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MANGOLD
stimulerer innovasjon

Hvordan mangfold kan utnyttes som
konkurransefordel og stimulere innova-
sjon speiler gjerne organisasjonens egen-

art. Bedrifter med lite rom for mangfold
blir gjerne oppfattet som ensidige og
ender opp med å ekskludere verdifull
kompetanse. Ensidighet eller rigiditet
byr gjerne ikke på det store rommet for
spontanitet og varme, noe som for
mange er essensiell næring til både
motivasjon, arbeidsglede og livsglede.
Mye tyder på at de som jobber i et mer
inkluderende miljø har høyere trivsel 
og produserer mer fordi de får stimulert
indre behov og ikke bare intellektuelle.
De samarbeider også bedre og kan dele
mer effektivt på arbeidsoppgavene.
Fleksibilitet er nøkkelen. 

Organisering er essensielt viktig for 
å oppnå konkurransefordeler uansett
hvilke måleparameter vi bruker.
Effektive organisasjoner er også effektivt
organisert. I møte med stress og tids-
press bruker de gjerne teknologi som
viktige styringsverktøy. Du må kunne
evaluere om du styrer tiden eller tiden
styrer deg. Når «tidstyver» rammer
viktige helhetsprosesser som innova-
sjons- og inkluderingsprosesser, er det
lett for å tenke at mangfold slett ikke
tjener våre interesser. Å måtte samhand-
le med «ekstra behov» kan lede til
frustrasjon. Medisinen er tilpasning 

og fleksibilitet, inkludering av kompetanse og en sterk vilje til
forbedring, endring og utvikling. Kanskje ligger løsningen 
i bedre organisering? 

Trøndelag forskning og utvikling snakker om «mangfolds-
ledelse» og samfunnsansvar når de trekker frem mangfold
som konkurransefordel, så lenge det håndteres riktig. De
trekker frem eksempler fra Politiet og Oslo Sporveier som
har lykkes med å utnytte mangfoldet. Vi kan tenke oss at alle
sosiale yrker styrkes på naturlig vis av mangfold. De mer tek-
nologisk drevne bedriftene lykkes gjerne ved å invitere til
større åpenhet rundt produktutvikling, samarbeid og inn-
kjøpsprosesser. En leverandør drar nytte av en annens nett-
verk og omvendt. Her er et uendelig kreativt potensial bygget
på mangfold. Mer enn noen gang handler vi på tvers av
landegrensene og drar nytte av ulike kulturer og tverrkultu -
rell kompetanse. Viktige verdier for å utvikle maksimalt
potensial med mangfold ligger naturligvis i holdninger som
toleranse og respekt, men også strukturelle fasiliteter som
effektiviserer arbeids- og kommunikasjonsprosesser. Sist,
men ikke minst må det til møteplasser og åpenhet for å dele
kunnskap og progresjon i henhold til intensjonene med
mangfold. 

– Forskning viser at mangfold i de fleste tilfeller har posi -
tive effekter for en virksomhet, sier seniorforsker Margrete

Haugum ved Trøndelag Forskning 
og Utvikling (TFoU).

Innovasjon Norge skriver på
sine nettsider at «Innovasjon
Norges toppleder er anerkjent
som en av topp 10 «Diversity
Champions». Krohn Traaseths
endringer i sammensetning av
ledelsen i Innovasjon Norge
blir trukket frem: «Krohn

Traa seth has increased the
number of women in the top

leader group from 14 percent to 
64 percent, while emphasising age

diversity». Norge er altså anerkjent interna-
sjonalt for mangfoldsledelse i The Eco nomist. Dette var den
første lanse ringen av «Global Diversity List» på initiativ fra
internasjonalt næringsliv og The Eco nomist, med mål om 
å sette mangfold høyt på agendaen. «Det er The Economists
lesere som har stemt frem enkelt personer og organisasjoner
somde mener har en reell innvirkning i arbeidet med 
å fremme mangfold i praksis», skriver Innovasjon Norge. ❉

Mange bedrifter vurderer
mangfold, tverrkulturelle
miljøer og inkludering som
suksessfaktorer for å kunne
utnytte det maksimale 
potensial for interne 
og eksterne aktiviteter.
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Når «tidstyver» rammer viktige helhets-
prosesser som innovasjons- og inklude -
rings prosesser, er det lett for å tenke at
mangfold slett ikke tjener våre interesser.


