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Sammendrag 
 

Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i prosjektet Global Future. Global Future er et 

initiativ fra Næringslivets hovedorganisasjon med målsetting om å bedre ressursmobilisering 

av kompetansen til høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn. Partnerbedrifter er 

knyttet til den finansielle gjennomføringen av Global Future i hver region. Masteroppgaven 

er basert på en analyse av partnerbedriftene i region Oslo og Akershus. Helt konkret har 

analysen gått ut på bedriftenes vurderinger av kompetanse samt deres motiver for å involvere 

seg i prosjektet Global Future. 

 

Dette er en kvalitativ empirisk studie av fire partnerbedrifter til prosjektet Global Future i 

region Oslo og Akershus. Det empiriske grunnlaget er innhentet fra fire intervjuer og 

analysert ut fra teori om strategi, kompetanse og samfunnsansvar. I analysen fant jeg 

tendenser til at de to motivene lønnsomhet og etikk går sammen og påvirker bedrifters 

strategiske beslutninger. I utgangspunktet oppfattet jeg de to motivene etikk og lønnsomhet 

som distinksjoner. Derfor ble analysen spesielt interessant da jeg oppdaget hvordan disse to 

gikk sammen og utgjorde motiver for bedriftenes strategiske beslutninger.  

Partnerbedriftenes vurderinger av kompetanse er bakgrunn for mitt forslag om å tillegge 

elementer i to modeller for kompetansestrategi. Modellene er hentet fra henholdsvis Lai 

(2004) og Nordhaug (2004).  
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Forord 
 

Mye har skjedd i løpet av dette halvåret. Når jeg ser tilbake på arbeidet med masteroppgaven 

får jeg en følelse av at det har vært en langvarig prosess, men det har også vært gøy og 

spennende. Oppgaven har utviklet seg gradvis, og det har også jeg.  

Mange timer har gått med på å lese, skrive, vurdere, tenke og revurdere oppgaven underveis. 

Jeg har følt både frustrasjonen, tidspresset og gleden ved det å skrive en så stor oppgave. 

 

Jeg vil gjerne takke min veileder Karen Jensen for at hun har fulgt progresjonen med 

oppgaven i løpet av dette semesteret. Hun har vært en dyktig veileder som hele tiden har 

bidratt ved å gi meg nye perspektiver på det jeg driver med. Dersom jeg har vært opphengt i 

teoretiske detaljer har hun fått meg til å ta et skritt tilbake og se teorien i et større perspektiv, 

og til å dykke inn i detaljer i den enkelte teori dersom jeg har tenkt for abstrakt. Takk for at 

du har gitt meg konkrete oppgaver og oppfølging underveis. 

 

Tusen takk til informantene og til prosjektleder i Global Future Oslo og Akershus, Torhild 

Hallre, for at jeg har fått tilgang til nødvendig informasjon. 

 

Jeg vil også takke familien min, Eirik og venninnene mine for at dere har støttet meg, gitt 

meg råd og pushet meg hele veien til ferdig produkt. Jeg setter utrolig stor pris på dere alle. 

 

Endelig ferdig sitter jeg igjen med en mestringsfølelse og en glede over å ha fullført. Jeg har 

hatt fem fine år på Universitetet i Oslo og møtt mange flotte mennesker. Et 

utvekslingssemester i Australia og mange interessante fag på fakultet er noen av faktorene 

som har bidratt til å opprettholde motivasjonen og interessen min i løpet av disse årene. 

Jeg har utviklet meg og lært utrolig mye, og jeg gleder meg til å bruke disse kunnskapene og 

ferdighetene i arbeidslivet! 
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1 Innledning 
Norsk næringsliv i dag bærer preg av en mangel på arbeidskraft. Spesielt gjelder dette 

innenfor yrker som ingeniør og lærer, men det gjelder også for andre deler av næringslivet. 

For å dekke dette behovet trengs flere kvalifiserte arbeidstakere, fra flere land enn kun Norge. 

I Norge har vi et trepartssamarbeid mellom Landsorganisasjonen (LO), Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO) og regjeringen. Utfordringen er at mange høyt utdannede 

innvandrere ikke får jobb i Norge. I tillegg opplever mange at de kun får tilbud om jobber 

som de er overkvalifisert for. Prosjektet Global Future ble initiert av NHO som en løsning på 

dette problemet. Norge har behov for kvalifisert arbeidskraft og NHO har innsett at noe av 

den kompetansen allerede finnes i Norge. Gjennom å tilby kvalifiserte innvandrere jobb, vil 

prosjektet bidra til å sikre fremtiden til norsk næringsliv. Prosjektet Global Future er 

utgangspunktet for min oppgave.  

 

1.1 Tema for oppgaven 
Jeg har lenge vært spesielt interessert i mangfold og integrering i Norge. Etter at jeg valgte 

emnet ”flerkulturell pedagogikk” i løpet av min bachelorgrad har jeg forstått at pedagogikken 

spiller en viktig rolle i forhold til integrering og mangfold i Norge i dag. I min praksisperiode 

i NHOs kompetanseavdeling våren 2012 fikk jeg høre om Global Future, et prosjekt som 

interesserte meg og som jeg ønsket å vite mer om. Min interesse for mangfold og integrering 

kunne dermed kombineres med kompetanse i arbeidslivet. Innenfor feltet pedagogikk i 

arbeidslivet har jeg vært interessert i personalarbeid og læring, spesielt i opplæring og 

rekruttering av medarbeidere. For å bringe disse interesseområdene sammen i min 

masteroppgave har jeg valgt fokusområdene strategier for kompetanse, individuell 

kompetanse, bedrifters samfunnsansvar og begrunnelser for engasjement i prosjektet.  

 

Ettersom prosjektet dreier seg om integrering og innvandring bærer det preg av sosiologi og 

økonomi. Dette fordi slike prosjekter ofte er politisk initiert og fordi det dreier seg om 

samfunnsutvikling og politiske temaer. Jeg vil allikevel hevde at denne oppgaven hører til 

pedagogikkfeltet, som en fagdisiplin der kompetanseutnyttelse og læring blir lagt vekt på i 

arbeidslivet. Som det vil fremkomme i løpet av oppgaven er den basert på pedagogiske 

teorier brukt i sammenheng med empiri fra et næringspolitisk prosjekt.  
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Temaet for oppgaven er ikke noe nytt tema eller problemområde i det norske samfunn. Det er 

en kjensgjerning at mange innvandrere i Norge står uten jobb. Årsakene til dette kan være 

mange. Arbeidsledigheten blant innvandrere kan bero både på individuelle bevisste valg og 

på situasjoner som individet selv ikke kan påvirke. Norge har i tillegg lang erfaring med å ta 

imot både arbeidsinnvandrere og flyktninger fra andre land. Selv om temaet ikke er nytt, 

tilbyr Global Future og denne oppgaven et fornyet fokus på integrering av arbeidskraft.  

 

1.2 Formål 
Dette masterprosjektets formål er i hovedsak å avdekke motiver og begrunne hvorfor 

partnerne har valgt å involvere seg i prosjektet. Oppgaven beskriver hvilke perspektiver på 

kompetanse som kjennetegner de ulike partnerbedriftene, og hvordan de skiller seg fra 

hverandre. Overordnet ønsker jeg å finne ut hvilket syn på kunnskap og kompetanse som 

ligger til grunn for sponsorbedriftenes kompetanse- og HR-strategier hva gjelder rekruttering 

og samfunnsansvar. Mitt masterprosjekt kan derfor bidra videre til å se kompetanse og arbeid 

med menneskelige ressurser i et større perspektiv. Et perspektiv som er relativt nytt med 

fokus på flerkulturalitet, kompetanse og integrering.  

Videre håper jeg å kunne si noe om hvilke holdninger, kunnskapsperspektiver og verdier som 

ligger i et flerkulturelt og kunnskapsrikt norsk arbeidsliv. Dermed er det mulig å se på 

kompetanse og HR-arbeid i et integreringsperspektiv, hvor kompetanse anses som en ressurs. 

 

Masterprosjektet ser nærmere på partnerbedriftenes bakgrunn for involvering i Global Future. 

Bedrifter som sponser slike tiltak med bakgrunn i utvikling av samfunnet kan ofte være 

motivert av markedsføring og indirekte lønnsomhet. Imidlertid påvirkes også bedrifter av sitt 

samfunnsansvar, noe som også kan tjene som bakgrunn for å engasjere seg i prosjektet. I de 

senere år har imidlertid samfunnsansvar blitt noe som i økende grad kombineres med 

lønnsomhet i bedriftene. Dermed går disse to faktorene – etikk og lønnsomhet – sammen på 

nye måter og utgjør bakgrunn for partnerskap i Global Future. Dette antyder at disse nye tider 

krever nye syn på kompetanse og nye modeller for tenkning rundt kompetanse i bedrifter.  

Ved å gi eksempler på hvordan bedriftene tenker og engasjerer seg i Global Future, kan dette 

prosjektet bidra til feltet ved å vise hvordan kompetansebegrepet er endret og hvordan 

flerkulturell kompetanse kan inngå i en modell for kompetansestrategi. Dette kan bidra til 

forskning ved å utfordre nåværende teorier om kompetansestrategi og kompetansestyring.   
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1.3 Problemstilling 
Ettersom jeg i hovedsak er opptatt av å finne motiver bak de fire partnerbedriftenes 

tilknytning til Global Future, lyder min problemstilling som følger: 

 

Hva kjennetegner motivene og kompetansevurderingene til bedriftene som sponser Global 

Future, Oslo og Akershus? 

Hvordan kan disse inngå i en helhetlig kompetansestrategi for bedriften? 

	  
	  

1.4 Avgrensning 
Jeg har i arbeidet med denne oppgaven måttet avgrense i forhold til en del temaer. I 

begynnelsen gjaldt dette primært avgrensning blant teoriene jeg ønsket å inkludere. Etter 

hvert måtte jeg gjøre metodiske avgrensninger, blant annet for utvalg av informanter. For det 

første har jeg gjort en avgrensning i forhold til hvilke deler av arbeidslivspedagogikken jeg 

har fokusert på. Jeg har sett bort fra begrepene mesterlære, praksisfellesskap, 

kunnskapsdeling og organisasjonskultur, selv om alle har potensial for å inngå i min analyse. 

Eksempelvis er mesterlære mellom mentor og deltaker sentralt i forhold til måloppnåelse i 

prosjektet Global Future. I denne sammenheng ville også kunnskapsdeling mellom mentor og 

deltaker være et relevant teoretisk perspektiv. Videre kunne også praksisfellesskap vært et 

dekkende begrep for å beskrive deltakernes vei inn i det norske næringslivet gjennom 

mentorordningen. Jeg har valgt å avgrense fra begrepet ”multinational corporation” (MNC). 

Begrepet viser til større bedrifter som er registrert og har virksomhet i flere enn ett land 

(Gooderham og Nordhaug 2003). I dette prosjektet er det kun én av informantene i utvalget 

som representerer en multinational corporation. Dermed var det naturlig å avgrense fra MNC 

selv om begrepet ofte brukes i beskrivelser av internasjonale bedrifter. 

Videre anser jeg employer branding som en viktig del av tematikken i mitt prosjekt. For 

eksempel kunne det vært brukt til å beskrive sponsorbedriftenes motiver for å involvere seg i 

Global Future. Jeg har imidlertid valgt å utelate employer branding som motiv. Et siste 

begrep jeg kunne tatt for meg er organisasjonskultur. Dette tjener til å beskrive kulturen og 

holdningene, de grunnleggende antakelsene i en bedrift, og kunne således vært brukt til å 

beskrive holdningene i, og de strategiske valgene til, de ulike partnerbedriftene jeg har 

intervjuet.  
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Jeg har imidlertid valgt å fokusere på partnere fremfor deltakere og mentorer.  Derfor har jeg 

benyttet begrepene strategi og motiver som indikatorer på organisasjonskultur fremfor å 

bruke begrepet organisasjonskultur eksplisitt i oppgaven.  

	  
 

1.5 Struktur og oppbygging 
Innledningsvis har jeg presentert masterprosjektets bakgrunn og formål og vil videre i 

oppgaven redegjøre for Global Future som prosjekt og nasjonalt initiativ. Jeg ser det som 

nødvendig å gi et detaljert bilde av prosjektet, av den finansielle organiseringen og hvordan 

prosjektet gjennomføres. Dette gir en bakgrunn for den videre presentasjonen av teori og for 

mine valg i forhold til metode og intervjuspørsmål.  

 

I teoridelen har jeg valgt å redegjøre for begreper som kompetanse, strategi og CSR. I 

påfølgende kapittel presenteres designet for oppgaven og de metodiske valgene som er 

foretatt. Deretter analyseres intervjuene i kapittel fire, og i kapittel fem vil analysen 

diskuteres opp mot teori. Diskusjonskapitlet bidrar til å se prosjektet i et større perspektiv på 

det pedagogiske forskningsfeltet. Før jeg presenterer det teoretiske grunnlaget for oppgaven 

vil jeg beskrive Global Future prosjektet og evalueringsrapporten av SINTEF (2012).  

 

 

1.6 Global Future 
 

Global Future er et prosjekt initiert av Næringslivets Hovedorganisasjon (heretter NHO). Det 

er en satsning inspirert av det tidligere gjennomførte prosjektet Female Future som var et 

prosjekt med målsetning om å få flere kvinner inn i lederposisjoner og styrer. Prosjektet 

Global Future dreier seg overordnet om å legge til rette for ressursutnyttelse av kompetansen 

til høyt utdannede personer - personer med innvandrerbakgrunn. 

 

Viktige kriterier for å kunne delta er flerkulturell bakgrunn, gode norskkunnskaper og høyere 

utdanning. Hovedmålgruppen for Global Future er førstegenerasjonsinnvandrere. 

Prosjektet har en varighet på halvannet år, og omfatter nitten heldagssamlinger for 

deltakerne. Konkret består de nitten heldagssamlingene av ett femdagers kurs i 

styrekompetanse, syv dager med lederutvikling og mentorordning, to dager med retorikk, en 
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dag med nettverksbygging, og en dag med deltakelse på en felles samling for alle landets 

deltakere kalt ”Arena Global Future”. De gjenværende tre samlingene er i regi av NHO og 

dreier seg blant annet om norsk arbeidsliv, HMS (helse, miljø, sikkerhet) og 

forvaltningskunnskap.  

 

Global Future begynte i region Agder i 2006. Agder sitt første kull gjennomførte prosjektet 

og avsluttet i desember 2008. Deretter fulgte utprøving av prosjektet i regionene Telemark, 

Trøndelag og Troms, og i ettertid har tretten av femten regioner i NHO gjennomført 

prosjektet. Høsten 2009 begynte NHO Sentralt (heretter NHO-S) arbeidet med å utvikle 

Global Future som nasjonalt prosjekt. Blant annet innebar det å gjøre avtaler med 

kursleverandører og realisering av finansieringen for utprøving sentralt. Høsten 2010 

igangsatte NHO-S Global Future programmet i tretten av de femten NHO-regionene, 

inkludert de som var kommet i gang tidligere. Målet i den nasjonale satsingen fra 2010 var at 

de aktuelle regionene skulle gjennomføre to kull hver (Evalueringsrapport SINTEF 2012).  

 

1.6.1 Formål – kompetanse som integrering 
I all hovedsak dreier prosjektet Global Future seg om ressursmobilisering av kompetansen til 

høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn. Den uttalte målsetningen fra den 

nasjonale satsingen i 2010 sier at Global Future skal ”…synliggjøre kvalifisert arbeidskraft 

og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte personer med flerkulturell 

bakgrunn i sentrale stillinger og styreverv” (Evalueringsrapport SINTEF 2012, s. 1).  

Fra arbeidslivets side foreligger det i tillegg en målsetning om at det skal være til fordel for 

partnerbedriftene. Bedriftene gis tilgang på kompetente medarbeidere og får mulighet til å 

presentere sin virksomhet for deltakerne gjennom ulike samlinger og nettverksarenaer rundt 

prosjektet. En viktig målsetning for Global Future er å involvere partnerbedriftene gjennom 

mentorordningen. Bak dette ligger et ønske om å skape en vinn-vinn situasjon for både 

deltakere og partnerbedrifter i Global Future hva gjelder tilgang. Engasjement og 

nettverksbygging i arbeidslivet på den ene siden, og tilgang til kvalifisert kompetanse og 

arbeidskraft på den andre siden.  

 

1.6.2 Deltakere 
De ulike regionene mottar søknader og velger deretter ut deltakere på bakgrunn av felles 

kriterier utarbeidet for gruppesammensetning. Dette gjøres i samarbeid med større aktører fra 
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bemanningsbransjen. Noen av kravene til deltakerne er minimum fire års utdanning fra 

høyskole eller universitet. I tillegg stilles det krav til motivasjon og endringsvilje. Sistnevnte 

er viktig fordi det i mange tilfeller vil være snakk om bytte av arbeidsplass for deltakerne, 

eller krav til økt egeninnsats for å komme over i nye stillinger på egen arbeidsplass.  

Utvelgelsen av deltakere er basert på en jevn fordeling mellom kjønn, utdanning og kulturell 

bakgrunn i hver gruppe. Deltakerne inndeles i tre kategorier ut fra sin nåværende 

jobbsituasjon. Den første gruppen er mennesker som er i jobb, men som ønsker karriereløft i 

form av en endring. Det være seg større ansvarsområde, lederkarriere eller styreverv. Den 

andre gruppen består av personer som er overkvalifisert for sin nåværende stilling og som 

ønsker ny jobb som samsvarer bedre med utdanningen de har. Den tredje gruppen er personer 

med høy utdanning som ikke er i jobb.  

Videre er det fra bedriftenes side også viktig at deltakerne i hver region svarer til den 

kompetansen de har behov for i arbeidslivet den aktuelle regionen. Dette kan gi bedre 

jobbmuligheter for deltakerne, samtidig som partnerbedriftene kan dekke sine 

kompetansebehov. Hittil har Global Future på landsbasis hatt 650 deltakere i to 

prosjektperioder, med 25 deltakere i hver region. 

 

1.6.3 Mentor-ordningen 
En viktig del av programmet er mentorordningen. Den er i hovedsak ment som en direkte 

tilknytning mellom deltakere og det lokale næringslivet, slik at nettverk og relasjoner kan 

bygges. Mentorene får opplæring og har ansvar for hver sin kandidat gjennom prosjektet. 

Flesteparten av mentorene har stillinger som direktører, daglige ledere eller annen 

lederstilling i linjeledelsen. Flesteparten av mentorene er ansatt i privat sektor, mens de 

resterende er i offentlig sektor eller er selvstendig næringsdrivende. I evalueringsrapporten 

fra SINTEF oppga de fleste mentorene (68 prosent) at de ble rekruttert som mentor i Global 

Future gjennom regionprosjektleder eller andre representanter for NHO i regionen. Noen 

mentorer oppga å ha blitt rekruttert via AFF (innholdsleverandør til prosjektet), andre oppga 

å ha sett annonse for Global Future i media eller fått høre om prosjektet gjennom andre 

(Evalueringsrapport 2012, s. 33).  

 

 

1.6.4 Økonomi/ Sponsing av prosjektet 
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Global Future fungerer som et samarbeid mellom NHO-S og de ulike regionene. Prosjektet 

sikrer finansieringen med støtte fra henholdsvis Nærings og handelsdepartementet (NHD) og 

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD), samt NHOs ”Opp og ut”-fond, og 

NHOs arbeidsmiljøfond. Videre har også Innovasjon Norge inngått regionale 

finansieringsavtaler med de enkelte regionene.  

Alle regionene blir tildelt en lik finansiell sum, og utover dette må finansieringen utarbeides 

av de ulike regionale prosjektlederne.  

Modellen for Global Future er basert på likhet mellom regionene i form av økonomiske 

midler. Regionene har samme mål og delmål, like rekrutteringskriterier for deltakelse og krav 

til gruppesammensetning av deltakere. Likeledes har regionene de samme kursmoduler og 

alle regioner skal iverksette to prosjektperioder hver (noen regioner har også igangsatt tredje 

prosjektperiode).  

Det har vært diskutert hvorvidt den økonomiske likhetsbehandlingen sikrer best mulig 

gjennomføring, ettersom regionene er av ulik størrelse og har ulike finansieringsbehov. Blant 

annet viser SINTEFs evalueringsrapport at flere informanter har gitt uttrykk for misnøye i 

forhold til den økonomiske likefordelingen av midler. Dette kommer jeg nærmere inn på i 

neste avsnitt. 

 

 

1.7 SINTEF evaluering 
SINTEF presenterer en evaluering av Global Future i sin rapport fra 2012. Rapporten er 

basert på evalueringsprosjektet som pågikk fra november 2010 til juni 2012, der tretten 

regioners gjennomføring av programmet evalueres på en prosjektperiode. Det varierer om det 

er den enkelte regionens første, andre eller tredje prosjektperiode som er evaluert ettersom 

regionene har ulik fartstid i å tilby Global Future som program. 

Hovedvekten i evalueringsrapporten ligger på rekruttering, innhold, drift og organisering, 

kunnskapsdeling, mentorordningen, deltakernes tilgang til nettverk og arbeidsliv. Dermed 

dekkes mitt fokusområde, partnerbedriftene, bare delvis. I rapporten diskuteres partnerne med 

tanke på finansiering og organisering av prosjektet, samt i forhold til nettverksbygging.  

Videre vil jeg fremheve at evalueringsrapporten gjelder Global Future nasjonalt, mens mitt 

fokus kun er på region Oslo og Akershus.  

 

1.7.1 Deltakere 
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SINTEF fremhever i rapporten viktigheten av at det velges deltakere til prosjektet som reelt 

sett er kvalifisert for styreverv og lederstillinger. Likeledes de som er i jobb, som er motivert 

og som har en endringsvilje fremfor de som kun utfyller kriteriene for gruppesammensetning. 

Det kan gi uheldige utfall dersom deltakergruppene settes sammen med formål å inkludere 

deltakere fra alle verdensdeler, aldre eller kjønn fremfor kompetanse og egnethet. Dersom 

man velger deltakere med en helt annen kompetanse og utdanning enn behovet i regionen 

tilsier skapes en ny barriere for deltakerne. Dersom man velger deltakere uten tilstrekkelig 

norskkunnskap for å balansere geografisk opprinnelse i gruppen, vil det sannsynligvis bli 

problematisk for deltakeren å få utbytte av kursene og opplæringen. SINTEF viser til at både 

mentorer, deltakere og prosjektledere har gitt uttrykk for at det er utfordrende med deltakere 

som benytter alle anledninger til å fokusere på hvem som konkret kan bistå dem med å 

komme i jobb (Evalueringsrapport, s.61). Dermed antydes det at kriteriene for 

gruppesammensetning kan virke ødeleggende både for deltakere og for bedrifter dersom 

kriteriene for deltakelse ikke tar hensyn til deltakernes kompetanse og egnethet.  

 

Med en spisset deltakergruppe kan det være lettere å invitere med andre arbeidsgivere inn i 

programmet, for eksempel gjennom arenamøter, messedager eller besøk i bedrifter for 

deltakergrupper. På denne måten vil arbeidsgiver få et bilde av kompetansen som er 

tilgjengelig i prosjektet, samtidig som deltakerne får et bilde av organisasjonene og bransjene 

rundt prosjektet i sin region. Flere deltakere har i følge rapporten etterspurt en større 

kontaktflate med bedrifter og virksomheter nettopp for å få innblikk i ulike typer virksomhet.  

 

1.7.2 Økonomi 
Som nevnt ble det rapportert om misnøye med den økonomiske fordelingen fra flere hold. 

SINTEF foreslår i sin rapport at NHO-S bør jobbe med å knytte til seg to eller tre større 

norske selskap som kan fronte Global Future nasjonalt ved å bidra med større sponsorbeløp 

(Evalueringsrapport, s. 62). De fremhever at selskapene i så fall kan bruke Global Future som 

markedsføring i retning av Corporate Social Responsibility (CSR) eller som en type 

fremtidstenkning. Videre vil det ifølge SINTEF være snakk om partnere med finansiell 

kapasitet og med en verdimessig gjenspeiling av NHOs politiske budskap (Ibid.). I rapporten 

hevdes det at det er uheldig å overlate en såpass stor del av finansieringsbehovet til regionene 

slik ordningen er i dag, og at finansieringen bør legges mer sentralt. ”Vi har mer tro på at 

næringslivet på bedriftsnivå kan støtte sentralleddet enn at en kan forvente at hver region skal 
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hente ut betydelig med midler fra regionalt nærings- og arbeidsliv” (Evalueringsrapport 

SINTEF, s. 62). SINTEF kommer med forslag om at andre bedrifter kan gå inn med 

støttebeløp til Global Future og tillates å nevne dette i sine årsmeldinger, forutsatt at NHO 

har styring over form og innhold i det bedriftene skriver om seg selv og sponsing av Global 

Future.  

1.7.3 Mentorer 
SINTEF sier i rapporten at de tidligere har anbefalt NHO å legge mer vekt på kollektive 

mentormøter i programmet. Dette for å styrke erfaringsdelingen og læringen mellom 

mentorer, samt styrke deres forankring til selve programmet. Gjennom å vektlegge kollektive 

møtepunkter for mentorene vil det bli muligheter for å utvikle større innsikt og motivasjon 

hos mentorene til å formidle Global Future inn i egne organisasjoner. Mange mentorer har i 

følge SINTEF uttrykt en forståelse av mentorrollen som en individuell oppgave, og dermed 

har svært få bekreftet å ha fortalt om Global Future på egen arbeidsplass. Dette understreker 

behovet for et tettere samarbeid og mer nettverksbygging også mentorene i mellom.  

 

1.7.4 Konklusjon SINTEF 
”Samlet konkluderer vi med at Global Future er et meget vellykket program med en svært 

god resultatoppnåelse både hva angår synlige karrierebevegelser og personlig utvikling for 

deltakerne” (Evalueringsrapport SINTEF 2012, s.59). Dette stemmer godt overens med 

begrunnelsen som flertallet av mentorene oppgir for valget om å delta som mentor. I følge 

SINTEFs evalueringsrapport deltar flertallet fordi de er opptatt av å bistå karriereutvikling og 

videre bidra til å bedre integreringen av innvandrere i arbeidslivet. 

Mer konkret viser rapporten karrierebevegelser for 16 % av deltakerne nasjonalt i form av 

stillinger med lederansvar, 26 % i form av nye jobber som samstemmer mer med deres 

utdanning og kompetanse. Videre viser rapporten at 16 % av de tidligere arbeidsledige var 

kommet i jobb. Videre fremheves at målbare resultater i form av karrierebevegelser er 

innfridd allerede for nesten 2/3 deler av deltakerne i programmet. Dette skyldes i følge 

rapporten både kvaliteten ved Global Future som program og innsatsen fra deltakerne som 

har lagt ned mye arbeid for å nå sine karrieremål og interesser (Evalueringsrapport SINTEF 

2012, s. 50).  
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1.8 Partnerbedriftene til Global Future Oslo og 

Akershus 
Global Future prosjektet har ulike partnere i hver av regionene. Partnerne er representanter 

for både offentlig, privat og statlig sektor. Dette gir deltakerne mulighet til å bygge nettverk i 

lokalmiljøet og det gir partnerbedriftene tilgang og kjennskap til deltakerne i prosjektet. Hver 

av partnerbedriftene anbefales å stille som mentorer for deltakerne, noe som kan gi bedriften 

mulighet til å bli enda bedre kjent med den individuelle deltakeren som følges av mentoren.  

Som nevnt har jeg tatt utgangspunkt i partnerbedriftene fra region Oslo og Akershus til mitt 

prosjekt. Dette er grunnet geografisk begrensning samt begrensning i forhold til oppgavens 

størrelse. Informantene er utvalgt fra Oslo og Akershus sin andre prosjektperiode, som hadde 

oppstart i november 2012. Bedriftene og organisasjonene som er partnere til Global Future 

sitt andre kull i Oslo og Akershus er både like og ulike. Noen er statlige, andre private, noen 

er utpreget norske, andre er internasjonalt orientert. 11 bedriftspartnere, i tillegg til 7 

regionale og nasjonale partnere, utgjør partnerne til Global Future sitt andre kull i Oslo og 

Akershus. Disse representerer flere ulike bransjer i norsk næringsliv, blant annet innenfor 

olje, bygg-industri og mobiltelefoni. Begrunnelser for utvalget vil bli presentert i design og 

metode kapitlet. 

 

1.9 Norsk samfunn og arbeidsinnvandring 
I etterkrigstiden ekspanderte arbeidsmarkedet i Europa, og ga mange nye arbeidsplasser. 

Spesielt under arbeidsinnvandringen til Norge i 1960-1975 var Norge avhengig av utenlandsk 

arbeidskraft for å fylle arbeidsplassene (Bø 2001). Et vedtak om innvandringsstopp ble 

iverksatt i 1975. Dette dreide seg i hovedsak om å begrense adgang til arbeidstillatelse i 

Norge. Fra 1985 og fremover har Norge og resten av Europa inn et større antall asylsøkere og 

flyktninger, samtidig som arbeidsinnvandringen har fortsatt parallelt.  

”…mens det 20.århundret var nasjonsbyggingens tid, vil det 21.århundret bli pluralismen og 

det etniske mangfoldets tid. Selv om etnisk mangfold alltid har eksistert, er det først de siste 

årene vi har sett moderne politiske modeller som forsøker å forsone seg med pluralismen i 

stedet for å kneble den” (Eriksen 2001, s. 7). Global Future kan sånn sett anses som et forsøk 

på forsoning med pluralismen. 
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2 Teorigrunnlag  
For å se på partnernes bakgrunn for deltakelse og syn på kompetanse har det vært nødvendig 

med en kartlegging av hver enkelt bedrift/organisasjon og deres bransje. Med utgangspunkt i 

dette har jeg brukt teori om strategi for bedriften, og strategi for kompetanse, for å få et bilde 

av det strategiske valget som ligger bak involveringen i prosjektet. Mitt utgangspunkt er at 

involveringen er et strategisk valg fra bedriftenes side uansett om valget er basert på 

egeninteresse eller annet. Videre er teorien basert på en antakelse om at strategi gjennomsyrer 

bedriftens organisasjonskultur og dermed vil informantene fra hver bedrift svare på vegne av 

bedriften og kulturen. Validiteten av dette vil diskuteres nærmere i neste kapittel.  

 

I tillegg til teori om strategi og strategisk behandling av kompetanse har jeg valgt å se 

utdypende på begrepet kompetanse slik det fremstår i litteraturen i dag. Jeg har valgt å se 

nærmere på Lai (2004) og Nordhaug (2004) sine kompetansedefinisjoner og strategimodeller  

for å gi et bilde av kompetansebegrepet.  

 

Videre i kapitlet har jeg valgt å gjøre rede for teori om det som kalles ”Corporate social 

responsibility”, altså bedriftenes samfunnsansvar. For å gjøre dette har jeg valgt å bruke 

Nordhaug og Olsen (2010) sitt bedriftsperspektiv på samfunnsansvar og etiske dilemmaer.  

For bedriftene er lønnsomhet og effektivitet viktig. Samtidig har etikk og samfunnsansvar fått 

en økende betydning for bedriftenes renomme og dermed indirekte markedsføring.  

 

Jeg mener at de utvalgte teoriene gir et godt bakteppe for å diskutere de ulike delelementene 

- bakgrunn for engasjement i prosjektet 

- syn på kompetanse 

- samfunnsansvar og etikk 

 

 

2.1 Strategi 
Begrepet strategi dreier seg generelt sett om beslutninger og handlinger. I dette ligger et 

overordnet og langsiktig perspektiv på virksomheten. Det dreier seg om bedriftens 

langsiktige utvikling som helhet, og planlegging representerer en sentral faktor i dette 
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arbeidet. Strategi kan for eksempel innebære valg av nye markeder eller ny prioritering av 

ulike typer investeringer (Løwendahl og Wenstøp 2011).  

Strategi dreier seg om beslutninger og handlinger som er viktige på tvers av avdelinger og 

enheter i organisasjonen, beslutninger og handlinger som setter presedens og som er av 

overordnet betydning for organisasjonen (Ibid.).  

 

2.1 Kompetanseøkonomi 
Kompetanseøkonomi kan beskrives som å økonomisere med den menneskelige ressursen i 

bedriften (Sandervang og Skalstad 2001). Den humane kapitalen kan leies, men ikke eies. 

Kompetanseøkonomi dreier seg altså om anskaffelse, bruk, utvikling, vedlikehold og 

avvikling av denne ansatt-ressursen. Dette kalles også HRCA (Human resource costing and 

accounting). Anskaffelse, utvikling, bruk og vedlikehold av kompetanse dreier seg i stor grad 

om strategier for kompetanse, som vil utdypes nærmere i løpet av kapitlet.  

 

HRCA-retningen har i følge Flamholtz (1985, her referert fra Sandervang og Skalstad 2001) 

gjennomgått fem faser mellom 1960 og 1985. De ulike fasene kjennetegnes ved forskjellige 

utviklingstrekk som har preget hver tidsperiode. I første fase, fra 1960 til 1966, ble de 

grunnleggende begrepene i perspektivet for HRCA utviklet. I andre fase, fra 1966 til 1971, 

begynte det påbegynt forskning på modeller for å beregne personalkostnader. Utgangspunktet 

for forskningen var et behov for å beregne kostnader av den human kapitalen, noe som var 

ment å gjøres ved hjelp av økonomiske modeller og utregninger. Fase tre, fra 1971 til 1976, 

var i følge Flamholtz kjennetegnet av en økt interesse for personaløkonomisk regnskap i 

Vesten. Fjerde fase, fra 1976 til 1980, var derimot preget av en minkende interesse på feltet. I 

femte fase fra 1980 og frem oppstod en ny interesse for personaløkonomi og human kapital, 

både teoretisk og praktisk. I human kapital teori og personaløkonomi ligger et grunnleggende 

perspektiv på den ansatte som en ressurs og en verdi, fremfor en kostnad (Sandervang og 

Skalstad 2001).   

 

2.1.1 Intellektuell kapital 
Intellektuell kapital tilsvarer verdien av humanressursene, kundemassen, kunderelasjonen og 

organisasjonen som helhet. Det innebærer et bredt perspektiv på kapital som 

styringsmekanisme, som noe mer enn de ansattes kunnskap og kompetanse (Sandervang og 

Skalstad 2001). I følge Sandervang og Skalstad utgjør human kapital en grunnstein for 
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bedriftens intellektuelle kapital, som en del av et system for planlegging, utvikling, 

oppfølging av intellektuell kapital.  

I en større samfunnsmessig sammenheng er det tydelig at den viktigste kompetansen for 

nåtidens arbeidstakere er deres intellektuelle kapital. Arbeidsmarkedet er i en service-fase, 

der arbeidsoppgavene i større grad består i å bistå andre mennesker. Der arbeidere tidligere 

håndterte maskiner i sitt arbeid, har arbeidsoppgavene blitt forskjøvet til å bistå andre med å 

håndtere maskinene. Arbeid er i større grad preget av service og relasjoner.  

I følge Roos, Roos, Dragonetti og Edvinsson (1997) finnes det to retninger innenfor teorien 

om intellektuell kapital. Den ene er strategisk og den andre er fokusert på målesystemer. Den 

strategiske er utgangspunkt for mitt syn på kompetansestrategi. Retningen er basert på studier 

av opprinnelsen til kunnskap og kompetanse, samt relasjoner mellom kompetanse og 

verdiskaping. I dette perspektivet ses utnyttelse av kompetanse som et mål i seg selv, og 

kompetanse og læring ses som det viktigste konkurransefortrinn i bedriften.  

 

 

2.2 HR-strategi 
Generelt sett defineres ofte strategisk HR som et mønster av HR-aktiviteter som har som 

hensikt at organisasjonen skal nå sine mål (Kuvaas 2008). Dermed kan dette ses i 

sammenheng med forrige avsnitts definisjon av strategi, men med et fokus på menneskelige 

ressurser.  

HR-strategiske spørsmål dreier seg i hovedsak om hvordan man skal anskaffe, utvikle og 

anvende menneskelige ressurser på en slik måte at organisasjonen kan vinne konkurransen på 

markedet (Ibid.). Videre kan man ifølge Kuvaas skille mellom fire ulike nivåer av strategisk 

HR, som inndeles ut fra grad av samsvar og samarbeid mellom den overordnede strategien og 

HR-strategien. 

Laveste nivå vil si at HR-funksjonen opererer helt uavhengig av organisasjonens overordnede 

strategi. På andre nivå forsøker organisasjonen å tilpasse HR-funksjonen til strategien, men 

tilpasningen går kun fra strategi til HR. Tredje nivå av strategisk HR innebærer en toveis 

kobling der organisasjonen i sin strategiutvikling tar HR i betraktning. Dette kan f.eks. 

innebære å ta hensyn til i hvilken grad organisasjonen kan gjennomføre en gitt strategi med 

dagens besetning av menneskelige ressurser. Fjerde nivå har en kontinuerlig og likeverdig 

toveis kobling mellom strategi og HR. Begge setter premisser for hverandre, og begge kan gi 

grunnlag for strategiutforming og strategiske valg.  
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HR-strategi dreier seg dermed generelt sett om de menneskelige ressursene, eventuelt 

kompetansebasen, i bedrifter. Lai (2004) bruker en versjon av HR-strategi direkte fokusert på 

kompetanse. 

 

2.3 Strategisk kompetansestyring 
Stadig endrede kompetansekrav i arbeidslivet gjør det nødvendig å arbeide systematisk og 

målrettet med satsing på kompetanse. Lai (2004, s.13) hevder derfor det er viktig at ledelsen i 

bedrifter utvikler en overordnet plan for arbeidet med kompetanse, at denne er basert på 

analyse av nåværende krav og behov, og at det iverksettes tiltak for å ansette, utvikle, 

mobilisere og avvikle kompetanse. Hun definerer strategisk kompetansestyring som 

”…planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre organisasjonen og den 

enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål” (Lai 2004, s.14).  

 

For at kompetansestyring skal være strategisk må den være basert på strategiske analyser, 

både på virksomhets- og kompetansenivå, og man må definere mål å styre etter (Ibid.).  

Strategisk kompetansestyring dreier seg således om en kontinuerlig prosess bestående av 

måldefinering, prioritering av tiltak og evaluering/oppfølging med fokus på resultater i 

forhold til definerte mål. Videre følger en presentasjon av de tre delene som utgjør prosessen 

med strategisk kompetansestyring hentet fra Lai (2004) sin teori. 

 

2.3.1 Planlegging 
I denne delen av prosessen er det viktig å avdekke og klassifisere kompetansebehov. Dette gir 

bakgrunn for lettere å kunne velge mellom alternative tiltak. For å kunne velge bør man først  

gjennomføre en kompetanseanalyse, vurdere hvordan satsingen på kompetanse kan bidra til å 

nå organisasjonens overordnede mål og lage konkrete tiltaksplaner der man presiserer 

konkrete mål, kostnader og tidsperspektiv for hvert enkelt tiltak (Lai 2004, s.15-16). 

Oppsummert er denne fasen lagt til planlegging av tiltak ut fra kompetansebehov.  

 

2.3.2 Kompetansetiltak 
Kompetansetiltak dreier seg om investeringer for enten å anskaffe, utvikle, mobilisere eller 

avvikle kompetanse. Dermed er det basert på samme fundament som kompetanseøkonomi 

(som nevnt tidligere), nemlig strategisk økonomisering av kompetanse som menneskelig 

ressurs.  
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Anskaffelse av kompetanse kan bety både rekruttering av nye medarbeidere, samarbeid med 

andre organisasjoner om å ”byttelåne” ansatte eller å rekruttere bistand eksternt. 

Kompetanseutvikling beskrives av Lai som målrettede tiltak for å oppnå læring, og det kan 

derfor kalles systematisk kompetanseutvikling.  

Lai skiller i denne sammenheng mellom formell og uformell læring, der formell læring settes 

sammen med kompetanseutvikling mens uformell læring ses som mobilisering av 

kompetanse. Kompetanseutvikling er tradisjonelt forbundet med kurs fra profesjonelt, 

eksternt hold, men har gått over til mer intern opplæring de siste årene (Lai 2004). Læring i 

grupper, erfaringsutveksling og deling av kompetanse preger kompetanseutvikling i økende 

grad. 

 

Mobilisering av kompetanse dreier seg i hovedsak om å aktivere de ulike typene kompetanse 

man har i sin beholdning av menneskelige ressurser. I denne sammenheng er det viktig at 

man innfrir både individuelle og organisatoriske realiseringsbetingelser. De individuelle er 

blant annet mestringstro, motivasjon, egenskaper og behov, mens de organisatoriske blant 

annet består av struktur, kultur samt gode incentiv og belønningssystemer (Lai 2004, s.17-

18). En siste del av den kontinuerlige prosessen med strategisk kompetansestyring og 

kompetansetiltak er avvikling av kompetanse. Dette kan være nødvendig for å overholde den 

overordnede strategiplanen og dermed sikre effektivitet og unngå høye kostnader. 

 

2.3.3 Evaluering 
Evaluering av kompetansetiltak er avgjørende for å avdekke hvordan resultatene står i 

forhold til forventninger og definerte mål. Ifølge Lai blir dette ofte forsømt, og mange ender 

med å hevde at tiltakene de iverksatte ikke hadde noen effekt for deres organisasjon. Hun 

viser til Kirkpatrick sin inndeling av fire hovednivåer ved evaluering av effekter fra 

kompetansetiltak (1994, her referert fra Lai 2004). Nivåene består av henholdsvis 

deltakertilfredshet, læring/tilegnelse av kompetanse, atferdsendringer og organisatorisk 

nytte/endringer i overordnet måloppnåelse. Evaluering av tiltak er et viktig tema for videre 

arbeid med kompetansetiltak. I dette prosjektet vil imidlertid vekten ligge på planlegging av 

tiltak fremfor evaluering. 

Lai sin modell for strategisk kompetansestyring er bygget på et kompetanseøkonomisk 

grunnlag. I det følgende vil jeg beskrive en supplerende modell for kompetansestrategi. 

Begge teoriene kan brukes til å analysere strategiene og motivene til de aktuelle bedriftene. 
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2.4 Kompetansekjeden 
Nordhaug (2004) kaller kompetanseprosessen i bedrifter for kompetansekjeden. Denne 

inneholder planlegging, anskaffelse, konfigurering/organisering og utnyttelse av kompetanse. 

I første del, planlegging, vil bedriftene måtte planlegge behov for kompetanse. Dette gjøres 

som regel ved å kartlegge kompetansebehovet i bedriften, og dermed avdekke 

kompetansegap. Planleggingen må inneholde en vurdering av om kompetansegapet kan 

dekkes ved utvikling av intern kompetanse, eller om man må anskaffe kompetanse eksternt. I 

andre del av prosessen, anskaffelse, vil bedriften enten rekruttere eksternt, leie inn, eller 

utvikle kompetansen til de ansatte, ut fra hva som ble bestemt i planleggingen. 

Tredje del er utvikling av kompetanse, altså de ansattes formelle og uformelle læring. 

Eksempler på kompetanseutvikling er personalopplæring, lederutvikling, trainee-ordninger, 

interne seminarer og nettverk. Fjerde del av kompetanseprosessen kaller Nordhaug utnyttelse 

av kompetanse. Det er her viktig at kompetansen er organisert riktig slik at den kan utnyttes 

best mulig til bedriftens fordel. Blant annet kan utforming av organisasjonsstruktur, 

arbeidsmetoder, følelse av medvirkning og incentiver være avgjørende for å sikre utnyttelsen 

av bedriftens kompetansebase.  

Kompetansekjeden har likhetstrekk med Lai sin modell for strategisk kompetansestyring, 

men de representerer allikevel to litt ulike syn på kompetanseprosessen og fortjener derfor 

plass i prosjektet begge to. 

 

2.5 Bakgrunner for kompetansestrategi 
I koblingen mellom strategi og kompetanse er oversikt og bevissthet rundt kjernekompetanse 

sentralt (Lai 2004). Dersom man har definert kjernekompetansen i bedriften, vet man hvilken 

type kompetanse man skal satse på når det gjelder både kompetanseutvikling, anskaffelse av 

kompetanse og utnyttelse av den.  

 

2.5.1 Kjernekompetanse 
Kjernekompetanse kan beskrives som en integrert samling av ferdigheter og innsikt (Hamel 

1994). Det er ikke en eiendel, men heller en evne til å utføre en aktivitet. En bedrifts 

kjernekompetanse må være konkurransemessig unik, gi tilgang på nye markeder, samt være 

sentral i verdiskaping (Nordhaug 2002). Teoretikerne er vage i beskrivelsene av begrepet, 

men Nordhaug (2002, s.85) definerer det slik: ”..de sammensetninger og anvendelser av 
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ressurser som gjør virksomheten i stand til å utføre verdiskapende aktiviteter, og som i tillegg 

er fleksible i sin anvendelse og vanskelige å imitere”. Altså er det snakk om ressurser som 

brukes på en slik måte at man som bedrift er unike og dekker kundenes behov. Alle bedrifters 

kompetansebeholdning består imidlertid både av kjernekompetanse og komplementær 

kompetanse – to gjensidig utelukkende kompetansetyper (Ibid.). Det vil si at alt som ikke er 

kjernekompetanse er i stedet den mindre unike delen av kompetansebasen, som allikevel er 

en forutsetning for bedriftens konkurransemuligheter – den komplementære kompetansen.  

 

Valg av forretningsstrategi legger føringer på hvilken kompetanse man har bruk for, og det er 

viktig at utvelgelse og sammensetning av medarbeidere tilpasses den valgte 

forretningsstrategien (Gunnigle og Moore 1994, her referert fra Lai 2004, s.39).  

 

2.5.2 Markedstype, strategi og kompetanse 
Dyer og Holder (1988, s. 19-21) presenterer tre ideelle typer personalstrategier ut fra 

markedet man konkurrerer i, hvilken strategi man har og dermed hvilken type kompetanse 

man bør satse på. De skiller mellom henholdsvis tilføringsstrategier, investeringsstrategier og 

involveringsstrategier. Tilføringsstrategier er ideelt der markedet er konkurranseintensivt 

basert på pris eller kvantitet og bedriften ser på medarbeidere og kompetanse som en 

innsatsfaktor eller tilføring av arbeidskraft. Investeringsstrategier dreier seg ofte om 

konkurranse om for eksempel kvalitet eller service fremfor pris, dermed satser de ofte på 

medarbeidere og utvikling av deres kompetanse for å sikre unik kompetanse. 

Involveringsstrategier er best egnet for organisasjoner der innovasjon er selve strategien, og 

der markedet er under kontinuerlig omstilling. Slike organisasjoner er opptatt av å involvere 

medarbeiderne for å oppnå høy fleksibilitet og innovasjonsevne (Dyer og Holder 1988).  

 

 

2.6 Kompetanse 
Strategiene som er presentert hittil har hatt kompetanse som bakgrunn. Kompetanse er et 

begrep som ofte brukes i næringslivet, men som også er relativt abstrakt. Ettersom mitt 

formål ved denne oppgaven har vært å se nærmere på fire av Global Future sine partnere og 

deres syn på begrepet kompetanse, vil jeg også presentere en teoretisk bakgrunn til begrepet 

kompetanse.  
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Ut i fra de ulike versjoner og oppfatninger jeg har kommet over i løpet av studiene, er de 

gjengående kjennetegnene at kompetanse dreier seg om kunnskap og ferdigheter, om en 

kapasitet hos individet, om krav fra arbeidsplassen osv. Kompetanse er kvalifikasjoner og det 

er ferdigheter til å utføre oppgaver. På generell basis kan man si at i de ulike definisjonene av 

kompetanse finnes et anvendelsesaspekt, et kapasitetsaspekt og et fremdriftsaspekt. 

 

Nordhaug (2004, s.29) definerer kompetanse som ”..kunnskaper, ferdigheter og evner som 

kan anvendes til å utføre arbeid”. Med dette gir hans definisjon mange tolkningsmuligheter. 

Han utdyper at med kunnskap menes ulike former for informasjon som er organisert i ulik 

grad hos individet og med ferdigheter menes kapasitet til å handle på visse måter. Altså 

inkluderer Nordhaug et kognisjonsaspekt og et anvendelsesaspekt ved kompetanse på 

individnivå. De to komponentene kan derfor tolkes som teoretiske og praktiske ferdigheter.  

Evner tilsvarer i følge Nordhaug medfødte potensielle kapasiteter til å utvikle ferdigheter 

eller kunnskap, og kan dermed tolkes som det nødvendige utgangspunkt for kunnskaper og 

ferdigheter. Evner kan imidlertid også ligge latent hos en person, og forbli uutnyttet 

potensiale. Derfor fremhever Nordhaug at i hans definisjon vil kompetanse være både et 

anvendt og et anvendbart sett av kunnskaper, ferdigheter og evner.  

 

Videre deler han kompetanse inn i fire ulike nivåer ut fra grad av kompetansens oppgave,- og 

organisasjonsspesifisitet. Disse er henholdsvis metakompetanse, operativ 

standardkompetanse, intraorganisatorisk kompetanse og unik kompetanse. Disse kan forstås 

som indikatorer på hvor individets kompetanse vil egne seg best, og om de har en generell 

eller spesifikk utdanning og kunnskap.  

Førstnevnte dreier seg om en grunnleggende kompetanse for eksempel samarbeidsevne eller 

lese,- og skriveferdigheter (Nordhaug 2004). Operativ standardkompetanse vil si faglige 

ferdigheter knyttet til utførelsen av et begrenset sett av oppgaver/program (for eksempel 

Word). Disse er ofte praktisk eller teknisk orientert, og kan for eksempel oppnås gjennom 

yrkesfaglig utdanning eller kurs. Den tredje kompetansetypen, kalt intraorganisatorisk, dreier 

seg om organisasjonsspesifikk kompetanse fremfor oppgavespesifikk. Slik kompetanse er 

ofte uformell og må bygges opp og utvikles i den enkelte organisasjon. Den siste 

kompetansetypen kalles unik kompetanse og betyr kompetanse som er særegen for én enkelt 

organisasjon, og som kan anvendes i utførelsen av én enkelt eller et sterkt begrenset spekter 

av konkrete arbeidsoppgaver (Nordhaug 2004). Denne kompetansen er dermed både 

organisasjons,- og oppgavespesifikk.  
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De fire kompetansetypene representerer to dimensjoner ved realkompetanse som ressurs. 

Realkompetanse kan defineres som kunnskaper, ferdigheter og evner som kan anvendes i 

arbeidslivet, og står i motsetning til formell sertifisert utdannelse (Nordhaug 2004).  

 

2.6.1 Kompetanse som holdninger 
Et alternativ og supplement til Nordhaugs definisjon legger til en fjerde komponent i 

kompetansebegrepet. Den fjerde komponenten er holdninger, og definisjonen stammer fra 

Lai (2004). Hennes definisjon av kompetansebegrepet er ”..de samlede kunnskaper, 

ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver 

i tråd med definerte krav og mål” (Lai 2004, s.48). Altså er kompetanse også bestående av 

motivasjonelle faktorer samt meninger og verdier i forhold til jobben generelt. Med 

holdninger menes tankesett som påvirker både tilegnelse og utnyttelse av kompetanse. Videre 

beskriver Lai kunnskaper som å vite, ferdigheter som å kunne gjøre, og evner som 

grunnleggende forutsetninger og egenskaper. Holdninger beskrives som meninger, 

innstillinger og verdier (Lai 2004). Som eksempel på holdningskomponenten i kompetanse 

foreslår Lai et positivt menneskesyn i omsorgsyrker som sykepleier eller barnehageassistent.  

 

Lai legger således til en retning, et fremdrifts,- og måloppnåelsesaspekt, til Nordhaug sin 

definisjon av begrepet. For å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter bør man altså ha 

holdninger som tilsier at denne kompetansen er nødvendig, og noe man anser som såpass 

viktig at man vil sette seg inn i det. Det er med andre ord snakk om en motivasjonskraft som 

driver individet frem mot handling. 

Videre inneholder Lai sin holdningskomponent i kompetansebegrepet både et jobbrelatert 

holdningselement og et selvrefererende element. Jobbelementet kan oppfattes som meninger 

for eller i mot oppgaver eller metoder for oppgaveløsning, mens det selvrefererende som for 

eksempel motivasjon kan tolkes som subjektiv mestringstro både hva gjelder tilegnelse og 

mobilisering. Disse kan knyttes til det jeg tidligere har beskrevet som realiseringsbetingelser. 

I både Nordhaug og Lai sine definisjoner er det et tydelig fokus på individets kompetanse, og 

på individets anvendelse av kompetanse for å utføre oppgaver. 

OVERGANG 
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2.7 Etikk 
I næringslivet spiller også etikk en viktig rolle. Med tanke på bedrifters opptreden og 

renommé på markedet er det viktig at bedriften fremstår etisk riktig. Det er viktig at man kan 

vise at man som bedrift har interesser ut over egen lønnsomhet, fordi dette er vektlagt blant 

bedrifter i næringslivet.  

I denne sammenheng har begreper som bedrifters samfunnsansvar og bærekraftig utvikling 

kommet inn i næringslivets vokabular. Mange bedrifter velger å støtte veldedige prosjekter 

og frivillige organisasjoner økonomisk, både i Norge og i utlandet. Det er imidlertid et 

underliggende spørsmål om hva som ligger bak slik økonomisk og frivillig støtte fra 

bedriftenes side.  

Jeg tar utgangspunkt i at det er et strategisk valg å involvere seg i prosjektet uansett om 

intensjonen er å anerkjenne Global Future eller ikke. Dette er et av de sentrale temaene i 

analysen av datamaterialet senere i oppgaven.  

 

Etiske handlinger må i følge Nordhaug og Bue Olsen (2010) omfatte følgende to 

dimensjoner; samhandlingsregler og omtanke overfor medmennesker.  

Moral på sin side viser til praksis, altså praktiserte handlings- og samspillsregler.  

Videre deles det i moralfilosofien mellom pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk, der man 

begrunner handlinger ut fra henholdsvis plikter/regler, konsekvenser og ønske om å følge 

visse dyder.  

Ulike etiske dilemmaer kan oppstå mellom bedriftens interesser/kultur og samfunnets øvrige 

interesser/kultur. Man kan betegne dette som dilemmaer mellom bedriftskultur med 

forretningsmoral og samfunnskultur med allmennmoral. Det ideelle er følgelig å finne en 

gylden middelvei der begge parters behov dekkes.  

 

2.7.1 Verdibegrepet 
Nordhaug og Bue Olsen (2010) beskriver verdibegrepet som todelt. De skiller mellom verdi 

enten i betydningen egenverdi eller som instrumentell verdi. Egenverdi er noe vi ønsker for 

dets egen skyld, for eksempel rettferdighet, menneskeverd, likhet eller lignende. 

Instrumentell verdi beskriver derimot en indirekte verdi. Det er en forutsetning for, eller vil 

lede til, noe annet som er det primære (egenverdi). Eksempler på dette er penger, effektivitet, 

lønnsomhet og vekst i markedsandeler.  
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2.7.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Begrepet CSR har ingen enhetlig definisjon, men EU-kommisjonen bruker følgende 

definisjon: ”et konsept der organisasjonen integrerer sosiale og miljømessige aspekter i sin 

virksomhet og i sitt samarbeid med interessenter på frivillig basis” (EU-strategi for CSR 

2011-2014). Det er bred enighet om at CSR handler om hva en virksomhet kan gjøre, ikke 

hva den må gjøre. Det innebærer dermed å ta ansvar utover de lover og regler som er 

gjeldende for virksomheten. CSR kan imidlertid være vanskelig å skille fra sponsing og 

veldedighet. Et økende antall virksomheter innser at bedriften sikrer økonomisk fremgang 

dersom sosiale og miljørelaterte aspekter inkluderes (Nordhaug og Bue Olsen 2010). CSR 

innebærer at bedrifter bidrar med noe positivt til samfunnet og at det tas hensyn til bedriftens 

miljøpåvirkning. På den måten kan bedriftene sikre konkurransedyktigheten på lang sikt. 

 

Nordhaug og Bue Olsen (2010, s.38) beskriver enkelt CSR som ”..bedrifters samfunnsansvar 

(med hensyn til økonomi, miljø og sosialt ansvar)”. Dermed blir dette samfunnsansvaret noe 

som bedriftene gjør frivillig, som de ikke direkte tjener penger på. Utgangspunktet for CSR 

er interessent-modellen, som går ut på at bedrifter har et sosialt ansvar som går utover 

maksimering av eiernes/aksjonærenes verdier. Leijon (2001, her referert fra Nordhaug og 

Bue Olsen 2010) beskriver også CSR som bedriftens samfunnsansvar. Han fremhever 

viktigheten av at de ansatte i bedriften er ”corporate citizens”, som samarbeider med sine 

interessenter med formål om å fremme en god utvikling. Bedrifter som driver CSR bør ifølge 

Leijon ha en åpenhet rundt driften sin virksomhet, en ”transparency”, slik at alle kan se 

hvordan den drives. I dette ligger et ønske om at bedriftene skal være ærlige og troverdige i 

sin virksomhet.  

 

 

2.8 Hva kjennetegner bedrifter som har 

inkludering/integrering som samfunnsansvar? 
Bedriftenes samfunnsansvar er et etisk hensyn og initiativ fra bedriftenes side. I forhold til 

min problemstilling anser jeg begrepet CSR som ensbetydende med motiv for å engasjere seg 

i Global Future. Inkluderingsledelse er et begrep som kan brukes for å beskrive ledelse av 

virksomheter med fokus på samfunnsansvar. Inkluderingsledelse beskrives av Nordhaug og 

Bue Olsen (2010) som ledelse av en bedriftskultur der man har plass til alle. I følge Brandi, 
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Hildebrandt, Nordhaug og Nordhaug (2004) dreier inkluderingsledelse seg om utnyttelse og 

utvikling av menneskelig ressursmangfold. De trekker frem globaliseringsprosesser og økt 

behov for innovasjon som årsaker til fokuset på å dyrke mangfold i offentlig og privat sektor 

vi opplever i dag. Demografisk utvikling trekkes også frem som årsak til at virksomheter og 

ledere tvinges til å tenke nytt om de menneskelige ressursene og virksomheten generelt. 

Inkluderingsledelse dreier seg dermed indirekte om økonomisering med kompetanse som 

ressurs, men med vekt på kompetanse som en mangfoldig ressurs.   

 

Brandi m.fl. (2004) fremhever at veksten i innvandring til Norge har fått mange bedrifter til å 

gå nye veier for å skaffe seg ansatte fra andre kulturelle og etniske miljøer (Brandi m.fl. 

2004, s. 17). Det er imidlertid opp til den enkelte bedrift hvordan de vil takle 

mangfoldsutfordringen, det være seg proaktivt eller reaktivt. Det er også en samfunnstrend i 

de vestlige land at man har et stort behov for arbeidskraft (Ibid.). Dette er en naturlig følge av 

den demografiske utviklingen der det blir færre yrkesaktive for hver trygdet eller pensjonert 

person. OECD oppfordrer nasjonene til å iverksette tiltak på dette området (Ibid.). Høsten 

2001 ble IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) utformet og undertegnet av regjeringen og 

hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Målet for IA er å redusere sykefravær og å få spesielle 

grupper inn i arbeidslivet.  

 

Norge ligger imidlertid langt bak andre land hva gjelder inkluderingsledelse, blant annet med 

hensyn til funksjonshemmede og innvandrere (Brandi m.fl. 2004). Dette fremkom av 

Cranfield-undersøkelsen i 1995 og 1999, der 40 land blir spurt om blant annet sine strategier 

for rekruttering og inkludering. Flere andre undersøkelser har i følge Brandi m.fl. (2004) vist 

at norske bedrifter, både private og offentlige, ligger langt etter virksomheter i andre 

europeiske land i forhold til det å rekruttere og forholde seg systematisk til ulike grupper av 

mangfold. Kanskje kan Global Future gi en forløsende effekt for andre lignende initiativer i 

fremtiden, og på denne måten bidra til systematisk arbeid med inkluderingsledelse i norske 

virksomheter.  
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3 Forskning 
I dette kapitlet vil jeg først redegjøre for de metodiske valgene jeg har foretatt. Deretter vil 

jeg beskrive forskningsprosessen og designet for mitt prosjekt. Til slutt gis en beskrivelse av 

ulike utfordringene og refleksjonene jeg har gjort meg underveis i arbeidet med prosjektet. 

Det var nødvendig å overveie valget av metode nøye, ettersom metode påvirker validiteten i 

forskningsresultater og funn i såpass stor grad. Metoder som benyttes i forskning må være 

troverdige, godt begrunnet og at gi så gyldige resultater som mulig.	  Da problemstillingen og 

teorien var klargjort, var neste steg å vurdere hvilke metode som best ville egne seg. Kriterier 

for metodevalg var blant annet at metoden måtte kunne besvare problemstillingen, svare til 

teorien og passe inn i tidsskjemaet mitt. 	  

 

3.1 Metodevalg 
Metodevalg påvirkes av problemstilling, teori, ønske om resultater og krav til validitet (Kvale 

og Brinkmann 2009). I henhold til mitt prosjekt ønsket jeg å finne ut noe om motiver for 

engasjement i Global Future, og vurderinger av flerkulturell kompetanse og rekruttering.  

Begrepene kompetanse, samfunnsansvar og strategi er sentrale i prosjektet og analysen av 

prosjektet. Ettersom disse begrepene er relativt abstrakte, synes det nødvendig å komme tett 

på intervjuobjektene for å forstå deres perspektiv og holdninger. Med utgangspunkt i ønsket 

om å komme tett på forskningsobjektene falt valget på å anvende kvalitativ metode. På denne 

måten ville metoden kunne gi dybdeinformasjon om disse abstrakte emnene og skape en 

nærhet til forskningsobjektene.  

 

Formålet var å innhente mer personlig og ærlig informasjon om vurderinger av kompetanse 

og motiver for involvering i Global Future. Dette ville gi mer informasjon enn å sende ut en 

større kvantitativ spørreundersøkelse. Kvantitativ metode gir ikke mulighet for å gi noen 

muntlig forklaring på meningen i de ulike begrepene som informantene ble spurt om. Jeg 

ville heller ikke kunne observere informantenes reaksjoner på ulike spørsmål, eller kunne 

utdype og omformulere spørsmålene underveis. Formålet var å fortolke og forstå motiver, 

holdninger og vurderinger fremfor å observere dem. Valget av metode falt på kvalitativt 

forskningsintervju, fordi jeg ønsket å få en dypere forståelse av informantenes meninger og 

vurderinger.  
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3.1.1 Kvalitativ metode 
Kvalitative metoder brukes i mange disipliner, eksempelvis psykologi, sosiologi, 

markedsføring, økonomi og sykepleievitenskap (Kvale og Brinkmann 2009). Som metode 

brukes de mest innenfor samfunnsfag. I kvalitativ metode prioriteres nærhet i 

datainnsamlingen, og det søkes dyp og helhetlig kunnskap om enkeltemner (Kleven 2002).  

I den kvalitative orienteringen ligger en grunntanke om at prosesser og fenomener må forstås 

før de kan forklares. Det vil si at de må oppleves konkret før de kan behandles og brukes 

abstrakt (Kvale og Brinkmann 2009). Videre innebærer den kvalitative orienteringen at fokus 

rettes mot de kulturelle, dagligdagse og situerte aspektene ved menneskelig tenkning og 

handling. Kvalitative metoder tar som regel sikte på å si noe om det spesielle og unike 

fremfor det generelle, og hensikten er heller å avdekke fenomener (Jacobsen 2005).  

 

Kvalitative intervjuer har en stor fordel i å komme nært på intervjuobjektene, eksempelvis 

kan bruk av fokusgrupper avdekke og anslå forbrukeratferd i samfunnet (Kvale og 

Brinkmann 2009). Sistnevnte gir et eksempel på hvordan man kan bruke enkeltpersoner for å 

få et bilde av en større gruppe eller holdninger. Informantene til dette prosjektet ble utvalgt 

med en intensjon om å kunne si noe om større beslutninger og holdninger fra sin 

arbeidsplass. Dette vil jeg diskutere nærmere i henhold til utvalg av informanter.   

 

Fokuset i kvalitativ forskning er på hypotesedannende og eksplorerende undersøkelser 

fremfor hypotesetestende (Kleven 2002). Hypotesetestende forskning kjennetegner 

kvantitative metoder , der distanse mellom forsker og objekt prioriteres for å sikre 

objektivitet. Fordelen med kvantitative undersøkelser er at det er enklere å generalisere 

resultatene etter datainnsamlingen, ettersom resultatene er blant annet er basert på data fra et 

større utvalg enn i kvalitative undersøkelser (Ibid.). Spørsmål om representativitet vil jeg 

komme tilbake til. 

Kvalitative og kvantitative metoder representerer ulike retninger innenfor både innsamling og 

analyse av data. Blant annet gjelder forskjellen fleksibilitet i datainnsamlingssituasjonen, og 

om man regner forskerens subjektivitet som en fordel eller en ulempe.  

 

3.2 Intervju som metode   
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I kvalitativ forskning innenfor samfunnsvitenskapene er intervju mye brukt som 

datainnsamlingsmetode. Hvilken type intervju som velges må ses i forhold til temaet for 

prosjektet og målgruppen (Dalen 2011).  

Dybdeintervjuer gir et helhetlig bilde av enkeltkasus, og kan karakteriseres som idiografisk 

forskning (Kleven 2002). Når man er interessert i holdninger, kunnskap, meninger, verdier og 

andre faktorer bakenforliggende atferd er det mest formålstjenlig å bruke kvalitative metoder 

og komme tett på intervjuobjektet.  

I kvalitative undersøkelser kan man ikke intervjue spesielt mange personer, og det er vanlig å 

sette en øvre ramme på 20 personer (Jacobsen 2005). Dette fordi kvalitative 

datainnsamlingsmetoder som intervju ofte tar lang tid og fordi dataene man får inn ofte er 

såpass rike på detaljer og informasjon at man ikke kan analysere det på en god måte.  

 

Kvale og Brinkmann (2009) mener intervjuet kan ses som både et håndverk, en 

kunnskapsproduksjon og som en sosial praksis. I dette ligger en antakelse om at forskeren i 

praksis lærer å bruke intervjuet som et håndverk, at kunnskap produseres i samtalerelasjonen 

og at intervjuet nødvendigvis preges av en sosial og historisk kontekst. Formålet med 

forskningsintervjuer er å produsere kunnskap. Kvale og Brinkmann mener at intervjuets 

tosidighet består av den personlige relasjonen og kunnskapen det produserer. Kunnskap 

skapes således i interaksjonen mellom intervjuer og den intervjuede. Kort sagt kan intervju 

oppsummeres slik: ”…en utveksling av synspunkter mellom to personer i samtale om et tema 

som opptar dem begge” (Kvale og Brinkmann 2009, s.22). Syv faser kan brukes til å beskrive 

hele intervjuprosessen. Først tematisering av et intervjuprosjekt, design og gjennomføring 

selve intervjuet. De fire neste fasene er transkribering, analyse, verifikasjon og rapportering 

(Kvale og Brinkmann 2009). Alle fasene må planlegges før man begynner å intervjue.  

 

3.2.1 Semistrukturert intervju 
Intervju kan ha mange ulike former, fra et rent strukturert intervju til det som nærmest har 

karakter av en uformell samtaleform. Det finnes mange varianter mellom ytterpunktene 

strukturert og ustrukturert. Skillet mellom de to intervjutypene er flytende. Dersom intervjuet 

er strukturert men fleksibelt hva gjelder rekkefølge og formulering av spørsmål, kalles det 

semistrukturert eller halvstrukturert (Kvale og Brinkmann 2009).  

Mine intervjuer kan betegnes som semistrukturerte, blant annet fordi jeg ikke hadde noen fast 

rekkefølge på spørsmålene i mine intervjuer. Videre også fordi jeg som intervjuer var 
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fleksibel slik at jeg kunne tenke ut noen nye spørsmål underveis i intervjuene. Dette gjorde at 

intervjuspørsmålene ikke alltid ble stiltes i samme rekkefølge.  

 

3.3 Utvalg 
Undersøkelser er alltid et utsnitt av faktorene tema og variabler, kontekst, tid, personer og 

hendelser (Jacobsen 2005). Utvalg av enheter påvirker undersøkelsens troverdighet og 

pålitelighet. Vi velger de enhetene vi tror vil gi mest og best informasjon i forhold til 

problemstillingen, dermed er så å si alle utvalg formålsorientert (Jacobsen 2005).  

I kvalitative undersøkelser skilles det mellom utvalg av enheter til intervju, observasjon og 

dokumentundersøkelser. Det varierer hvilke momenter man bør være oppmerksom på, for 

eksempel bør man i intervju være oppmerksom på hvilke personer man snakker med, mens 

under observasjon bør man være fokusert på hvilke situasjoner og hendelser man skal velge 

ut (Ibid.).  

 

I selve utvalgsprosessen tar man stilling til kriterier for, og forhåpninger til, informasjonen 

informantene kan gi. Det tas først utgangspunkt i det som kalles en teoretisk populasjon, som 

betyr å tenke seg alle man kunne ønske seg som informanter (Jacobsen 2005). Deretter bør en 

ta stilling til antall enheter som skal velges ut og hvilket tidsspenn eller periode utvalget skal 

representere. For eksempel kan dette gjelde en årlig ordning i en bedrift med ulike deltakere 

hvert år som man ønsker å undersøke. Dermed må man avgrense hvilket tidsspenn og 

involvering utvalget skal ha. I mitt prosjekt gjaldt dette hvilke partnerbedrifter som skulle 

intervjues, fordi det potensielle utvalget av bedrifter har ulik fartstid med å sponse Global 

Future. Dette kommer jeg tilbake til senere i kapitlet. 

 

I kvalitative forskningsundersøkelser finnes flere ulike kriterier for respondentutvalg 

(Jacobsen 2005). Blant annet omfatter disse tilfeldig utvalg, breddeutvalg, utvalg av det 

typiske, det ekstreme eller av det man antar vil gi mest informasjon. Dette var gjeldende for 

mitt prosjekt. Mitt utvalg er strategisk, ettersom min intensjon bak utvalget var at 

informantene skulle kunne si noe om bedriftens strategi, satsing på kompetanse, holdninger 

til kompetanse, ønsker og motiver bak engasjement i Global Future osv. Intensjonen var at 

informantene skulle representere noen større strukturer og holdninger i bedriftene. Dermed 

var informantene antatte representanter av sin organisasjonskultur. Informantene vekslet 

mellom å svare på vegne av seg selv og sin arbeidsplass i intervjuet. Dette ga allikevel ikke 
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store forskjeller mellom vurderinger av kompetanse eller motiver for å engasjere seg i Global 

Future. 

 

3.4 Dokumenter 
I kvalitative metodiske tilnærminger kan man også foreta dokumentundersøkelser (Jacobsen 

2005). I denne sammenheng skilles ofte mellom ulike kilder, blant annet første- og 

annenhåndskilder, offentlige og private kilder, samt personlige og institusjonelle kilder. En 

kildes pålitelighet kan avdekkes ved å analysere hvilken mottaker informasjonen er rettet 

mot, og om kilden kan ha en egeninteresse av å fremstå på en viss måte. I offentlige kilder er 

ofte informasjonen regnet for store publikum, og disse har ofte som hensikt å skape et 

spesielt inntrykk av en situasjon. Eksempler på slike offentlige kilder kan være bedrifters 

pressemeldinger (Ibid.).  

 

Videre representerer også internett en arena for dokumenter og kilder. Avisartikler eller 

publiserte rapporter på internett representerer dermed offentlige kilder (Jacobsen 2005). En 

gråsone i denne sammenheng er for eksempel bloggere som publiserer ”private” innlegg på 

plattformer der innlegget samtidig blir offentlig og tilgjengelig for allmennheten. Avsender 

tilsvarer også en inndeling i forhold til kilder, da det kan skilles mellom institusjonelle og 

personlige kilder. Institusjonelle kilder er informasjon med en kollektiv enhet bak, for 

eksempel en organisasjon, fagforening eller annen gruppe mennesker. Et eksempel på dette 

kan være et strategidokument i en bedrift (Ibid.). En personlig kilde vil derimot bety 

informasjon fra en enkeltperson, for eksempel et personlig brev der personens meninger 

kommer tydelig frem.  

 

I sammenheng med institusjonelle kilder er det imidlertid viktig å være kritisk til 

egeninteressen som kan ligge bak publikasjonen, samt egeninteresse som kan ligge i å 

fortrenge deler av informasjon. Vurderinger av kvaliteten på institusjonelle kilder må baseres 

på en vurdering av troverdigheten til selve institusjonen. Nøytrale institusjoner uten 

egeninteresse på feltet vil ofte ha høyere troverdighet hva gjelder publisering av 

institusjonelle kilder, både på vegne av seg selv og eventuelle andre organisasjoner (Jacobsen 

2005). I dette prosjektet har jeg tatt utgangspunkt i en evalueringsrapport av prosjektet utført 

av SINTEF (2012). SINTEF kan anses som en nøytral institusjon i forhold til Global Future, 

noe som kan styrke troverdigheten til konklusjonene om resultatoppnåelse i rapporten.  
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3.5 Abduksjon 
Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet har mitt prosjekt vært orientert mot eksplorerende 

fremfor hypotesetestende forskning. Disse to forskningstypene har henholdsvis ulik logikk, 

og kalles også for induksjon og deduksjon. Deduksjon er matematisk i det at man følger 

spesifikke regler innenfor faget, og bruker disse for å regne seg frem og teste resultatet opp 

mot reglene. Induksjon kan derimot brukes til å trekke generelle slutninger på basis av 

enkelttilfeller. De sikrer til imidlertid ikke sanne konklusjoner (Kleven 2002).  

 

En tredje forskningstype er abduksjon, som innebærer slutninger av typen: ”B er. Hvis A, så 

B. Derfor kanskje A”. Dersom B tilsvarer at Erik kan svømme, A tilsvarer at alle fisker kan 

svømme vil den logiske slutninger kunne tilsi at Erik er en fisk. Man vet imidlertid ikke om 

hypotesen er sann eller logisk gyldig, og dermed kan den kun gi grunnlag for videre 

hypotesetesting. Til en viss grad er grunnlag for videre hypotesetesting et av ønskene for 

funnene som er gjort i dette prosjektet. Funnene presenteres imidlertid ikke før de neste 

kapitlene.  

 

3.6 Validitet 
Forskning er avhengig av valide resultater for å få lov til å bidra i samlingen av kunnskap. Vi 

setter stor pris på ny kunnskap, nye funn og nye perspektiver. Før vi aksepterer 

konklusjonene vil vi vite at de er fremkommet av riktig forskning som er utført av 

kompetente forskere. Vi spør ikke lenger om forskningsresultater er sanne, men heller om 

hvor valide de er (Kleven 2002). Allmennheten er i dag forskere ettersom vi alle besitter mye 

spesialisert kunnskap, og ved at denne kunnskapen er lett tilgjengelig. Vi søker opp kunnskap 

om anatomi, diagnoser, symptomer og årsaker ved et enkelt tasteklikk. Ettersom 

allmennheten også kan kalles forskere eller vitenskapsmenn er det desto viktigere at nye 

resultater kritiseres, vurderes og begrunnes før de godkjennes som ny kunnskap.  

 

Kleven (2002) skiller mellom indre, ytre og begrepsvaliditet. Utfordringen ved 

begrepsvaliditet er at det teoretiske begrepet som skal måles må samstemme med 

informantens oppfatning av begrepet. Når man skal måle teoretiske og abstrakte begreper er 

man avhengig av å kunne koble disse til hverdagsspråk eller mer konkrete uttrykk, for å sikre 

av informanten forstår, og for å få informasjon som kan vurderes opp mot det teoretiske 
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begrepet slik det står i bøkene. I intervjuene mine gjaldt dette i stor grad for begrepet 

kompetanse. Dette vil jeg komme tilbake til i den metodiske refleksjonen i slutten av kapitlet. 

 

Spørsmålet om indre validitet dreier seg om relasjoner mellom variabler, spesielt rundt 

spørsmål om årsaksforhold (Kleven 2002). Det dreier seg således om validiteten til en 

statistisk sammenheng mellom A og B. Ytre validitet dreier seg om forskningsresultatenes 

gyldighetsområde (Lund 2002).  Det vil si hvorvidt resultatene er representative for andre 

personer i andre kontekster. Overføringsverdi må vurderes skjønnsmessig ut fra likheter og 

forskjeller mellom den persongruppen som undersøkes og den persongruppen man ønsker å 

generalisere til. Dette gjelder også for konteksten. Det gir større overføringsverdi dersom 

man gjør utdypende beskrivelser og grundige analyser av kontekstene som studeres (Jacobsen 

2005). Dermed er det en fordel å sammenligne likheter og forskjeller mellom konteksten 

undersøkelsen ble utført i, og konteksten man ønsker å gjøre resultatene gyldige for. Ifølge 

Kvale og Brinkmann (2009) er ikke muligheter for generalisering det viktigste når man har 

gjort kvalitative forskningsundersøkelser. De mener at vitenskapen også bør ha rom for 

enkeltoppdagelser fra mindre kvalitative forskningsundersøkelser. Mindre omfang og mindre 

utvalg i et prosjekt vil ikke nødvendigvis tilsi at forskningsresultatene blir mindre valide.  

 

 

3.7 Design av forskningsprosessen 
I prosessen med datainnsamlingen har jeg lært en hel del. Det har vært en prosess fra å lage 

spørsmål til intervjuguide, få tilgang på informanter, gjøre prøveintervju og den faktiske 

gjennomføringen av fire intervjuer. Jeg har reflektert over min egen rolle og profesjonalitet, 

hvordan intervjuobjektene ville håndtere situasjonen, hvordan jeg som forsker kunne veksle 

mellom å bygge relasjon og være objektiv i intervjusituasjonen, hvordan å unngå at 

intervjuobjektene misforstår spørsmålene, reflektert over hvilke data som er anvendbare i 

forhold til problemstillingen og hvilke som ikke er nyttige. Prosessen har vært lærerik, og 

også en prøvelse ved for eksempel å skulle innta rollen som forsker.  

 

Mitt prosjekt har utgangspunkt i intervjuer med informanter fra fire av partnerbedriftene og 

organisasjonene til Global Future Oslo og Akershus; tre private bedrifter og Oslo kommune. 

De kommer fra ulike bransjer og har ulik fartstid med partnerskap til prosjektet. Fartstiden 

deres varierer mellom å være partner for første gang med oppstart november 2012 og være 
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partner for andre gang. Til å begynne med kom jeg i kontakt med prosjektleder for Global 

Future nasjonalt. Deretter kom jeg i kontakt med prosjektleder for Oslo og Akershus 

regionalt, som var ment å være mellomledd mellom meg og partnerbedriftene. Tidlig i 

arbeidet med prosjektet var intensjonen av prosjektleder skulle foreta utvalget av informanter 

til mitt prosjekt ut fra hvem som antatt ville gi mest mulig fruktbar informasjon ut fra 

problemstillingen. Det fremkom i senere kommunikasjon mellom oss at prosjektleder ønsket 

å sette meg i direkte kontakt med alle partnerbedriftene. Dermed sendte prosjektleder ut 

informasjonsskrivet om formålet med prosjektet samt forespørsel om deltakelse per e-post til 

relevante representanter fra partnerbedriftene. Dette var omkring 20 representanter fra 

bedriftene. Jeg mottok positive tilbakemeldinger av fire representanter fra bedriftene, og 

deretter avtalte vi tidspunkter for intervjuene. Utvalget var indirekte utført av prosjektleder 

for Oslo og Akershus fordi hun foretok valget om hvem forespørselen skulle gå ut til.  

 

Fire semi-strukturerte intervjuer ble utført med varighet på omtrent en time hver. Konteksten 

for intervjuene var informantenes egne kontorer på deres arbeidsplasser. Datainnsamlingen 

ble foretatt med opptaker på iphone. Intervjuene ble transkribert fortløpende. I tillegg skrev 

jeg ned refleksjoner og observasjoner etter hvert intervju for å lage en oppsummering for meg 

selv. Dette bidro at jeg i ettertid kunne erindre mer av stemningen og konteksten rundt selve 

intervjuet. Refleksjonene etter hvert intervju bidro til at jeg tilpasset intervjuspørsmålene til 

neste informant, at jeg endret rekkefølge på spørsmålene mellom intervjuene. Informantenes 

reaksjoner på spørsmålene og hvilke svar de ga, gjorde det lettere å tilpasse intervjuguiden til 

neste intervju. Informantenes grad av åpenhet underveis i intervjuene ga meg også tips 

hvordan å revidere rekkefølgen slik at de første spørsmålene kunne brukes til å ”varme opp”.   

 

3.7.1 Rolletaking 
Etter det første intervjuet var gjennomført følte jeg en større trygghet i rollen som intervjuer, 

og gjorde noen endringer i intervjuguiden. I de påfølgende intervjuene tilpasset jeg spørsmål 

og rekkefølge ut fra min forhåndskunnskap om personen og om deres bedrift og bransje. Jeg 

opplevde det enklere å stille spørsmål når de til en viss grad var tilpasset intervjuobjektet. I 

tillegg lærte jeg spørsmålene på rams slik at jeg ikke trengte å følge intervjuguiden slavisk. 

Det ble etter hvert mer hensiktsmessig å se over guiden i løpet av intervjuet for å sikre at jeg 

hadde dekket alle temaene i intervjuguiden.  
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Som nevnt opplevde jeg å bli tryggere i rollen som aktiv lytter. Til å begynne med ga jeg 

muntlig bekreftelse for hver setning informanten ytret. I de neste intervjuene lot jeg heller 

intervjuobjektet fortelle, og nikket i stedet bekreftende underveis. Dermed endret jeg 

perspektivet på min rolle i datainnsamlingssituasjonen fra første til fjerde intervju. Det ga en 

forståelse av hvordan man som forsker må tilpasse seg til ulike typer personer og ulike måter 

å kommunisere på. Videre opplevde jeg flere ganger at mine forhåndsantakelser om 

intervjuobjektene og deres stillinger i bedriften ikke stemte overens med hvordan personene 

faktisk var. Mine forhåndsantakelser om de ulike bedriftene ble også avkreftet ved flere 

tilfeller ettersom jeg fikk mer informasjon om intervjuobjektene og deres arbeidsplass.  

 

3.7.2 Utvalg 
En utfordring hva gjelder både datainnsamling og analyse, er at intervjuobjektene kom fra 

ulike bransjer og bedrifter. I tillegg har de ulike stillinger i bedriftene. Videre har de ulik grad 

av tilknytning til Global Future prosjektet, og har ulik fartstid med engasjement i prosjektet. 

Ulikhetene i utvalget førte til at jeg tilpasset intervjuene til det enkelte intervjuobjektet. Det 

førte til at jeg også brukte større deler av intervjuene på å forstå informantenes rolle i, og 

tilknytning til, Global Future prosjektet.  

 

En vurdering i forhold til utvalg av informanter var å finne ut hvilken prosjektgjennomføring 

partnerbedriftene skulle stamme fra. I utgangspunktet ble jeg tilsendt en liste av prosjektleder 

for Oslo og Akershus, der partnerbedriftene samt regionale og nasjonale partnere stod 

presentert. Bedriftene på listen var partnere til andre prosjektgjennomføring, men jeg hadde 

ingen informasjon om hvilke av bedriftene som også hadde deltatt i første 

prosjektgjennomføring. På forhånd hadde jeg svært liten informasjon om bedriftenes fartstid 

og engasjement i prosjektet. Dette førte til at intervjuene ble arena for å finne ut hvor lenge 

bedriftene hadde vært involvert, og i hvilken grad de hadde engasjert seg i for eksempel 

mentorordningen til Global Future. Opprinnelig tar man utgangspunkt i hele populasjonen 

når man først begrenser sitt utvalg av informanter. I henhold til mitt prosjekt var min 

teoretiske populasjon (Jacobsen 2005) alle ansatte i alle partnerbedrifter og 

partnerorganisasjoner, i alle Norges regioner fra både første og andre prosjektgjennomføring. 

I mitt tilfelle var et slikt utvalg verken ønskelig eller oppnåelig.  
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Et av kriteriene for respondentutvalg er informasjonskriteriet. Dette innebærer at man velger 

ut informanter som man antar at vil gi mest og best mulig informasjon om det man studerer 

(Jacobsen 2005). I dette prosjektet gjaldt dette mitt utvalg av partnerbedrifter og regionale 

partnere. I utgangspunktet ble forespørselen utsendt til rundt tjue potensielle informanter av 

prosjektleder for Oslo og Akershus. Informasjonsskrivet og forespørsel om deltakelse ble 

sendt til alle potensielle respondenter med tilknytning til Global Future. Selv om jeg hadde 

gjort meg tanker om hvilke av partnerbedriftene som ville egne seg best som informanter for 

mitt prosjekt, hadde jeg ingen garanti for at de ville respondere positivt til min forespørsel om 

deltakelse i masterprosjektet.   

 

I etterkant av utvalget har jeg vurdert å gjøre en inndeling av de fire informantene basert på 

hvilken type bedrift og organisasjon de representerer. Dette kunne bidratt til å gjøre en mer 

komparativ studie av motiver og kompetansevurderinger. En eventuell inndeling kunne være  

ut fra type bedrift i betydningen stor eller liten. Videre kunne jeg inndelt de ut fra nasjonalt  

eller internasjonalt marked. Dersom denne inndelingen skulle tjene til noe måtte jeg hatt med 

en større antall multinasjonale bedrifter (MNCs) enn kun én. Videre kunne også et skille vært 

gjort mellom partnerbedrifter fra privat og offentlig sektor i næringslivet. En slik inndeling av 

utvalget i undergrupper brukes imidlertid mest der det antas at de ulike gruppene vil svare 

ulikt og gi informasjon om ulike sider av en og samme sak. Dette prosjektet har imidlertid 

ikke denne intensjonen, og dermed er ikke de fire informantene inndelt i underkategorier. 

 

 

3.8 Metodisk refleksjon 
Ulike elementer fra både metode, design og analyse vil bli presentert og diskutert i et kritisk 

perspektiv. Blant de metodiske diskusjonsmomentene er spørsmålene om utvalg og 

representativitet viktig. Jeg har beskrevet noen av utfordringene knyttet til utvalget av 

informanter til prosjektet. I utgangspunktet ønsket jeg fire private bedrifter av de 11 

partnerbedriftene, men fikk kun tre. Det var derfor positivt at fjerde informant fra Oslo 

kommune også responderte, slik at det ble fire informanter. I ettertid ser jeg at informanter fra 

to sektorer har bidratt til å gjøre oppgaven mer innholdsrik. Det har gitt et større 

samfunnsperspektiv på selve oppgaven og problemstillingen. Det viste seg å bli svært 

verdifullt å ha med såpass ulike informanter i utvalget. Jeg vil påstå at dette har gjort denne 

eksplorerende studien mer variert og nyansert. Det varierte utvalget har bidratt ved å gi et 
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bilde av større politiske dimensjoner ved partnerskap, parallelt med individuelle bedrifters 

motiver for lønnsomhet. Ettersom dette prosjektet er basert på en mer deskriptiv og 

eksplorerende analyse av motiver for partnerskap, har det kun bidratt positivt å ha et variert 

utvalg av informanter. Dersom prosjektet skulle baseres på en analyse av fire like store, 

private bedrifters lønnsomhetsmotiver for å involvere seg i Global Future ville funnene 

sannsynligvis bli minimalt interessante. Det varierte utvalget gjør at ulike motiver for 

partnerskap går sammen og skaper nye dynamikker for strategiske beslutninger. 

 

Et annet spørsmål verdt å stille er om resultatene ville være mer valide, eller være 

representative for flere av partnerne til Global Future dersom jeg hadde samlet inn data fra et 

større utvalg. For eksempel kunne dette utvalget bestått av alle partnerbedrifter fra både 

første og andre gjennomføring i alle involverte regioner i Norge. Dette ville dermed tilsvare 

det jeg tidligere har beskrevet som den ideelle populasjon, altså et hypotetisk maksimert 

utvalg. Å intervjue flere i like stillinger kunne gitt et enda bedre bilde av partnerne, men de 

ville uansett være ulike med tanke på bransje, marked, størrelse etc.   

 

Ettersom det var prosjektlederen som sendte ut forespørselen til de tjue potensielle 

respondentene hadde jeg en sikkerhet om at de ville være nyttige informanter for min 

problemstilling. Fordi de potensielle respondentene var i nettverket til prosjektlederen og er 

involvert i prosjektet, visste jeg at de var den av de ansatte fra sin bedrift som ville ha mest 

kunnskap om Global Future. I tillegg ville de også ha kunnskap om bedriftens motiver og 

bakgrunn for engasjementet i prosjektet. 

 

I etterkant av intervjuene har jeg gjort meg noen tanker angående gjennomføringen og 

troverdigheten i mine intervjuer. Jeg har vært svært opptatt av å gjennomføre det 

forskningsetisk og korrekt for å sikre validitet og representativitet så godt det er mulig. Jeg 

brukte en relativt kort og fleksibel intervjuguide i de fire intervjuene. Dette ga rom for å følge 

opp spørsmål på eget initiativ underveis i samtalen. Jeg ønsket å bruke en semi-strukturert 

intervjuguide for å slippe å henge meg opp i forhåndsbestemte underspørsmål. I tillegg for 

jeg ønsket å være så fleksibel som mulig underveis i intervjuet for å kunne bygge en relasjon 

til informanten. I etterkant av intervjuene innså jeg imidlertid at samtalene til tider hadde 

sporet av. Dette fordi informantene fikk anledning til å fortelle om andre ting enn hva som 

var intensjonen med spørsmålet. Dermed fikk jeg ikke alltid svar på det jeg ønsket. For å 

forhindre for mye unødvendig informasjon måtte jeg endre på intervjuguiden. Jeg inkluderte 
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dermed noen liknende spørsmål om samme emnet på ulike steder i intervjuet. Dette bidro til 

at informantenes utsagn dekket begrepene og emnet på en utdypende måte, ved at de svarte 

på spørsmål om samme emnet to ganger.  

 

Intervjuene tok form av en samtale der jeg som intervjuer var en aktiv lytter som kom med 

innspill og som stilte oppfølgingsspørsmål. Som nevnt ble store deler av intervjuene brukt til 

å kartlegge bedriftens virksomhet og deres engasjement i prosjektet. De ble spurt om 

hovedmålsettinger for involvering i Global Future, samt vurderinger av flerkulturell 

kompetanse. Dermed fikk de anledning til å beskrive egen virksomhet og det strategiske 

valget som ligger bak engasjement i Global Future. Som nevnt bærer dette prosjektet preg av 

å beskrive de ulike partnerbedriftene. Det er i utgangspunktet en eksplorerende studie, og 

dermed passet det godt å ha en fleksibel intervjuguide. På denne måten ble intervjuene arena 

for å bli kjent med bedriften på et mer generelt nivå, samtidig som de beskrev sine motiver 

for engasjement i Global Future. Jeg tilpasset intervjuguiden til hvilken sektor informanten 

tilhørte, hvilken stilling vedkommende hadde i bedriften, hvilken bransje, størrelse på 

bedriften, hvilken forhåndskunnskap jeg hadde om bedriften. På forhånd av intervjuene visste 

jeg imidlertid lite om hver bedrift. Om dette var positivt eller negativt har jeg ennå ingen 

konklusjon på. Det bidro til at informantene selv fikk gi et bilde av sin bedrift, og de fikk 

dermed også ”varmet opp” til selve informantrollen. Som forsker hadde jeg en forventning 

om hvordan intervjuet skulle utarte seg, og hvilken makt/rollefordeling som ville prege 

intervjuet. Det ble imidlertid ikke slik jeg hadde forventet noen av gangene. Jeg hadde en 

forforståelse av personen og hvordan de ville anse meg, samtidig som jeg forsøkte å tenke så 

nøytralt som mulig. 

 

Jeg stilte etiske spørsmål og deltakerne kan dermed opplevd å ha blitt lagt føringer på og 

ønsket å svare ”det riktige” i forhold til etikk. Det er naturlig menneskelig oppførsel å ønske å 

opptre riktig og å ville blidgjøre andre ved å svare det de ønsker å høre. I tillegg kunne det 

være lett å gjennomskue mine spørsmål om for eksempel lønnsomhet, og at informantene 

dermed ville ”forsvare” seg ved å beskrive etiske grunner for engasjement i prosjektet. I et 

intervju er det lett å la seg lede av spørsmål, og det er lett å la seg påvirke av hva man tror 

intervjueren anser som riktig svar. Derfor la jeg vekt på å utvikle en fleksibel intervjuguide 

med rom for å bygge relasjon til informantene.  
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Underveis i prosessen med datainnsamling ble jeg bevisst på at noen av intervjuspørsmålene 

ga mindre fruktbare svar enn andre. Spesielt gjaldt dette spørsmålet om visjoner og verdier. 

Noen av informantene slet med å gjengi visjonen til egen bedrift. Videre svarte de at visjonen 

stemte godt overens med Global Future sin visjon, selv om ingen av visjonene ble uttalt i 

løpet av intervjuet. Ettersom jeg avgrenset fra begrepet organisasjonskultur så jeg heller ikke 

noe poeng i å gå nærmere inn på visjoner og verdier i partnerbedriftene. Derfor foretok jeg en 

avgrensning i etterkant av intervjuet, basert på at intervjuspørsmålene om visjon og verdi 

verken ga forventede eller interessante svar.  

 

 

Begrepet kompetanse var en utfordring å skulle operasjonalisere. I noen av intervjuene endte 

jeg med å spørre om de anså kompetanse som noe mer enn gjennomføringsevne, eller hva de 

synes om å betegne kompetanse som gjennomføringsevne. Kompetanse er et abstrakt begrep 

og det kan være svært vanskelig å impulsivt skulle ta stilling til hva man ”tenker om” eller 

”synes om” dette begrepet i et intervju. I et av intervjuene ble jeg presentert en skisse av 

kompetansebegrepet ut fra klare definisjoner av begrepet kompetanse. I noen av de andre 

intervjuene måtte jeg forklare utdypende hva jeg mente med begrepet kompetanse og hvorfor 

jeg ville høre deres beskrivelse av det.  

 

 

Slutningene fra datamaterialet er basert på de fire semi-strukturerte intervjuene. Jeg 

konstruerer dataene og resultatene fra dette prosjektet ut fra egne tolkninger. Analysen er et 

resultat av mine tanker rundt teori, vurderinger av datainnsamlingen og selve dataene samt 

sammenstillingen av disse.  
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4 Engasjement i Global Future 
I denne delen av oppgaven vil jeg trekke frem og diskutere noen utdrag fra intervjuene. 

Utsagnene gir utgangspunkt for å kritisk vurdere og utfordre de nåværende teoriene på feltet. 

Ved å se empirien opp mot de ulike teoriene som ble presentert innledningsvis skapes nye 

perspektiver og nyanser. I datamaterialet fra intervjuene finnes interessante meninger og 

vurderinger. Blant annet i utsagn om strategi, samfunnsansvar og kompetansevurderinger. 

Teorien på feltet kompetanse og strategi kan utfordres og utvikles ut fra analyser og funn i 

dette prosjektet. Dette vil jeg begrunne nærmere i diskusjonen i kapittel fem. I dette kapitlet 

vil jeg innledningsvis presentere informantene som ble intervjuet. Deretter følger en analyse 

av utsagn og data fra intervjuene opp mot et utvalg av teoretiske kategorier. Kategoriene som 

anvendes gir utgangspunkt for diskusjonen i neste kapittel.  

 

4.1 Informanter 
Mine fire informanter er som nevnt et utvalg av de elleve private og syv regionale partnere til 

Oslo og Akershus sin andre gjennomføring av Global Future prosjektet. De representerer 

ulike sektorer og markeder i næringslivet. I partnerbedriftenes bakgrunner for partnerskap, 

samt tanker om kompetanse og samfunnsansvar, finnes både fellestrekk og ulikheter. Av de 

elleve partnerbedriftene var jeg i kontakt med tre stykker. Den fjerde partneren representerer 

Oslo kommune og er dermed en regional partner til prosjektet. 

 

Første informant 

Første informant kaller jeg ”Morten”. Han er ansatt i privat sektor. Morten arbeider i 

bemanningsbransjen og har gjort det i mange år. Bedriften hans har på landsbasis vært 

involvert i Global Future i flere regioner. Dette skyldes at hver region inngår egne avtaler 

med ulike bemanningsbedrifter for å rekruttere deltakere til prosjektet. Morten har vært 

involvert i rekruttering av deltakere til første og andre prosjektperiode i Oslo og Akershus. 

Bemanningsbedriften til Morten har deltatt med mentorer til deltakere både første og andre 

prosjektperiode med Global Future.  

 

Andre informant 

Andre informant, heretter kalt ”Hans”, arbeider i en mellomstor privat bedrift. Bedriften har 

basert seg på salg av produkter og tjenester til en flerkulturell kundegruppe i Norge. Hans sin 
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bedrift er partner for første gang til prosjektgjennomføring av Global Future i Oslo og 

Akershus. Oppstart til andre prosjektperiode var i november 2012, og dermed har ikke Hans 

og bedriften hatt like lang erfaring med prosjektet som Morten. Bedriftens rolle i forhold til 

Global Future går ut på å delta på arenamøter og samlinger. Hans sin bedrift har foreløpig 

ingen mentorer involvert prosjektet, men Hans forklarte at han ønsker å prøve mentorrollen.  

 

Tredje informant 

Tredje informant, heretter omtalt som ”Pål”, arbeider i en større privat bedrift. Bedriften er 

spesialisert innen blant annet olje og gass. Videre er Pål sin bedrift partner for første gang 

med andre prosjektgjennomføring, som ble påbegynt i november 2012. Pål sin bedrift har 

jobbet aktivt i flere år med fokus på å anskaffe og ansette personer med flerkulturell 

bakgrunn. Bedriften arbeider i et internasjonalt marked og deres ansatte gjenspeiler markedet. 

 

Fjerde informant 

Fjerde informant kaller jeg ”Terje”. Han jobber i Oslo kommune, og har vært ansatt der i 

flere år. Terje har vært involvert i både første og andre gjennomføring av Global Future i 

Oslo og Akershus. Oslo kommune samarbeider ofte med NHO om initiativer og prosjekter 

som Global Future. Terje og kollegaene følger en overordnet handlingsplan for 

næringspolitikk i Oslo kommune. I handlingsplanen ligger blant annet retningslinjer for 

næringslivets investeringer og tjenester. Oslo kommune har hatt mentorer involvert i både 

første og andre gjennomføring av prosjektet Global Future.  

 

Videre i kapitlet analyseres informantenes utsagn og meninger om blant annet bakgrunn for 

engasjement i Global Future, strategier, samfunnsansvar og kompetanse. Det er klare 

tendenser til at informantenes begrunnelser for inngåelse av partnerskap inneholder 

vurderinger av lønnsomhet, samfunnsansvar og kompetanse. Kategoriene strategi, 

anerkjennelse, kompetanse og fremtidsperspektiv gir utgangspunkt for analyse av empirien.   

   

 

4.2 Vurderinger for engasjement i Global Future 
I dette avsnittet vil jeg belyse ulike vurderinger som ble lagt til grunn for deltakelse i Global 

Future prosjektet slik det fremkom av intervjuene. Det er et generelt tilbud fra NHO-S og 

regionene å bli partner til prosjektet Global Future. Det finnes dermed ulike lokale 
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bakgrunner og vurderinger for å velge å inngå partnerskap. I intervjuene fikk informantene 

spørsmål om bakgrunn og målsetninger for partnerskap. Dette var ment å gi et bilde av 

bedriftene sine strategier for partnerskapet gjennom informantenes uttalelser. Som nevnt er 

informantene ment å være representanter for bedriftene som helhet.  

 

Strategi dreier seg som nevnt tidligere om overordnede beslutninger for å få 

konkurransemessige fordeler og anskaffe/utnytte kompetanse (Løwendahl og Wenstøp 2011). 

Dermed kan strategi brukes til å forklare hvorfor de fire partnerne valgte å inngå partnerskap 

med prosjektet. Selv om informantene ikke ble spurt direkte om bedriftsstrategier, anser jeg 

svarene deres angående bakgrunn for å inngå partnerskap som gode indikatorer på det 

strategiske valget hver enkelt bedrift har tatt.  

 

Et av fellestrekkene som fremkom av intervjuene er at alle informantene ser Global Future 

som et viktig initiativ for norsk næringsliv på lang sikt. De uttrykte alle en positiv holdning til 

prosjektet generelt og mentorordningen spesielt. Informantene forklarte at Norge har behov 

for arbeidskraft og at behovet kommer til å øke i fremtiden. De forklarte at prosjekter som 

Global Future kan bidra til å sikre at denne mangelen dekkes av dyktig arbeidskraft, og at 

behovet kan dekkes uavhengig av nasjonalitet og kultur. Alle informantene er svært positive 

til initiativet bak Global Future og de vurderer det som en mulig løsning på Norges mangel 

på arbeidskraft.  

 

4.2.1 Tilgang på kompetanse 
Bemanningsbedriften til Morten samarbeider med region Oslo og Akershus om rekruttering. 

Bedriften får dermed tilgang på alle søkere og utvalgte deltakere til prosjektet. De søkerne 

som ikke blir tatt opp til prosjektet blir registrert i bemanningsbedriftens systemer og vil 

kunne rekrutteres til andre stillinger andre steder. På denne måten tjener det til 

bemanningsbedriftens fordel å være partner til Global Future prosjektet. Morten forklarte 

hvordan det lønner seg for bemanningsbyråer å være partner i rekrutteringen av deltakere til 

regionen, fordi det gir dem tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det kan anses som et strategisk 

valg å bli partner fra bemanningsbedriftens side fordi de får tilgang på ressurser som de kan 

bruke i sin egen virksomhet. Morten uttrykte følgende: ”Det ligger litt i sakens natur også, at 

en av årsakene til at vi gjør dette er ikke bare for å lære, men også for å tiltrekke nye folk som 

vi kan bruke med i konsulentvirksomheten vår eller å tilby stillinger forskjellige steder”.  
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Det gir Mortens bemanningsbedrift fordeler å samarbeide med Global Future ved at 

arbeidssøkerne de får tilgang på i deres system er høyt utdannet og har en utenlandsk 

bakgrunn. Gjennom partnerskapet får Morten og bedriften tilgang på søkere og kompetanse 

de ikke nødvendigvis ville fått tak i dersom de ikke var partner i dette prosjektet. Dette er noe 

som igjen kan gi en konkurransefordel i forhold til andre bemanningsbedrifter.  

 

”Mange tenker at dette er veldedighet – sånn tenker ikke vi. Og det har sammenheng med at i 

sånne prosjekter så har vi muligheten til å møte ekstremt ressurssterke mennesker som av en 

eller annen pussig grunn har falt litt ved siden av arbeidsmarkedet” (Morten). Han beskriver 

partnerskapet som lærerikt internt samtidig som det gir fullt av muligheter for å rekruttere 

deltakere til stillinger eksternt. Begrunnelsene til Morten antyder bakenforliggende 

lønnsomhetshensyn. Han er til gjengjeld også opptatt av å utvikle det norske 

rekrutteringsmarkedet i retning av kulturnøytralitet under vurdering av mennesker. Dette 

antyder at det også foreligger et etisk aspekt i motivet bak deres involvering i Global Future.  

 

Pål uttrykte et ønske om å rekruttere deltakere fra selve Global Future prosjektet. Pål arbeider 

i en større norsk bedrift med et internasjonalt marked og multinasjonale ansatte. Han forklarte 

hvordan de ønsket å bidra til at talenter og mest mulig kompetent arbeidskraft skal være 

tilgjengelig for bedriften. Dermed er han, som Morten, opptatt av hvordan Global Future kan 

gi deres bedrifter tilgang på kompetanse og arbeidskraft. Bedriften til Pål rekrutterer mye i 

utlandet. Dette har bakgrunn i at det i Norge i dag ikke finnes tilstrekkelig med kompetanse 

til å dekke virksomheten til Pål sine behov. Pål fortalte at hans bedrift hadde som målsetning 

å bidra til stor aksept for høykompetente mennesker med internasjonal bakgrunn i Norge, og 

at de hadde jobbet med dette lenge før Global Future ble til.   

 

I Pål sine begrunnelser for involvering i prosjektet ligger et ønske om tilgang på kompetanse 

for å sikre bedriftens lønnsomhet og konkurransefordeler. Samtidig har Pål også et ønske om 

å bidra til samfunnsutvikling i Norge. Dette begrunnes ved bedriftens overordnede 

målsetning om å bidra til å skape aksept for høykompetente med flerkulturell bakgrunn i 

Norge. 

 

Lønnsomhetsaspektet i motivet for partnerskap kom tydelig til uttrykk i intervjuene med 

Morten og Pål. De begrunner motivene for å inngå partnerskap med at deres bedrifter ønsker 

tilgang på kompetent og kvalifisert arbeidskraft i sine virksomheter. Dette kan gi 
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konkurransefordeler på markedet både innen bemanning og olje og gass. Morten og Pål 

forklarte begge at de er interessert i den kompetansen som en deltaker fra Global Future 

representerer. De ser begge verdien av denne typen arbeidskraft og ønsker å bruke den til 

fordel for sin virksomhet. De ser verdien av kompetansen og ønsker dermed også bli partner 

for å anerkjenne initiativet bak prosjektet. Dette representerer et mer etisk motiv, med fokus 

på langsiktig tilgjengelighet på kvalifisert kompetanse. Motivene for partnerskap antydes 

basert på ønsker om tilgang på kvalifisert arbeidskraft, samt lønnsomhet og 

konkurransefordeler for bedriften. Imidlertid oppga både Morten og Pål også ønsker om å 

bidra til samfunnsutvikling. For det første ved å ville bidra til å utvikle kulturnøytral 

rekruttering. For det andre ved å sikre kompetent, kvalifisert arbeidskraft for det fremtidige 

næringslivet i Norge.  

 

4.2.2 Anerkjennelse 
Intervjuene av Hans og Terje bar preg av motiver for anerkjennelse og samfunnsutvikling. 

Ettersom strategi i teorien betegnes som konkurransefordeler samt anskaffelse og utnyttelse 

av kompetanse, anser jeg allikevel deres motiver for partnerskap som strategier. Det 

foreligger antydninger til en mer instrumentell verdi i deres anerkjennelse av prosjektet. Dette 

i form av en indirekte lønnsomhet og konkurransefordel, en strategi for utnyttelse og 

anskaffelse av kompetanse for lønnsomhet på lang sikt.  

 

Hans arbeider i en bedrift med flerkulturelle i Norge som kundegruppe.  

”Vi ønsker egentlig bare å gi anerkjennelse til prosjektet, vi. Og å kunne være en 

diskusjonspartner” (Hans). Hans ga uttrykk for at bedriften ønsket å vise viktigheten av 

Global Future som initiativ, ikke nødvendigvis for å rekruttere deltakere. Han ville ikke 

utelukke at hans bedrift kunne ønsket å rekruttere deltakere fra prosjektet, men fremhevet at 

verken rekruttering eller markedsføring deres hovedmotivasjon for å inngå partnerskap.  

Bedriften til Hans har det flerkulturelle Norge som marked og målgruppe, og kan derfor 

tenkes å ha en mer grunnleggende motivasjon bak et slikt integreringsprosjekt. De selger 

tjenester og produkter tilpasset behovene til flerkulturelle i Norge, og er derfor avhengige av 

at resten av samfunnet også jobber med integrering og tilpasning av deres kundegruppe. 

Bedriften til Hans er også avhengige av å ha et godt rykte blant kundegruppen, noe som kan 

styrkes ved å støtte prosjekter og initiativer som Global Future.  
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Motivet til bedriften til Hans ser ut til å hvile på et mer etisk grunnlag, ettersom han 

fremhevet anerkjennelse som grunnlag for deres engasjement i Global Future.  

 

Terje arbeider i Oslo kommune og er regional partner til Global Future. Han fortalte at hans 

arbeidsplass ofte inngikk partnerskap når det var spørsmål om slike initiativer fra ulike parter 

i næringslivet. Perspektivet til Terje var at de som offentlig organ ville støtte prosjektet fordi 

det ligger en fordel for Norge i initiativet, samt en økonomisk gevinst for NHO og 

næringslivet generelt. Terje og Oslo kommune representerer et motiv for partnerskap som 

innebærer hensyn til både NHO som organ, hensyn til Norges fremtid og 

kompetansebeholdning, samt et ønske om å anerkjenne prosjektet. Han fortalte at noen av 

kollegaene hans var involvert som mentorer i både nåværende og tidligere 

prosjektgjennomføring i Oslo og Akershus.  

 

Det kan antydes at det hos noen av partnerne foreligger et strategisk bakenforliggende 

element i form av ønske om markedsføring gjennom partnerskapet. Dette ble ikke eksplisitt 

diskutert under intervjuene, men kan allikevel tolkes som en indirekte gevinst for 

partnerbedriftene når de inngikk partnerskap med Global Future. Ved å inngå partnerskap 

med Global Future og andre initiativ sikres bedriften markedsføring. I samlingene rundt 

Global Future får bedriftene mulighet til å presentere sin egen virksomhet for deltakerne. 

Partnerbedriftene kan få et bedre omdømme når de frivillig inngår partnerskap med initiativer 

som Global Future. Dermed omfatter de ulike motivene for inngåelse av partnerskap 

målsetninger om konkurransefordeler, tilgang på kompetanse, markedsføring, læring og 

anerkjennelse for å sikre norsk næringslivs fremtid.  

 

Som nevnt har det kommet frem av intervjuene at bakgrunnen og motivene for å inngå 

partnerskap med Global Future ikke kun har vært lønnsomhet eller konkurransefordeler. 

Hans fortalte hvordan hans bedrift ikke nødvendigvis ønsket å rekruttere deltakere fra 

prosjektet, men heller å anerkjenne det. Også Terje uttrykte et ønske om å anerkjenne 

prosjektet som motiv for partnerskapet. ”Det å støtte Global Future, det er jo en stor 

symboleffekt ved det. Det er noe med å vise, både for oss og NHO, hva vi er opptatt av” 

(Terje). Dette gjenspeiler Oslo kommunes samarbeid med NHO, og arbeid med de ulike 

retningslinjene sakene fra den overordnede handlingsplanen. Det kom tydelig frem i 

intervjuet med Terje at hans organisasjon ønsket å bidra til integrering og kompetanseheving 

i norsk næringsliv. Det er motivet for engasjement i Global Future prosjektet. Terje beskrev i 
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intervjuet hvordan Global Future kan bidra til å sikre norsk næringsliv i fremtiden. Dermed 

synes det tydelig at Terje ser norsk næringsliv i et langtidsperspektiv. Pål uttrykte som nevnt 

tidligere også et ønske om å ha talenter og dyktig arbeidskraft tilgjengelig i Norge i 

fremtiden. Dette antyder et motiv for engasjement i Global Future basert på tilgang på 

arbeidskraft, men med et langsiktig perspektiv. I dette motivet kan det antydes et etiske 

aspekt, som dreier seg om hensyn til norsk samfunnsutvikling. Det innebærer å se 

rekruttering av mennesker med flerkulturell bakgrunn som en instrumentell verdi. Det vil si 

at man ser den langsiktige verdien av engasjementet og prosjektet.  

 

På bakgrunn av utsagnene og informasjonen fra intervjuene ser det ut til at alle de fire 

informantene ser det som en konkurransemessig fordel å være partner til Global Future. 

Enten som konkurransefordel for seg selv på markedet eller for Norge på lang sikt. Altså kan 

lønnsomhet og konkurransefordeler knyttet til bedriftenes involvering i prosjektet.  

Man kan se konturene av både lønnsomhet og etiske overveielser i den strategiske 

bakgrunnen for partnerskap, og hvordan disse sameksisterer og motiverer til partnerskap.  

 

Noen av informantene oppga anerkjennelse som motiv for partnerskapet, mens andre oppga 

lønnsomhet, tilgang og konkurransefordeler. I datamaterialet gikk motivene over i hverandre 

i større grad. Ettersom de to motivene er såpass dynamiske kan de dermed ikke tjene som en 

distinksjon mellom lønnsomhet og anerkjennelse av Global Future. En fellesnevner for de 

fire informantene er at de alle oppga både etiske og lønnsomhetsbegrunnelser som motiv for 

sitt engasjement i Global Future. Det fremkom tydelige tendenser til samspill mellom de to 

motivene etikk og lønnsomhet i hver av informantenes begrunnelser og forklaringer.  

 

4.2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Tema som dukket opp flere ganger i løpet av de ulike intervjuene var i hvilken grad dette var 

veldedighet eller ei, og på hvilken måte dette ville gagne Norge. Selv om intervjuspørsmålene 

var rettet til deres bedrift, gled svarene fra informantene også ofte over på norsk næringsliv 

og dets fremtidsutsikter. Det ble derfor ofte snakk om Corporate Social Responsibility - 

bedriftenes samfunnsansvar. Som nevnt tidligere dreier dette seg om frivillig engasjement fra 

bedrifter i sosiale og miljømessige initiativer og samarbeid (Nordhaug og Bue Olsen 2010).  

Bedriften til Hans, den mellomstore bedriften med flerkulturell kundegruppe, ønsket i 

hovedsak å anerkjenne prosjektet. Hans fortalte at de jobber med CSR kun i Norge, og at de 
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derfor skiller seg fra andre bedrifter. Begrunnelsen for dette legger Hans i at andre bedrifter 

ofte jobber med SOS barnebyer eller lignende i utlandet, mens hans bedrift arbeider med 

prosjekter innad i Norge. Videre forklarte han at det avgrensede nasjonale fokuset for deres 

initiativtaking med CSR ligger i at innvandrere i Norge er bedriftens marked og målgruppe.  

Bedriften til Pål er som nevnt et større internasjonalt selskap. De støtter Røde Kors som deres 

hovedsamarbeidspartner, og ser dette som del av sitt samfunnsansvar. Han oppga 

samfunnsansvar som motiv for både støtte av Røde Kors og Global Future; ”… vi gjør det 

fordi at det er en riktig ting og fordi vi jo mener at en bedrift har et samfunnsansvar og skal 

bidra i forhold til det” (Pål).  

 

”Situasjonen i Norge nå er at det er en veldig stor mangel på arbeidskraft. Det gjør at mange 

av de aktørene som er i næringslivet nå kommer til kommune og stat og ber om samarbeid” 

(Terje). Terje, som er statlig ansatt, hevdet at det sannsynligvis nå gikk mot en sammenheng 

mellom integreringspolitikk og næringspolitikk. Dermed vil næringslivet få en klarere rolle 

og et større ansvar for integrering og samfunnsutvikling i Norge.  

 

Terje forklarte hvordan det som er næringslivets samfunnsansvar nødvendigvis må ses i 

sammenheng med økonomi. Man må se hvordan dette ansvaret er i forhold til økonomi, i 

følge Terje. ”Fordi at hvis det ikke er i samsvar med en økonomisk gevinst eller produktivitet 

og sånne ting, så vil det jo ikke virke” (Terje). Det går an, og det er nødvendig, å se CSR i 

forhold til økonomi. På denne måten knyttes samfunnsansvaret til lønnsomhet. Bedrifter må 

overveie økonomiske gevinster og kostnader, på både kort og lang sikt, opp mot sitt 

samfunnsansvar. Dette har både Terje og Pål et bevisst forhold til. 

 

Tendensen til en blandingskategori, et blandingsmotiv, forsterkes når man snakker om slike 

tosidige vurderinger som etikk/samfunnsansvar og lønnsomhet.  

NHO på næringslivets side har valgt å igangsette Global Future som et nasjonalt prosjekt 

med kompetanse og flerkulturalitet i fokus, og bringer med dette to faktorer sammen. 

Vanligvis er områdene etikk og lønnsomhet mer adskilt i næringslivsspørsmål, men i dette 

prosjektet forenes de på nye måter. Sammen gir de blandingsmotiver for partnerbedriftenes 

engasjement i Global Future.  

 

I forlengelsen av lønnsomhet og etikk som en blandingskategori kan man snakke om 

kompetanse som integreringsfaktor. Bakgrunnen for dette er at satsing på flerkulturell 
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kompetanse kan bety lønnsomhet på både kort og lang sikt. Man bidrar til mangfold og 

integrering av den norske arbeidsstokken på lang sikt. Integrering, innovasjon og 

samfunnsutvikling, gir bedre løsninger og nye perspektiver på kortere sikt. Men hva slags 

konkret kompetanse er da viktig? Hvilken kompetanse ser sponsorbedriftene som verdifull? 

 

4.3 Kompetanse 
Som nevnt inneholder kompetanse i teorien elementer som kunnskap, ferdigheter, evner og 

holdninger (Lai 2004 og Nordhaug 2004). Dette gjelder i hovedsak på individnivå, men gir 

utslag for strategier på organisasjonsnivå. I datainnsamlingen ønsket jeg å samle informasjon 

om hvilke vurderinger informantene hadde rundt kompetanse og flerkulturell kompetanse 

som ressurs og verdi. Intervjuspørsmålene om kompetanse omhandlet informantenes syn på 

kompetanse, hvilke typer kompetanse de hadde behov for og hvilken verdi de så i 

kompetanse fra deltakerne i Global Future. I sammenheng med kompetansebehov tok flere av 

informantene opp fremtidens næringsliv i tillegg til eget kompetansebehov. 

 

Mitt formål var å undersøke hvilken verdi informantenes bedrifter legger i å ansette 

kompetanse fra flere land, om de ser flerkulturelle ansatte som en avgjørende ressurs for egen 

virksomhet osv. I løpet av intervjuene oppdaget jeg at ingen av bedriftene opererer med 

spesielt uttalte definisjoner av begrepet kompetanse. Kompetanse ble beskrevet på flere måter 

i intervjuene, blant annet som gjennomføringsevne, potensiale, muligheter, å kunne levere 

resultater, erfaring, praksis, holdninger, innstillinger. Dette viser kompetansebegrepets 

abstrakte form, og hvordan det ofte brukes uten at man nødvendigvis er bevisst hva man 

mener med selve begrepet. Ettersom informantene beskrev kompetanse som 

gjennomføringsevne, holdninger og evne til å levere resultater kan en allikevel gjenkjenne 

måloppnåelsesaspektet i kompetanse som stammer fra Lai (2004) og Nordhaug (2004). I Lai 

sitt kompetansebegrep er det lagt til et holdningsaspekt der mer personlige egenskaper som 

for eksempel motivasjon og holdninger er inkludert. Et av kriteriene for å bli deltaker i 

Global Future er nettopp god motivasjon og endringsvilje, tilsvarende Lai sitt 

holdningsaspekt i kompetanse. 

 

4.3.1 Språk og kultur 
Hans forklarte at de i hans bedrift hadde behov for en spesialkompetanse i form av språk og 

kultur hos de ansatte. Dette fordi de er i en salgs- og markedsbransje. Hans forklarte at 
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bedriften behøvde denne spesifikke kompetansen for å kunne tilby egnede produkter, selge, 

og nå ut til kundene. Videre fremhevet han språkkompetanse som nødvendig i bedriftens 

kundesenter. Personer med språk fra rundt om i verden ringer inn og får hjelp med 

produktene. Det er viktig for bedriften til Hans å ha språk og kulturkompetanse blant de 

ansatte ettersom deres marked og målgruppe er flerkulturelle i Norge. Morten fremhevet 

hvordan kompetente mennesker er viktigere enn kultur og nasjonalitet hva gjelder utvelging 

av kvalifisert arbeidskraft hos dem. Bedriften har lang erfaring med rekruttering av 

mennesker fra mange land til Norge, og til kontorer i mange land rundt i verden. Morten 

fremhevet at de ser verdien av å ha ansatte fra ulike land. 

”Forretningsmessig for bedrifter som handler mye med utlandet, kan det være mye riktigere å 

ansette mennesker som speiler kulturen til de kundene eller samarbeidspartnerne man har” 

(Morten). Videre forklarte han at det kunne bli et konkurransefortrinn dersom bedrifter tar 

hensyn til ulike etiske utgangspunkt i ulike land. Det gjør at man dermed snakker lettere 

sammen, og det blir enklere å forhandle.  

Hans trakk også frem kompetanse som noe overordnet kulturelle og nasjonale grenser. 

”Utdanningen er et fundament som viser at du kan lære, og det er det samme om du kommer 

fra Norge eller utlandet. Det sier noe om hvem du er, hvor fort du lærer og egentlig hvor 

smart du er. Det kan vi se av resultatene” (Hans).  

 

Utenlandsk kompetanse for globalt samspill 

”Fordelen med internasjonal arbeidskraft er jo kompetansen. Det at vi er i en global verden 

og har ansatte i mange land og vi ser helt klart at disse ansatte som har den type erfaring også 

kan brukes i dette globale samspillet” (Pål).  

”Altså, alle land har jo sine ulike kulturer og det å ha internasjonale ansatte er helt nødvendig 

for å kunne lykkes i dette spillet” (Pål). Disse sitatene viser at Pål anser verdien i utenlandsk 

kompetanse som en nødvendighet for å kunne fungere i det globale samspillet i næringslivet. 

Også Morten fremhevet den sentrale kompetansen som ligger i å kunne kommunisere, 

komme overens med og ta hensyn til ansatte ved bedriftenes kontorer i andre land. I en global 

forretningssammenheng er slikt samarbeid noe av det mest verdifulle man har, og 

kompetansen til de ansatte hva gjelder samarbeid, kultur og toleranse vil i følge Pål være det 

mest avgjørende for suksess. Pål og Morten er begge opptatt av kompetansens rolle i det 

globale samspillet i næringslivet. Hans er også opptatt av dette, men på en litt annen måte.  
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Hans: ”…når du skal samarbeide med andre, og kanskje gjør business med andre, så handler 

det ikke bare om kompetansen din og gjennomføringsevnen din sånn sett, det handler litt om 

smidigheten din i forhold til mennesker. Det er der kulturforståelsen kommer inn, som er så 

viktig”. Med dette utsagnet kan Hans ses i tilknytning til Pål sitt perspektiv på den sentrale 

kompetansen som ligger i å kunne kommunisere med mennesker fra andre land med andre 

kulturer. Temaet øker i viktighet, fordi kompetanse som strategisk ressurs både tas inn i og 

sendes ut fra bedrifter. Det vil si at kompetansen leies inn og anvendes på enten kort eller 

lang sikt. Dermed kan flerkulturell kompetanse sies å bidra til å avansere HRCA, altså 

investering og økonomisering med menneskelige ressurser.  

 

”Vi trenger egentlig talenter. Uavhengig av hvor de kommer fra så trenger vi talenter, og vi 

vil veldig gjerne ha talenter. Også har vi tilleggsverdi i disse talentene hvis de er 

internasjonale, at de kanskje kan være en viktig brobygging eller kontaktledd mot kontorer 

som vi har andre steder” (Pål). Utsagnet viser hvordan Pål sin bedrift er internasjonalt 

orientert, er til stede i mange land, og derfor har en viktig utfordring i å håndtere kulturelle 

forskjeller for å få virksomheten til å fungere internasjonalt. Han forklarer at hans bedrift 

ønsker konkurransefortrinn ved hjelp av gode relasjoner til datterselskap og 

konkurransefortrinn ved å ha mangfold i sine arbeidstakere. I dette ligger at kompetanse og 

nyttig arbeidskraft for norske bedrifter er uavhengig av land og kultur. Dette poenget ble også 

fremhevet av Morten. Det kan også ses i sammenheng med det etiske perspektivet på norsk 

næringsliv, med fokus på å sikre den langsiktige utviklingen av det norske samfunn.  

 

Pål uttrykte også dette som del av deres visjon for bedriften, at de skulle ta hensyn til det 

norske samfunnet i fremtiden. Dermed er dette noe som ligger i deres kultur og noe de 

baserer alle sine beslutninger på.    

 

Kulturnøytral vurdering 

Morten i rekrutteringsbedriften uttrykte et ønske om at han og hans kollegaer i 

bemanningsbedriften skulle lære mest mulig av å samarbeide om rekruttering til Global 

Future. Med et sterkt fokus på kulturnøytral vurdering var dette en klar bakgrunn for at 

Mortens bedrift involverte seg i prosjektet fra starten av. Han forklarte hvordan 

engasjementet i Global Future var ment til hjelpe de ansatte i hans bedrift til å se hvilke 

fallgruver de skal unngå når det gjelder vurdering av mennesker. Videre også til å se 

kompetanse som noe overordnet nasjonalitet og kultur. ”Dette er innmari verdifullt for oss 
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selv om vi ikke får fem øre for å gjøre noe av det” (Morten). Med dette beskriver han både 

verdien av den interne læringen og hvordan det har en instrumentell verdi for dem. De tjener 

på det på sikt, og det gjør følgelig også det norske samfunnet.  

 

Terje på sin side fremhevet at det viktigste for Oslo kommune var det konkrete rundt 

prosjektet, hva de lærer om rekruttering og hva de selv vil bidra til at næringslivet skal lære. I 

handlingsplanen står at de ansatte skal gjenspeile befolkningen i form av kultur og mangfold. 

Dermed kan dette også knyttes tett til strategi og formål, da et av ønskene for Terjes 

arbeidsplass er at kompetanse skal ivaretas og at Norge skal satse på mangfold.  

Videre beskrev Terje også hvordan det politiske utgangspunktet for NHO i forhold til Global 

Future er at det er en økonomisk gevinst et sted, men at denne forblir uutnyttet på grunn av 

diskriminering. ”På grunn av lite kjennskap eller diskriminering eller risikoaversjon og sånne 

ting, så velges ikke…så blir det en systematisk diskriminering” (Terje). Han forklarte at Oslo 

kommune var med for å vise at de satset på mangfold og at det var en større symboleffekt av 

det. Dette kan også ses i sammenheng med kulturnøytral vurdering.  

 

Kompetanseinnvandring 

Morten foreslo at ”..vi kan være litt mer bevisste på faktisk å tiltrekke oss mennesker med en 

bakgrunn som vi faktisk har behov for i dette samfunnet, som vi mangler. Jeg sier ikke at vi 

ikke skal ta vare på asyl- eller flyktningebiten eller noe sånt no´, men vi bør i tillegg ha en 

strategi for hvordan vi kan tiltrekke oss de menneskene”. Han forklarte videre hvordan disse 

menneskene var attraktive i det internasjonale markedet og at vi i Norge kunne bli mye 

flinkere til å tiltrekke oss dem, både politisk, i næringslivet og samfunnet for øvrig.  

 

Terje fortalte at det ofte er snakk om kompetanseinnvandring når hans arbeidsplass har møter 

med arbeidslivet. Dette er et relativt nytt begrep, som i følge Terje dreier seg om innvandring 

med basis i kompetanse. Terje fortalte at mediedebatten hadde blitt mer avansert etter at 

NHO hadde igangsatt Global Future. Han mente at Global Future hadde bidratt til en endring 

i diskusjonen rundt innvandring i Norge. En av de viktigste målsetningene for Oslo 

kommunes involvering er i følge Terje den symboleffekten det har å involvere seg i et slikt 

prosjekt. Dermed også hvilket signal det sender ut til hele Norge.  

 

Pål trekker også frem at hvis du som bedrift skal ha råd til å støtte andre og ta 

samfunnsansvar, så er du nødt til å ha lønnsomhet inne i bildet, ellers er du konkurs. 
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”Bedriften må jo være lønnsom. Du kan ikke gjøre det hvis det ikke er lønnsomt eller hvis du 

ikke tror at det vil være gevinst i det” (Pål). ”Global Future, det føler jeg er i begge leire. Det 

tror vi virkelig vi vil ha en fordel av” (Pål). Pål beskriver dermed hvordan Global Future 

dreier seg om både et samfunnsansvar, en fordel i form av kompetanse og en økonomisk 

gevinst for bedriften.  

 

Debatten rundt kompetanseinnvandring er i vinden, og nylig ble det publisert en undersøkelse 

av hvordan kompetanseinnvandring til Norge foregår (Chaffey, Fasting og Omholt-Jensen 

2013). Rapporten fastslår at Norge mangler en overordnet politikk for 

kompetanseinnvandring, noe også Morten antydet. ”..vi må ha kompetanse, ikke geografi, 

som utgangspunkt for hvem vi tar imot. Kompetanseinnvandrere er ingen homogen gruppe” 

(Chaffey, Fasting og Omholt-Jensen 2013, s.5). Til slutt fremheves det i debattinnlegget at 

kompetanseinnvandring er nødvendig for at Norge skal kunne skape økonomisk vekst og 

opprettholde det nasjonale velferdsnivået. Det er viktig at Norge blir et foretrukket land for 

kompetanseinnvandrere, at vi kan være et næringsliv med kunnskapsbedrifter der globale 

talenter kan rekrutteres for korte til lengre oppdrag eller ansettes på lengre sikt (Ibid.).   

Oppsummert: kompetanseflyt, globalt kompetansemarked, Global Future arbeider med det. 

 

4.3.2 Innovasjon og læring 
Det kom frem i flere av intervjuene at mangfold på arbeidsplassen hadde positive virkninger 

og informantene virket alle å ha erfaring med dette. Noen av informantene hadde jobbet 

utenlands og opparbeidet seg kunnskap om å håndtere andre kulturer. Andre ledet selv en 

mangfoldig gruppe ansatte og hadde lært seg metoder for å lede mangfold. Hans beskrev 

hvordan bedriften hans hadde gjennomgått en prosess for å skape et felles 

forventningsgrunnlag og fundament for de ansatte. Mangfold preget arbeidsstokken og for å 

få mangfoldet til å fungere hadde de måttet jobbe med å opparbeide en kultur og et 

forventningssett innad i gruppen. Hans fremhevet at det vil kunne skape mer innovasjon med 

en mangfoldig gruppe. Det vil også kunne skape flere ideer og flere syn på ting fra 

forskjellige ståsteder.  

 

”For oss så er mangfoldighet en helt nødvendighet. Det er også berikende, det tror jeg mange 

opplever. Jeg tror det kan gi bedre løsninger at man ser ting fra litt ulike sider” (Pål). Mer 
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detaljert forklarte han at årsaken til dette kunne være at noen har lært andre metoder, tenker 

annerledes, har andre verdifulle erfaringer etc.  

 

”…det er vanskelig å peke konkret på hva det er, men vi tror det blir gode løsninger av det, vi 

tror på mangfoldet. Vi tror at det er stimulerende også – at det utvikler kollegaer og ansatte. 

Det utvider horisonten på en måte” (Pål). I dette ligger en grunnleggende tro på at 

flerkulturell kompetanse bidrar til innovasjon og læring, og at dette vil lønne seg for bedriften 

på sikt. Samtlige av informantene fremhevet at prosjekter som Global Future er nødvendig i 

Norge. Spesielt fordi det nå er et behov for å dekke mangelen på kompetanse. Behovet må 

dekkes med mest mulig kompetent arbeidskraft for å sikre et lønnsomt norsk næringsliv og 

samfunnsutvikling. Oppsummert kan det altså beskrives som en slags lønnsomhetsmangel 

som kan dekkes på en etisk måte ved å ansette flerkulturell og kompetent arbeidskraft. Ved at 

man integrerer arbeidstakere og sikrer samfunnets utvikling samtidig, gjør dette at bedriften 

tar sitt samfunnsansvar.  

 

4.3.3 Samfunnsansvar 
Noen av informantene virket ikke å ha en spesielt strategisk bakgrunn for å være partner, men 

begrunnet heller sin involvering med viktigheten av Global Future for norsk næringsliv på 

lang sikt. Terje og Hans ønsket for eksempel å støtte alle integrerings-, og 

inkluderingsinitiativer av denne sorten. I dette ligger et ønske om å anerkjenne, og å vise at 

man som bedrift tar ansvar for samfunnet og dets videre utvikling. Dermed står det også i tråd 

med CSR. Videre virket det ikke å ligge noen spesielle markedsføringsbehov bak 

partnerskapet, men heller en verdi i form av anerkjennelse av prosjektet.  

 

Det fremkom av intervjuene at det norske arbeidsmarkedet trenger arbeidskraft, at de ulike 

partnerbedriftene har behov for deltakernes kompetanse på ulike måter, at de ser verdien av 

mangfold og at det også finnes strategiske bakgrunner for å være partner. Av utpregede 

økonomiske strategiske begrunnelser var ønske om rekruttering til egen bedrift, 

markedsføring og bruk av deltakerne i eget bemanningsarbeid. En annen strategisk bakgrunn 

er ønske om å være en bedrift med samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR). 

Som jeg har vist ligger det en tosidighet i strategiske motiver, i og med at samfunnsansvar 

også kan være strategisk, men på en mer etisk måte.  
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Alle partnerskapene kan sies å symbolisere en anerkjennelse av Global Future som initiativ, 

spesielt fordi de er bevisste på at Norge trenger arbeidskraften fra deltakerne. Enten om det er 

fordi bedriften selv har basert seg på tjenester til flerkulturelle i Norge, eller fordi bedriften 

ser mulighetene som ligger i mobilisering av talentene i Norge, er de alle opptatt av å 

anerkjenne prosjektet.  

 

4.4 Fremtidsperspektiv 
De fire bedriftene uttrykte alle at de ønsker å anerkjenne initiativet bak Global Future. Noen 

fordi de har et stort internasjonalt marked og et behov for kompetanse, noen fordi deres 

marked er nettopp flerkulturelle i Norge, andre igjen fordi de vil støtte opp om NHO og 

initiativer for integrering generelt. Informantene ga alle uttrykk for en bevissthet om 

mangelen på arbeidskraft i det norske næringslivet. Flere av informantene hadde imidlertid 

vært involvert i flere lignende initiativer som Global Future i mange år, og så derfor 

viktigheten av Global Future prosjektet i større grad. Det å ansette folk fra andre land med 

den nødvendige kompetanse og de nødvendige språkkunnskaper var ikke nytt for dem. 

Derfor var det også et enkelt valg for dem å engasjere seg, ettersom de allerede hadde 

suksesshistorier fra lignende opplevelser, og fordi de hadde holdt på med dette i flere år.  

 

 

Alle informantene snakket om Norge og norsk næringsliv i et langtidsperspektiv. De ga alle 

uttrykk for å ville sikre kompetansebeholdningen i norsk næringsliv. Det kom tydelig frem at 

informantenes engasjement i Global Future kunne knyttes til deres organisatoriske strategier. 

Disse kunne enten ha motiver om å skaffe en konkurransefordel, skape oppmerksomhet rundt 

tenkemåten bak initiativet, rekruttere til egen bedrift eller fordi det antas at det vil skape en 

potensiell økonomisk gevinst i på lang sikt. Fremtidsperspektivet er et spesielt fellestrekk. 

Uansett om informantene begrunnet partnerskapet med lønnsomhet eller etikk vil 

gjennomføringen av prosjektet kunne bidra til utvikling av det norske samfunnet i fremtiden. 

Det er nødvendig at strategiske beslutninger for HR og lønnsomhet vurderes i et langsiktig 

perspektiv, der integrering og utnyttelse av kompetanse inngår.  

 

Det er nytt at tenkningen om HR, om menneskelige ressurser, skal kunne lede til bedrifters 

lønnsomhet gjennom satsing på kompetanse. HR har vært forbeholdt det sosiale 

arbeidsmiljøet og de ansattes rettigheter og plikter. Det å skulle ta et hensyn til kompetanse i 
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den strategiske planleggingen for dekking av arbeidskraftbehov er nytt. Det kan imidlertid 

antas som like fullt nødvendig. Gitt at HR er inkludert i den strategiske delen av ledelsen der 

beslutninger tas, kan HR-ansatte være med i vurderingen av hva som vil lønne seg for 

bedriften på lengre sikt. I inndelingen av Kuvaas (2008) sine fire nivåer av strategisk HR, vil 

tredje og fjerde nivå være ideelle i denne sammenheng. På disse nivåene beskrives forholdet 

mellom HR og strategi i bedriften enten i en toveis kobling, eller i et forhold der strategi i stor 

grad tar hensyn til HR.  

 

  

4.4.1 Mangfold i kompetanse 
Videre har informantene også fellestrekk ved at de ser verdien av mangfold i kompetanse. Jeg 

antar at dette bunner i at informantene på ulike måter har forstått at Norge står overfor en 

mangel på arbeidskraft og at det trengs initiativer for å håndtere det. Noen av informantene 

merket på egen bedrift at de hadde mangel på riktig kompetanse, andre har lest statistikker og 

stortingsmeldinger om behovet for arbeidskraft. Informantene kan på et sett sies å ha innsett 

noe mange andre norske bedrifter ikke har, at flerkulturell kompetanse er fremtiden. Noen av 

informantene fortalte at de hadde satset på dette feltet i mange år allerede. De hadde erfaring 

fra arbeid og ledelse av mangfoldige grupper, og hadde allerede sett den positive effekten 

som kan oppstå i mangfoldige grupper. Denne bevisstheten kan antydes å være en av tingene 

som skiller disse partnerbedriftene fra andre bedrifter i Norge.  

 

I dette kapitlet har jeg vist at det er tendenser til blandingskategorier med etikk og 

lønnsomhet som dynamiske motiver for engasjement i prosjekter som Global Future. Etikk 

og lønnsomhet går sammen på ulike måter og skaper verdier for fremtiden. Kompetanse 

utgjør en instrumentell verdi for norsk næringsliv og samfunnsutvikling. I dette ligger et 

langsiktig lønnsomhetsperspektiv på flerkulturell kompetanse. De ovennevnte blandingene 

vil diskuteres videre i neste kapittel. For eksempel kan man spørre om slike blandede motiver 

kan gjelde for all initiativtaking fra bedrifters side. Eventuelt kan det bero på den enkelte 

bedrift, marked eller type prosjekt. Det kan på den ene siden antas å gjelde generelt for alle 

kompetanseinitiativer, og på den andre siden å gjelde spesielt i denne midlertidige perioden 

med mangel på arbeidskraft. 

 



53	  

Som nevnt innledningsvis begrunnet de fire informantene på ulike måter et ønske om å støtte 

prosjektet. Dette er et fellestrekk ved de fire, og noe jeg vil påstå bunner i 

bedriftenes/organisasjonenes strategi. Andre fellestrekk er som nevnt at de har et langsiktig 

perspektiv på hvordan Global Future vil kunne bidra norsk samfunnsutvikling og at de ser 

potensielle egne konkurransefordeler ved å engasjere seg i prosjektet. Partnerbedriftene har 

også til felles at de har en positiv innstilling til Global Future som initiativ, og at de er bevisst 

behovet for kvalifisert arbeidskraft i Norge. 

 

 

Hittil har teorigrunnlaget, informantene, metoden og analysen for prosjektet vært presentert. 

Dette har ført frem flere poenger og punkter som diskuteres utdypende i dette kapitlet.  

Etikk og egeninteresse vil diskuteres som to deler av en ny helhet, altså to integrerte 

perspektiv på kompetanse og tiltak i norsk næringsliv. Dette antyder en ny teoretisk kategori 

som kan gi nye perspektiver til feltene HR og kompetansestrategi.  
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5 Nye faser og kategorier 
 

5.1 Kompetanse som strategisk ressurs 
I forrige kapittel ble de enkelte motivene for engasjement i Global Future presentert og satt i 

sammenheng med det teoretiske grunnlaget.  

 

I modellene til Lai og Nordhaug presenteres de ulike fasene og delelementene som inngår i 

bedrifters strategier for kompetanse. I Lai (2004) sin modell deles fasene inn i planlegging, 

tiltak og evaluering av tiltak. I modellen til Nordhaug (2004) er kompetansekjeden bestående 

av planlegging, anskaffelse, utnyttelse og utvikling av kompetanse. Sistnevnte i form av 

formell og uformell læring. Partnerskap i Global Future kan tolkes som et kompetansetiltak i 

seg selv, dersom man ser det i lys av Lai sin modell for strategisk kompetansestyring. 

Inngåelse av partnerskap kan også plasseres i kompetansekjeden til Nordhaug, som en del av 

bedriftens planlegging og anskaffelse av kompetanse.  

 

I Lai sin modell kan bedrifters involvering i Global Future sees som et kompetansetiltak i seg 

selv. Inngåelse av partnerskap betyr indirekte at bedriften igangsetter et tiltak for å sikre 

kompetanse. Dette gjelder både for de bedrifter som ønsker å sikre lønnsomhet for egen 

kompetansebeholdning ved å inngå partnerskap, og for de som har formål om å sikre 

kompetansen i Norge på lang sikt. Dermed kan partnerskap som et tiltak plasseres i 

tiltaksfasen i Lai sin modell. Selve motivet kan således være basert på egeninteresse og 

lønnsomhet eller på samfunnsansvar. Det dreier seg om hensyn til kompetansebeholdningen, 

noe som kan tilsvare lønnsomhet i bedriftens egen kompetansebeholdning eller hensyn til den 

nasjonale kompetansebasen i Norge. I Nordhaug sin kompetansekjede vil bedriftens 

involvering i Global Future kunne plasseres i fasen for planlegging eller anskaffelse av 

kompetanse. Tolker man Global Future som rekruttering kan det for bedriftene gi 

utgangspunkt for strategiske beslutninger om å involvere seg.  

Vurderinger av samfunnsansvar og lønnsomhet kan tolkes som å være et potensielt tilskudd 

og nytt perspektiv til Lai og Nordhaug sine modeller for kompetansestrategi og styring.  

Det nye perspektivet kunne således bidra med tilleggskomponenter i Lai og Nordhaug sine 

modeller, spesielt i fasene med planlegging eller evaluering av kompetanse. Konkret vil dette 

innebære at bedrifter som skal foreta kompetansevurderinger vil måtte ta hensyn til etikk og 
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flerkulturalitet. I vurdering av behov og iverksetting av ulike tiltak, samt når bedriftens videre 

satsing på kompetanse skal planlegges.  

Kanskje kan det føre til at man i evalueringsprosessen innser hvordan man i neste runde med 

rekruttering, kursing eller opplæring skal ta hensyn til personer med internasjonal bakgrunn 

og høy kompetanse. Det er flere elementer enn planlegging og evaluering som må vurderes 

når det skal utarbeides kompetansestrategier. Forslag til elementer som bør inkluderes i 

vurderingen av kompetanse er for første at en bevissthet om at mangfold skaper merverdi. 

Dette har blitt tydeliggjort med empirien fra informantene. For det andre kan det å tenke etisk 

og kulturnøytralt i planlegging av kompetanse bidra til mindre diskriminering. For det tredje 

kan det tolkes nødvendig å være bevisst at kompetanse er tilgjengelig i samfunnet uavhengig 

av nasjonalitet eller kultur. Argumentene om å inkludere disse vurderingene i modellene for 

kompetansestrategi er ment som et forslag til videreutvikling. Intensjonen er å gi nye 

perspektiver på kompetansekjeden og strategisk kompetansestyring slik de ble presentert i 

teorikapitlet.  

 

5.1.1 Blandede motiver 
I analysen av empirien fremkom det ulike motiver for inngåelse av partnerskap til Global 

Future. De enkelte informantenes motiver ble beskrevet som blant annet egeninteresse, 

anerkjennelse, samfunnsansvar og lønnsomhet. Flere av motivene har tendenser til å 

overlappe hverandre, og komplementere hverandre fremfor å gjensidig utelukke hverandre. 

Til å begynne med virket det som Morten fra bemanningsbransjen og Pål med behov for 

kompetanse fra utlandet var mest motivert av konkurransefordeler på markedet og 

lønnsomhet i egen bedrift. Blant annet uttrykte Pål et ønske om å rekruttere deltakere fra 

Global Future, og Morten uttrykte et ønske om å registrere alle deltakerne i sine systemer. I 

tillegg fremhevet Morten i intervjuet at det ikke var veldedighet som lå bak deres involvering 

i prosjektet.  

 

Allikevel uttrykte de begge også altruistiske bakgrunner for involvering i prosjektet. Morten 

fortalte at han hadde et sterkt ønske om at all rekruttering skulle foregå kulturnøytralt og ikke 

diskriminerende. Pål var helt tydelig opptatt av bedriftens samfunnsansvar og behovet for 

nødvendig kompetanse i norsk fremtid. Poenget er at de begge tilsynelatende var orientert 

mot lønnsomhet i sine motiver, men de viste at de også hadde etiske grunner for å involvere 
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seg i Global Future. Dette bekrefter antakelsen om at bedriftenes motiver bak partnerskapet 

preges av både egeninteresse og etiske vurderinger. 

 

5.1.2 Altruisme og egeninteresse 
I utgangspunktet virket Hans og Terje sine motiver for partnerskap basert på teori om 

samfunnsansvar. Dette antydet således et anerkjennelsesmotiv fremfor lønnsomhetsmotiv. 

Allikevel fremkom det i intervjuet med Terje at han så det større næringspolitiske bildet, og 

hvordan Global Future har en økonomisk gevinst for NHO. Denne gevinsten ville NHO, 

partnerbedriftene og Oslo kommune få utbytte av på lengre sikt. Dette viser hvordan bedrifter 

strategisk kan satse på kompetanse og kompetansetiltak i dag fordi de vet at det vil gagne 

dem på ulike måter i fremtiden. Med dette ser jeg antydninger til at Terje har et 

lønnsomhetsperspektiv i sine begrunnelser og bakgrunn for å delta i Global Future. 

Lønnsomhetsmotivet til Terje er imidlertid langsiktig, med intensjon om å være det beste for 

Norges fremtid. Dermed antar jeg at Terjes begrunnelser for involvering i prosjektet 

inneholder et anerkjennelsesmotiv og et lønnsomhetsmotiv. 

Hans uttrykte i intervjuet et ønske om å anerkjenne prosjekter og initiativer av samme 

karakter som Global Future. Selv hadde bedriften initiert tiltak for innvandrerbarn i Norge, og 

det kom tydelig frem at dette var et av deres største fokusområder i bedriften. Selv om dette 

gir et bilde av et altruistisk motiv for partnerskap, kom det også frem i intervjuet at Hans la 

vekt på hvordan kompetansen kunne skape lønnsomhet for bedriften. Han beskrev hvordan 

de ansattes kjennskap til kundegruppens kultur og språk kunne bidra til forståelse av 

kundegruppens behov. Dette kan anses som et indirekte fokus på lønnsomhet.  

 

For Hans sin bedrift er kompetanse tett knyttet til lønnsomhet. Dog ikke nødvendigvis i form 

av høyere utdanning, men kompetanse i språk og kultur. Dermed har bedriften behov for en 

”gratis” og innebygd kompetanse, ettersom de fleste ansatte har den med seg fra oppveksten. 

En slik kompetanse kan beskrives som en persons habitus. Hans betegnet språk og kultur som 

en spesialkompetanse, og fremhevet at det var størst behov for denne typen kompetanse i 

hans bedrift. Dermed kan muligens motivet bak selve partnerskapet sies å ha være altruisme. 

Allikevel foreligger et lønnsomhetsperspektiv i form av bedriftens ansettelsesvurderinger. 

Vurderingene gjøres ut fra hvilken lønnsomhet den enkeltes kompetanse er antatt å tilføre 

virksomheten. Dette er en imidlertid en nødvendig vurdering i alle ansettelser. På bakgrunn 

av dette kan man se hvordan strategien og satsingen på flerkulturelle ansatte er ment å sikre 
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lønnsomhet for den enkelte bedrift. Den langsiktige satsingen på flerkulturell kompetanse og 

lignende initiativer som Global Future kan imidlertid bidra til norske resultater på sikt. Igjen 

kan man tydelig se tosidigheten og komplementariteten i informantenes motiver. 

 

Det er lett å tenke at egeninteresse eller lønnsomhet ikke er forenlige begreper med etiske 

overveielser eller altruisme. I denne delen av prosjektet har jeg forsøkt å vise hvordan 

begrepene er blandet i informantenes beskrivelser av sine motiver med involvering i Global 

Future. Spørsmål kan imidlertid stilles om dobbeltsidigheten er bevisst eller ubevisst hos 

informantene. Muligens var informantene overbevist om at deres begrunnelser var 

altruistiske, mens det egentlig lå parallelle lønnsomhetsmotiver bak. Eventuelt at 

informantene mente å fokusere på bedriftens lønnsomhet, og at altruistiske elementer 

utgjorde en tilleggsverdi for eksempel i form av norsk samfunnsutvikling. Blant de fire 

informantene var motivene egeninteresse og altruisme representert, men de fremstod flettet 

sammen på nye måter.  

 

5.1.3 Nye faser innen HR 
Beskrivelsen av flerkulturell kompetanse som bidrag til samfunnsutvikling kan beskrives som 

en ny fase i HR og kompetansetenkning. Faser innen tenkningen om menneskelige ressurser. 

Det kreves av bedrifter å tenke nytt, ta hensyn til flere, opptre kulturnøytrale i sin vurdering 

av mennesker. Som steg i en økende oppmerksomhet og bevissthet rundt verdien av 

flerkulturell kompetanse representerer Global Future et godt eksempel. 

Som beskrevet i teorikapitlet har Human resource costing and accounting gjennomgått fem 

faser fra 1960 frem til 1985. Siste fase beskrives av Flamholtz (1985, referert fra Sandervang 

og Skalstad 2001) som en periode med fornyet interesse for human kapital og 

personaløkonomi. Jeg antar at mye fra den siste perioden også er gjeldende i 2013. Allikevel 

finnes antydninger på at vi er i en ny fase, som har en mer kompleks form. Denne nye fasen 

har som kjennetegn å være mer flerkulturell, mer etisk og mer bærekraftig for Norge i 

fremtiden enn de tidligere fasene. Den preger kompetansetenkningen i retning av 

anerkjennelse av verdien til flerkulturell kompetanse. Fasen preger således også bedrifters 

utforming av kompetansestrategi for bedriften. Som vist påvirker denne overordnede fasen 

utformingen og delelementene i modeller for kompetansestrategi. I modellene til Nordhaug 

og Lai kan den nye fasen nødvendiggjøre en utvidelse, slik at modellene inneholder hensyn 
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til for eksempel kulturnøytral vurdering av mennesker eller vurdere den indirekte 

lønnsomheten som potensielt ligger i å ansette flerkulturelle og kompetente ansatte. 

Den nye fasen for HRCA vil nødvendigvis påvirke hele prosessen med kompetansestrategi, 

kanskje særlig for læring og kunnskapsdeling. Som det fremkom i analysen er det enighet 

blant informantene om at erfaringsutveksling og samarbeid i mangfoldige grupper beriker 

prosesser i bedriftene.  

 

5.1.4 Kompetanse for samfunnsutvikling 
Dette prosjektet har noen tendenser til å fremstå politisk, statsvitenskapelig og sosiologisk. 

Det er derfor viktig for meg å forsøke å legitimere kompetansens og 

arbeidslivspedagogikkens rolle i mitt prosjekt. I pedagogikken finnes et dannelsesideal om en 

verdensborger, en borger som kjenner sin egen kultur og identitet og som samtidig er åpen 

for andre kulturer og mennesker. Dette dannelsesidealet ligger til grunn for de borgerne det 

kommer til å være behov for i Norge i de kommende årene og århundrene.  

Prosjektet mitt er basert på kompetanse og det norske samfunnets utvikling. NHO har 

igangsatt prosjektet Global Future med mål om å bidra til å utvikle og sikre 

kompetansebeholdningen i det norske næringslivet. I dette samfunnsutviklingsperspektivet er 

det begrepet kompetanse som binder arbeidslivspedagogikken til næringslivet, og som 

dermed gjør mitt prosjekt til en pedagogisk problemstilling. Det er snakk om å sikre 

samfunnets utvikling ved hjelp av kompetanse. Ved å tenke nytt rundt vurdering av 

mennesker, rundt flerkulturell kompetanse og rundt verdien av mangfold vil jeg påstå at 

kompetanse direkte kan bidra til samfunnsutvikling. 

 

Når man ser kompetanse som noe vi skal utvikle og noe som overgår nasjonale og kulturelle 

grenser, kan man se konturene av den nye fasen for tenkning om HR som ble beskrevet 

tidligere i kapitlet. Denne fasen innebærer at kunnskap kan deles, går ut over nåværende 

grenser og ut i samfunnet. Ingenting er bedre enn at kunnskapsflyten tilføres nye perspektiver 

og læremåter. Dette vil på sikt kunne sikre et bærekraftig norsk næringsliv, noe som også er 

NHO sin intensjon med iverksettingen av Global Future.  

Det er mulig å anse prosjektet til å ha politiske tendenser, men på den andre siden er det 

arbeidslivspedagogisk forankret. Det arbeidslivspedagogiske aspektet synliggjøres i form av 

fokuset på kompetanse og strategi med en hovedmålsetning om utvikling av det norske 

samfunnet på sikt.  
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Nye perspektiver kan også antydes innenfor læring og innovasjon. Som nevnt i teorikapitlet 

har inkluderingsledelse et mål som å få folk til å arbeide sammen. Dersom målet heller 

utvides til ønsker om å skape nye tenkesett, nye verdier og metoder for å arbeide kan man 

øke innovasjon samtidig med samarbeid. Nye læremåter og mangfoldige grupper kan bidra til 

innovative løsninger og en synergieffekt dersom det utnyttes riktig. Dette vil igjen kunne 

bidra til å gjøre Norge bærekraftig på lang sikt. Dette tilsvarer en utvidelse av det Brandi 

m.fl. (2004) beskriver som inkluderingsledelse, fra samarbeid til kunnskapsdeling, overføring 

av kunnskap og læring mellom ansatte.  

 

5.1.5 Gjeninnføring av arbeidsinnvandring: en 

kompetanseinnvandring 
Arbeidsinnvandringen til Norge har vært varierende opp gjennom årene. 

Innvandringspolitikken var til å begynne med basert på at vi hadde behov for 

arbeidsinnvandrere og at de representerte et nødvendig bidrag til arbeidsmarkedet. 

Tankegangen kan føres tilbake til da dannelse tilsvarte klokskap og latinsk språk, og da 

håndverkere og faglærte var ranket høyt i samfunnet. Den gangen var Norge i større grad 

avhengig av arbeidskraften utgjort av mennesker fra andre land. Nordmenn var avhengige av 

utenlandske arbeidere som kunne lære fra seg fagene sine og dermed videreføre sine 

ferdigheter i Norge.  

 

Global Future kan forstås som et verktøy for å gjeninnføre en slik politikk. 

Innvandringspolitikken i Norge har de siste årene vært basert på og preget av flyktninger, og 

fokuset ble således flyttet bort fra arbeidsinnvandrerne. Kanskje har stereotypen av 

”innvandrer” blitt knyttet til flyktninger og dermed blitt et symbol eller kjennetegn på også 

arbeidsinnvandrere.  

Mange norske bedrifter unngår å ansette flerkulturelle, og unngår ofte å innkalle dem til 

intervju i utgangspunktet. Dette er en kjensgjerning som ble bekreftet av både Morten og 

Hans i intervjuene. Dersom man blindt antar at personer er lite kompetente eller at de ikke 

møter kvalifikasjonene til en jobb, vil det ikke gi et godt grunnlag for rekruttering.  

Global Future som prosjekt gjeninnfører fokuset på arbeidsinnvandring og kompetanse i 

Norge. Det har oppstått et behov for kompetent og kvalifisert arbeidskraft, og arbeidskraften 

kan komme fra alle kulturer og nasjoner. Derfor har Norge behov for 

kompetanseinnvandring. Kompetanseinnvandring kan bidra ved å skape nye perspektiver i 



60	  

arbeidslivspedagogikken, et fagområde som kontinuerlig arbeider med å skaffe seg et bedre 

fotfeste på det akademiske feltet. Et av formålene med dette masterprosjektet er følgelig å 

bidra til å gi arbeidslivspedagogikk et bedre og utvidet fotfeste. 
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6 Konklusjon 
Formålet med dette masterprosjektet er bidra på feltet arbeidslivspedagogikk, og å kartlegge 

kompetansevurderinger rundt prosjektet Global Future. Forskningen har bestått av intervjuer 

for å finne bedrifters vurderinger av kompetanse, og motiver for å engasjere seg i Global 

Future. Oppgaven er inndelt i teori, metode, analyse og diskusjon av prosjektet i et 

makroperspektiv. I teorikapitlet ble blant annet begrepene kompetansestrategi og 

samfunnsansvar presentert. I neste kapittel fulgte metodisk bakgrunn og design av 

forskningsopplegget. I analysekapitlet viste jeg hvordan bedriftenes motiver for å inngå 

partnerskap grovt kunne deles inn i lønnsomhet og etikk, og ga eksempler på tendenser til 

overlapping mellom de to motivene. Oppdagelsen ble således at det fantes tendenser til at de 

to motivene går sammen og påvirker bedrifters strategiske beslutninger. På den ene siden 

kunne jeg tolke noen lønnsomhetsmotiver ut fra informantenes begrunnelser for å anerkjenne 

prosjektet. På den andre siden lå det langsiktige potensielle bidrag til samfunnsutvikling bak 

de enkelte lønnsomhetsmotivene for partnerskap. Oppdagelsen av tendenser til 

blandingsmotiver ble videre utbrodert i diskusjonskapitlet. 

 

I diskusjonen har jeg begrunnet at mitt masterprosjekt og Global Future begge har en 

tilknytning til arbeidslivspedagogikk. Videre har jeg antydet at det finnes et kausalt forhold 

mellom kompetanse og samfunnsutvikling som legitimerer arbeidslivspedagogikken som 

fagfelt.  

 

Konklusjonen er at etikk og lønnsomhet sammen på ulike måter gir motiver for bedrifter til å 

engasjere seg i slike prosjekter og initiativer som Global Future. Spørsmål kan stilles om 

slike blandingsmotiver gjelder for alle bedrifter, alle beslutninger og alle typer prosjekter. For 

å besvare dette trengs mer forskning på feltet.  

 

6.1 Forslag til videre forskning 
Dette prosjektet er blitt en eksplorerende kvalitativ studie. Det inneholder utdypende 

beskrivelser av informantenes motiver og vurderinger, og dermed indirekte hypotesedanning.  

Dette er et lite prosjekt begrenset til kun én NHO-region, og et lite utvalg av 

partnerbedriftene. Videre forskning ville måttet innebære et større prosjekt med flere 

deltakere, flere metoder og flere regioner. Det er viktig å forstå bedriftssiden av Global 
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Future prosjektet, spesielt ettersom finansieringen er lagt opp ut fra økonomisk støtte fra 

partnerbedriftene i hver region.  

 

Forskningen på rekruttering av internasjonal kompetanse til bedrifter er preget av litteratur 

om multinasjonale bedrifter. Dette har begrenset min tilgang på relevant litteratur til dette 

prosjektet. Som nevnt helt innledningsvis valgte jeg å se bort fra multinasjonale bedrifter. 

Utvalget mitt var såpass variert i forhold til nasjonalitet og bransje, og samsvarte dermed ikke 

med definisjonen av multinasjonale bedrifter. Kun én av informantene, Pål, representerte en 

multinasjonal bedrift. Dermed hadde jeg ikke grunnlag for å analysere datamaterialet ut fra 

litteratur om multinasjonale bedrifter. Til gjengjeld fremkom det i intervjuet med Pål at hans 

bedrift hadde hatt fokus på ansettelse av flerkulturell kompetanse i flere år. Dermed 

representerte ikke Global Future noe nytt perspektiv for ham. Kanskje antyder dette nettopp 

hva som ligger i bedrifters multinasjonale virksomhet, at de ser mangfold som nødvendig og 

svært berikende. Jeg vil anta at forskning på motiver hos et større utvalg av multinasjonale 

bedrifter kan gi et bedre bilde av den antatte verdien i flerkulturell kompetanse. Videre 

forskning på feltet kunne følgelig også foretatt en komparativ studie på multinasjonale og 

norske bedrifter. 

 

Et annet interessant moment som kom frem i intervjuene, men som jeg ikke fikk utforsket 

videre, var om verdivurderingen av flerkulturell kompetanse gjaldt spesifikt for noen bransjer 

i næringslivet. Jeg har allerede nevnt multinasjonale bedrifter som en mulig representant for 

bedrifter med spesifikt fokus på flerkulturell kompetanse. Det fremkom av intervjuene at 

spesielt ingeniøryrket ble oppfattet som den kompetansen som enklest kunne flyttes over 

nasjonale grenser. Å forske på ingeniøryrkets overførbarhet på tvers av kulturelle og 

nasjonale grenser kunne være en interessant problemstilling for videre forskning.  

 

Som nevnt helt innledningsvis valgte jeg å se bort fra employer branding, selv om dette 

representerer en del av HR og strategi i bedrifter. I løpet av arbeidet med prosjektet har jeg 

imidlertid innsett at employer branding kunne representere et motiv for engasjement i 

prosjektet. Det ville kunne representere både et lønnsomhetsmotiv og et etisk motiv med 

bakgrunn i HR. Ettersom Norge nå har et fornyet fokus på kompetanseinnvandrere er det like 

viktig å markedsføre seg og være attraktive overfor kompetente globale talenter. Kanskje er 

det en minst like stor oppgave å skulle markedsføre seg for dem som for norske potensielle 

arbeidstakere. Videre forskning ville således også kunne forsket på de norske 
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partnerbedriftene og hvordan de jobbet for å ”brande” sin egen virksomhet blant kompetente 

potensielle arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn.  

 

Dette prosjektet viser antydninger til at noen bedrifter i Norge allerede er bevisste på verdien 

som ligger i flerkulturell kompetent arbeidskraft. Andre bedrifter vil sannsynligvis ikke bli 

påvirket av denne nye tendensen til å ansette flerkulturell kompetanse i løpet de neste årene. 

Som nevnt innledningsvis vil det 21.århundret bli det etniske mangfoldets tid. Det forrige 

århundret med preg av nasjonsbygging er over, og vi er tvunget til å tenke nytt både i 

privatlivet og i næringslivet. Bedrifter kan forholde seg proaktivt eller reaktivt til dette 

samfunnsbildet. Mitt argument er at arbeidslivspedagogikken kan bidra i forhold til bedrifters 

proaktive arbeid med kvalifisert flerkulturell kompetanse. 
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Forespørsel	  om	  å	  delta	  i	  intervju	  i	  forbindelse	  med	  en	  masteroppgave	  
	  
Jeg	  er	  masterstudent	  i	  pedagogikk	  ved	  Universitetet	  i	  Oslo	  og	  holder	  på	  med	  den	  
avsluttende	  masteroppgaven.	  Temaet	  for	  oppgaven	  er	  norsk	  næringsliv	  og	  
internasjonal	  arbeidskraft.	  Jeg	  vil	  undersøke	  hvordan	  sponsorbedriftene	  til	  Global	  
Future	  	  i	  Oslo	  og	  Akershus	  har	  engasjert	  seg,	  og	  hva	  som	  ligger	  bak	  deres	  støtte	  til	  
prosjektet.	  Jeg	  er	  interessert	  i	  å	  finne	  likheter	  	  og	  forskjeller	  mellom	  sponsorbedriftenes	  
syn	  på	  kunnskap	  og	  kompetanse.	  	  
	  
For	  å	  finne	  ut	  av	  dette	  ønsker	  jeg	  å	  intervjue	  4	  representanter,	  en	  fra	  hver	  av	  de	  utvalgte	  
sponsorbedriftene.	  Spørsmålene	  vil	  dreie	  seg	  om	  deres	  strategier	  for	  rekruttering,	  
tilknytning	  til	  Global	  Future-‐prosjektet,	  og	  generelle	  syn	  på	  kunnskap	  og	  kompetanse.	  
Som	  en	  del	  av	  oppgaven	  vil	  jeg	  også	  forsøke	  å	  finne	  ut	  noe	  om	  årsaken	  til	  likheter	  og	  
forskjeller	  i	  kunnskapssyn	  for	  eksempel	  kan	  henge	  sammen	  med	  bransje.	  	  
Jeg	  vil	  bruke	  båndopptaker	  og	  ta	  notater	  mens	  vi	  snakker	  sammen.	  Vi	  blir	  sammen	  
enige	  om	  tid	  og	  sted,	  og	  intervjuet	  vil	  ta	  omtrent	  1	  time.	  	  
	  
Det	  er	  frivillig	  å	  være	  med,	  og	  du	  har	  mulighet	  til	  å	  trekke	  deg	  når	  som	  helst	  underveis,	  
uten	  å	  måtte	  begrunne	  dette	  nærmere.	  Dersom	  du	  trekker	  deg	  vil	  alle	  innsamlede	  data	  
om	  deg	  bli	  anonymisert.	  Opplysningene	  vil	  bli	  behandlet	  konfidensielt,	  og	  ingen	  
enkeltpersoner	  vil	  kunne	  gjenkjennes	  i	  den	  ferdige	  oppgaven.	  Opplysningene	  
anonymiseres	  og	  opptakene	  slettes	  når	  oppgaven	  er	  ferdig	  01.06	  2013.	  
	  
Dersom	  du	  har	  lyst	  til	  å	  være	  med	  på	  intervjuet,	  er	  det	  fint	  om	  du	  skriver	  under	  på	  den	  
vedlagte	  samtykkeerklæringen	  og	  sender	  den	  til	  meg	  (via	  mail).	  	  
	  
Hvis	  du	  lurer	  på	  noe	  kan	  du	  ringe	  meg	  på	  95723066,	  eller	  sende	  en	  e-‐post	  til	  
emilyhf@student.uv.uio.no.	  Du	  kan	  også	  kontakte	  min	  veileder,	  Karen	  Jensen,	  ved	  
pedagogisk	  forskningsinstitutt	  på	  telefon	  22855357	  (evt.	  karen.jensen@ped.uio.no).	  
	  
Studien	  er	  meldt	  til	  Personvernombudet	  for	  forskning,	  Norsk	  samfunnsvitenskapelig	  
datatjeneste	  (NSD).	  
	  
	  
Med	  vennlig	  hilsen	  

Emily	  Henriksen	  Fossen	  
Høgdaveien	  7	  	  
1415	  Oppegård	  
	  
	  
	  
	  
Samtykkeerklæring:	  	  	  
Jeg	  har	  mottatt	  skriftlig	  informasjon	  og	  er	  villig	  til	  å	  delta	  i	  studien.	  	  	  	  
	  
	  
Signatur	  …………………………………………………..	  	  
	  
Telefonnummer	  ………………………………………	  



71	  

Intervjuguide 

 

1. Bakgrunn 

1.1. Kan du fortelle litt om din bedrift? 

1.2 Kan du fortelle om hva ditt arbeid går ut på? 

 

2. Engasjement i Global Future 

2.1. Kan du fortelle om deres engasjement i Global Future? 

2.2. Hvordan startet det? 

2.3. Har dere vært involvert i begge kullene til Oslo og Akershus? 

2.4. Hvordan fikk du vite om prosjektet? 

2.5. Har dere mentorer med i prosjektet? Har dere hatt mentorer med i forrige kull? 

 

3. Strategi 

3.1 Hva vil du si er hovedmålsettingene deres ved å delta i prosjektet? 

3.1.1. Har dere målsetninger om å markedsføre dere? Bygge nettverk?) 

3.2. Har dere rekruttert noen av Global Future deltakerne til deres bedrift? 

3.3 Hvordan avdekkes behov for kompetanse/anskaffelse av kompetanse i deres bedrift? 

3.4. På hvilke måte har det gagnet dere å være partner til Global Future? 

 

4. Kompetanse 

4.1. Hva vil du si dere legger i begrepet kompetanse? 

4.1.1. Gjennomføringsevne, karisma, formell utdanning  

4.2. Hvilke tilleggsverdier kan en deltaker fra Global Future tilføre en bedrift? 

4.2.1. Hva slags kompetanse har de som skiller dem fra andre arbeidssøkere? 

 

5. Internasjonal kompetanse 

5.1. Hva er fordelene ved å investere i internasjonal/flerkulturell kompetanse?/Ha 

internasjonal/flerkulturell kompetanse i bedriften? 

5.1.1. Har du eksempler/erfaringer med dette? 

5.2. Hvilke utfordringer kan oppstå med internasjonal/flerkulturell kompetanse i bedriften? 

5.2.1. Har du erfaringer med dette? 

 

6. Visjoner og verdier 
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6.1. Hvilke visjoner og verdier har dere i deres bedrift? 

6.2. På hvilke måter kommer disse til uttrykk i bedriften? Gi eksempler 

6.3. Har verdiene/visjonen sammenheng med deres satsing på kompetanse? 

6.4. På hvilken måte samstemmer deres visjoner og verdier med Global Future? 

 

7. Samfunnsansvar 

7.1. Hvordan kan man se bedrifters gevinster i et initiativ som Global Future? 

7.2. Opplever du Global Future som noe som kan anses som bedrifters samfunnsansvar 

(CSR)? 

 

 


