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Den rolla mangfald kan ha, beror på rolla mangfald får.



Gjenkjenne

Dra nytte

Tankekors: 
lågare stillingar

Den rolla mangfald kan ha, beror på rolla mangfald får.









Primær/Sekundær Gitte/Erverva





Bergen

Oslo

Stavanger/
Sandnes

Trondheim
14,2%

GAP



1 500

Ressurs, 

Men også ein
tilretteleggar

Med 

kven 

og

korleis

innoverer                              

dei?



Kjapt oppsummert 

Høgt utdanna utanlandskfødd arbeidskraft 

Internasjonale partnarar

Produktinnovasjonar (og radikale produktinnovasjonar)

Men for prosessinnovasjonar….





Marknadskunnskap



Fornuftige prisar

Bransjekunnskap

Nettverk





Viktige lærdommar

Menneske med ulik bakgrunn

ser verda ulikt,

fortolkar verda ulikt, 

reagerer ulikt

og løyser utfordringar ulikt. 







Ulike måter å dra inn mangfald i arbeidet?

Besøke andre avdelingar.

Delta på annleise konferansar.

Tverrfaglege arbeidsgrupper.

Motsatt mentor-ordning?

Lære av andre.

I dialog med kritikerane

Nye samarbeidspartnarar?

Rekruttering.



Gunhild Berge Stang

2016 – «Ordførar i butikk»

1.Ny – bli kjend med meg
2.Bli kjend med folk/saker: Bli kjend på
ein sjølvstendig måte
3. Inntrykk av korleis tenestetilbodet vert oppfatta
4.Slå eit slag for nærbutikkane som sosial møteplass

- Lågare terskel for å ta kontakt.
- Medverka til å nyansere saker 
og oppfatningar av korleis ting er.

Bygdesamfunn:etablerte relasjonar/førestillingar.
Utfordre «såklart-er-det-sånn»-tankegang.





Lenkje til nokre kronikkar og dr.avhandling

Lenkje til artiklar og avhandling: 
https://www.researchgate.net/profile/Marte_C_W_Solheim

Den viktige arbeidskrafta: https://www.vg.no/nyheter/meninger/arbeidsliv/den-viktige-
arbeidskrafta/a/23888999/

Ulik erfaring gir nye patent: http://www.dagensperspektiv.no/2017/ulik-erfaring-gir-nye-patent

Ulike barn innoverer best: http://www.innomag.no/gjesteinnlegg-ulike-barn-innoverer-best/

Mangfold fremmer innovasjon: http://www.dagensperspektiv.no/nyskaping/2017/mangfold-
fremmer-innovasjon

Innvandring og Innovasjon: https://forskning.no/2017/01/innvandrere-forer-til-
innovasjon/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-stavanger

Innvandring og eksport: https://www.aftenposten.no/viten/i/7a00v/Innvandrere-pa-
arbeidsplassen-oker-innovasjon-og-eksport

Innvandrere gjør norske bedrifter mer innovative: http://www.innomag.no/innvandrere-gjor-
norske-bedrifter-mer-innovative/

Innvandring aukar innovasjonsevna: 
https://www.aftenposten.no/meninger/i/4d14q/Innvandring-aukar-innovasjonsevna

Innvandring bra for distrikta og: 
http://www.uis.no/getfile.php/13323647/Forskning/Senter%20for%20Innovasjonsforskning/M
arte%20Solheim%20-%20SA%20140117.pdf

Flyktning, eg? https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/JlmB6/Flyktning_-eg

På Nebo Bjerg: 
http://www.uis.no/getfile.php/1346852/Forskning/Senter%20for%20Innovasjonsforskning/Mar
te%20Solheim%20Sunnmorsposten%20170811.pdf

Hevnen frå stadane vi forlot: https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/04/hevnen-til-
stadane-vi-forlot
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