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Hvorfor mangfold?



Komiteen

• Er ikke god ledelse mangfoldsledelse? 
• Alle leder et mangfold. 
• Ikke samfunnsansvar eller integrering – men verdiskapning og 

oppgaveløsning
• FN´s bærekraftsmål og trepartssamarbeid
• Fagforbundet, IKEA, IMDI, Porsgrunn kommune 
• Nasjonal og internasjonal forskning og arbeid på feltet. 
• Standard for Diversity and Inclusion
• Nøkkelindikatorer eller KPIene



Sammenheng mellom mangfold og 
verdiskaping

• Mangfoldskompetanse
• Fleksibilitet
• Innovasjons- og 

konkurransekraft
• Effektivitet
• Økt kundeforståelse
• Tilgang på nye markeder
• Tiltrekke og beholde talent



Mangfold i norske virksomheter

- Assimilering

- Segregering

- La det skure å gå 

- Inkludering



Mangfold er lønnsomt – men må ledes

• Fant en statistisk signifikant 
sammenheng mellom mangfold på 
ledernivå og lønnsomhet.

• Selskaper med god etnisk fordeling 
i ledelse hadde 35 % større 
sannsynlighet for resultater over 
medianen for industrien.

• God kjønnsfordeling ga 15 % økt 
sannsynlighet.

• Selskaper med mangfold i laveste 
kvartil hadde større sannsynlighet 
for å prestere under medianen.



Business-case SAP

• By increasing employee engagement by just one percent, we’ve observed
an increase of 48 million euros in operational profits per year. That is a 
strong business case for diversity.

• Gender, etnic diversity, age and disabilities

• Creating a diverse, inclusive and bias-free culture makes us a better 
company. Inclusion fuels our innovation, enhances our engagement with 
both customers and employees, and helps drive business success in this 
rapidly changing, digital world,” - Wittenberg.



• Undersøkelse som tar utgangspunkt i 70 norske 
bedrifters og 5 kommuners årsberetninger.

• Kun 27 % av selskapene hadde egne avsnitt om 
mangfold, og når det nevnes er det fokus på å telle 
antall kvinner, nasjonaliteter eller språk.

• Sjeldent rapporteres ønsket utvikling eller hvilken 
verdi mangfold er forventet å gi.

• Ingen av selskapene beskriver hvordan de selv skal 
endre seg for å trekke ut verdien av mangfold.

• Viser en utydelig eller ufullstendig kommunikasjon 
omkring mangfolds relevans i selskapet.

• Kun 12 % av selskapene hadde «ikke etnisk-
norske» personer i styrer eller konsernledelser., 
hvorav kvinner utgjorde 2 %. Alle 12 % kunne 
kategoriseres som «vestlige» personer.



Ikke nok med rekruttering og representasjon

Rekrutterer din organisasjon 
mangfold, må ledere ha 
kompetanse til å lede det også.

Mangfoldet til verdiskapning og 
oppgaveløsning, hvilken 
kompetanse som trengs, og 
hvordan mangfoldet skal ledes. 
Det spesifiserer krav til 
ledelsessystemer for mangfold.



Et rammeverk for hvordan

• Etablere 
• Implementere
• Gjennomføre
• Overvåke
• vedlikeholde 
• forbedre systemet

• Policy
• Strategi
• Handlingsplaner
• Styringsdokumenter
• Rapportering
• Kompetanseutvikling



Mangfoldsledelse – på ledelsesnivå

— mangfoldskompetanse i ledelse på alle nivåer
— fleksibilitet og evne til å forstå ulike perspektiver
— sammenheng mellom mangfold og verdiskapning
— ha et språk som bygger felles identitet og fremmer gjensidig respekt,

slik at   ulikhetene i mangfoldet kommer til uttrykk;
— inkludering
— bevissthet og forståelse av egen og andres preferanser, handlemåter og    
kommunikasjonsformer
— kompetanse til å kunne bruke potensialet i mangfoldet i oppgaveløsning
— bevisste og ubevisste stereotype oppfatninger samt manglende 
kunnskap om ulike grupper påvirker måten mangfold ledes på
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