
Mangfoldsledelse for 
innovasjon og verdiskaping



Standard for ledelsessystem for mangfold/likestilling

• Utnytte potensialet i mangfoldet i 
organisasjonen

• Fremme innovasjon, verdiskaping og 
bærekraft

• Fremstå attraktiv som arbeidsgiver for å 
tiltrekke talent og allsidig kompetanse

• Mangfold og likestilling ikke bare tallfeste, 
men bruke i systematisk for å oppnå tiltenkte 
mål

• ISO har nå tatt et overordnet initiativ for å 
sikre kjønnsandelen i utvikling av standarder. 
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Mangfoldsledelse er lederes 
mangfoldskompetanse og mangfoldsmodenhet
uttrykt i praksis gjennom deres ledergjerning. 

Det vil si en leders evne til å anvende kunnskaper, 
ferdigheter og optimalt benytte potensialet i 
mangfoldet for å oppnå tiltenkte resultater 
gjennom modig, trygg, fleksibel, nyskapende og 
nytenkende lederskap av likheter og ulikheter 
mellom sine ansatte.



Innovasjon og mangfoldsledelse – et paradigmeskifte
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Akkreditert sertifisering – IPC sertifisering

Akkreditering er den formelle 
anerkjennelsen fra et akkrediteringsorgan 
til et samsvarsvurderingsorgan av deres 
tekniske og organisatoriske kompetanse til å 
utføre spesifikke tjenester i henhold til 
standarder og normative krav slik som 
beskrevet i deres akkrediteringsomfang.
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Det er kun ett akkrediteringsorgan i hvert 
land i Europa. I Norge er det Norsk 
akkreditering. Enkelte sertifiseringsorgan 
er akkrediterte for å utføre sertifisering.

Sertifiseringen er gyldig i alle land med 
nasjonale akkrediteringsordninger. I tillegg 
kan du i tillegg søke om IPC-sertifisering 
(International Personnel Certification; et 
sertifikat som er kjent over hele verden, og 
er særlig attraktivt for internasjonale 
selskap og for deg som jobber mye utenfor 
Norge.



Sertifisert mangfoldsleder

Sertifisering av mangfoldsledere i henhold 
til kompetansekravene i Standard for 
ledelsessystem for mangfold. 

En mangfoldsleder besitter 
mangfoldskompetanse og har 
mangfoldsmodenhet til å anvende 
kunnskaper, ferdigheter og optimalt 
benytte potensialet i mangfoldet. 
Derigjennom oppnå tiltenkte resultater 
gjennom modig, trygg, fleksibel, 
nyskapende og nytenkende lederskap av 
likheter og ulikheter mellom sine ansatte.
(Sertifiseringsorgan: Norsk sertifisering as) 
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Grunnlegger
Loveleen Rihel Brenna
+47 908 40 725   |   loveleen@seema.no

Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
www.seema.no |   www.mangfoldsledelse.net
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