 
bedrift   företag 
mentee   adept 
nettverk   nätverk 

avis    tidning 
selskap   organisation
tiltak    åtgärd
nabo   granne
alene   ensam
glup   klyftig
grunnlag  grund för
følelse   känsla
utfordring   utmaning
etterspurt   efterfrågad, önskad
samfunn   samhälle

Svensk-Norsk ordlista
förmåga   evne
ökad    økt
yrkesområde  fag
utbildning   utdannelse
kuvert    konvolutt
gemensam   felles
trottoar    fortau
syfte    grunn for
fråga    spørre
erfarenhet   erfaring
företagskluster   bedriftsnettverk
konstig    snodig
stärka    styrke
rikta    rette

givetvis    selvfølgelig
ledamot   representant
aning    peiling
plats   sted
andas   puste
svår, besvärlig  vanskelig
omgivning  omgivelse
lyssna   lytte
rörelse   bevegelse
sällan   sjelden
erbjudande  tillbud



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund

Stiftelsen Minerva i Dalarna och Trondheim Kommune i Sör 
Trondelag genomför ett gränsöverskridande projekt, MiA, Mångald 
i Arbetslivet för att bidra till ökad ekonomisk tillväxt i regionen. 
Målgruppen i projektet är arbetssökande invandrade kvinnor med 
akademiska yrken og marginaliserte personer utenfor arbeits-
markedet. Tidigare framgångsrika metoder med mentorprogram 
och mentornettverk utvecklas ytterligare och sprids bl.a. genom 
aktiv PR, seminarier och utbildning samt genom mentorer och 
företag som medverkar i projektet.

Målen i projektet är:

•	 Ett	aktivt,	bestående	och	utvecklande	samarbete	mellan	Dalarna		 	

	 och	Sör	Tröndelag

•	 Att	utveckla	gemensamma	framgångsrika	metoder	för	målgruppen

•	 Att	deltagarna	i	projektet	får	ny	värdefull	kompetens	och	ett	arbete

•	 Att	mentorerna	får	ny	kunskap	om	mentorskap	som	ger	dem	och		 	

	 företagen	höjd	kompetens	och	bättre	konkurrensförmåga

•	 Att	de	nya	metoderna	som	utvecklas	i	projektet	blir	etablerade	och		 	

	 sprids	vidare	till	andra	regioner	i	Norge	och	Sverige	samt	i	EU.

Projektet	utvärderas	både	internt	och	externt	och	följeforskning	genomförs	av	

Trondheims	Högskola	och	Universitet.


