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Sammendrag
Rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse av hvem som har deltatt, hvorfor de har deltatt,
hvilke aktiviteter de har hatt, og hva de har fått ut av opphold gjennom stipend fra Erasmus
ansattmobilitet. Tiltaket er rettet mot både vitenskapelig og teknisk administrativt personale innen
høyere utdanning.
Undersøkelsen omfatter stipendmottakere i 2008, det første året dette tiltaket ble gjennomført, og
bygger på søknads- og rapporteringsmateriale fra programforvaltningen og på en spørreundersøkelse
blant deltakerne. Av 135 deltakere har 105 besvart undersøkelsen, m.a.o. en svarprosent på nesten 78.
Av disse var 64 prosent kvinner, snittalderen var 48 år og fordelingen mellom teknisk/administrativt og
vitenskapelig personale var jevn blant respondentene.
Deltakerne reiser til 18 ulike land, med Storbritannia og Spania som de mest populære destinasjonene.
Rapporter fra deltakelse hentet fra programforvaltningen viser at tema for utvekslingen spenner fra
teknisk/administrative arbeidsoppgaver som bibliotek, studieadministrasjon og oppgaver ved
internasjonalt kontor, til språkopplæring, arbeid med samarbeidsavtaler og faglig utvikling /
konferansedeltakelse. I den siste kategorien er de faglig ansatte overrepresentert, mens de
teknisk/administrative naturlig nok er de som har teknisk/administrative arbeidsoppgaver som tema. De
teknisk/administrativt ansatte er imidlertid også i flertall blant dem som bruker oppholdet som
språkopplæring. Flere ansatte bruker i tillegg til dette, oppholdet til å følge opp egne studenter i
utvekslingsopphold.
Ansattmobilitet gjennom Erasmus er svært positivt evaluert. Over 90 prosent av respondentene i
spørreundersøkelsen anbefaler mobilitetsopphold i regi av Erasmus til sine kollegaer, og kan også tenke
seg å reise på tilsvarende opphold igjen. Deltakelsen har videre betydning for hvordan deltakerne ser på
internasjonalt samarbeid, 69 prosent sier de har endret oppfatning i positiv retning. Videre sier 86
prosent av de vitenskapelig ansatte at de har planer om å søke stipend/støtte til internasjonalt
samarbeid gjennom andre tiltak enn Erasmus ansattmobilitet. I tråd med disse funnene svarer nærmere
80 prosent av respondentene også at oppholdet har vært relevant i forhold til deres daglige gjøremål.
Respondentene ble også bedt om å vurdere tiltaket i forhold til andre tiltak, og 85 prosent svarer at
denne typen opphold er viktig sammenliknet med andre typer kompetansehevende aktiviteter.
Mobilitetsoppholdet synes også å ha en direkte innvirkning på deltakernes aktiviteter eller praksiser på
arbeidsplassen. 66 prosent oppgir at de har endret måten de utfører oppgaver på i noen eller stor grad,
og 49 prosent oppgir at de har endret på prioriteringer. Svarene på spørreundersøkelsen tyder også på
at oppholdet har ringvirkninger i organisasjonen til deltakerne. 57 prosent svarer at deres deltakelse har
medført planer om, eller iverksetting av, nye tiltak ved enheten eller institusjonen.
Deltakelse i mobilitetsopphold skjer i stor grad med utgangspunkt i deltakerens egeninteresse. Hele 74
prosent oppgir egeninteresse som grunnlag for å definere oppholdet. Dette tyder på at tiltaket i liten
grad blir brukt som et ledd i institusjonenes strategiske arbeid. Sammen med dokumenterte effekter av
oppholdene på motivasjon, kompetanseutvikling og praksiser, bidrar dette funnet til rapportens
konklusjon om at en mer systematisk og strategisk bruk på institusjonelt nivå, blant annet gjennom
bedre oppfølging, kan gi institusjonene bedre utbytte av tiltaket på sikt.
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Forord

”Jeg liker å se på det som en internasjonal arbeidsuke som
krever mye av deg som person, hvor læringskurven er
bratt, men uhyre stimulerende og svært interessant. Jeg
følte meg privilegert som fikk anledning til denne reisen
som jeg tenker er viktig å formidle videre. Ikke minst fordi
dette er en dannelsesreise og mulighet for utvikling…..”
(Deltaker på Erasmus mobilitetsopphold i rapport til egen
institusjon)
Denne rapporten hadde ikke blitt til uten god hjelp fra Erasmus koordinatorene som har framskaffet
kontrakter og rapporter fra mobilitetsoppholdene og som velvillig har satt av tid for å svare på spørsmål
om hvordan ordningen har fungert ved institusjonen.
Vi vil også rette en stor takk til alle deltakerne som svarte på spørreskjema de fikk tilsendt. Hele 87% av
dere svarte på undersøkelsen. Det vitner om stort positivt engasjement og ønske om å bidra.

Bergen 4 juni 2009
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1 Innledning
I stortingsmelding nr. 14. Internasjonalisering av utdanning, understrekes behovet for å se på
internasjonalisering som et virkemiddel for å heve kvalitet, relevans og attraktivitet i norsk utdanning.
”Bare gjennom samarbeid og sammenligning med andre kan vi oppnå en kvalitet i
utdanning og forskning som gjør oss i stand til å konkurrere med de beste.
”…internasjonalisering er mye mer enn studentmobilitet. Internasjonalisering
gjelder for alle – både studenter og faglig og administrativt ansatte – og er noe
som skjer både ute og hjemme.”1
Norge har valgt å bli med i en rekke internasjonale samarbeidsprogram. I stortingsmeldingen blir
internasjonal programdeltakelse ansett for å være blant de tre mest sentrale virkemidlene for
internasjonalisering2. Det framgår imidlertid av Stm. 14 at norske institusjoner må bli langt flinkere til å
utnytte disse ordningene, og at ordningene må benyttes mer bevisst og aktivt som virkemidler for å nå
institusjonens overordnede mål for kvalitetsutvikling.
Med dette som utgangspunkt blir en av de sentrale oppgavene for SIU å få kunnskap om hvordan
ordningene blir brukt og hvilke effekter deltakelsen gir. Hva er omfanget av norsk deltakelsen? Gir
deltakelsen noe utbytte for den enkelte medarbeider og institusjonen. Ligger det noen plan eller bevisst
strategi til grunn for institusjonens deltakelse. Fungerer ordningen slik det var tenkt? Gir den andre og
uventede effekter? Dette er sentrale spørsmål SIU ønsker å få økt kunnskap om for å kunne bidra til best
mulig utnyttelse av disse ordningene for norske utdanningsinstitusjoner.
Målet for Erasmus ansattmobilitet er å gi alle grupper ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og
bedrifter mulighet for å reise på et utenlandsopphold med varighet mellom 5 dager og 6 uker. Stipendet
skal benyttes til utveksling av erfaringer, kunnskapsoverføring av beste praksis og eller spesifikk
opplæring av praktiske ferdigheter. Aktiviteten kan organiseres rundt seminarer, ”workshops”, kurs,
praktisk opplæring, jobbskygging mv. Et mobilitetsopphold skal skje i samarbeid med en Erasmus
partner, eller det kan være opphold i en bedrift utenom avtale, for eksempel praktisk rettede kurs eller
språkopplæring.
Ansattmobilitet i Erasmus programmet er et nytt programtiltak (inne i sitt andre år). Første året deltok
135 personer i denne aktiviteten. Tilsvarende søknads- og rapporteringstall (interrimrapport) for andre
året tyder på en økning. Dette tolker vi som at tilbudet oppleves nyttig. Vi vet imidlertid lite om hvem
deltakerne er, hvilke aktiviteter de har gjennomført og hvilke resultater/effekter deltakelse har gitt for
den enkelte og institusjonen. Hensikten med denne rapporten er å søke svar på disse spørsmålene og
trekke fram momenter vi mener er viktig for en bedre utnyttelse av ordningen.
Rapporten er disponert slik. Først gis en presentasjon av undersøkelsesopplegget. Dernest presenteres
omfanget av ansattmobilitet, hvem deltakerne har vært og hva ordningen er benyttet til. I kappittel fire
presenteres effekter av mobilitetsoppholdene for den enkelte deltaker og for institusjonen. I kapittel fire
tar vi også for oss hvordan tiltaket har vært organisert og forankret i institusjonene. Kapittel fem
1

Tora Aasland fra Stortingets talerstol 27. april 2009, i forbindelse med behandling av stortingsmelding 14.
hovedinnlegg
2
Innst. S nr. 202 s. 2 (Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)
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oppsummerer rapportens innhold. Her presenteres også noen momenter vi mener vil være viktig for
institusjonene i det videre arbeid for økt utnyttelse og utbytte av tiltaket.
Rapporten har to vedlegg. Første vedlegg inneholder 63 tabeller. Disse representerer ulike
sammenstillinger av data som sammen med 16 figurer i hovedrapporten, utgjør hovedgrunnlaget for
rapportens vurderinger og konklusjoner. Tabellene er referert i rapporten for å gi leseren mulighet for
utfyllende informasjon og for å ta stilling til rapportens innhold.
Vedlegg nr. 2 innholdet spørreskjemaet som ble benyttet til å kartlegge effekter av
ansattmobilitetsoppholdene.
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2 Undersøkelsesopplegg
Kartleggingen av ansattmobilitet i Erasmus programmet baserer seg på flere kilder.
For å få innsyn i omfang av aktiviteter, aktivitetenes innhold og kunnskap om deltakerne, har vi i stor
grad basert kartleggingen på data som er samlet inn i samband med programforvaltningen. I forbindelse
med rapporteringen mottar SIU en rekke nøkkeldata om hvert enkelt mobilitetsstipend. Dette er blant
annet bakgrunnsdata om alder, kjønn, hvor vedkommende har reist, type mobilitetsopphold,
aktivitetsinnhold, stillingsnivå, arbeidsoppgave i hjeminstitusjon, lengde og periode for opphold og
stipendutbetaling.
Ytterligere informasjon om selve oppholdet har vi tilegnet oss gjennom innsyn i deltakernes kontrakter
og rapporter som forvaltes av institusjonene. Gjennom disse har vi fått utfyllende og beskrivende data
om mål og hensikt, aktiviteter og erfaringer.
For å kartlegge effekter av oppholdet valgte vi å spørre deltakerne om deres opplevelser og vurderinger
og utformet et elektronisk spørreskjema som deltakerne ble oppfordret til å svare på3. Ved å se disse
dataene i sammenheng med innsamlede data fra programforvaltningen har vi kunnet studere
deltakernes erfaringer i lys av andre bakgrunnsdata. Av 135 skjemamottakere fikk vi 105 svar, en
svarprosent på 78.
Vi har i tillegg gjennomført telefonintervju med noen av Erasmuskoordinatorene (8 stk.), dette for å få
innblikk i institusjonenes oppfatning av ordningen, hvordan den er organisert, samt få kunnskap om
utfordringer som institusjonene står overfor når det gjelder Erasmus ansattmobilitet.

3

Spørreskjema i vedlegg 2
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3 Ansattmobilitet, omfang og aktiviteter
I 2008 gjennomførte 135 ansatte ved 24 norske institusjoner 140 mobilitetsopphold på til sammen 1002
arbeidsdager. 65% av oppholdene var ukesopphold dvs 5 arbeidsdager. 5% av oppholdene varte to uker
og 5% tre uker (tabell 1). Lengste opphold var på 36 arbeidsdager. Det ble til sammen utbetalt 145 092
EURO. Laveste stipend var på 750 EURO. Største stipendutbetaling var 2600 EURO.
Kvinner stod for 64% av mobilitetsoppholdene. Samlet sett gir dette en overrepresentasjon av kvinner,
men relativ representasjon av kvinner varierer mellom institusjonene.4
Universitetetene og de vitenskaplige høgskolene har i liten grad benyttet seg av ordningen. NTNU, NHH,
UMB, UIS har ingen mobilitetsopphold, (UIS har heller ikke søkt om stipend), mens UIB, UITØ, UIO og
UIA har relativt lav deltakelse. Blant de mest aktive, finner vi Høgskolene i Oslo, Akershus , Volda,
Bergen og Vestfold, alle med 11 eller flere mobilitetsopphold. Disse institusjonene står for 64% av alle
opphold, hvor Høgskolen i Oslo har desidert flest opphold. HIO har alene gjennomført 34
mobilitetsopphold på tilsammen 365 arbeidsdager. (Se figur 1 Nøkkeltall for deltakelse i Erasmus
ansattmobilitet)

3.1 Ambisjonsnivå og gjennomføring
Umiddelbart synes 140 mobilitetsopphold å være et aktivitetsomfang man kan si seg rimelig bra fornøyd
med. Det er et nytt tiltak for institusjonene, og det tar gjerne noe tid å gjøre tilbudet kjent på
institusjonene.
Innhentet statistikk fra våre naboer viser imidlertid at Finland, som ligger nær Norge i antall innbyggere
og utdanningsinstitusjoner, gjennomførte 435 opphold. Dette er over tre ganger flere enn Norge. I et
slikt perspektiv blir resultatet for Norge langt mer moderat. Det skal her sies at vi har oppnådd bedre
resultat enn mer folkerike land som Sverige (114 opphold) og Danmark (50), men tallene fra Finland
viser at andre land det er naturlig å sammenligne seg med har klart å utnytte denne ordningen i langt
større grad.
I denne vurderingen kan det være interessant å se på forholdet mellom hvilke ambisjoner man har i
utgangspunktet og dernest evne/vilje til gjennomføring. Vi har derfor sett nærmere på forholdet mellom
antallet søknader som et uttrykk for ambisjonsnivå, og antall rapporterte mobilitetsopphold som et
uttrykk for gjennomføringsevne.
Mens Finland mottok 511 søknader som alle fikk tildeling, mottok Norge 274 søknader som også alle fikk
tildeling. Vi har ikke fått tall fra Sverige og Danmark. Ambisjonsnivået i Finland synes dermed å være
høyere enn i Norge.
Ikke bare ambisjonsnivået, men også gjennomføringsgraden er høyere i Finland. Når vi sammenholder
tildelte stipend med antall rapporterte mobilitetsopphold ser vi at Finland har gjennomført 85% av antall
tildelte mobilitetsopphold, mot 51% for Norge. Her kan nevnes at stipendutbetalingen i Finland var på
400 EURO mot gjennomsnittlig 800 EURO i Norge. Evnen til å gjennomføre i henhold til målsetting synes
dermed også å være langt større i Finland.
4

Representasjonsandel i Erasmus ansattmobilitet er her vurdert ut fra kjønnsfordeling totalt. Kilde DBH
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/ansatte/ansatte_rapport.cfm
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Et annet mulig mål for ambisjonsnivå er å sammenholde institusjonenes søknadstall med antallet
potensielle deltakere i ordningen. Ut fra tallene i figur 1, ser man da at de norske institusjonene samlet
har hatt som mål å realisere 11 mobilitetsopphold per 1000 ansatt5.
Figur 1 viser imidlertid at det er til dels betydelige variasjoner mellom institusjonene både med hensyn
til ambisjonsnivå og gjennomføringsevne(måloppnåelse). Den desidert mest ambisiøse høgskolen var i
utgangspunktet Høgskolen i Akershus (8%)6, etterfulgt av Høgskolene i Vestfold (5%) og Volda (3,5%).
Blant de mindre private høgskolene har det også vært relativt sett høye ambisjoner med Ansgar
Teologiske høgskole (9%) og Norges informasjonsteknologiske høgskole (8,5%).
Mens de fleste av institusjonene mangler mye på å nå egne mål (måloppnåelse = 100%) –bruke tildelte
midler-, er det på den annen side flere som når lenger enn sine mål7. Her finner vi Høgskolen i Østfold
(160%), Høgskolen i Volda (118%) og Høgskolen i Oslo (113%). I motsatt ende av skalaen finner vi NTNU
som søkte om 10 stipend, men som ikke sendte ut en eneste medarbeider.
Samlet og for mange institusjoners del gir tallene etter vår mening grunn til å stille flere spørsmål?
Burde ikke ambisjonsnivået for deltakelse i denne ordningen vært høyere? Oppfatter institusjonene
ordningen som lite hensiktsmessig eller er det sider ved ordningen (barrierer) som gjør den lite attraktiv
eller vanskelig å benytte? Er det mangel på informasjon hos sentrale personer på institusjonene (eks int.
koordinatorer)/ ledelse / brukere av ordningen? Hvorfor klarer institusjonene i så liten grad å
gjennomføre og oppfylle egne mål som i mange tilfeller vel må sies å være forholdsvis beskjedne?
Etter samtaler med internasjonale koordinatorer og kommentarer fra deltakere framstår det ”lave”
ambisjonsnivået og manglende måloppnåelse enda mer uforståelig. Institusjonene uttrykker seg svært
positive til ordningen. Flere av koordinatorene trekker fram fleksibiliteten i ordningen som innebærer en
rekke nye muligheter også for gruppen vitenskaplig ansatte.
Det aller viktigste og positive med tiltaket er ifølge koordinatorene at teknisk administrativt ansatte nå
har fått en mulighet til å delta i internasjonalt samarbeid og ordningen kan dermed bidra til å gjøre
internasjonalisering relevant for hele institusjonen. I samtalene ble det nevnt flere eksempler på at
deltakelse for administrativt ansatte hadde bidratt til økt forståelse for internasjonalisering i sentrale
teknisk- administrative funksjoner.
På spørsmål om hva som hindrer økt deltakelse, blir kravet om fem dagers opphold nevnt av mange,
(men ikke alle). Det blir pekt på at fem dagers opphold kan være vanskelig å planlegge, spesielt for
teknisk/administrativt ansatte. Relativt lave stipend i kombinasjon med mye byråkratisk arbeid, blir også
nevnt.
Samtlige av de internasjonale koordinatorene hadde informert om ordningen på institusjonens nettsider
og gjennom epost til relevante aktører. Noen av koordinatorene var likevel rask til å peke på at de
5

Tallet vil bli enda lavere om man tok med ansatte ved institusjoner som kunne, men ikke har søkt.
Alle prosentueringer er avrundet til nærmeste hele eller halve tall, eventuelle avvik i forhold til en sum på 100%
skyldes dette.
7
Tallene her er fra opprinnelig søknad. Midtveis I rapporteringsperioden gis det mulighet for refordeling av midler
hvor institusjoner kan få tildelt flere stipend.
6
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kanskje ikke hadde vært flinke nok med å få ut informasjon om ordningen og at de ikke hadde så mye tid
til informasjons- og ”motiveringsarbeid” som de kunne ønske.
Deltakelse i Erasmus ansattmobilitet, ambisjoner og gjennomføring
Institusjon

Omsøkt og tildelte
stipend

30
20
10
20
17
4
6
14
5
4
7
10
2
11
25
11
2
4
3
8
0
2
3
5
1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
6
10
6

60
25
10
20
17
4
6
15
5
9
7
10
2
11
25
11
6
4
4
8
0
2
3
5
1
6
2
2
2
2
3
4
15
8
4
20
14
6

300
125
50
100
85
20
30
75
25
45
35
50
10
55
125
55
30
20
20
40
0
10
15
25
5
30
10
10
10
10
15
20
75
40
20
100
70
30

1 190
259
280
647
365
426
204
842
266
127
249
2 797
94
444
4 754
437
151
124
517
1 647
88
158
238
170
165
172
22
155
618
23
364
339
171
67
802
239
3 483
251

66,6 %
68,1 %
45,2 %
59,2 %
54,1 %
48,3 %
49,0 %
51,4 %
54,4 %
66,0 %
55,2 %
49,7 %
71,5 %
53,0 %
48,7 %
56,7 %
60,1 %
56,9 %
50,9 %
48,7 %
43,9 %
45,4 %
57,5 %
36,4 %
35,1 %
39,8 %
39,5 %
69,7 %
50,1 %
36,5 %
55,1 %
37,5 %
48,2 %
55,8 %
45,8 %
58,9 %
43,0 %
44,7 %

Antall mob
opphold
/antall
ansatte
2,52 %
7,72 %
3,58 %
3,09 %
4,66 %
0,94 %
2,94 %
1,66 %
1,88 %
3,14 %
2,81 %
0,36 %
2,13 %
2,48 %
0,53 %
2,52 %
1,33 %
3,23 %
0,58 %
0,49 %
0,00 %
1,26 %
1,26 %
2,95 %
0,61 %
0,58 %
9,09 %
1,29 %
0,32 %
8,62 %
0,82 %
1,18 %
2,34 %
5,97 %
0,50 %
2,51 %
0,29 %
2,39 %

274

358

1790

23343,2

50,1 %

1,17 %

Antall Uker
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Akershus
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Gjøvik
Universitetet i Agder
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Harstad
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Universitetet i Bergen
Dronning Mauds Minne
Høgskolen i Bodø
Universitetet i Oslo
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Telemark
Universitetet i Tromsø
Det teologiske menighetsfakultet
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Norges musikkhøgskole
Høgskolen i Narvik
Norges idrettshøgskole
Ansgar Teologiske Høgskole
Diakonhjemmet Høgskole
Handelshøyskolen BI
Norges informasjonsteknologiske høgskole
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Norges Handelshøyskole
Kunsthøgskolen i Oslo
Norsk Lærerakademi
Universitet for miljø- og biovitenskap
Høgskolen i Finnmark
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Høgskolen i Lillehammer
Sum/Gjennomsnitt

Ansatte ved inst.*

Dager Totalt

Kvinner %

Rapporterte
mobilitetsopphold

Måloppnåelse**

Antall Dager % kvinner Antall

Dager

34
15
12
11
11
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

365
86
60
65
55
35
30
28
20
25
20
25
15
35
46
12
30
10
10
9
5
6
5
5

82,4 %
40,0 %
75,0 %
54,5 %
54,5 %
14,3 %
33,3 %
40,0 %
25,0 %
50,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
66,7 %
33,3 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %

113 %
76 %
118 %
57 %
67 %
160 %
100 %
40 %
83 %
100 %
63 %
45 %
133 %
33 %
15 %
25 %
100 %
60 %
75 %
33 %
200 %
67 %
50 %
33 %
50 %
50 %
33 %
33 %
33 %
33 %
25 %
20 %
20 %
20 %
20 %
14 %
9%
14 %

122 %
69 %
120 %
65 %
65 %
171 %
100 %
38 %
81 %
57 %
58 %
51 %
145 %
64 %
37 %
23 %
100 %
52 %
52 %
24 %
600 %
64 %
38 %
23 %
17 %
3%
9%
9%
9%
9%
6%
5%
1%
2%
5%
1%
1%
3%

140

1002

64,3 %

51 %

56 %

*Kilde DBH 2008 Antall ansatte finansiert over Grunnbudsjett
**Prosent avvik mellom antall gjennomførte opphold og antall "Omsøkt og tildelte stipend". 100% betyr måloppnåelse.

Figur : Nøkkeltall for deltakelse i Erasmus ansattmobilitet

Ifølge deltakerne er krav om fem dagers opphold, lave satser for reise og opphold, byråkratisk ordning
og i noen grad manglende informasjon, også sentrale barrierer for økt deltakelse. Men flere peker også
på manglende nettverk, ”fulle arbeidsplaner” manglende stimulering fra ledelsen og uttrygghet ved å
reise ut alene.
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De internasjonale koordinatorene svarte gjennomgående negativt da vi spurte om ledelsen hadde vært
aktive i å diskutere hvordan denne nye ordningen burde utnyttes. Konkrete mål for aktivitetsomfang
hadde heller ikke vært drøftet med ledelsen og det forelå ikke konkrete beslutninger eller mål for
deltakelse spesifikt til Erasmus ansattmobilitet.
Kartleggingen tegner et bilde av at ledelsen ved institusjonene har vært lite aktive både sentralt og lokalt
i forhold til dette spesifikke tiltaket. Ambisjonsnivået til institusjonene (målt i søknadstall) synes mer å
være basert på internasjonale koordinatorers antagelser/håp om hva som kan være mulig å få til, enn
vedtak i ledelsen knyttet til konkrete mål med tilhørende plan for gjennomføring.
Vi stiller spørsmål ved om en mer aktiv tilnærming fra sentral- og lokal ledelse kan bidra til høyere
ambisjoner og økt gjennomføringsevne. Aktiv ledelse på dette området vil kunne kjennetegnes ved økt
synlighet og legitimitet for målene, tydeliggjort ansvar for gjennomføring i linjen (hvor andre
arbeidsoppgaver og ressursfordeling blir bestemt) og systematisk avviksrapportering. Vi tror da også at
en slik tilnærming vil kunne redusere eller fjerne noen av barrierene for økt deltakelse.

3.2 Hvem er deltakerne?
I denne bolken presenteres data om deltakerne, hvem de er, alderssammensetning, hva de jobber med
og hvorvidt de har deltatt i Erasmusprogrammet tidligere. Dette vil gi et inntrykk av hvordan tiltaket
treffer målgruppen. Med ønske om å bidra til økt utnyttelse av internasjonale program, diskuteres også
tiltakets potensiale for å rekruttere vitenskaplig ansatte til internasjonalt samarbeid.
3.2.1 Et nytt tilbud for teknisk administrativt ansatte?
Et interessant spørsmål i forbindelse med kartleggingen av Erasmus ansattmobilitet er hvorvidt tiltaket
har rekruttert deltakere fra nye
grupper (teknisk administrativt
ansatte), eller om det har blitt et
utvidet tilbud og supplement til
eksisterende ordninger for
vitenskaplig ansatte?
Etter første års sluttrapportering
synes det umiddelbare svaret å
være ja på begge spørsmål. Tiltaket
har i stor grad gitt vitenskaplig
ansatte et nytt/utvidet tilbud for
internasjonalisering. Men figur 2 (og
tabell 6) viser at tiltaket også har
rekruttert deltakere fra teknisk
administrative områder.

Figur : Arbeidsområde hjemme

Fordelingen i Norge skiller seg noe fra Finland og Sverige hvor andelen vitenskaplig ansatte er lavere
med henholdsvis 40% og 24%.
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Den institusjonsvise
fordelingen (tabell 5), viser
imidlertid store forskjeller i
rekrutteringen. For Høgskolen i
Bergen, – Oslo og - Østfold har
tilbudet først og fremst vært et
utvidet tilbud for vitenskaplig
personale, mens for Høgskolen
i Akershus, - Gjøvik og
Høgskulen i Volda har det vært
motsatt.
Kategoriene for teknisk
administrativt arbeidsområde
er noe vanskelig å tolke da
”Teknisk Administrasjon” er en
kategori på linje med andre
mer spesifikke kategorier. Ved
Figur 4: Fordeling av fagområder
gjennomgang av innsamlede
kontrakter finner vi at arbeidsområdene blant teknisk administrativt ansatte først og fremst knytter seg
til student- og studierelaterte funksjoner. En god del av deltakerne kommer fra de internasjonale
kontorene, men også bibliotekansatte utgjør en liten gruppe. Det er få mobilitetsopphold knyttet til
økonomi, personal eller IT.
For gruppen vitenskaplig ansatte har vi ved gjennomgang av kontraktene også forsøkt å kartlegge hvilke
fagområder som er representert. Gjennomgangen viser at ordningen har rekruttert bredt fra mange
fagområder, med en ikke uventet dominans for sentrale profesjonsutdanninger i høgskolesektoren
(Figur 4 og tabell 7).

3.2.2 Et tiltak for rekruttering av nye ”internasjonalister”?
Erasmus ansattmobilitetstiltaket er omtalt som et fleksibelt tilbud blant annet fordi det stilles få krav til
deltakerne. Krav om for eksempel å undervise på engelsk jfr. (lærerutveksling) har ofte blitt nevnt som
en mulig barriere for å få opp volum på lærerutveksling. I motsetning til stipendordningen for
lærerutveksling, er det i forbindelse med ansattmobilitet også gode muligheter for flere å reise sammen,
(jfr kommentarer fra deltakere om utrygghet som mulig barriere for deltakelse).
I diskusjoner om hvordan man kan øke omfanget av lærerutveksling, hører vi ofte at ”den første reisen”
er den største barrieren. I lys av disse forholdene har vi derfor vært opptatt av om Erasmus
ansattmobilitet kan representere en lavere terskel for ”den første reisen” og representere en
inngangsport til aktivitet også i andre tiltak.
I all Erasmus mobilitetsrapportering skal det for hver enkelt deltaker oppgis hvorvidt deltakeren tidligere
har mottatt stipend fra Erasmus.
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Vår gjennomgang (figur 5 og tabell 7) viser at 76% av deltakerne ikke tidligere har mottatt Erasmus
stipend. Tilsvarende tall for Sverige og Finland er på 95% og 93% (tabell 4) . Norges relativt høye andel
vitenskaplig ansatte forklarer nok delvis forskjellen til våre naboland. Tallmaterialet for gruppene
separat styrker denne antakelsen. Vi ser da at 94% av de teknisk administrativt ansatte ikke tidligere har
mottatt Erasmus stipend. Tilsvarende
andel for vitenskaplig ansatte blir da
også langt lavere med 60%.
For å kunne vurdere hvorvidt denne
ordningen kan representere en mulig
inngang til internasjonalt arbeid, har
vi sett på tilsvarende tall for
lærerutveksling i Erasmus. Disse viser
en nyrektruttering 44%8.
Selv med en forskjell på vel 15% vil vi
være forsiktig med å konkludere at
Erasmus ansattmobilitet egner seg
bedre for nyrekruttering enn tiltaket
for lærerutveksling. Forskjellen kan
skyldes at ansattmobilitet er et nytt
Figur 5: Tidligere mottatt Erasmsusstipend
tiltak som ikke har fått etablert en
fast ”kundegruppe”. Institusjonenes
måte å rekruttere på, vil naturlig nok også påvirke tallene.
Vi mener det likevel verdt å merke seg forskjellen. Den kan være en indikasjon på at de vitenskaplig
ansatte som ikke tidligere har mottatt stipend, opplever mindre barrierer ved denne ordningen. Det kan
igjen bety at det vil være enklere for institusjonene å motivere ”nye medarbeidere” til internasjonalt
arbeid gjennom dette tiltaket enn til for eksempel lærerutveksling.
3.2.3 Mobilitet, stillingsnivå og alder
I rapportering til SIU må institusjonene oppgi både stillingsnivå (tre kategorier) og alder på deltakeren.
Når det gjelder deltakerens stillingsnivå, viser innsamlede data at 59% av mobilitetsoppholdene er
gjennomført av personer på mellomnivå. Andelen seniorer er 30%, mens juniorer utgjør 10% (tabell 9).
Uten bakgrunnsdata om stillingsnivå samlet og for institusjonene enkeltvis, kan vi ikke si noe om overeller underrepresentasjon i gruppene. Vi finner imidlertid variasjoner mellom institusjonene som vi
antar ikke reflekterer variasjon i stillingsnivå generelt. Høgskulen i Volda skiller seg ut fra Høgskolene i
Akershus og i Oslo ved at de har relativt mange juniorer på mobilitetsopphold (33%), mot henholdsvis
13% og 3% hos de to andre (tabell 10).
Gjennomsnittsalderen blant deltakerne i Erasmus ansattmobilitet er 48 år for menn og 49 år for kvinner.
Det er betydelig spredning i aldersnivå, og den er litt større for menn (tabell 11).

8

Kilde: rapporteringstall for Erasmus lærerutveksling sluttrapportering perioden 2007/2008
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Det er betydelig forskjell i gjennomsnittsalder mellom ansattgruppene med 53 år for vitenskaplig- og 45
år for teknisk administrativt ansatte (tabell 12). Denne forskjellen kan gjenspeile
alderssammensetningen i gruppene, men det er grunn til å tro at de eldre er noe overrepresentert i
gruppen vitenskaplig ansatte. Grunnlaget for denne vurderingen finner vi ved å sammenholde
gjennomsnittsalder i Erasmus ansattmobilitet med tilsvarende tall for lærerutvekslingen. Det er her
interessant å merke seg forskjeller blant deltakere som ikke tidligere har mottatt stipend.
At aldersnivået i Erasmus ansattmobilitet er høyere enn i lærermobilitetsordningen synes noe
overraskende. Mens ansattmobilitet i mange
Gjennomsnittsalder for vitenskaplig ansatte i Erasmus
tilfeller dreier seg om opplæring, ser vi med
lærerutveksling og Erasmus ansattmobilitet
lærerutveksling for oss mer erfarne lærere som
Lærerutveksling
Ansattmobilitet
reiser ut og formidler lærestoff til sine partnere. På
Totalt
denne bakgrunn hadde vi forventet at aldersnivået Alder alle
51
53
50
53
i ansattmobilitet var lavere enn for lærerutveksling. Alder kvinner
Datagrunnlaget tyder på at vår forestilling om
lærermobilitet ikke er helt i samsvar med
realitetene. Men, det interessante spørsmålet etter
denne gjennomgangen er om aldersforskjellene
mellom disse tiltakene kan være en indikasjon på
at eldre medarbeidere som har avstått fra
lærerutveksling, nå har fått en mulighet gjennom
ansattmobilitetsordningen?

Alder Menn
Ikke tidligere stipend
Alder alle
Alder kvinner
Alder Menn
Tidligere stipend
Alder alle
Alder kvinner
Alder Menn

51

53

49
47
49

52
51
53

52
52
52

54
55
53

Figur 6: Alder og deltakelse i ansattmobilitet vs
lærerutveksling
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3.3 Hva er ansattmobilitetsoppholdet benyttet til?
Den store fleksibiliteten i Erasmus ansattmobilitetsordningen gir institusjonene mange muligheter og
valg. Vår gjennomgang av kontraktene og rapportene viser også et bredt spekter av aktiviteter. I
samtaler med Erasmuskoordinatorene kom det imidlertid fram at disse hadde ulik kunnskap om
ordningen og dens muligheter. Gjennomgangen kan således også ha interesse for
utdanningsinstitusjonene som innspill til hva ordningen kan benyttes til.
3.3.1 Aktiviteter og tema for mobilitetsoppholdet
En første tilnærming til aktivitetsinnhold finner vi gjennom rapporteringen av mobilitetstall til SIU. I
rapporteringen blir institusjonene bedt om å kategorisere oppholdene i type mobilitet og type aktivitet
ved gjesteinstitusjon. Type mobilitet sier noe om mellom hvilke typer institusjoner mobiliteten finner
sted, dvs. om det er mellom to utdanningsinstitusjoner, mellom utdanningsinstitusjon og bedrift eller
motsatt. Type mobilitet sier ikke veldig mye om innholdet aktiviteten, men våre data viser at
mobilitetstypen ”fra utdanning til bedrift” (16 opphold)i hovedsak knyttet seg til språkkurs.
Ved rapportering av aktivitetstype ved vertsinstitusjon, kan deltakerne velge mellom opplæring
(training), workshop, jobbskygging (job shadowing) og annet.
Figur 7 viser at aktivitetstypene fordeler seg noenlunde jevnt mellom kategoriene for teknisk
administrativt ansatte. For vitenskaplig ansatte er det noe mer variasjon med opplæring som
dominerende aktivitet (tabell 14).

Figur 7: Ansattgruppe og aktivitetstyper

Statistikk fra våre naboland (tabell 15) viser noen forskjeller mellom landene. Størst avvik finner vi
mellom Norge og Sverige på området jobbskygging. Dette området dekker 39% av de svenske
oppholdene mot 19% av de norske.
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For å gi noe mer innsikt i aktivitetsinnhold/omfang og om mulig få fram en ”profil” for den norske
deltakelsen, har vi ved gjennomgang av kontraktene/rapportene, kategorisert oppholdene i tema.9
Kategoriseringen ble foretatt utfra det vi oppfattet å være det mest sentrale målet for oppholdet. Det
var ingen predfinerte tema. Disse ble bestemt utfra innholdet i kontrakt og rapport og tar utgangspunkt i
fagområde, funksjonsområde eller formål.
Tematiseringen viser at kompetanseutvikling her definert som ”faglig utvikling konferansedeltakelse
mv.” og ”språkopplæring”, utgjør 54% av mobilitetsoppholdene. (Figur 8 og tabell 16)
Tema som bibliotek, studieadministrasjon og internasjonalt
kontor (24 % av
mobilitetsoppholdene), er naturlig
nok i all hovedsak gjennomført av
teknisk administrativt ansatte.
Aktivitetene her knytter seg til
besøk hos partnerinstitusjoner for å
lære hvordan disse arbeider på
tilsvarende områder. For deltakere i
kategoriene studieadministrasjon og
internasjonalt kontor, finner vi i
tillegg aktiviteter knyttet til å
forbedre praktisk samarbeid(for
eksempel rutiner rundt
studentutveksling.

Figur 8: Tema for mobilitetsoppholdet

Språkopplæring har vært tema for både for vitenskaplig- og teknisk administrativt ansatte (tabell 17). De
teknisk/administrativt ansatte er imidlertid i klart flertall og står for 62,5 % av oppholdene.
Språkopplæring i denne sammenheng beskriver opphold knyttet til det å delta på intensive språkkurs, i
hovedsak levert av private bedrifter. Men språkopplæring har også funnet sted ved partnerinstitusjoner.
I noen sammenhenger har språkopplæringen også vært knyttet tett opp mot faglig aktivitet. Det å få
opplæring i fagspråk ble av noen deltakere påpekt som særlig verdifullt. Deltakerne har i hovedsak
gjennomført opplæring i engelsk, men også andre språk som italiensk, spansk og portugisisk. Opplæring
i språk blir for øvrig framholdt som en viktig begrunnelse for å delta i denne type tiltak, mer uavhengig
av det primære målet for oppholdet.
Det er først og fremst Høgskolene i Akershus og - i Oslo som har benyttet Erasmus ansattmobilitet til
språkopplæring. Denne fordelingen tror vi skyldes at andre ikke har oppfattet denne muligheten, noe
kommentarer fra de internasjonale koordinatorene også tyder på.
Innenfor området faglig utvikling og konferansedeltakelse er de vitenskaplig ansatte i klart flertall (78%).
Deltakerne i denne kategorien har deltatt på fagkonferanser eller praktisk rettede kurs. Andre har
besøkt kolleger eller oppsøkt bestemte ressurser i forbindelse med eget forskningsarbeid. Ordningen
9

Vi fikk tilsendt kontrakter/rapporter for 128 opphold av totalt 140
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har også vært benyttet av doktorgradsstudenter som ledd i å etablere faglig nettverk. En typisk aktivitet
er også besøk hos kollegaer for å få konkrete innspill til utvikling av egne studieopplegg.
”Formålet med turen var å lære fra erfaringene staben ved gjesteinstitusjonen har med sin
dataspill-utdanning. Jeg ønsket å lære om gjennomføringen generelt, men var spesielt
interessert i matematisk modellering, og hvordan dette ”tørre” faget kan gjøres spennende
for studentene”. (Rapport fra deltaker i Erasmus ansattmobilitet)

Selv om innslaget av kompetansehevende aktiviteter dominerer, er andelen mobilitetsopphold med
primærfokus på relasjonelle forhold, dvs. styrking og utvidelse av samarbeid, en vesentlig del av
Erasmus ansattmobilitet. Vår gjennomgang av kontraktene viser at dette er hovedfokus for 22% av alle
oppholdene. Aktiviteten viser at vitenskaplig ansatte er viktige ressurser på dette området og
representerer 75% av alle oppholdene innenfor denne kategorien.
I forsøket på å presentere et overordnet bilde og ”profil” på den norske deltakelsen, kan en stå i fare for
å underslå det faktum at mange deltakere hadde flere mål for sine opphold som kombinerte
kompetansebygging og relasjonsbygging. Typisk ”sekundære” aktiviteter i så måte var å få generell
kunnskap om partnerinstitusjonen, informere (særlig studenter) om studietilbud og
utvekslingsmuligheter ved egen institusjon. Flere deltakere benyttet også anledningen til å følge opp
egne studenter i utvekslingsopphold. Kvalitetssikring av eksisterende samarbeidet framstår dermed også
som en innfallsvinkel til Erasmus ansattmobilitet.
3.3.2 Geografisk spredning
Mobilitetsoppholdene dekker 18 land (tabell 18). Oppholdene er jevnt fordelt med unntak av to land.
Storbritannia er vertskap for 53 opphold (38,5%) av oppholdene, Spania for 24 (17,5%). Tyskland og
Frankrike, to viktige samarbeidsland for Norge, er vertskap for til sammen 10 opphold(7%). Selv når man
ser bort fra språkopplæring som i hovedsak har foregått i England, framstår Storbritannia ( i
særdeleshet) og Spania som de viktigste samarbeidslandene.
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4 Effekter av ansattmobilitet
Effekter er et vidt begrep og en kartlegging av effekter for et internasjonalt samarbeidstiltak er ikke uten
videre enkelt å avgrense. Vi har valgt en pragmatisk tilnærming og forsøkt å identifisere områder vi
mener er relevante og representerer forhold institusjonene selv kan påvirke med tanke på egen
utvikling.
På individnivå har vi valgt å se på effekter som endring i motivasjon, - kunnskap/kompetanse og eller atferd. På enhets/institusjonsnivå har vi valgt å se på effekter i form av resultater og endring i
prosedyrer eller nye tiltak.
I et utviklingsperspektiv blir det også interessant å få belyst hvordan institusjonen selv kan påvirke
effektene av å delta i denne type tiltak. I kartleggingen har vi derfor også prøvd å få innsyn i
institusjonens styring og oppfølging av aktivitetene. Figur 9 viser vår overordnede modell for
kartleggingen.
Institusjonell
forankring /
styring

Enhet /institusjon

Individ
Motivasjon

Konkrete
resultater
Kunnskap/kompet
anse

Effekter
Endrede
prosedyrer/tiltak

Atferd

Figur 9: Modell for kartlegging av effekter

Med bakgrunn i modellen, ble det utformet et spørreskjema med spørsmål til hver av komponentene i
modellen. Undersøkelsen inneholdt også spørsmål om selve ordningen, barrierer for økt deltakelse.
Åpne spørsmål ble benyttet for å fange opp synspunkt/innspill og eventuelle problem med selve
skjemaet.
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Av totalt 135 deltakere, mottok 12210 en epost med invitasjon til å delta i en elektronisk spørreundersøkelse. SIU fikk inn 107 svar, noe som gir en svarprosent på 87%. Av de som svarte var 50%
vitenskapelig ansatte og 50% teknisk/administrativt ansatte. Vi ba også om kommentarer til selve
undersøkelsen. Responsen her var overraskende positiv. Selv om noen påpekte at dette var ”4. gang” de
ble bedt om å svare for seg i forbindelse med oppholdet, uttrykte langt de fleste seg positive til at SIU
gjennomførte denne type kartlegginger.

4.1 Motivasjon for internasjonalt samarbeid
Motivasjon hos de ansatte er naturlig nok en viktig faktor for å få til ønsket aktivitet i en organisasjon.
Det er derfor interessant å se på motivasjon for internasjonalt samarbeid og i denne sammenheng om
deltakelsen har påvirket motivasjon for videre samarbeid. Vårt generelle inntrykk fra tidligere er at
egenerfaring fra et utenlandsopphold virker stimulerende og motiverende for videre samarbeid.
Våre mål på motivasjon i denne undersøkelsen er knyttet til spørsmål om hvorvidt deltakeren har
anbefalt ordningen for andre, om de ønsker å delta igjen og hvorvidt de kan tenke seg å søke andre
ordninger. Vi har også spurt deltakerne om å oppgi viktigste grunn for deltakelsen og om vedkommende
har endret oppfatning av internasjonalisering i forbindelse med oppholdet.
93 % av deltakerne i undersøkelsen har anbefalt Erasmus ansattmobilitetsopphold for andre kolleger
(tabell 19). De som ikke har mottatt Erasmus stipend tidligere har vært de mest ivrige i å anbefale
tiltaket for andre(tabell 20).
På spørsmål om de kan tenke seg å
gjennomføre et nytt opphold (tabell
21), svarer hele 91,5% at de har
planer om dette. Ingen svarer nei,
mens ”vet ikke” gruppen gruppen
teller 8,5%. Vi ser også at andelen
som allerede har søkt eller har
konkrete planer om å søke er 27 %.
Vi finner ingen store forskjeller
mellom teknisk/administrativt og
vitenskaplig personale i motivasjon
for å delta på nytt (tabell 22).
Disse tallene uttrykker etter vårt
syn en veldig sterk motivasjon for
videre arbeid med internasjonalt
Figur 10: Planer om å søke ansattmobilitet
samarbeid og står i sterk kontrast til
den ”lave” programdeltakelsen. Vi finner det vanskelig å forklare dette forholdet, men det
sannsynliggjør at deltakelsen har en positiv effekt på motivasjon for internasjonalt arbeid.
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For de resterende 15 personene fant vi ingen gyldig epostadresse.
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Vi ser da også at overveiende mange av deltakerne har fått en mer positiv oppfatning av
internasjonalisering etter oppholdet (tabell 23, 24 og 25). 69% av deltakerne har endret oppfatning i
positiv retning. 31% av deltakerne har ikke endret oppfatning. Ingen av deltakerne har endret
oppfatning i negativ retning. Endringen ser ut til å være mest positiv for teknisk administrativt ansatte
4.1.1 Kan ansattmobilitet motivere for internasjonal aktivitet på andre områder?
Vi har tidligere diskutert hvorvidt ansattmobilitet kan være en rekrutteringskanal for deltakelse i andre
ordninger. Som en alternativ innfallsvinkel, ønsket vi i denne undersøkelsen å få undersøkt hvorvidt
deltakelse i mobilitetstiltaket motiverte deltakeren for deltakelse i andre tiltak.
Svarene viser at 57% av deltakerne har planer om å søke stipend/støtte til internasjonalt samarbeid
gjennom andre tiltak enn Erasmus ansattmobilitet (tabell 26). For vitenskaplig ansatte som reelt har
slike muligheter, øker prosentandelen til 86 %.
Funnene fra undersøkelsen kan tyde på at de vitenskaplig ansatte som ikke tidligere har mottatt stipend,
er noe mer usikre på framtidig deltakelse i andre tiltak (tabell 28). 17% i denne gruppen svarer ”vet ikke”
på dette spørsmålet mot 6% i gruppen som tidligere har mottatt stipend. Også andelen som svarte ”nei”
på spørsmålet, var større med 20% mot 12%. Forskjellene her kan tyde på at det kan være en viss
modningseffekt ved at gjentatt mobilitet øker interessen for internasjonalt arbeid. Det er likevel verdt å
merke seg at 63% av de vitenskaplig ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmus stipend, nå har
planer om å søke stipend støtte til internasjonalt samarbeid gjennom andre tiltak. Funnet her styrker
etter vårt syn antakelsen fra kapittel to om at ansattmobilitetsstipend kan være en
rekrutteringsmekanisme og motivasjonskilde for internasjonalt arbeid.

4.2 Kunnskap/kompetanse
Ett viktig perspektiv på Erasmus ansattmobilitet er at det skal bidra til kunnskaps- og
kompetanseutvikling for den
enkelte medarbeider og
institusjon. I denne studien ble det
derfor naturlig å søke svar på
hvorvidt deltakelsen har gitt ny
kunnskap/kompetanse som har
relevans for vedkommendes
arbeidsoppgaver.
For å få innblikk i dette spurte vi
deltakerne om hvor relevant
oppholdet var for deres daglige
gjøremål og hvor viktig denne type
mobilitetsopphold var for deres
kompetanseutvikling
sammenlignet med andre
kompetansehevende aktiviteter.

Figur 11: Relevans av opphold
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Deltakerne uttrykker seg i overveiende grad positivt til relevansen av oppholdet for deres egen jobb
(figur 11 og tabell 29). Nærmere 80% av deltakerne gir uttrykk for at oppholdet er klart – eller svært
relevant for de daglige gjøremål.

Teknisk administrativt ansatte som gruppe skårer lavere på relevans enn vitenskaplig ansatte (tabell 30).
Det er i denne gruppen relativt færre som svarer ”svært relevant” og relativt flere som svarer ”litt
relevant”.
På en firetrinns skala fra ”ikke
viktig” til ”svært viktig” svarer
85% at denne type
mobilitetsopphold er svært viktig
eller viktig for vedkommendes
kompetanseutvikling
sammenlignet med andre
kompetansehevende aktiviteter.
Med referanse til
Stortingsmelding 14. hvor
programdeltakelse framholdes
som ett av de sentrale virkemidler for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling, er denne svarfordelingen en positiv bekreftelse
på at myndighetenes forståelse
Figur 12: Mobilitetsoppholdenes betydning for kompetanseheving
her er riktig. Samtidig reflekterer
svarfordelingen en slags realistisk tilnærming ved at andelen ”svært viktig” ikke får en urealistisk høy
skåre i relasjon til det omfang et mobilitetsopphold representerer.

4.3 Innvirkning på praksis
Selv om deltakerne rapporterer at de er motiverte og selv om de hevder at et mobilitetsopphold
oppleves både nyttig, relevant og at det er viktig for kompetanseutvikling, er ikke dette noen garanti for
at det i siste instans faktisk fører til endring i aktiviteter og dermed utvikling i organisasjonen.
Når vi skal rapportere effekter av deltakelse i Erasmus og se på endringer i praksis, må vi samtidig ha et
realistisk forhold til hva som skal til for å endre praksis. I realiteten vil endringer i arbeidsmåter eller
oppgaver avhenge av et større sett av faktorer. Et Erasmus ansattmobilitetsopphold på en ukes tid
framstår i denne sammenheng som en av flere relevante faktorer. På den annen side viser kommentarer
og funn så langt at deltakerne tilskriver deltakelse betydning i en slik sammenheng .
Til å måle endring i praksis spurte vi deltakerne om omfanget av endring i arbeidsoppgaver, - endring i
oppgaveutførelse og - endring i prioriteringen av oppgaver.
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76,5% av deltakerne svarer nei på spørsmålet om det har fått endringer i arbeidsoppgaver som følge av
oppholdet. 22% har fått endringer ”i noen grad”. Kun en person har fått store endringer som følge av
oppholdet (tabell 35). Resultatene viser for øvrig at flere vitenskaplig ansatte opplever endringer ”i noen
grad” (tabell 36).
Langt flere deltakere rapporterer endringer i måte å gjennomføre oppgaver på som skyldes oppholdet.
Her svarer 57, 5 % at de har endret måten å utføre oppgaver på ”i noen grad”, 6,5% har ”i stor grad”
endret arbeidsmåte, mens 34% svarer ingen endringer (tabell 37). Her er det mindre forskjeller mellom
ansattgruppene (tabell 38).
50,9% deltakerne svarer at de ikke har endret på prioriteringen av oppgaver. 45% har endret på
prioritering ”i noen grad”, mens tre personer har gjort dette i stor grad (tabell 39). 56% av de
vitenskaplig ansatte svarer at har endret prioritering av oppgaver, mot 40% blant teknisk/administrativt
ansatte.
Resultatene viser at Erasmus ansattmobilitetsopphold har medført endret praksis i form av endret
oppgaveutførelse og prioritering for mange deltakere. Vi ser og et mønster ved at vitenskaplig ansatte i
større grad rapporterer endret atferd enn de teknisk administrativt ansatte.
At langt færre deltakere rapporterer endring i oppgaver er kanskje ikke unaturlig. Tildelte oppgaver
ligger gjerne fast og knytter seg til formelle forhold. Av samme grunn er det imidlertid interessant å
følge en slik parameter fordi det kan indikere hvorvidt det å sende en deltaker på mobilitetsopphold er
ledelsesstyrt og eller satt inn i en sammenheng for organisasjons-/karriereutvikling.
4.3.1 Konsekvenser for andre kolleger
Et viktig argument for å sende ut deltakere på mobilitetsopphold er at de skal ta med seg impulser og
kompetanse for å bidra til endring/utvikling hjemme. Det er i denne sammenheng derfor også relevant å
belyse eventuelle virkninger av mobilitetsoppholdene i vedkommendes enhet eller på institusjonsnivå.
34 % av deltakerne svarer at deres
mobilitetsopphold har ført til mindre
endringer for andre i vedkommendes
enhet (figur 13 og tabell 41). Det gir
dermed visse holdepunkt for å si at
tiltaket har konkrete konsekvenser og
medfører effekter på enhetsnivå.
Ansattgruppene svarer noe ulikt på
dette spørsmålet. 39% av de
vitenskaplig ansatte svarer at
medarbeidere har fått ”noen mindre
endringer” i arbeidsoppgaver som
følge av oppholdet mot 28% blant de
teknisk- administrativt ansatte (tabell

Figur 13: Endringer for andre i enheten
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42).

4.4 Resultater for institusjonen
Vi har så langt sett på effekter av Erasmus ansattmobilitetsopphold knyttet til motivasjon,
kunnskap/kompetanse og atferd på individnivå. I denne bolken presenteres funn knyttet til ”resultater”
på enhets- eller institusjonsnivå. Vi har her valgt å se nærmere på planlegging, måloppnåelse, hvorvidt
deltakelse har ført til nye tiltak/endringer og opplevd nytteverdi.
4.4.1 Mål og måloppnåelse
54% av deltakerne oppgir at de hadde ”
klart definerte mål” for oppholdet. 36%
svarer ”i noen grad”, mens 10,4 % svarer
”nei” (figur 14 og tabell 43) . Det kan være
ulike måter å tolke spørsmålet. Et nei svar
innebærer ikke nødvendigvis at det ikke
var formulert mål for oppholdet. Men vår
vurdering er at skårene burde vært høyere
på dette spørsmålet, spesielt ved en lavere
andel ”nei”. Flere deltakere oppgir også
behov for bedre planlegging og bedre
kjennskap til vertsinstitusjonen når de blir
bedt om å kommentere det mest negative
ved oppholdet og eller hva som burde vært
gjort annerledes.

Figur 14: Mål for mobilitetsoppholdet

Vi har sett på hvorvidt det er noen
sammenheng mellom grad av konkrete mål har og tema for oppholdet, men har ikke funnet noe i den
retning.
De vitenskaplig ansatte har i større grad enn teknisk/administrativt ansatte formulert klart definerte mål
for oppholdet. Andelen ”nei” var lik mellom gruppene (tabell 44).
Personer på ”junior” stillingsnivå har i mindre grad enn de på mellom og senior nivå rapportert klart
definerte mål for oppholdet. Andelen ”klart definerte mål” for de to sistnevnte gruppene ligger på 56 –
57%, mot 22% for juniorene (tabell 45).
Denne forskjellen kan ha flere årsaker. Med relativt få juniorer i utvalget (9 personer), kan tilfeldigheter i
svarene gi større utslag. Det kan også være juniorene er mer selvkritisk i vurdering av egne mål, enn mer
erfarne arbeidstakere, men det kan og hende at denne gruppen har mindre trening på dette området,
og at de har større behov for hjelp i planleggingen av sine opphold.
Blant deltakerne med konkrete mål for mobilitetsoppholdet (enten klart definert eller i noen grad)
svarer 19,5% at alle mål ble oppnådd. 55,5% svarer at målene i stor grad ble oppnådd. 22% svarer
”delvis” og 3% svarer ”i liten grad” (tabell 46). Sett under ett vil dette si at 75% av respondentene
rapporterer at de i stor grad har oppnådd det de forventet av mobilitetsoppholdet, noe som må
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karakteriseres som et godt resultat, særlig sett i forhold til den svært lave andelen som svarer at målene
i liten grad er oppnådd.
47).
Manglende måloppnåelse kan også skyldes ambisjonsnivået og det faktum at måloppnåelse for noen
mobilitetsopphold innebærer større usikkerhet. Når vi sammenholder tema mot måloppnåelse (tabell
49), kan det se ut til at det er vanskeligere å realisere alle mål for et mobilitetsopphold der hovedtema
er å inngå nye avtaler og utvide samarbeidet (0% alle mål oppnådd) enn for et opphold hvor tema er
knyttet til”Faglig utvikling konferansedeltakelse” (42 % alle mål oppnådd). Vi må imidlertid ta forbehold
om at tallene her også kan tilskrives tilfeldige variasjoner.
Med forbehold om at måloppnåelse også henger sammen med ambisjonsnivå, finner vi en tydelig
sammenheng mellom klart formulerte mål og måloppnåelse. Samtlige av de som har svart ”alle mål
oppnådd” har også svart ”klart definerte mål for oppholdet”. Sammenligner vi med gruppen som ”delvis
har oppnådd sine mål” har 70% formulert konkrete mål ”i noen grad”(tabell 50). Utforming av konkrete
mål i forkant av oppholdet synes dermed å være en viktig faktor for å kunne rapportere måloppnåelse.
Sammenstillingen viser imidlertid også at de med klart definerte mål har større spredning i forhold til
måloppnåelse. Klart definerte mål representerer slik sett ingen garanti for måloppnåelse. Et viktig
moment i denne sammenheng er at klart definerte mål også gjør det enklere for deltakeren å
konkludere i forholdt til måloppnåelse. Med klart definerte mål blir avvik mer synlig en med mer runde
målformuleringer. Dette kan derfor medføre ”dårlige skåre” på en undersøkelse av denne typen, men
for institusjonen synes klart definerte mål å være et bedre utgangspunkt for en god evaluering av
oppholdet.
4.4.2 Endringer i organisasjonen
For å kartlegge mulige resultater på enhets-/organisasjonsnivå spurte vi deltakerne om hvorvidt deres
deltakelse hadde medført planer om tiltak eller iverksetting av nye tiltak, enten i enheten eller i
institusjonene som sådan. 43 % av deltakerne svarer enten nei eller vet ikke på dette spørsmålet. 36%
svarer ett eller noen tiltak, mens 21% svarer flere eller mange tiltak (tabell 51).
Vitenskaplig ansatte rapporterer i større grad nye tiltak i egen enhet som følge av mobilitetsoppholdet.
63,5 prosent i denne gruppen melder at det er planer om eller iverksatt nye tiltak mot 51% i teknisk
administrativ gruppe (tabell 52). Svarene her synes å samsvare med funn knyttet til praksis.
Forholdet mellom tema for utveksling og endringer i organisasjonen dokumenterer også interessante
men kanskje ikke uventede sammenhenger hvor 88% av deltakerne med tema nye avtaler utvide
samarbeidet rapporterer nye tiltak. Tilsvarende for gruppen Faglig utvikling konferansedeltakelse er
53%.
Oppsummert viser kartleggingen at mobilitetsoppholdene fører til resultater også for organisasjonen.
Resultatene kan se ut til å variere noe avhengig av ansattgruppe, men også utfra formålet (eller tema for
turen. Det er imidlertid vanskelig å vurdere hvor omfattende disse endringene er.
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4.4.3 Opplevd nytteverdi av mobilitetsoppholdet
I malen for mobilitetsrapportering som deltakerne skal benytte etter endt opphold, blir de bedt om å
vurdere; resultatet av mobilitetsoppholdet, sosialt og kulturelt utbytte, samt en overordnet vurdering av
oppholdet. Med et relativt stort antall deltakere som ikke hadde benyttet malen for sin rapportering, ba
vi deltakerne om å vurdere samlet nytteverdien av oppholdet - For deltakeren personlig og for
institusjonen.
Nytteverdi av oppholdet
Liten
Stor
Personlig
7,6%
37,1%
nytteverdi
Nytteverdi for 20,6% 54,9%
institusjonen

Svært stor
54,3%

Vet ikke Totalt %
1,0%
105
100%

16,7

6,9%

102

100%

Figur 15: Nytteverdi av oppholdet

Over halvparten rapporterer at oppholdet har hatt svær stor personlig nytteverdi. Kanskje ikke uventet
blir tilsvarende vurdering av nytteverdi for institusjonen noe lavere der 1/5 del mener at nytteverdien
for institusjonen er lav.
Vi finner den høyeste skåren blant deltakerne som har vært på faglig kurs konferanser eller språkkurs
med andel ”svært fornøyde” på 62% og høyere (tabell 56). Lavest skåre for personlig utbytte finner vi
blant deltakerne med ”Nye avtaler utvidet samarbeid som tema” (29,5%). Denne gruppen har imidlertid
jevn spredning over hele nytteskalaen. 35% av deltakerne i denne kategorien rapporterer også svært
stor personlig nytteverdi.
Tilsvarende oppsett med nytteverdi for institusjonen koblet mot tema for oppholdet, bekrefter at
verdien som relateres til fagkonferanser og språkkurs først og fremst anses som personlige mens
nytteverdi knyttet til praktisk arbeid med studentutveksling i større grad er knyttet til institusjonen
(tabell 57).

4.5 Tilrettelegging
Vår modell for kartlegging av effekter legger til grunn at institusjonell tilrettelegging har betydning for
hvilke effekter man får ut av deltakelsen. Med dette utgangspunktet blir det interessant å få belyst
hvordan tiltaket er forankret og tilrettelagt på institusjonen. Vi har her valgt å se på ledelsesmessige
forhold i forbindelse med planlegging og oppfølging av mobilitetsoppholdene.
4.5.1 Hvem legger premissene for et mobilitetsopphold?
For å få et inntrykk av hvor aktiv ledelsen har vært med henblikk på utforming av mobilitetsoppholdet,
spurte vi deltakeren om i hvilke grad oppholdet ble definert ut fra personlige- eller arbeidsgivers
interesser.
Svarene fra deltakerne viser at for langt de fleste er mobilitetsoppholdene styrt av personlige interesser.
74% av deltakerne har svart enten kun egeninteresse (5%) eller mest egeninteresse (69%). Vi tolker
dette som at de fleste deltakerne opplever stor grad av frihet med hensyn til hva mobilitetsoppholdet
kan benyttes til. Svarene kan også være et uttrykk for at tiltaket i liten grad brukes som ledd i en
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overordnet institusjonell strategi for internasjonaliseringVi hadde kanskje ventet å finne større grad av
styring blant teknisk administrativt ansatte, men tallene indikerer dette i liten grad.
Noe overraskende finner vi også at det faktisk er ”juniorene” som i størst grad har lagt egne interesser til
grunn for oppholdet (89%), dernest følger
seniorene med 71% og mellomnivået med
65,5% (tabell 60). Funnet er også interessant
dersom de sees i sammenheng med
juniorenes relativt lave på forarbeid med
konkretisering av mål for oppholdet (se
4.4.1.).
Resultatene gir for øvrig en indikasjon på at
når et mobilitetsopphold er definert mest ut
fra arbeidsgivers interesser, gir det bedre
uttelling for deltakernes vurdering av
nytteverdi for institusjonen. For 80% av
oppholdene hvor arbeidsgiver har vært
premissleverandør for innretning av
Figur 16: Premissgiver for mobilitetsoppholdet
mobilitetsoppholdet rapporter deltakerne
”stor” eller svært stor nytteverdi for institusjonen (tabell 61). Tilsvarende skåre for gruppen hvor
oppholdet ble definert mest ut fra egeninteresse er 69,5%.
Dette bekrefter den rådende oppfatning av at tiltak som er forankret i institusjonenes planer eller
ledelse gir større (erfart) utbytte. Mobilitetstiltakene vil da, i tråd med intensjonene for
internasjonalisering, i større grad kunne inngå i konkret kvalitetsutvikling ved institusjonene. En slik
rasjonale taler for en mer aktiv styring av hvordan mobilitetsoppholdene skal innrettes.
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4.5.2 Oppfølging
På spørsmål om i hvilken grad rapporten fra oppholdet har blitt fulgt opp i din enhet / institusjon svarer
52,5 % enten ”vet ikke”, ”ikke
fulgt opp” eller ”fulgt opp i svært
liten grad”. Dersom vi inkluderer
”i noen grad”, dekker dette 85%
av deltakerne. (tabell 62)
Det kan være ulike oppfatninger
av hva oppfølging vil si, og det kan
være oppholdet blir fulgt opp i
større grad enn hva svarene her
gir uttrykk for. Men svarene viser
relativt tydelig at deltakerne i
svært liten grad opplever at
rapporten blir fulgt opp i
tilfredsstillende grad. Det er
nærliggende å tolke ”vet ikke”
som ingen oppfølging.

Figur 17. Oppfølging av rapport

De Erasmus koordinatorene jeg intervjuet, hadde i liten grad noen oversikt over hvorvidt mobilitetsoppholdet ble fulgt opp i vedkommendes enhet og eller om rapporten ble behandlet her. Noen av
koordinatorene hadde samtaler med deltakerne både før og etter utreise, noen av deltakerne leverte
også flere rapporter. Det var ved flere av institusjonene planer om elektronisk publisering av
rapportene. Vårt inntrykk er at det er relativ enkel og åpen tilgang til rapportene, men de blir i liten grad
gjort gjenstand for realitetsbehandling og systematisk oppfølging ut over formaliteter knyttet til for
eksempel stipendutbetaling.
Vi har i forbindelse med denne kartleggingen lest mange rapporter. Her er mange gode rapporter med
mye og god informasjon. Gjennomlesning av rapporten viser imidlertid at det ved noen institusjoner kan
være behov for å klargjøre for rapportskriver, hvem vedkommende skriver for, hvorfor det skal skrives
en rapport og hva den bør inneholde av momenter. Med henblikk på oppfølging, bør man også vurdere
å klargjøre prosedyrer for dette som sikrer at erfaringene fra oppholdet blir fanget opp i institusjonen.
Svarfordelingen kan tyde på at deltakere opplever større grad av oppfølging der arbeidsgiver også har
vært mer aktiv i utforming av opplegget for mobilitetsoppholdet (tabell 63). Vi har i denne sammenheng
redusert noe på antallet kategorier for de to variablene. Grad av oppfølging er redusert til tre kategorier.
Vet ikke, ikke fulgt opp og fulgt opp i svært liten grad ble slått sammen til ”ikke fulgt opp” mens fulgt
opp i stor grad og svært stor grad ble slått sammen til ”fulgt opp”. For styringsvariabelen (premissgiver
for mobilitetsoppholdet) slo vi sammen kun egeninteresse og mest egeninteresse til ”personlig styrt”, og
mest arbeidsgivers interesse og kun arbeidsgivers interesse til ”arbeidsgiverstyrt”.
En sammenstilling av disse to variablene viser at rapporten for 58,5% av de ”personlig styrte
oppholdene” ikke ble fulgt, mot tilsvarende 33 % for de arbeidsgiverstyrte mobilitetsoppholdene (tabell
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63). 48% av arbeidsgiverstyrte opphold ble fulgt opp i noen grad mot 28,5% av de personlig styrte
oppholdene.

5 Oppsummering og anbefalinger
Vi har i denne kartleggingen stilt spørsmål ved ambisjonsnivået og evne til måloppnåelse i Erasmus
ansattmobilitet. Sammenlignet med Finland og med henblikk på Stortingsmelding nr. 14, bør norsk
ambisjoner økes betydelig. Skal man klare dette, synes det å være behov for et sterkere engasjement i
ledelsen sentralt og i organisasjonens linje. Det er behov for å diskutere både ambisjonsnivå, men enda
viktigere etablere forpliktende planer for gjennomføring, der ansvaret er tydelig plassert hos ledere som
disponerer arbeidstid og fastsetter oppgaver for deltakerne. Disse må involveres i å sette klare mål for
hva man vil oppnå med tiltakene. Det er grunn til å tro at dette vil kunne bidra til større bevissthet
omkring potensialet i denne typen tiltak, og på sikt til en økning av bruken av dem. En slik utvikling vil, i
tråd med intensjonene slik de kommer til uttrykk i Stortingsmeldingen, føre til at internasjonalisering
kan bli integrert med resten av virksomheten og bidra til institusjonens overordnede mål.
Gjennom en nærmere analyse av deltakerne og deres aktiviteter på mobilitetsoppholdet, har vi fått fram
ny informasjon om hvem som deltar/hvordan ordningen rekrutterer og hvilke muligheter den kan by på.
Konklusjonen er at ordningen gir institusjonen en rekke nye muligheter, ikke minst for administrativt
ansatte.
Vi har også funnet interessante forskjeller mellom ansattmobilitet og lærermobilitet som har gitt visse
indikasjoner på at ansattmobilitet kan være en mer effektiv inngangsport til internasjonalt samarbeid for
vitenskaplig personale. Denne analysen er imidlertid interessant fordi den også er et innspill til
institusjonene for å diskutere hva man ønsker å benytte dette tiltaket til og hvem man ønsker skal delta.
Kartleggingen har gitt et inntrykk av at deltakelsen i stor grad er basert på personlige initiativ og
interesser. En mer systematisk og strategisk tilnærming kan gi institusjonen et bedre utbytte og høyere
nytteverdi på sikt.
Kartleggingen har vist at selv korte ansattmobilitetsopphold gir effekter på en rekke områder, som
motivasjon, kompetanseutvikling, endring i atferd og i form av resultater på enhets- og institusjonsnivå.
Det er vanskelig å vurdere akkurat hvor store effektene er, men deltakerne er mer positive til
internasjonalt samarbeid etter oppholdet. Deltakere som ikke tidligere har mottatt stipend, har klare
ambisjoner om å søke stipend på nytt, også i andre tiltak. Deltakerne ser på mobilitetsoppholdene som
viktig for egen kompetanseutvikling, og oppholdet har medført at mange deltakere endrer måten å
utføre oppgaver.
Kartleggingen viser at deltakerne i varierende grad har formulert klare mål for oppholdet. Det er også
variasjon hva gjelder måloppnåelse. Kartleggingen tyder på at det er en sammenheng mellom
måloppnåelse og hvor godt oppholdet er planlagt i forkant. Her kan institusjonene sannsynligvis bidra til
en positiv utvikling.
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Det synes også å være behov for å se nærmere på linjeleders rolle i forhold til å legge premisser for
mobilitetsoppholdet og oppfølging av rapporten etter endt opphold. Datatilfanget på disse områdene er
begrenset, men vår tolkning av svarene er at relativt mange deltakere opplever dette som utilstrekkelig.
Erasmus ansattmobilitet er som andre tiltak i Erasmus, tuftet på gjensidighet. Denne kartleggingen har
hatt fokus på utreise og de norske deltakerne. I forbindelse med kartleggingen og samtaler med de
internasjonale koordinatorene har det imidlertid blitt tydelig at mottak og håndtering av innreisende
deltakere byr på store utfordringer. Den foreløpige responsen fra norske institusjoner, ser nå ut til å
være å si nei, og eller sluse deltakerne inn til bestemte perioder (internasjonale uker) for å effektivisere
ressursbruken. Dette kan være en løsning, men vi tror det er behov for at sentral institusjonsledelse
engasjerer seg i dette spørsmålet. Vi tror det er viktig med en offensiv tilnærming og hvor ser på dette
som et mulig bidrag til internasjonalisering hjemme.
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VEDLEGG 1: TABELLER
I dette vedlegget presenteres tabeller som er benyttet for analysen og referert i rapporten. Tabellene
presenterer ulike sammenstillinger av data som er samlet inn i forbindelse kartleggingen av Erasmus
ansattmobilitet.
Inndelingen korresponderer med inndelingen av rapporten

Ansattmobilitet, omfang og aktiviteter

Tabell 1: Varighet på mobilitetsopphold
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Tabell 2: Varighet på mobilitetsopphold - sammenligning mellom institusjoner

Tabell 3: Fordeling av type mobilitetsopphold
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Hvem er deltakerne?
Norway Finland
Number of mobilities
Number of mobilities
Area of work at home institution
General Admin and
Technic
Finance
Student information
Academic staff
Other
Int. office
First time with Erasmus
Not received Erasmus
earlier
Seniority
Intermediate level
Senior level
Junior level

Sweden

140

435

114

24 %
1%
12 %
51 %
5%
7%

22 %
1%
5%
40 %
10 %
22 %

36 %
4%
13 %
24 %
18 %
5%

76 %

93 %

95 %

59 %
30 %
11 %

Tabell 4: Nordisk statistikk for Erasmus ansattmobilitet
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56 %
21 %
23 %

Denmark
50

Tabell 5: Antall vitenskaplig og teknisk/administrativt ansatte deltakere fordelt på institusjon

Tabell 6: Arbeidsområde ved egen institusjon
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Tabell 7: Vitenskaplig ansatte og fagområde

Tabell 8: Tidligere mottatt Erasmusstipend fordelt på ansattgruppe

Mobilitet, stillingsnivå og alder

Tabell 9: Fordeling av deltakere i henhold til stillingsnivå
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Tabell 10: Stillingsnivå, sammenligning mellom institusjoner

Tabell 11: Alder og kjønn
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Tabell 12: Tidligere mottatt Erasmus stipend og gjennomsnittsalder

Hva er ansattmobilitetsoppholdet benyttet til?
Norway Finland
Type of mobility
Edu - Edu
Edu - Company
Company - Edu

89 %
11 %
0%

Sweden

Denmark

96 %
3%
1%

Tabell 13: Type mobilitet – nordiske tall

Tabell 14: Ansattgruppe og aktivitetstype ved vertsinstitusjon

Norway Finland
Activity at host institution
Training
Workshop
Job shadowing
Other

31 %
26 %
19 %
24 %

Tabell 15: Aktivitetstype – nordiske tall
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23 %
30 %
26 %
21 %

Sweden
29 %
17 %
39 %
15 %

Denmark

Tabell 16: Tema for mobilitetsoppholdet
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Tabell 17: Ansattgruppe og tema for mobilitetsoppholdet
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Tabell 18: Mobilitetsopphold fordelt på vertsland

Effekter av ansattmobilitet
Motivasjon for Erasmus ansattmobilitet

Tabell 19: Anbefalt mobilitetsopphold for andre
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Tabell 20: Tidligere mottatt Erasmus stipend og anbefalt mobilitetsopphold for andre

Tabell 21: Planer om å søke støtte gjennom ansattmobilitet

Tabell 22: Ansattgruppe og planer om å søke støtte gjennom ansattmobilitet
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Tabell 23: Endring i oppfatning av internasjonalt samarbeid

Tabell 24: Tidligere mottatt stipend og endring i oppfatning av internasjonalt samarbeid

Tabell 25: Ansattgruppe og endring i oppfatning av internasjonalt samarbeid
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Tabell 26: Planer om å søke støtte gjennom andre tiltak

Tabell 27: Ansattgruppe og planer om å søke støtte gjennom andre tiltak

Tabell 28: Tidligere Erasmus stipend og planer om å søke støtte gjennom andre tiltak for gruppen
vitenskaplig ansatte
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Kunnskap/kompetanse

Tabell 29: Oppholdets relevans i forhold til daglige gjøremål

Tabell 30: Tidligere mottatt Erasmus stipend og relevans i forhold til daglige gjøremål

Tabell 31: Ansattgruppe og relevans i forhold til daglige gjøremål
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Tabell 32: Tidligere mottatt Erasmus stipend og relevans for daglige gjøremål blant vitenskaplig ansatte

Tabell 33: Tidligere mottatt Erasmus stipend og relevans for daglige gjøremål blant
teknisk/administrativt ansatte

Tabell 34: Betydning av mobilitetsopphold for kompetanseutvikling
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Endring i atferd

Tabell 35: Endring i arbeidsoppgaver

Tabell 36: Ansattgruppe og endring i oppgave for andre i enheten

Tabell 37: Endring i oppgaveutførelse
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Tabell 38: Ansattgruppe og endring i oppgaveutførelse

Tabell 39: Endring i prioritering av oppgaver

Tabell 40: Ansattgruppe og endring i oppgaveprioritering

Side 47

Tabell 41: Endring i oppgaver for andre i enheten

Tabell 42: Ansattgruppe og endringer i arbeidsoppgaver for andre i enheten

Resultater for institusjonen
Mål og måloppnåelse

Tabell 43: Konkrete mål for oppholdet
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Tabell 44: Ansattgruppe og konkrete mål for oppholdet

Tabell 45: Stillingsnivå og konkrete mål for oppholdet

Tabell 46: Måloppnåelse
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Tabell 47: Ansattgruppe og måloppnåelse

Tabell 48: Stillingsnivå og måloppnåelse
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Tabell 49: Tema for mobilitetsoppholdet og måloppnåelse
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Tabell 50: Måloppnåelse og konkrete mål
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Endringer i organisasjonen

Tabell 51: Nye tiltak i enhet eller institusjon

Tabell 52: Ansattgruppe og nye tiltak i enhet eller institusjon
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Tabell 53: Tema for mobilitetsopphold og nye tiltak i institusjonen
Opplevd nytteverdi av mobilitetsoppholdet

Tabell 54: Personlig nytteverdi
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Tabell 55: Nytteverdi for enhet/institusjon

Tabell 56: Tema og personlig nytteverdi
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Tabell 57: Tema og verdi for enhet/institusjon

Tilrettelegging
Hvem legger premissene for et mobilitetsopphold?

Tabell 58: Premissgiver for mobilitetsopphold
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Tabell 59: Ansattgruppe og premissgiver for mobilitetsoppholdet

Tabell 60: Stillingsnivå og premissgiver for mobilitetsoppholdet
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Tabell 61: Institusjonens nytteverdi og premissgiver for mobilitetsoppholdet
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Oppfølging

Tabell 62: Oppfølging av rapport

Tabell 63: Premissgiver og oppfølging av rapport
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VEDLEGG 2. SPØRRESKJEMA
Erfaringer fra Erasmus ansattmobilitetsopphold
1. Kan du nevne den viktigste grunnene til at du deltok på et Erasmus ansattmobilitetsopphold?
2. Hvor relevant mener du oppholdet har vært i forhold til dine daglige gjøremål?
Alternativer
1

Ikke relevant

2

Litt relevant

3

Klart relevant

4

Svært relevant

3. Kommenter gjerne din vurdering

4. Hvor viktig mener du denne type mobilitetsopphold er for din kompetanseutvikling sammenlignet med andre
kompetansehevende aktiviteter ?
Alternativer
1

Ikke viktig

2

Litt viktig

3

Viktig

4

Svært viktig

Total

6. Har oppholdet endret din oppfatning av internasjonalisering/internasjonalt samarbeid?
Alternativer
1

I svært negativ retning

2

I negativ retning

3

Uforandret

4

I positiv retning

5

I svært positiv retning

Total

7. Kan du eventuelt kommentere kort hvordan?
8. Arbeidsoppgaver
Alternativer
1

Har du fått endringer i arbeidsoppgaver som
følge av oppholdet?

2

Utfører du oppgaver på en annen måte nå enn
før oppholdet og som skyldes oppholdet?

3

Har oppholdet ført til at du prioriterer oppgaver
annerledes enn tidligere?
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8.1 Arbeidsoppgaver - Har du fått endringer i arbeidsoppgaver som følge av oppholdet?
Alternativer
1

Nei

2

I noen grad

3

I stor grad

Total

8.2 Arbeidsoppgaver - Utfører du oppgaver på en annen måte nå enn før oppholdet og som skyldes oppholdet?
Alternativer
1

Nei

2

I noen grad

3

I stor grad

Total

8.3 Arbeidsoppgaver - Har oppholdet ført til at du prioriterer oppgaver annerledes enn tidligere?
Alternativer
1

Nei

2

I noen grad

3

I stor grad

Total

9. Kommentar?
10. Har mobilitetsoppholdet ført til endringer i arbeidsoppgaver for andre i din enhet?
Alternativer
1

Ingen endring

2

Mindre endringer

3

Store endringer

-1 Vet ikke
Total

11. Har oppholdet bidratt til planer om tiltak eller iverksetting av nye tiltak i din enhet eller institusjon
Alternativer
1

Nei

2

Ett (mindre) tiltak

3

Noen (mindre) tiltak

4

Flere tiltak

5

Mange tiltak

-1 Vet ikke
Total

12. Ble det utformet konkrete mål for mobilitetsoppholdet?
Alternativer
1

Nei

2

I noen grad

3

Ja, klart definert(e) mål

Total

13. I hvilke grad vil du si at målene for oppholdet er oppnådd?
Alternativer
1

I liten grad
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2

Delvis

3

I stor grad

4

Alle mål oppnådd

Total

14. I hvilken grad ble oppholdet definert ut fra din eller din arbeidsgivers interesser?
Alternativer
1

Kun egeninteresse

2

Mest egeninteresse

3

Mest arbeidsgivers interesse

4

Kun arbeidsgivers interesse

Total

15. Kommentar?
16. I hvilken grad har rapporten fra oppholdet blitt fulgt opp i din enhet/institusjon?
Alternativer
1

Ikke fulgt opp

2

I svært liten grad

3

I noen grad

4

I stort grad

5

I svært stor grad

-1 Vet ikke
Total

17. Kommentar?
18. Har du anbefalt Erasmus ansattmobilitetsopphold for andre ved din institusjon?
Alternativer
1

Ja

2

Nei

Total

19. Har du planer om å søke Erasmus ansattmobilitet på nytt?
Alternativer
1

Nei

2

Ja- har allerede søkt

3

Ja - konkrete planer

4

Ja - men ikke konkrete planer

5

Vet ikke

Total

20. Har du planer om å søke stipend/støtte til internasjonalt samarbeid gjennom andre tiltak enn Erasmus ansattmobilitet?
Alternativer
1

Nei

2

Ja- har allerede søkt

3

Ja - konkrete planer

4

Ja - men ikke konkrete planer

5

Vet ikke
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Total

21.1 Hvordan vurderer du samlet nytteverdien av oppholdet? - For deg personlig?
Alternativer
1

Svært liten

2

Liten

3

Stor

4

Svært stor

-1 Vet ikke
Total

21.2 Hvordan vurderer du samlet nytteverdien av oppholdet? - For din enhet/institusjon
Alternativer
1

Svært liten

2

Liten

3

Stor

4

Svært stor

-1 Vet ikke
Total

22. Hva synes du var det beste med oppholdet? (kort)

23. Hva syntes du eventuelt var det mest negative ved oppholdet. Hva burde evt. vært gjort annerledes? (kort)

24. Hva tror du er det viktigste hinderet for å få flere ved din institusjon til å reise på Erasmus ansattmobilitetsopphold?
25. Kommentar til undersøkelsen?
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