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Innhold

Introduksjon Problem Behov Idé

Løsning Fordeler Prototype Veien videre

Denne konseptpresentasjonen er laget som en pitch for å selge inn konseptet til virk-
somheter og bedrifter, både private og offentlige. Målet er at tjenesten skal fungere på 
kryss av ulike sektorer og samarbeide tett med næringslivet i arbeidet med å få flere 
flyktninger ut i relevant jobb.
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Faller fortere fra
Etter mellom syv og ti års botid har 
sysselsettingen blant flyktninger en tendens til å 
falle. Dette gjelder spesielt for menn.

Rapport ”Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet” av Bratsberg, Raaum og Røed (2016) Kan lav arbeidsdeltakelse skyldes at 
flyktninger ikke får relevant arbeid?

Færrest i jobb
Kun 41,3 % av syriske flyktninger i alderen 16-66 
er sysselsatt i Norge. I hele befolkningen var til-
svarende andel på 72,7 % (SSB, 2021)

Vi kan ofte lese i media at flyktninger mottar sosialhjelp og ikke integreres godt nok i samfunnet. 
Flyktninger er innvandringsgruppen som har lavest sysselsettingsandel. Introduksjonsordningen 
skal styrke flyktningers mulighet for å delta i arbeidslivet og bli økonomisk selvstendige. Selv om 
ordningen bidrar med å få flere i arbeid er det likevel mange som faller fra etter noen år (IMDi, 
2020). I rapporten ”Hvorfor faller flyktninger ut av arbeidslivet” (2020) er det nevnt flere grunner til 
frafall. Kan en av de bakenforliggende årsakene skyldtes at flyktninger ikke får relevant arbeid?

Mister jobben, som følge av nedbemanning. Mange 
flyktninger har løse arbeidskontrakter, som gjør 
det enkelt for arbeidsgiveren å avslutte deres 
arbeidsforhold først.

Må slutte som følge av helseproblemer. Flere nevner 
slitasje kyttet til tungt fysisk arbeid.

Flyktningen selv tar et valg om å slutte i jobben på 
grunn av mistrivsel eller andre årsaker.

Rapport ”Hvorfor faller flyktninger ut av arbeidslivet?” (Proba samfunnsanalyse, på oppdrag fra IMDi og AVDir, 2020)

Lavtlønnede yrker
Flere flyktninger er i deltidsstillinger eller kor-
tidsengasjementer, har et lavere lønnsnivå og 
er overrepresentert i enkelte bransjer (SSB  2017)

”Flyktninger bidrar ikke nok i samfunnet!”
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Dette er Mohammed

Dette er Mohammed. Han har et sterkt ønske om å klare seg selv og leve et meningsfylt liv i 
Norge. Han er en av 30 600 syriske flyktninger som har kommet til Norge siden 2014(SSB, 
2021). Mohammed kom som asylsøker i 2016 og bodde på asylmottak i over et år. Etter at han 
fikk bosted i kommunen, deltok han i introduksjonskurset, før han tok videre utdanning for å få 
godkjent ingeniørutdanningen sin etter norske krav. Reisen for å komme dit han er i dag har vært 
både lang og tøff, men han har jobbet hardt og lært seg norsk. Hans mål er å få en relevant jobb 
som ingeniør i Norge.

Han er flyktning fra Syria og har 
bodd i Norge i snart 5 år

Han har ingeniørutdanning fra 
hjemlandet og godkjent Bachelor i 
ingeniørfag i Norge

Mohammed er 32 år. Han er gift 
og har en datter på 3 år. De bor i 
Oslo.

“Å måtte starte et nytt liv har 
vært tøft og vanskelig. Før jeg 
kom til Norge jobbet jeg som 
ingeniør, men nå må jeg ta de 
jobbene jeg kan få”

”Jeg kjenner ikke 
mange nordmenn.”
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Visste du at..

Mohammed og1 av 4 
innvandrere er overkvalifisert for 
jobben sin (SSB, 2016)

Han og nesten 2500 syriske 
flyktninger i Norge har høyere utdan-
ning, med ikke relevant jobb (basert på tall fra SSB, 
2018)

Det er 25% mindre sannsynlig at 
han blir kalt inn til intervju, bare fordi 
han har et ikke norsklignende navn. Han 
har derfor mindre sannsylighet for å få 
relevant jobb Rapport ”Diskrimineringens omfang og årsakert” (2012)

Dette er urovekkende tall, som det er viktig at vi tar innover oss. Det finnes altså tusenvis 
av høyt kvalifiserte innvandrere og flyktninger som ikke er i jobb, eller i en jobb de er over-
kvalifisert for. Dårlig utnyttet kompetanse medfører en stor samfunnsøkonomisk kostnad. 
I tillegg er det demotiverende og trist for enkeltindividet som ikke får brukt sin utdanning 
eller erfaring. 

“Det har vært tøft å innse at jeg i 
Norge kanskje aldri får muligheten 
til å jobbe med det jeg har utdannet 
meg til.”
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Næringslivet

Samfunnet
Flyktning

Frivillig

Å få flere flyktninger i relevant arbeid vil være lønnsomt for samfunnet og staten Norge, 
næringslivet og bedrifter og ikke minst enkeltindividet. Mange flyktninger har det vanskelig 
med å få relevant jobb i Norge, fordi systemet ikke er tilrettelagt godt nok for et flerkulturelt 
arbeidsmarked. Mangfoldige team kan skape mer innovative løsninger, fatte bedre beslutnin-
ger og det gi et bedre resultat på bunnlinjen. Fordi problemet er sammensatt, må en løsning 
ligge i skjæringspunktet mellom ulike interressenters behov. 

”Det eneste jeg vil er å bruke 
utdanningen min og ferdighetene 
mine i relevant jobb og føle meg 

inkludert i samfunnet”

”Som frivillig ønsker jeg å bidra og 
har behov for å gjøre noe nyttig for 

samfunnet”

”Samfunnet er avhengig av en høy 
arbeidsdeltakelse for å sikre en 

bærekraftig velferdsstat”

”Næringslivet har behov for 
mangfoldige arbeidsteam, for å skape 

innovative løsninger, fatte bedre 
beslutninger og få bedre resultat på 

bunnlinjen ”

Flyktninger i relevant arbeid 
gir verdi for alle
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Veien til relevant arbeid

I Norge bruker 1 av 3 
nettverk i jobbjakten

6 av 10 
stillinger i Norge blir ikke utlyst

og 40% får jobb gjennom nettverk 
og bekjentskaper

Rekrutteringsundersøkelsen fra Aetat (2005). Undersøkelsen baserer seg på opplysninger 
fra 4 480 norske bedrifter i privat og offentlig sektor.

Mohammed er ny i Norge og kjenner 
derfor få nordmenn. Han har jobbet 
hardt for å komme dit han er i dag, men 
har ikke klart å få seg relevant jobb.

”Det er ikke lett å få jobb i 
Norge, uten å ha et nettverk”

Begrensede norskkunnskaper, lite kjennskap til norsk arbeidsliv og kultur, manglende 
nettverk i Norge, samt fordommer og opplevd risiko for arbeidsgiver kan være noen 
av de viktigste årsakene til at det er vanskeligere for innvandrere å komme i relevant 
arbeid. Dette er hindringer som ikke kan løses på egenhånd og det er derfor behov 
for å hjelpe flyktninger i arbeid. Samtidig viser statistikk at nettverk er en av de mest 
brukte metodene for å få jobb i Norge.
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Hvordan kan Mohammed få et relevant 
nettverk i bransjen han vil jobbe i?

“Det er vanskelig å bli kjent 
med nordmenn. For dem er 
jeg er annerledes”

Ufordringene til Mohammed handler kanskje i det store og hele om mangel på nettverk. 
Det sies at bak ethvert menneske som har oppnådd suksess, står det et team av gode 
og nære relasjoner bak. 

Mohammed vil bidra i samfunnet og bruke 
kompetansen sin! Problemet er at han ikke 
får seg relevant jobb
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Løsning

Flett

Mye verdifull kompetanse går tapt ved at innvandrere ikke slipper til i arbeidslivet. Dette er en 
stor kostnad for samfunnet. Kunnskapen og nettverket til en med erfaring fra norsk arbeidsliv 
kan være nøkkelen. Vi kobler innvandrere og frivillige med samme utdanningsbakgrunn i et men-
torprogram på tvers av kulturer. Slik skaper vi verdifulle relasjoner og et mer fremtidsrettet ar-
beidsliv. Flett er en ny mentortjeneste for nettverksbygging, som skal fungere som et springbrett 
inn i arbeidslivet. Idéen er å gi flere høytutdannede flyktninger relevant nettverk innen bransjen 
de vil jobbe i og på den måten øke sannsynligheten for å få flere flyktninger i relevant arbeid.

En ny tjeneste som kobler flyktninger og frivillige fra 
næringslivet sammen gjennom et mentorprogram
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Flett - en løsning som

Skreddersydd Tillitsbyggende Profesjonell Personlig

For å best mulig lykkes med integrering kreves en kollektiv innsats med løsningener som strekker seg 
på tvers av sektorer for å sikre helthetlig integrering og inkludering av nye landsmenn. 

Mentorprogrammet gir flyktninger et større og relevant nettverk, kunnskap om norsk kultur, arbeidsliv 
og fagbegreper, samt hjelp med CV og jobbsøking. I tillegg er et av målene med mentorprogramet å 
bekjempe fordommer og fremmedfrykt i arbeidsmarkedet. Programmet kobler mentorer med lang erfa-
ring fra norsk arbeidsliv sammen med kompetente flyktninger. På den måten skapes relasjoner på tvers 
av kulturer, og videreføres kompetanse slik at flere nykommere får bidratt i det norske arbeidsmarkedet. 

..skaper mangfoldige, bransjerelevante nettverk

..bekjemper fremmedfrykt og fordommer

..bygger bro mellom ulike kulturer

..øker sannsynligheten for å få flere flyktninger i relevant jobb

..bidrar til et fremtidsrettet og mangfoldig næringsliv

Bli med og flett nettverk på tvers av kulturer for et mer 
mangfoldig og fremtidsrettet arbeidsliv!
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I Flett tror vi at nøkkelen til velykket nettverksbygging gjennom mentorprogram krever 
ressursterke og relevante mentorer og et godt samarbeid med næringslivet. 

Flett

Flett er et samarbeid

• Med bedrifter som ønsker et mangfoldig næringsliv
• Dyktige mentorer fra næringslivet
• Og kompetente flyktninger
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Hvem kan få mentor i Flett?
• Du er ung flyktning i Norge
• Du har høyere utdanning (minimum Bachelor) 
• Ønske om å få et relevant, bransjerettet nettverk 
• Mål om å få en mer relevant jobb
• Språknivå B2 i norsk

Hvem kan bli mentor i Flett?
• Nordmenn med lang erfaring fra norsk næringsliv
• Kompetanse innen relevant fagfelt, norsk språk, arbeidskultur og jobbsøking 
• Ønske om å hjelpe flyktninger og innvandrere å komme ut i relevant jobb
• Nysgjerrig på å lære om andre kulturer
• Rolle som pådriver i en annen persons utvikling
• For å bli mentor må du rekrutteres gjennom Flett sitt nettverk

Som deltaker i Flett kalles du for mentee. Du blir matchet med en av våre mest relevan-
te mentorer basert på dine opplysninger. Du og din mentor skal jobbe sammen i opptil 
et år med å gi deg nyttige verktøy for å få relevant jobb. Som menti vil du møte bransje-
relevante mennesker for å bygge nettverk, få hjelp med CV og jobbsøking og få nyttig 
kunnskap norsk arbeidsliv.
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Mohammed vil gjerne bli 
kjent med flere nordmenn 
og få et nettverk i 
ingeniørbransjen

Kristian har et stort nettverk i 
bransjen og er godt kjent med 
norsk arbeidskultur. Han vil 
gjerne være mentor i Flett!

Denne bedriften har et mål om 
øke mangfold. De har inngått et 
samarbeid med Flett og har spurt 
utvalgte av sine ansatte om å 
være mentor i Flett.

Hvordan fungerer Flett?
• Mentor og mentee registrerer seg i Flett-appen eller hjemmesiden og fyller ut informasjon 
• De blir matchet som mentorpar basert på felles yrkes- og utdanningsbakgrunn, geografisk nærhet og personlighet
• I appen får de noe informasjon om hverandre i forkant av sitt første møte
• De avtaler seg i mellom hvor ofte de skal møtes og hvilke forventninger de har til hverandre
• Begge signerer en mentoravtale, før de legger en plan for programmet
• Organisering av møter og kommunikasjon kan skje via Flett-appen
• Ved behov kan mentee få veiledning av andre relevante mentorer
• Flett vil også arrangere kurs og nettverkssamlinger underveis som både mentee og mentor kan delta i
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Mohammed kjenner få 
nordmenn. Han jobber som 
bussjåfør, men vil veldig 
gjerne få relevant jobb som 
ingeniør

Han hører om 
mentorprogrammet 
Flett fra kommunen og 
får lyst til å prøve det ut

Han laster ned appen og fyller ut 
informasjon som interesser, alder 
og bosted. Etter noen dager får 
han varsel fra Kristian som vil 
være hans mentor

Kristian og Mohammed møtes 
over en kaffe for å bli kjent og 
legger en videre mentorplan. De 
to blir enige om hvor ofte og når 
de skal møtes og hva de ønsker 
av og kan tilby hverandre. Et 
krav fra Flett er minimum en 
gang i måneden

Kristian hjelper Mohammed med 
utfordringer i hverdagen, CV og 
jobbsøking, forslag til frivillige 
organisasjoner han kan delta i og 
introduserer han for nye mennesker 
som er relevant for å utvide nettverket 
til Mohammed i Norge. Samtidig lærer 
Mohammed Kristian om sin kultur

Et av målene for Mohammed 
er å bli kalt inn til intervju og 
få en relevant jobb. Det klarer 
han etter et år
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Deltakelse i arbeidslivet er noe langt mer enn bare en lønn. En jobb sikrer Mohammed inntekt, 
et sosialt nettverk og muligheter til å bruke sine evner og ressurser. Regjeringen og språkrådet 
skriver at arbeidsplassen er en god arena for integrering og språkopplæring og dette mener vi i 
Flett også. Derfor vil Flett være en døråpner for å få flyktninger i relevant arbeid.

oppfølging og individuelt 
tilpasset hjelp

et større og relevant
 nettverk i Norge

verdifull kunnskap

arena for praktisering av 
norsk språk

øker sannsynligheten hans 
for å få relevant jobb

mulighet til å få praktisk hjelp ut 
fra egne behov
tilpasset hans hverdag

lære fagbegreper

kulturforståelse 
rettet mot norsk ar-
beidskultur

jobbsøking, CV og 
jobbintervju

en sosial aktivitet 

bedre språkkunnskaper

føle seg mer inkludert i 
samfunnet

Flett gir Mohammed

venner og sosial kontakt
• Et gratis tilbud som kan hjelpe han å få relevant jobb
• En personlig mentor i opptil 1 år
• Mulighet til å møte og bygge nettverk med relevante 

mennesker
• Hjelp med å se muligheter og aktuelle arbeidsplasser
• Sosialisering og praktisering av norsk språk
• Kunnskap om norsk arbeidskultur
• Hjelp med CV, søknad og intervjuforberedelser
• Møte og høre erfaringer fra mennesker i samme situasjon
• Oppmuntring, økt selvtillit, selvinnsikt og økt motivasjon

Mentorprogrammet har til hensikt å gjøre det enklere for 
Mohammed å komme ut i jobb, bli tryggere på seg selv, etablere 
et relevant nettverk, og forberede seg til arbeidslivet.
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• Blir kjent med nye mennesker og lærer om andre kulturer
• Får mentorkurs og lærer om rollen som mentor
• Bedre forståelse for mennesker med annen bakgrunn
• Er med på å bekjempe fordommer og fremmedfrykt
• Anerkjennelse fra arbeidsgiver

I Norge har vi et næringsliv som krever høy kompetanse, men vi er også et samfunn med sterk dugnadsånd og frivillig arbeid har 
potensiale til å løse samfunnsutfordringer på kryss av ulike sektorer. Å få flere flyktninger i arbeid gagner alle, flyktningen selv, samfun-
net og næringslivet. Basert på erfaringer fra andre mentorprogram er det avgjørende med relevante mentorer og sikre en god match 
mellom menti og mentor. Derfor må du bli rekruttert for å bli mentor i Flett. Du kan enten rekrutteres gjennom arbeidsplassen din, 
dersom bedriften har inngått et samarbeid med Flett eller du kan rekrutteres via allerede menotrer i Flett. Som mentor kobles du med 
en flyktning som vil jobbe med ditt fagfelt. I opptil et år jobber dere sammen for å gjøre menti bedre rustet til å få relevant arbeid. Du 
vil få tilgang på verktøy og metoder som hjelper deg i mentorrollen og som gjør det lett å planlegge og gjennomføre møter. 

Kristian er blant 60 % av Norges 
befolkning som deltar frivillig. Ytterligere 31 % 
vil gjerne eller kanskje bli frivillig (Frivillig.no, 2021)

Han og 89 % av befolkningen mener 
innvandrere i Norge bør ha samme mulighet 
til arbeid som nordmenn (SSB, 2019)

72 % deler Kristians oppfatning om 
at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk 
arbeidsliv og beriker det kulturelle livet i 
Norge (SSB, 2019)

Den viktigste årsaken til å delta 
frivillig er å bli spurt om det!

”Jeg ønsker å forstå syrisk 
kultur på lik linje med engelsk 
og svensk kultur. Da vil vi 
jobbe bedre sammen.”

Flett gir Kristian som mentor

En mentor fungerer som veileder og bidrar med sin ekspertise. Mentorer i Flett vil 
ha kunnskap om norsk språk, bransjerelaterte fagbegreper, norsk arbeidskultur og 
normer, samt CV, jobbsøking og intervjuprosess. Som mentor vil du ha mulighet til 
å hjelpe unge utdannede flyktninger med å bli mer vellykket og gi flere muligheten 
til å få relevant arbeid. Det er viktig å være støttende og motiverende slik at 
flyktninger kan utvikle sine svakheter og bygge opp sine styrker. Vi forventer også 
at våre mentorer skal kunne sette opp minst ett møte per måned. For å bli mentor 
i flett må du rekrutteres gjennom nettverk.
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For å sikre at mentortjenesten bidrar til at flere flyktninger får relevant arbeid, ønsker Flett å sam-
arbeide med bedrifter som satser på mangfold. Gjennom et samarbeid med Flett bidrar dere 
ikke bare til å hjelpe mennesker med å finne seg en jobb og sin plass i samfunnet, men får også 
muligheten til å delta i et program som er engasjerende og utviklende for de ansatte og møte nye 
potensielle arbeidstakere. Det er ingen krav om ansettelse av jobbsøkere for å samarbeide med 
oss.

• Mulighet til å være med å løse en stor samfunnsutfordring ved å få flere 
flyktninger i relevant jobb

• Mangfoldskompetanse i praksis
• Møte med nye, spennende mennesker og potensielle arbeidstakere
• Tilgang til et profesjonelt nettverk av mentorer, flyktninger og bedrifter
• Bidra til å bekjempe fremmedfrykt og fordommer
• Utviklende og engasjerende for ansatte og ledere

Flett gir bedriften

Flett

“Som bedrift må vi speile det 
markedet vi opererer i. Mangfold 
gir oss et bredere perspektiv 
og øker vår forståelse av våre 
kunders utfordringer og behov”
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Flett ønsker å bygge et relevant  
nettverk av bedrifter som ønsker 
et mangfoldig arbeidsliv. Flett vil 
derfor oppsøke næringslivsledere 
for å inngå samarbeid

Arbeidsgiver spør aktuelle ansatte 
om de ønsker å bli frivillig mentor i 
Flett. Det øker sannsynligheten for å 
rekruttere de beste og mest relevante 
mentorene

Elise og Kristian jobber i 
samme bedrift og ønsker å 
bli mentorer i Flett. Etter å ha 
registrert seg i appen og blitt 
godkjent Flett-mentor, får de 
et introkurs om ”hvordan være 
en god mentor” i regi av Flett

Idéen bak Flett

For å rekruttere de mest relevante mentorene i Flett, har vi valgt en rekrutteringsprosess litt uten-
om det vanlige. Du må bli spurt om å bli mentor! Dette kan skje på to måter. Enten har din be-
drift inngått et samarbeid med Flett og bedriften vil internt rekruttere sine mest relevante ansatte 
som mentorer. Man kan også rekrutteres ved å bli anbefalt av en som allerede er Flett-mentor. 
Uansett vil våre mentorer rekrutteres gjennom nettverk.

Samarbeidet går ut på at bedriften 
internt vil rekruttere frivillige men-
torer til Flett. Flett vil gi bedriften 
potensielle arbeidstakere og mang-
foldskompetanse i praksis

Flett
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Unikt med Flett

Flett

Det finnes andre mentorordninger og det finnes andre organisasjoner som arbeider 
for å få flere flyktninger i arbeid, både i Norge og utlandet. Likevel er behovet langt i 
fra dekket og det er derfor stort behov for Flett. Flett vil leve i symbiose med andre 
eksisterende løsninger og lære av andre tjenesters styrker og svakheter.

Flett garanterer den gode matchen
I Flett vet vi hvor avgjørende det er med god match mellom mentee og mentor. Derfor må 
deltakere i programmet fylle ut personlig informasjon, slik at vi kan matche de beste kandidatene 
basert på faktorer som personlige egenskaper, interesser, fagfelt, alder og bosted. I et mentorpar 
er det viktig med fokus på det mellommenneskelige og det profosjonelle.

Flett har de mest relevante mentorene
Fordi Flett bruker sitt eget nettverk av bedrifter og mentorer i rekrutteringen av nye mentorer, 
sikrer vi de beste mentorene. Flett samarbeider med næringslivsledere som spørr utvalgte 
ansatte om å bli mentorer i Flett. Etter å ha blitt rekruttert av bedriften sin og blitt godkjent som 
Flett-mentor, vil man kun bli mentor dersom mentor og menti er en god match for hverandre. 

Flett er fleksibel tredjepart
Flett er fleksibelt! Målet er å få flere flyktninger i relevant jobb. Veien blir til etter behov. Tjenesten 
er fleksibel og utformes i hvert mentorpar ut ifra behov, forventninger og muligheter. Hver mentor 
får et kurs og verktøy de kan bruke i programmet. Fordi Flett er en frivillig organisasjon, har vi 
mulighet til å samarbeide med kommunen og bedrifter og snakke på kryss av ulike sektorer. Det er lett å bruke Flett!
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For å rekruttere flyktninger, vil Flett samarbeide med kommunen og NAV for å rekruttere aktuelle 
deltakere. Målgruppen vil i hovedsak være unge, flyktninger som har gjennomført introduksjons-
kurset for 1-5 år siden.

Rekruttering av flyktninger

Flett

Av og til er det kun det lille ekstra som skal til for å inkludere en person som 
står utenfor arbeidslivet. NAV tilbyr veiledning, økonomisk støtte og hjelp til 
å finne de riktige kandidatene (NAV, 2021). Flett har et tett samarbeid med NAV og 
introduksjonskurset i kommunene for å finne aktuelle kantidater i målgruppen. 

Flett ønsker å være et nasjonalt tilbud. Tjenesten vil avhenge av hvor det finnes 
flyktninger i målgruppen og hvor det finnes relevante bedrifter med gode 
mentorer og tilgjengelige arbeidsplasser. Her er Oslo kommune valgt som 
et eksempel på samarbeidskommune. Som følge av Covid-19 kan deler av 
mentortilbudet gjennomføres digitalt, dersom det midlertidig ikke er mulighet 
for å møtes fysisk.
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Finansiering

Flett har søkt til Oslo kommune om Statlig tilskudd for 2021 til integreringsarbeid 
i regi av frivillige organisasjoner. Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke 
arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere. Søknadsbeløp på minimum 
kr 10 000 og maksimum kr 1 000 000. Frivillige organisasjoner som er registrert i 
Frivillighetsregisteret kan motta støtte (Oslo Kommune, 2021).

Flett søker støtte til følgende delmål:

• Tiltak som skaper arenaer for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, 
arbeidsliv og kommune

• Tiltak som bidrar til felles møteplasser mellom innvandrergrupper og 
majoritetsbefolkningen

• Tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom for 
eksempel norsktrening og arbeidsrettede tiltak

Flett er en frivillig organisasjon og i utgangspunktet ikke avhengig av økonomiske midler for 
å utføre sitt oppdrag. Likevel er det kjekt å ha noen midler og Flett ønsker å benytte seg av 
ekstern finansieringmodell. I tillegg til å søke tilskuddsordningen fra kommunen, vil Flett ta i mot 
donasjoner fra bedrifter, dersom dette tilbys. Pengene vil utelukkende bli brukt til deltakerne og 
for å drive organisasjonen frem. Det vil arrangeres mentorkurs, nettverkseventer og annet rele-
vant, slik som jobbsøkerkurs eller speed-intervju seminar. Noe av midlene vil også brukes for å 
utvikle felles verktøy for alle dletakere i Flett.



22

Positiv ringeffekt for individ, 
bedrifter og samfunn

Det å kunne se opp til noen, gir oss noe å strekke oss etter og det gir oss også læring 
på vår vei. Utfordringene knyttet til relevant arbeid kan i det store og hele handle om 
mangel på tette og nære relasjoner. Det sies at bak ethvert menneske som har opp-
nådd suksess, står det et team av gode og nære relasjoner bak. Vi mennesker er og 
blir flokkdyr. Har vi blitt et individfokusert samfunn, som har glemt hvor viktig vi er for 
hverandre?

For samfunnet betyr det..
bedre 

ressursutnyttelse

et mer bærekraftig 
næringsliv

flere lavkvalifiserte 
arbeidsplasser vil 

kunne fylles av de som 
i dag mottar sosialhjelp

at flere flyktninger 
inkluderes og deltar i 

samfunnslivet
Dersom Mohammed og flere 
flyktninger får relevant arbeid 
gjennom Flett, vil det gi flere 
bedrifter..

positive holdninger 
til et mangfoldig 

arbeidsliv

konkurransefortrinn flere innovative 
løsninger

bedre 
beslutninger

bedre resultat

oppfølging og individuelt 
tilpasset hjelp

et større og relevant
 nettverk i Norge

verdifull kunnskap
om norsk 
arbeidsliv

praktisering av 
norsk språk

sosial aktivitet 

For Mohammed vil 
mentorprogrammet Flett gi 
han..

et inkluderende, 
mangfoldig samfunn
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Flett

Flett nettverk for 
et mer mangfoldig 
og fremtidsrettet 
arbeidsliv!

Bli med i dag!
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Nettverksbygging på 
tvers av kulturer for 
et mer mangfoldig og 
fremtidsrettet arbeidsliv

Flett

Få mentor   Bli mentor   Om oss    Logg inn

Fletter 
behov

Fletter 
nettverk

Fletter 
kulturer

Fletter 
kompetanse



Flett nettverk for et mer 
mangfoldig og fremtidsrettet 
arbeidsliv!

”Følelsen av å være en del 
av noe og ikke være alene i 
jobbsøkerprosessen, betyr 
mye for meg. Gjennom Flett 
har jeg fått en mentor som har 
gitt meg mye selvtillit på veien 
mot relevant jobb.”

Last ned appen!



Tilbakemeldinger

Flett
26

”Digger at konseptet er 
lett å forstå konseptet 
og generelt en veldig 
luftig presentasjon! 
Fine illustrasjoner og 
fargevalg!”

- Designstudent 22

”Det er viktig for meg å ha en 
mentor jeg føler jeg har noe til 
felles med og kan være trygg på”

- Flyktning, 31

”Dette hadde jeg gjerne blitt 
med på! Heier på mangfold på 
arbeidsplassen!”

- Potensiell mentor, 35 

”Jeg tror mentorordningen kan bidra 
med å korte ned tiden det tar for unge og 
forholdsvis nyankomne innvandrere å få 
relevant arbeid”

- Potensiell mentor, 24 

”Synes det er fint at 
man får en personlig 
mentor. Det skaper tillit og 
trygghet.” 

- Kommunearbeider, 39

”Jeg kjenner meg igjen i 
Mohammed. Jeg selv føler det 
på akkuratt samme måte og tror 

Flett hadde passet bra for meg”

- Flyktning, 36
”Jeg ville brukt 
denne tjenesten!”

- Flyktning, 28

”Jeg tror denne løsningen 
ville fungert veldig fint.” 

- Arbeidsgiver, 56
”Det virker 
profesjonelt!” 

- Arbeidsgiver, 47

”Hver gang jeg tenkte på et 
spørsmål til tjenesten, fikk jeg 
svaret på neste side”

- Designstudent, 23 

”Konseptet virker 
svært gjennomført 
og realiserbart!”

- Student, 21

”Har ikke sett noe 
lignende før” 

- Potensiell mentor, 40



27

Litteraturliste

Litteratur
Grimsgaard, W. (2018). Design og strategi. Prosesser og metod-
er for strategisk utvikling av design. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Penin, L. (2018). An introduction to service design: designing the invisible. London: Bloomsbury 
Visual Arts

Stickdorn, M & Schneider, J. (2011). This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases. Nether-
lands: BIS Publishers

Rapporter
Bratsberg, Raaum og Røed. (2016). ”Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet” Hentet fra htt-
ps://www.idunn.no/spa/2016/03/flyktninger_paa_det_norske_arbeidsmarkedet

Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker - Etniske minoriteters 
tilgang til norsk arbeidsliv (ISF-rapport 2012:1) Hentet fra IMDi.no

Hovde, C. (2016, 6. oktober). Hvorfor skal du bli mentor? Ledernytt.no. Hentet fra https://www.
ledernytt.no/hvorfor-skal-du-bli-mentor.5914966-311239.html
Aetat Arbeidsdirektoratet. (2005). Undersøkelse om rekruttering av arbeidskraft (PB-0890) Hentet 
fra https://www.nav.no/

Proba Samfunnsanalyse. (2020, mars). Hvorfor faller flyktninger ut av arbeidslivet? (ISSN: 1891-
8093) Hentet fra https://www.imdi.no/contentassets/a9cc8d30b1f142f3b850ab117f54c5bc/hvor-
for-faller-flyktninger-ut-av-arbeidslivet.pdf

Tankesmien Agenda, Ti bud for bedre integrering (2015) www.tankesmienagenda.no/wp-content/
uploads/Perspektivnotat-Ti-bud-for-bedre- integrering-1.pdf s. 22 og 35 hentet 15.04.2021

Regjeringen. (2019). Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 
2019-2022. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/b98e1d0bbe9248cb94e-
00d1e935f2137/regjeringens-integreringsstrategi-20192022.pdf

Nettsider
Frivillig.no. (2021). Hvordan rekruttere frivillige. Hentet fra https://om.frivillig.no/hvordan-rekrutte-
re-frivillige

IMDi. (2020, 30. januar). Innvandrere i arbeidslivet. Hentet fra 
https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/innvandrere-i-arbeidslivet/

Statistisk Sentralbyrå. (2019). Folk flest er positivt innstilt til innvandrere. Hentet fra https://www.
ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/folk-flest-er-positivt-innstilt-til-innvandrere

Statistisk Sentralbyrå. (2019, 30. april). Arbeidskraftundersøkelsen. Hentet fra: 
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku


