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Denne folder er målrettet virksomheder, som øn-
sker inspiration til arbejdet med mangfoldighed. 
Gennem 14 virksomhedsportrætter får du ideer, 
gode råd og konkrete eksempler på, hvordan 
man kan sætte fokus på og udvikle arbejdet med 
mangfoldighed. Alle de 14 virksomheder byder på 
en særlig historie og tilgang til mangfoldigheden. 

De portrætterede virksomheder er udvalgt på 
baggrund af deres dedikerede arbejde med 
mangfoldighed og med henblik på at opnå en vis 
spredning i forhold til branche og virksomheds-
størrelse. Der er således eksempler, som et bredt 
udvalg af virksomheder vil kunne identificere sig 
med. Hæftet tager udgangspunkt i den brede 
mangfoldig i forhold til fx alder, køn, handicap, 
seksuel orientering og religiøs observans – dog 
er der særligt fokus på etnicitet og gruppen af 
nydanske medarbejdere.

Opbygning af virksomhedsportrætterne
Hvert virksomhedsportræt er bygget op omkring 
samme skabelon. Det indledes med historien bag 
interessen for mangfoldighed, hvordan mangfol-
dighedsværdierne er blevet implementeret, og 
hvordan mangfoldigheden afspejler sig i virksom-
hedens daglige arbejde. Dernæst præsenteres de 
resultater, som arbejdet med mangfoldighed har 
affødt, og virksomhedsrepræsentanten giver gode 
råd om arbejdet med mangfoldighed. Sidst i hæf-
tet finder du en tjekliste med 14 generelle råd og 
opmærksomhedspunkter, som er den generelle 
læring, der kan udledes af historierne fra de 14 
virksomhedsportrætter. 

Virksomhedsportrætterne er baseret på interview 
med ledelsesrepræsentanter og/eller HR chefer. 

Lidt om mangfoldighedsbegrebet
Mangfoldighed drejer sig om et nuanceret, åbent 
og tolerant menneskesyn. At have et anerkenden-
de blik for alle de mange særlige ressourcer, som 

hvert enkelt menneske besidder. En særegenhed 
der betyder, at vi har forskellige forudsætninger 
og derfor forskellige kompetencer at bidrage med 
på vores arbejdspladser.  På arbejdspladserne dre-
jer det sig om at møde hinanden som kollegaer 
med værdighed, respekt og anerkendelse for de 
personlige værdier og den faglige indsats.

Mangfoldighedsledelse 
som ledelsesretning hand-
ler om at geare organi-
sationen, så diversiteten 
kommer frugtbart i spil, og 
virksomheden kan høste 
fordelene ved mangfol-
digheden. I virksom-
hedsportrætterne gives 
der eksempler på, hvordan man organisatorisk 
indarbejder mangfoldigheden i forhold til rekrut-
teringsstrategier, samarbejdsrelationer, udvik-
lings- og forandringsprocesser, image og branding 
og i relationen til brugere, kunder, klienter og 
leverandører.   

Tilbage er kun at ønske god læselyst og at følge 
opfordringen fra samtlige 14 virksomheder: Spring 
ud i det - det er fremtidens arbejdsmarked, I som 
virksomhed ruster jer til gennem arbejdet med 
mangfoldighed. 

Forord

“
14 virksom-
heder byder 
på en særlig 
historie
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Farshid Shirzad fra Bureau Veritas er af den 
overbevisning, at den bedste integration opnås 
på arbejdsmarkedet. Derfor gør hans afdeling 
en stor indsat for at rekruttere og fastholde 
nydansk arbejdskraft. Arbejdet med virksomhe-
dens sociale ansvar giver virksomheden ”sunde 
udfordringer” med at kombinere rentabilitet og 
ansvarlighed. Samtidig er der mange fordele at 
høste, eksempelvis et internationalt arbejdsmil-
jø og kollegaer med forskellige baggrunde, hvil-
ket giver stor arbejdsglæde. Farshid ville derfor 
ønske, at flere virksomheder åbnede døren for 
nydanskere: ”Der er desværre ikke stor erfaring 
med ansættelse af nydanske medarbejdere i alle 
sektorer af dansk erhvervsliv.” 

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
”Vi har altid haft et etisk kodeks. I 2003 valgte 
vores moderorganisation at tydeliggøre det for 
alle medarbejdere via gode eksempler,” fortæl-
ler Farshid. Et af disse lyder i det engelskspro-
gede regelsæt: ”Listen to and respect ideas from 
others even if you disagree”. 

Farshid understreger vigtigheden af, at værdi-
erne overholdes: ”Det er en naturlig del af vores 
arbejde, at vi overholder vores regelsæt. Hvis vi 
ikke er i stand til at respektere og kommunikere 
med kunderne og deres ansatte, kan vi ikke 
udføre vores arbejde. Det er omkostningsfyldt at 
ansætte og træne nye specialister - virksomhe-
den har mere glæde af at fastholde medarbej-
derne blandt andet via optimering af arbejds-
miljøet for alle. Derfor skal vi være i stand til 
at arbejde med folk uanset deres baggrund, 
uddannelse, nationalitet og lignende.” 

Hvordan implementeres mangfoldighedspoli-
tikken?
Virksomheden arbejder løbende med revision 
og udvikling af personalepolitikken. Politikken 

sikres overholdt til hverdag af værdier som 
respekt, viden og gennemsigtighed. ”Værdierne 
er vores garanti for, at vi fastholder etikken og 
objektiviteten i vores bedømmelser af arbejds- 
og miljøforhold,” siger Farshid. Regler om upar-
tiskhed og objektivitet gør sig gældende internt 
i Bureau Veritas. ”I dagligdagen diskuterer vi 
meget på tværs af landegrænser i organisatio-
nen og forstår herigennem betydningen af at 
være en international virksomhed. Måske er 
det derfor, vi generelt set ikke betragter etnisk 
mangfoldighed som et problem”. Mangfoldighed 
er med andre ord en naturlig del af organisatio-
nen,  idet virksomheden er international. 

Hvordan udmønter politikken sig i dagligda-
gen?
Farshid er selv født i Iran og fortæller, at han 
aldrig personligt har oplevet etniske betingede 
barrierer hos Bureau Veritas. Det hænger sam-
men med den natur-
lige respekt, man som 
ansat møder; ”Det 
er vigtigt at respek-
tere hinanden. Det vil 
næsten altid lykkes, 
hvis ens kolleger og ar-
bejdsgiver er åbne og 
tolerante fra starten”. 
For Bureau Veritas 
er det kvalifikationer 
og præstationer, ikke 
etnicitet, der tæller, 
understreger Farshid. 

Til tider kan det være en udfordring med mange 
nationaliteter, der arbejder sammen. ”Der kan 
måske opstå konflikter på grund af forskellige til-
gange, men alt andet ville være unaturligt,” siger 
han. Derfor understreger Bureau Veritas vigtig-
heden af, at man som kollegaer drager omsorg 
for hinanden. Farshid mener dog, at eventuelle 

problemer udlignes over tid, og at det for den 
enkelte medarbejder og arbejdsgiveren først og 
fremmest er en gevinst at have mange nationa-
liteter ansat. 

Resultatet af vores indsats
Ifølge Farshid giver en mangfoldig medarbejder-
stab bedre økonomi, da det øger virksomhedens 
viden og derved skaber bedre løsninger. For 
Bureau Veritas giver mangfoldighed også po-
sitive resultater i forhold til de ansattes faglige 
udvikling og stemningen på arbejdspladsen. 

Bureau Veritas har foretaget flere undersøgelser 
af medarbejdertilfredsheden, og heraf fremgår 
det, at medarbejderne udtrykker glæde over 
arbejdspladsens internationale miljø. ”Vi har 
aldrig observeret racebetinget diskrimination, 
ligesom medarbejderne ikke giver udtryk for 
forskelsbehandling”. På trods af det positive 
resultat overvejer Bureau Veritas i fremtidige 
undersøgelser at gå bag om tallene og udspeci-
ficere forekomsten af eventuel forskelsbehand-
ling.

Gode råd
At give en potentiel medarbejder en chance 
– trods manglende sprogkundskaber – kan vise 
sig at blive en ”win-win” situation for både 
virksomhed og medarbejder. Farshid giver et 
konkret eksempel herpå.

 ”Vi har aldrig fortrudt, at vi ansatte medarbej-
deren (en nydansk kvinde, red.) i 2006. Hun 
kunne på daværende tidspunkt ikke helt forstå 
dansk, men dansk var ikke afgørende for, om 
hun kunne begå sig i den konkrete funktion, og 
hendes faglighed matchede vores behov. Min 
chef og jeg var derfor enige om at give hende en 
chance. Allerede efter seks måneder talte hun 
udemærket dansk, og vi kan i dag konkludere, 
at det er lykkedes os at få endnu en kompetent 

BUREAU VERITAS 

...er en international koncern, der 
beskæftiger 40.000 medarbej-
dere i 140 lande. Bureau Veritas 
betyder ’sandhedens kontor’. 
Virksomheden bistår sine kunder 
i inspektioner, certificeringer 
(f.eks. i arbejdsmiljø, miljø, og 
kvalitet), rådgivning samt test og 
verificering af kundernes under-
leverandører. Virksomheden blev 
etableret i 1828 og har eksisteret i 
Danmark siden 1845. I Danmark er 
der ansat 165 personer fordelt på 
afdelinger i Fredericia, Kolding og 
København. Blandt disse har cirka 
10 ansatte nydansk baggrund. 
Farshid Shirzad er Risk Manager, 
Performance Excellence Manager 
og Country Quality Manager i 
Bureau Veritas og har været ansat 
i virksomheden siden 1999. 

Mangfoldighed på sandhedens kontor

“
Mangfoldig-
hed handler 
om en positiv 
omgangstone, 
åbenhed og 
tolerance
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kollega. Samtidig gav beslutningen hende en 
afgørende mulighed for at udfolde sig og være 
en del af det danske samfund”.  

Mangfoldighed på arbejdspladsen handler 
ifølge Bureau Veritas først og fremmest om en 
positiv omgangstone, åbenhed og tolerance på 
arbejdspladsen. Virksomheder kan fremme det 
gode arbejdsmiljø gennem klare handlingsan-
visende værdier på området, gode eksempler 
på velfungerende medarbejderrelationer og 
eksplicit prioritering af arbejdsmiljø fra topledel-
sens side. 

Kontaktoplysninger:

Bureau Veritas Denmark
Farshid Shirzad 
Tlf.: 77 31 11 29
E-mail: farshid.shirzad@dk.bureauveritas.com

Læs mere på: 
www.bureauveritas.dk
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Der har altid eksisteret et internationalt forsk-
ningsmiljø på CBS. Det skyldes blandt andet en 
engageret rektor og en forpligtelse via universi-
tetsloven, som Rikke Kloch fra HR Services ud-
dyber: ”Der står i universitetsloven, at univer-
siteterne skal rekruttere internationalt. Vi skal 
eksempelvis finde de tre forskere i verden, der er 
eksperter lige netop på et givent felt, og hvis ved-
kommende er fra USA, så må vi rekruttere derfra. 
Vi skal bare have den bedste forsker. Ellers mister 
vi studerende og akkreditering”. 

Forskerne tiltrækkes først og fremmest af et ud-
viklende forsknings- og undervisningsmiljø. Med 
et solidt forskningsfundament på CBS, blev indsat-
sen for at tiltrække de mest kvalificerede (inter-
nationale) forskere intensiveret i december 2008 
gennem øget fokus på de mere sociale aspekter 
af et forskerliv i Danmark. Udlændingeteamet for-
tæller, at mange forskere ikke altid kender til den 
danske opdeling af privat- og arbejdsliv. Teamet 
iværksætter defor tilbud om netværksdannelse og 
sociale relationer, der også kan dyrkes uden for 
arbejdstiden.       

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
På globalt plan oplever universiteterne et stigende 
fokus på international forskerrekruttering. Det 
er derfor en kritisk nødvendighed, at også CBS 
har en international rekrutterings- og fastholdel-
sesstrategi. En konsekvens af denne indsats er 
at inddrage HR Services og udlændingeteamet 
mere aktivt. Succeskriteriet for indsatsen er, at 
de udenlandske forskere oplever, at CBS tilbyder 
gode forskningsvilkår, gode udviklingsmuligheder 
og står for en internationalisering og en kreativi-
tet, der afspejler CBS ånden. Derudover skal de 
udenlandske forskere fungere som ambassadø-
rer for CBS, når de vender hjem igen eller rejser 
videre ud i verden. 
 

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Den nuværende plan for udenlandske ansatte 
blev udarbejdet i samarbejde med den tidligere 
rektor og med støtte fra ledelsesteamet på CBS. 
Udviklingen fortsættes med den nye ledelse og 
rektor Johan Roos i spidsen. CBS International 
Club, der har eksisteret de sidste 12 år, tilbyder en 
bred vifte af tilbud af 
både social og faglig 
karakter. 

Gennem årene er 
der løbende blevet 
arrangeret sociale 
arrangementer, men 
med den senere tids 
fokus på etableringen 
af sociale netværk 
og sociale events er 
tiltagene i dag mere organiserede. HR Services har 
blandt andet fået tildelt ressourcer øremærket so-
ciale events i partner/ægtefælle- og familienetværk 
for forskere og deres familier. De seneste events 
har budt på ’A taste of Danish Wines’, ’Copenha-
gen Ghost Tour’ og ’International Club Christmas 
Lunch’. ”Vi kan se på vores events, at det er et 
vigtigt arbejde. Der er mange, der melder sig til 
og som glæder sig til de næste events. Vi kan se, 
at også flere danskere deltager,” siger Nina Stoller 
Frank. 

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
HR Services sørger for en deltaljeret velkomst-
pakke ved et personligt møde med nytilkomne 
forskere, der bl.a. rummer viden om løn og 
ansættelsesvilkår. Nyansatte bliver opfordret til at 
deltage i ’Short Afternoon Meetings’ i Internatio-
nal Club, der sætter fokus på emner som pension, 
forsikring, skat og diverse øvrige regelsæt bl.a. 
omkring opholds- og arbejdstilladelse. Desuden 
gives oplysninger om mere CBS relaterede emner 
som organisering, sikkerhed, logistik mv. HR Ser-

vices anser det som sin vigtigste opgave at være 
lydhør over for de enkelte medarbejderes og CBS 
enhedernes behov. ”Vi fik blandt andet et ønske 
om indføring i dansk pension og forsikring. Så tog 
vi det emne op på et Short Afternoon Meeting,” 
forklarer Nina og Rikke. Det er oplevelsen, at 
kombinationen af møder om interne problema-
tikker samt møder med fagligt og socialt indhold 
imødekommer de udfordringer, man kan opleve 
som nyansat og ny i et fremmed land. 

Efter introduktionen tilknyttes forskerne deres 
respektive enheder og den lokale tilknytning in-
tensiveres. Positiv integration i det lokale miljø er 
vitalt for den fremtidige arbejdsglæde, og derfor 
planlægger HR udlændingeteamet at arbejde for 
en større grad af indsigt i, hvordan den ikke-etnisk 
danske medarbejder modtages i de individuelle 
enheder. CBS tilbyder foruden de sociale og 
faglige tilbud også tilbud om danskkurser for både 
ansatte og deres ægtefæller. 

 

COPENHAGEN BUSINESS 
SCHOOL (CBS) 

...er et internationalt orienteret 
universitet, hvor der forskes og 
undervises i erhvervsøkonomi og 
erhvervshumaniora. Universitet 
samarbejder med universiteter 
og virksomheder nationalt og 
internationalt. Ud af universitetets 
ca. 18.000 studerende har 4.500 
udenlandsk baggrund. Blandt de 
500 ansatte forskere har cirka 
170 international baggrund og 
andet statsborgerskab end dansk. 
Rikke Kloch og Nina Stoller Frank 
er ansat i HR Services og udgør ud-
lændingeteamet på CBS, der tager 
sig af ansættelse af internationale 
medarbejdere samt områdets 
udviklingsopgaver, herunder sags-
behandling og rådgivning.  

Vi skal bare have den bedste forsker

“
Mangfoldighe-
den kan give 
indspark til 
pædagogikken
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Resultatet af vores indsats
Den øgede indsats rettet mod udenlandske 
medarbejdere er stadig så ny, at HR Services 
udlændingeteam endnu ikke har kunnet registrere 
effekten af rekrutterings- og fastholdelsesindsat-
sen. Stikprøver på de faglige workshops og under 
de sociale events viser dog, at indsatsen modta-
ges positivt. 

Men det er ikke kun de internationale forskere og 
deres familier, der benytter tilbudene. Flere og 
flere danske medarbejdere tager del i Internatio-
nal Club og de sociale events. Således nyder alle 
godt af mangfoldigheden på arbejdspladsen: ”Når 
folk med forskellige kulturelle baggrunde mødes, 
kommer der en anden interaktion. Der har ikke 
været kulturelle udfordringer - som kolleger ud-
viser de en utrolig respekt for hinanden. De ved, 
hvor grænsen går”. I HR Service har de observe-
ret, at det bidrager positivt til fagligheden på CBS, 
når udenlandske og danske forskere arbejder side 
om side. ”Nogle udenlandske forskere, der ikke er 
vant til den danske undervisningskultur, undrede 

sig fx over elevernes mangel på autoritetstro. De 
gik derfor i dialog omkring dette med deres dan-
ske kolleger. På den måde kan mangfoldigheden 
give indspark til pædagogikken”.          

Gode råd
For expats hænger arbejdsglæden og fastholdelse 
uløseligt sammen med en god kombination mel-
lem socialt/fritidsliv og arbejdsliv. Det stiller krav 
til virksomheden, om at finde aktiviteter og ind-
satser, der så og sige dækker det ”hele liv”. I den 
forbindelse er det væsentligt ikke kun at involvere 
udenlandske, men også danske medarbejdere i 
disse sociale aktiviteter.

Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen bør 
omfatte en nem og forståelig adgang til alle de 
nødvendige praktiske informationer og mulighed 
for at få personlige råd og vejledning. Fastholdel-
sesindsatsen skal også tilbyde netværksaktiviteter 
og mulighed for at møde kolleger og deres fami-
lier i fritiden. 

Kontaktoplysninger:

Copenhagen Business School 
Rikke Kloch  
Tlf.: 38 15 26 83
E-mail: rk.hr@cbs.dk 

Nina Stoller Frank
Tlf.:  38 15 20 64
E-mail: nsf.hr@cbs.dk

Læs mere på:
www.cbs.dk/istaff
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Som i så mange andre brancher har også bus-
branchen haft svært ved at skaffe arbejdskraft 
igennem tiden, og det har derfor været nødven-
digt at udvide rekrutteringsgrundlaget. Samtidig 
tiltrækker branchen nydanske medarbejdere 
blandt andet på grund af de fleksible arbejdstider 
og sprogkrav. Suvad Hvrat, der er driftschef hos 
City Trafik, forklarer: ”Der er nydanskere i hele 
vores branche, og det har altid været let for os 
at rekruttere nydanske medarbejdere.” For City 
Trafik er mangfoldighed ikke blot lig en bredt 
sammensat medarbejderstab - det kræver en 
målrettet indsats for at mangfoldigheden bliver til 
en egentlig gevinst for virksomheden. 

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
For at få det bedste ud af mangfoldigheden, 
kræver det ifølge City Trafik, at alle kender til 
virksomhedens holdning til mangfoldighed. Der-
for har virksomheden formuleret en mangfoldig-
hedspolitik, der omfatter fem principper, blandt 
andet værdierne mangfoldighed, forskellighed og 
rummelighed. I praksis genkendes principperne 
af medarbejderne som ’levereglerne’, fordi 
værdierne udmønter sig i ledelsens og medarbej-
dernes daglige samarbejde. Gennem ’levereg-
lerne’ og firmaets miljøpolitik markerer selskabet 
sig som et anderledes busselskab, der både er 
grønt og mangfoldigt. Det er ifølge Suvad Hvrat 
gennem ’levereglerne’, at City Trafiks positive og 
konstruktive virksomhedskultur fastholdes og 
videreudvikles.

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
City Trafik hviler i høj grad på uddelegering af 
ansvar til alle medarbejdere. For eksempel invol-
veres fremtidige kollegaer aktivt i introduktionen 
af nye medarbejdere: ”Vi starter med at fortælle 
om de værste ting, de kan opleve her. Vi er en 
arbejdsplads, hvilket vil sige, at vi stiller krav til, at 
de skal passe deres arbejde. Til gengæld betyder 

arbejdsforholdene og uddelegering af ansvar, 
at de ikke har mig på nakken. Jeg stoler på, at 
de gør det ordentligt”. Jobbet som buschauffør 
kræver en høj grad af selvstændighed. En grundig 
introduktion sikrer, at der sker en nødvendig for-
ventningsafstemning, som gør det muligt for de 
nye chauffører at udføre deres arbejde. De klare 
krav og forventninger til 
chaufførerne og deres 
samarbejde har også en 
positiv effekt i forhold 
til at holde konfliktni-
veauet lavt i City Trafik.  

City Trafik forholder sig 
pragmatisk til krav om 
dansk kompetencer: 
”Det med at skrive og 
læse går vi ikke så me-
get op i. Man skal bare 
kunne forstå, hvad kontoret siger, hvis de ringer”. 
Der stilles udelukkende krav om, at medarbejder-
ne behersker dansk på et forståeligt niveau, så de 
kan kommunikere med kunder og kolleger. 

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
City Trafik ønsker at fremstå som en åben arbejds-
plads, hvor medarbejderne ved, at de altid kan 
komme på hovedkontoret og få hjælp. Det gælder 
også, hvis de har brug for råd og vejledning, der 
går ud over rent faglige spørgsmål. ”Selvfølgelig 
hjælper vi, hvis de skal have hjælp til oversættelse 
af private papirer eller andre ting. Tag det med, så 
kan vi lige tolke det for dig!,” forklarer Suvad. 

Busselskabet har medarbejdere med både 
muslimsk og kristen baggrund. Religiøse ritualer 
er ikke tilladt i selve arbejdstiden af hensyn til 
bussernes drift. ”Muslimske medarbejdere må 
gerne bede, men de skal gøre det i frokostpau-
sen,” forklarer Suvad om løsningen på de religiøse 
behov, den mangfoldige medarbejderskare giver 

anledning til. Den mangfoldige medarbejderstab 
har ikke givet anledning til tværreligiøse udfor-
dringer - tværtimod: ”Vi oplever det sådan, at de 
forskellige religioner medvirker til øget samarbej-
de, fordi folk hjælper hinanden. Til jul og ramadan 
bytter chaufførerne vagter indbyrdes, og det er 
ikke noget, vi som virksomhed går ind og blander 
os i”. 

Sagen om ’Muhammedtegningerne’ blev i sin 
tid heftigt diskuteret, og her valgte ledelsen at 
understrege, at City Trafik er en arbejdsplads, 
hvor forskellige holdninger skal tolereres. Suvad 
Hvrat præciserer, at 45 forskellige medarbejdere 
betyder 45 forskellige meninger - uanset etnisk 
baggrund. En tæt dialog og evnen til at tackle 
dagligdagens udfordringer på arbejdspladsen er 
derfor alfa omega for en velfungerende mangfol-
dig arbejdsplads. 

Resultatet af vores indsats
Igennem sin karriere hos City Trafik har Suvad 
Hvrat kun oplevet positiv ånd omkring virksom-
hedens værdier. Værdierne giver blandt andet ud-
slag i en tæt og åben dialog for at sikre udveksling 
af information: ”Det er måden vi er sammen på, 
der gør os forskellige fra andre virksomheder. Må-
den vi uddeler vagter, sammenfletter vores ferie 
på osv. Vi gør noget ud af de små ting, der betyder 
noget for folk. Den daglige kontakt, måden man 
taler sammen på er vigtig”. 

I en branche præget af skiftende arbejdstider og 
få naturlige mødepunkter for medarbejderne, er 
sammenholdet og engagementet på arbejdsplad-
sen afhængig af alles indsats for en god dialog. 
Indsatsen lønner sig dog i den sidste ende, idet 
City Trafik i modsætning til mange andre i chauf-
førbranchen, ikke har haft problemer med at finde 
kvalificeret arbejdskraft. Suvad Hvrat forklarer: 
”Det, at vi behandler alle mennesker lige, har 
givet os et godt ry, så vi kan tiltrække de bedst 
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...er et mellemstort busselskab, 
der er specialiseret i bybuskørsel 
på regionale og lokale busruter. 
Selskabet har 8 driftsafdelinger 
og 1.000 medarbejdere. Cirka 1/3 
af medarbejderne i City Trafik har 
en anden etnisk baggrund end 
dansk. Suvad Hvrat er driftschef 
for City Trafik Fredericia, der har 
45 medarbejdere. Han blev ansat i 
1999 og har været driftschef siden 
2002. 
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kvalificerede. Vi mener, at det er underordnet, 
hvor du kommer fra - du fortjener de samme 
muligheder som alle andre”. 

Gode råd
Mangfoldighed skaber tolerance af sig selv - vel 
at mærke såfremt rammeforudsætningerne er 
på plads i form af et klart værdisæt og en klar 
forventningsafstemning mellem ledelse og medar-
bejdere. Inklusionen af forskellighed ligger tit i de 
små gøremål og detaljer i dagligdagen. 

Kontaktoplysninger:

City Trafik
Suvad Hvrat
Tlf.: 75 91 51 02 / 88 17 19 21
E-mail: fredericia@city-trafik.dk 

Læs mere på:
www.city-trafik.dk
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Driftschefen i Dansk Textil Service, Kai Desler, har 
fra starten været med til at udvikle virksomhe-
dens mangfoldighedspolitik. I 2006 blev Dansk 
Textil Finish kontaktet af det lokale jobcenter, der 
stod med en masse ledige fra ex-Jugoslavien. ”Vi 
voksede og havde meget travlt, så min holdning 
til forslaget var: ’Så lad os da prøve’. Vi havde 
ikke bevidst fravalgt at ansætte nydanskere, men 
havde egentlig aldrig tænkt på det, før kommunen 
kontaktede os,” fortæller Kai Desler. 

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
For Kai er mangfoldighed ensbetydende med, 
hvordan den enkelte medarbejder forholder sig 
til andre mennesker. Han anser tolerance som 
et grundvilkår på arbejdspladsen, uanset hvilken 
baggrund medarbejderne har: ”Selvfølgelig skal 
alle acceptere, at man skal opføre sig ordentligt”. 
Medarbejderne skal foruden tolerance også 
udvise solidaritet med hinanden. Der stilles krav 
til, at de ansatte yder omsorg for hinanden, og 
hjælpsomhed er derfor et omdrejningspunkt i 
virksomheden, især når man er nyansat. ”Alle 
medarbejdere er grønne, når de starter hos os 
- uanset etnisk baggrund”.

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Virksomhedens holdning til mangfoldighed er ikke 
skrevet ned, men Kai påpeger, at den alligevel er 
kendt af alle medarbejdere. Dansk Textil Finish 
forsøger i det daglige arbejde at tydeliggøre 
værdierne for medarbejderne: ”Alle er lige, og 
ingen skal dømmes for deres sprog, hudfarve eller 
hårfarve. Som virksomhed skal vi ikke dømme 
de ansatte ud fra,  hvem de er, eller hvordan de 
ser ud, men ud fra hvad de kan”. Mangfoldighed 
drejer sig også om ligestilling mellem og repræ-
sentation af begge køn: ”Vi mener, at fordi vi er 
kønsmæssigt blandet, har vi mere ro på arbejds-
pladsen, og vi får en bedre omgangstone”.

Ansættelse af nydanske medarbejdere er et fælles 
anliggende for virksomheden, og allerede under 
samtalen tydeliggøres arbejdspladskulturen. ”Hvis 
samtalen går godt, og vi har indtryk af, at det kan 
lade sig gøre, får de lov til at prøve nogle måne-
der. Så ser vi, om det fungerer.” I denne periode 
tages kolleger og medarbejdere med på råd.

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
Som gæst hos Dansk Textil Finish møder man en 
medarbejderstab, der kommunikerer på gebrok-
kent dansk, tysk og engelsk. Kai fortæller: ”Vi prø-
ver at tale så meget dansk som muligt, men vi gør 
det ikke for enhver pris. Hvis nogle er i opstartsfa-
sen i Danmark, forklarer 
vi tingene to gange”. 
Sprogbarrierer har fak-
tisk vist sig at indebære 
en positiv sidegevinst 
for virksomheden. ”At 
forklare tingene flere 
gange kræver tid. Men 
det, at man bruger lidt 
ekstra tid på hinanden 
giver tryghed og ro på 
arbejdspladsen”. 

I Dansk Textil Finishs levetid har forskellige religio-
ner været repræsenteret i medarbejderstaben. 
Kai forklarer virksomhedens holdning til religion 
således: ”Enhver må tro, hvad de har lyst til, men 
vi er en arbejdsplads og ikke en kirke, så derfor 
bliver der ikke taget særlige hensyn”. Virksomhe-
den har ansat kvinder med tørklæde, men har i 
nogle tilfælde måttet ændre i arbejdsrutinerne, 
fordi tørklædet kan udgøre en sikkerhedsfare på 
grund af virksomhedens industrisymaskiner. 

Diskussioner baseret på den enkelte medarbej-
ders værdisæt finder også sted hos Dansk Textil 
Finish. I konfliktsituationer viser ledelsen tydeligt 
sin holdning over for medarbejderne: ”Vi har haft 

DANSK TExTIL FINISH 

...modtager og forarbejder tøj 
fra udlandet, før det sendes til 
butikker i Danmark. Virksomheden 
tager sig af vask, rens, blegning, 
oppresning, håndafretning, isyning 
af labels og sørger for at bøjle op, 
pakke og afsende kollektionen. 
Virksomheden har eksisteret siden 
2004 og har ni ansatte, hvoraf fire 
har nydansk baggrund. Kai Desler 
er driftschef og medejer af Dansk 
Textil Finish i Sønderborg.

I starten er alle grønne
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mandlige muslimer, der har haft svært ved, at vi 
har en kvindelig driftschef, og der er jeg nødt til at 
gøre det klart, at hvis man ikke kan acceptere det, 
kan man ikke være her. Og det må jeg så forklare 
stille og roligt”. Generelt er en respektfuld tone og 
kollegial omsorg essensen af det gode arbejdsliv 
for både ny- og gammeldanske ansatte hos Dansk 
Textil Finish; ”Det er alfa og omega at sige tingene 
på en god måde. Hvis vi ikke kan holde en god 
tone, får vi et dårligt arbejdsmiljø, og det er ingen 
tjent med”. 

Resultatet af vores indsats
Kai Desler anser den nydanske arbejdskraft hos 
Dansk Textil Finish som et meget positivt element. 
Når nye medarbejdere skal rekrutteres, scorer en 
positiv holdning til mangfoldighed på arbejdsplad-
sen højt på kvalifikationsbarometeret, fordi det 
afspejler tolerance og en nysgerrighed over for 
sine medmennesker; ”Vi lærer alle sammen hver 
eneste dag. Nogle gange er man bare så vant til 
at gøre tingene på én måde. Og bare det at nogle 
griber det anderledes an, er jo utroligt givende. 
For mig er mangfoldighed udelukkende positivt, 
men det kræver også en indsats”. 

En anden effekt af politikken er de rekrutterings-
mæssige fordele. Virksomhedens opgaver er sæ-
sonbetonede, og behovet for arbejdskraft varierer 
derfor. Denne skiftende afhængighed af arbejds-
kraft udfordrer dog ikke Dansk Textil Finish, der i 
kraft af deres gode ry får mange henvendelser fra 
kvalificerede nydanskere. 

Gode råd
Dansk Textil Finish bruger endnu ikke mangfoldig-
hedspolitikken til at markere sig eksternt. ”Vores 
kunder ved, at vi er en mangfoldig arbejdsplads, 
og det kræver lidt mere, end hvis alle talte 
samme sprog. Indimellem spørger de, om ikke vi 
kan sende en ansat, der kan dansk”. Kai har sva-
ret parat til dem: ”Vi kan godt sende folk, der kan 

dansk, men de kan ikke sy, så hvad vælger du? Vi 
har nogle dygtige folk på de poster og får ros fra 
kunderne, der synes de nydanske medarbejdere 
udfører et solidt stykke arbejde. Måske skal de 
spørges fem-seks gange ekstra. Men nogle gange 
opstår der nye idéer af sprogbarrieren, fordi den 
nydanske medarbejder skaber andre løsninger, 
end kunden måske lige havde forestillet sig”. 

Kontaktoplysninger:

Dansk Textil Finish 
Kai Desler
Tlf.: 74 43 74 85
E-mail: mail@textilfinish.dk / kd@textilfinish.dk

Læs mere på:
www.textilfinish.dk
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Allerede ved Diakonissestiftelsens etablering har 
man taget et særligt samfundsmæssigt ansvar. 
Her fik kvinder som et af de første steder i landet 
mulighed for at få en uddannelse og et arbejde. 
HR konsulent Mette Fjording forklarer: ”I dag er 
Diakonissestiftelsen også en døråbner for nydan-
ske kvinder til uddannelse og arbejde.” Der er en 
del nydanske kvinder i køkkenet fra traditionelt 
orienterede familier, hvor det religiøse miljø på ar-
bejdspladsen betyder, at familien er tryg ved den: 
”Det kristne grundlag tiltrækker troende, der godt 
kan lide at komme steder, hvor man ikke behøver 
at skjule sin tro. Andre steder i det offentlige rum 
er religion et privat anliggende, men her er det 
ok, at man viser, at man er religiøs,” forklarer 
Mette og fortsætter: ”Det er intet krav at være 
kristen. Men man skal acceptere og respektere de 
grundlæggende værdier og det kristne budskab. 
På Diakonissestiftelsen går kristendom og mang-
foldighed hånd i hånd”. 

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
”Vi skal respektere hinanden, så hvis man ikke 
accepterer andre religioner og baggrunde, kan 
man ikke arbejde i køkkenet,” forklarer Majken 
Alexander, der er køkkenchef på stedet. ”Diakonis-
sestiftelsen hviler på et kristent grundlag om kir-
kelig omsorg og det enkelte menneske i centrum. 
Vi tænkte, hvordan kan vi afspejle disse værdier? 
Det kan vi gennem mad, ved at afspejle det om-
givende samfund og ved at sætte medarbejderne 
i centrum. Og så er mangfoldighed også naturlig 
inden for kokkefaget, hvor mange har arbejdet i 
køkkener rundt omkring i hele verdenen”. 

For køkkenchefen er det vigtigt, at køkkenet bliver 
ved at være kendt for sin etniske mangfoldighed 
- integration af etniske medarbejdere er og bliver 
et bevidst valg for køkkenet. ”Vi vil gerne lave 
kvalitetsmad og autentisk mad. Medarbejdere fra 
mange lande skaber en alsidighed. For eksempel 

er en tomatsalat ikke det sammen, om man kom-
mer fra Thailand, Tyrkiet eller Frankrig”.  

Mangfoldigheden prioriteres i jobannoncer, hvor 
det understreges, at køkkenet er multi-etnisk. 
På hjemmesiden fremgår det, at ”Diakonisse-
stiftelsens køkken er et multietnisk mekka, hvor 
personale fra mange forskellige lande arbejder 
sammen om at lave autentisk mad fra en stor del 
af verdens madkulturer.” Ifølge Majken baseres 
den autentiske mad i høj grad på køkkenets mang-
foldige medarbejderskare. 

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
I køkkenets forretningsplan står der, at køkkenet 
vil leve op til Diakonissestiftelsens målsætning 
om en mangfoldig arbejdsplads og et medmen-
neskeligt syn på medarbejderne. God drift er at 
medarbejderne trives 
og nyder at komme 
på arbejde. Derfor er 
menneskelig omsorg 
i forbindelse med 
arbejdet i køkkenet 
værdsat: ”Vi hjælper 
folk i nød, hedder det 
i Diakonissestiftel-
sens værdigrundlag. 
Vi tænkte, hvordan 
kan vi lave diakoni? Vi har jo ikke tid til andagter 
og kirkebesøg. Så vi driver vores egen form for 
diakoni, blandt andet har vi i ni år lavet mad til 
børnene i vores institutioner og deres familier, 
så vi kunne skåne forældrene for ’ulvetimen’, når 
de kom hjem til familien. Denne ordning kan alle 
vores medarbejdere også gøre brug af”. 

Køkkenet vil gerne leve op til Diakonissestiftelsens 
værdier om at hjælpe andre ud til livet: Filosofien 
er, at køkkenet skal tage elever og ansatte ind, 
der har svært ved at passe ind andre steder: ”Det 
kan være de er for tykke, for skæve, har psykiske 

problemer eller pga. deres etniske baggrund”, 
forklarer Majken. Der rekrutteres ofte gennem 
jobcenteret eller medarbejdernes venner, svi-
gerinder el. lign., der har svært ved at få arbejde 
andre steder. 

I køkkenet finder de deres plads, og passer de ind, 
så bliver de.  ”Køkkenets værdigrundlag baseres 
på, at medarbejderne skal serviceres både på og 
uden for arbejdet. Det giver visse udfordringer i 
hverdagen, og det kræver tid, især med ansatte 
på særlige vilkår. Tillidsrepræsentanten bruger 
rigtig meget tid på at hjælpe med alt fra lægebe-
søg, at tale med advokater ved skilsmisse, at læse 
breve fra kommunen til at søge statsborgerskab. 
Vi kunne godt bruge en HR person, men lige nu er 
det båret af ildsjæle,” fortæller Majken.
 
Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
Den investerede tid kommer dog tifold igen i 
forhold til forretningen. Det er en mødestabil 
og ansvarlig medarbejderskare, der værdsætter 
arbejdspladsen. Det skyldes blandt andet, at det 
sociale liv er en del af arbejdslivet. Medarbej-
derne er hinandens netværk og mødes privat. Der 
er blandt andet lavet en hyggestue med bordfod-
bold, for medarbejderne vil gerne blive og hygge 
sig sammen efter arbejde.
 
Majken mener, at det er en balancekunst at opnå 
en balanceret medarbejderstab. ”Vi har sådan lidt 
laissez faire ledelse. Nogle af de særlige ansatte 
får ret frie tøjler”. Mette supplerer ”Det kræver en 
kreativ og fleksibel ledelse at kunne strukturere 
produktionslinien alt efter sammensætningen af 
medarbejderstaben”. Ifølge Majken er køkkenet 
ikke så struktureret, men er lavet til at rumme 
både planlagte og akutte ordrer. ”Nogle kommer 
her og føler, at der mangler strukturer – vi har for 
eksempel ikke faste frokosttider og kaffepauser. 
Så vi har medarbejdere, der trives med fleksible 
og foranderlige rammer. Vi vil have en hyggelig ar-

DIAKONISSESTIFTELSENS 
KøKKEN

...er en selvstændig enhed under 
Diakonissestiftelsen på Frederiks-
berg. Køkkenet laver alle dagens 
måltider til egne såvel som 
eksterne institutioner. Køkkenet 
har eksisteret siden 1996 og har 
28 ansatte. Diakonissestiftelsen 
har i alt 510 ansatte. Det er en 
omsorgsorganisation, der hviler på 
et folkekirkeligt grundlag og om-
fatter områder inden for psykiatri, 
ældre, kirke, uddannelse, sundhed 
og børn. Majken Alexander har 
fungeret som køkkenchef siden 
1997, og Mette Fjording har arbej-
det som HR konsulent i direktions-
sekretariatet siden 2007.

Autentisk mad gennem mangfoldighed

“
Medarbejdere 
fra mange 
lande skaber 
en alsidighed
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bejdsplads. Jeg vil gerne have, at medarbejderne 
hopper ud af sengen og siger: Juhuu, jeg skal på 
arbejde!”. 

Resultater af vores indsats
Ud af køkkenets 28 ansatte har 11 nydansk bag-
grund. Der er også stor spredning i forhold til køn 
og alder, hvor de ansatte er fra 25 til 68 år. Mang-
foldigheden er repræsenteret på alle niveauer – i 
administrationen og blandt faglærte (kokke) og 
ufaglærte i køkkenet. ”Køkkenet er en inspiration 
for resten af Diakonissestiftelsen. Det er den mest 
mangfoldige af Diakonissestiftelsens enheder, 
og her udleves mange af vores værdier i praksis” 
siger Mette. 

økonomichefen på stedet er tidligere virksom-
hedsejer fra Bosnien. Han kom ind og skulle 
hjælpe med kopiering, post og lignende opgaver 
på kontoret efter flere år i Sandholmlejeren. ”An-
dre havde jobprøvet ham og kom til konklusionen, 
at han var talblind. Jeg sad en dag med nogle øko-
nomiske beregninger og tænkte – måske kan han 
hjælpe? Da jeg spurgte ham, trak han som svar 
en skuffe ud og puttede en diskette i computeren. 
For at bruge sit hoved havde han lavet et ”skyg-
geregnskab” for køkkenet i sin fritid. Nu er han 
økonomichef. Vi har også en bygningsingeniør fra 
Indien ansat i et vikarjob i opvasken. Det er spild 
af ressourcer, når udlændinge ikke kan anvende 
deres uddannelse i Danmark,” fortæller hun.
 
En sidegevinst ved mangfoldigheden er anledning 
til sjov og pjat på arbejdspladsen: Majken fortæl-
ler: ”Dinglish er vores arbejdssprog. Vores med-
arbejdere forstår alt på dansk - men kan ikke altid 
udtrykke sig klart. Vi har mange sjove oplevelser 
med sprogforbistringer. Nogle gange opfinder vi 
rigtig sjove ord ved oversættelser af danske retter 
til Dinglish”. 

Gode råd 
Et godt råd fra Majken er, at man skal yde for at 
nyde, når det gælder mangfoldighed: ”Man skal 
acceptere, at mangfoldighed tager tid. Det kan 
ikke betale sig på den korte bane. Der skal ske en 
langsom indslusning af folk på særlige vilkår. Det 
er det lange seje træk”.

Men at dyrke mangfoldigheden kan godt svare sigangfoldigheden kan godt svare sig 
i brancher med hård konkurrence som køkken-
branchen, mener Majken: ”De knokler i køkkenet. 
De har det godt med hinanden og har en loyalitet, 
der betyder, at de er solidariske med hinanden. 
Resultatet er stor effektivitet. Vi er stolte over, 
at kunne konkurrere med de store, der bruger 
frysegrøntsager, mens vi altid laver alt fra bunden 
med rene råvarer”. 

Kontaktoplysninger:

Diakonisssestiftelsens køkken
Majken Alexander
Tlf.: 38 38 47 50 
E-mail: maal@diakonissen.dk

Mette Fjording
Tlf.: 38 38 41 85
E-mail: mefj@diakonissen.dk

Læs mere på:
www.diakonissestiftelsen.dk 
www.dagensmad.dk
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Mangfoldighed har været på dagsordenen gen-
nem hele Experimentariums 21-årige historie. 
Oprettelsen af Experimentarium fandt sted i en 
periode med mange langtidsledige, og det var na-
turligt at inkludere dem i medarbejderstaben. Det 
var en god investering, da de ikke blot viste sig at 
være god arbejdskraft, men også havde en positiv 
effekt på hele medarbejdergruppen og det sociale 
miljø på arbejdspladsen. 

Direktør Asger Høeg fortæller: ”Så kom det, jeg 
kalder ketchupeffekten - der var ikke grænser for, 
hvad de ville gøre for arbejdspladsen. Glæden 
over at få et job og blive budt velkommen på 
en rummelig og imødekommende arbejdsplads 
medvirkede til en positiv stemning af tilfredshed 
og taknemmelighed”. 

Asger Høeg, der har været med til at etablere 
mangfoldighedspolitikken, fortæller, at den tager 
udgangspunkt i et rummeligt menneskesyn: ”Ex-
perimentarium ville gerne give sit lillebitte bidrag 
til at afhjælpe den store arbejdsløshed. Sidenhen 
blev det en naturlig ting, at vi samarbejder med 
socialcentrene om at få personer fra det rum-
melige arbejdsmarked aktiveret. Mange af disse 
medarbejdere har fået fast job her, og det er med 
til at give Experimentarium en særlig sjæl”.

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
Den positive indstilling til en mangfoldig arbejds-
plads kobles med ønsket om at støtte nydanskeres 
mere generelle integration i Danmark: ”Ved at 
tage del i mangfoldighedsindsatsen kan vi være 
med til at fortælle de gode historier. Samtidig har 
det vist sig at give positive løsninger. Jeg mener, 
at der er et potentiale blandt indvandrere, som 
dansk erhvervsliv slet ikke udnytter. Rigtig mange 
af de unge indvandrere er meget ambitiøse og 
ønsker at skabe sig en karriere”. Asger Høeg hen-
viser til det store behov for unge inden for feltet 

teknik og naturvidenskab: ”På langt sigt kræver 
Danmarks velstand en stor forskningsindsats in-
den for naturvidenskab og teknik. Her er de unge 
indvandrere et stærkt potentiale!”. 

Asger Høeg og de øvrige ledere er i særlig grad 
tilfredse med nydanskernes loyalitet og arbejds-
glæde. Han opfatter 
nydanskere som flittige 
medarbejdere, der er 
motiverede for at 
komme til tops. 15 af 
centerets 215 ansatte 
har nydansk baggrund, 
og Experimentarium 
ønsker en fordobling 
af dette antal inden for 
den nærmeste fremtid.

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Udviklingen af politikken er forløbet parallelt med 
inklusionen af tre typer medarbejdere. Først lang-
tidsledige, siden handicappede og nu nydanskere, 
der i dag udgør et særligt fokus. Experimentarium 
betragter mangfoldighedspolitikken som stærkt 
forankret i virksomheden: ”Det er en del af hver-
dagen nu, fordi det har været sådan i mere end 
tyve år”. At implementere mangfoldighed som en 
naturlig ting blandt medarbejdere kommer dog 
ikke af sig selv. 

I personalepolitikken defineres betydningen af 
mangfoldighed: ”Forskellighed er den kraft, der 
giver os energi og livsnerve. Derfor er vi åbne over 
for nye idéer og andre mennesker, og vi værdsæt-
ter alles bidrag”. Politikken tydeliggør også for-
ventninger til den nye kollega, ”der skal tilstræbe 
at vise mangfoldighed i sin tilgang til mennesker 
og i tilgangen til nye opgaver”.
 
En grundig introduktion til Experimentarium er 
betydningsfuld. Personalepolitikken skal gennem-

læses, og forståelsen af den følges op i dialog med 
kolleger, så alle medarbejdere får mulighed for at 
finde sig til rette på Experimentarium. 

Politikken udvikles også gennem konkrete projek-
ter som eksempelvis ’Experimentarium TV’, der 
gik i luften 1. september 2009. Her er halvdelen 
af de rekrutterede medarbejdere nydanskere. ”At 
arbejde med videnskabsTV vil give de unge men-
nesker status, og dermed kan vi måske medvirke 
til at nydanske unge tilegner sig en ”vinderrolle”,” 
siger Asger Høeg. 

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
Experimentarium modtager minimum 340.000 
gæster årligt. Som besøgende er centerets mang-
foldighed synlig lige fra man træder ind af døren 
og bliver mødt af nydanske receptionister og 
’piloter’ - de unge mennesker, der er i dialog med 
publikum. Experimentarium tilstræber ikke ude-
lukkende etnisk mangfoldighed, men mangfoldig-
heden omfatter også blinde, spastikere eller andre 
med særlige behov, som kan opnå beskæftigelse 
i centeret. 

Den formelle målsætning om udbredelse af 
naturvidenskab går fint i spænd med mangfoldig-
hedsarbejdet. Faktisk fungerer naturvidenskaben 
som et naturligt samlingspunkt, hvor der ikke 
skeles til hverken etnicitet eller kulturel baggrund. 
”Naturvidenskab taler et universelt sprog, hvor 
facts er facts, uanset hvilken baggrund du har,” 
siger Asger Høeg.

Medarbejderne bakker op om, at Experimenta-
rium skal være en mangfoldig arbejdsplads, der 
tager godt imod alle ansatte. Asger Høeg har 
meget sjældent oplevet problemer i forhold til 
nydanske ansatte. ”Vi løser problemerne hen ad 
vejen, og med kommunikation når man langt. I 
øvrigt er mangfoldighed så integreret i arbejdet, 
at medarbejderne selv formulerede det som én af 

ExPERIMENTARIUM

...er en kulturinstitution i Hellerup, 
der formidler naturvidenskab 
og teknik via udstillinger med 
mulighed for eksperimentering. 
Centeret har dagligt cirka 1.000 
besøgende, hvoraf en tredjedel er 
skoleklasser. Experimentarium har 
eksisteret siden 1988 og beskæf-
tiger 215 ansatte. Asger Høeg er 
direktør og har været ansat siden 
1988.

Ketchupeffekten

“
Forskellighed 
er den kraft, 
der giver os 
energi og livs-
nerve
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de fire søjler, vores værdigrundlag hviler på. Det 
er nok sådan hos os, at kan man ikke lide lugten 
i bageriet, så arbejder man ikke her,” siger han 
tankefuldt og fortsætter; ”Ud fra det personale-
politiske regnskab, som vi evaluerer os selv på 
hvert år, kan vi se, at der grundlæggende er stor 
tilfredshed med de værdier, vi arbejder ud fra. Og 
mangfoldighed er altså en af disse værdier”. 

Resultatet af vores indsats
Experimentarium stræber efter at være en læ-
rende institution. Personalets flerkulturelle bag-
grund har vist sig at være en ressource, både til at 
udvikle nye og anderledes idéer og løsninger og til 
at formidle naturvidenskaben til det flerkulturelle 
publikum. Asger Høeg erkender dog, at der fortsat 
er plads til forbedring, eksempelvis på ledergan-
gen, hvor der er for få nydanskere. For at realisere 
målsætningen om øget etnisk ligestilling har 
Experimentarium skabt netværk og samarbejde 

med nydanske foreninger om projektudvikling og 
optimering af rekrutteringsindsatsen bl.a. med 
støtte fra fonde. Experimentarium fik et skulder-
klap i 2005, da Institut for Menneskerettigheder 
gav virksomheden MIA-prisen (Mangfoldighed i 
Arbejdslivet) for dens resultater. Prisen medførte 
stor positiv interesse fra omverdenens side. 

Gode råd
Det kræver en indsats at arbejde med mangfoldig-
hed, og for nogle medarbejdere er det en ny og 
uvant situation at arbejde side om side med nydan-
skere, handicappede, fleksjobbere og praktikanter. 
I dagligdagen tager afdelingslederne sig løbende af 
udfordringerne, som de opstår. Asger Høeg mener, 
at man skal forholde sig pragmatisk til løsninger og 
fokusere på de positive resultater. 

Kontaktoplysninger:

Experimentarium 
Asger Høeg 
Tlf.: 39 27 33 33
E-mail: asgerh@experimentarium.dk 

Læs mere på: 
www.experimentarium.dk
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
IBM’s ‘Global Diversity & Inclusion’ politik har 
lange historiske rødder. IBM var forud for sin tid 
med sin mangfoldighedspolitik og -praksis fra 
begyndelsen. I 1889 ansatte IBM kvinder, før kvin-
derne fik valgret, og IBM insisterede på ligeløn 
mellem kønnene i 1935, hvilket var to år forud for 
lov om ligeløn i USA. I 1953 formulerede IBM sin 
første ”Equal Opportunity Policy” for ligestilling i 
ansættelsen uanset race og farve. Den kom til at 
betyde, at sorte og hvide medarbejdere arbej-
dede side om side hos IBM i Sydstaterne, trods 
den funktionelle racemæssige separation, der var 
kutyme i 1950’erne. I 1983 inkluderede IBM, som 
et af de første firmaer, seksuel orientering som et 
fokusområde i sin ligestillingspolitik. Således har 
mangfoldighedsengagementet altid været der hos 
IBM’s ledelse, som også har været hovedkraften 
bag udviklingen af en mangfoldighedspolitik. 

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
IBM har en centralt formuleret mangfoldig-
hedspolitik kaldet ’Global Diversity & Inclusion’. 
Politikken ekspliciterer, at IBM ikke tolererer 
diskrimination og mobning, samt at ansættelse og 
forfremmelse alene sker ud fra evner og talent.

I IBM er mangfoldighedspolitikken ikke kun et 
moralsk anliggende; det er også en strategisk nød-
vendighed. En mangfoldig medarbejderstab be-
tyder fordele i forhold til rekruttering, innovation 
og kreativitet. Samtidig skaber mangfoldigheden 
et godt image i forhold til IBM’s forskelligartede 
kunder, der dermed kan se sig selv repræsenteret 
i IBM. Anne-Marie Westergaard, der arbejder med 
HR i IBM, uddyber: ”IBM anser evnen til at begå 
sig i en mangfoldig sammenhæng samt kulturel 
intelligens som vigtige kompetencer i en global 
virksomhed. Altså evnen til at integrere viden i os 
selv, så vi bedre kan arbejde på tværs i organisati-
onen og med vores mange globale partnere. Hvis 
vi ikke kan det, så kan vi ikke overleve som firma.” 

Det gør IBM i stand til at operere globalt og at 
kunne sige: ”Vi er ligeglade med ydre karakteristi-
ka som køn, alder, etnicitet og handicap og private 
præferencer som seksuelt orientering - det er dit 
talent og dine evner, der er væsentlige.” 

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Indsatsen hviler både på en ansvarlig ledelse for 
at sikre implementering og på medarbejderdre-
vet engagement for at udvikle og igangsætte nye 
initiativer på tværs af landegrænser. Der følges 
op på indsatsen og 
foreslås nye initiativer 
og aktiviteter i regi af 
fem globale fokusgrup-
per, kaldet constitu-
encies, med afsæt i 
handicappede, køn, 
kultur, generationer og 
seksuel orientering. 

Mangfoldighedsaktivi-
teterne er samlet i en 
portal med angivelse 
af indsats, målgruppe 
og succeskriterier. 
Anne-Marie forklarer: 
”Eksempelvis er der en indsats over for fremme 
af kvindelige chefer kaldet ”Blue talent”, og 
chefernes bonus er direkte afhængig af antallet af 
rekrutterede kvindelige ledere.” Der er således et 
økonomisk incitament for topledelsen forbundet 
med at gennemføre mangfoldighedstiltag. 

Såvel lederuddannelse som introduktionspro-
grammet for nye medarbejdere beskæftiger sig 
desuden med IBM’s mangfoldighedspolitik og 
giver medarbejderne redskaber, som de kan bruge 
i det daglige.

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
IBM’s mangfoldighedsindsats retter sig både indad 

mod organisationen og udad i forholdet til omver-
denen. IBM fremmer mangfoldighedsevner hos 
medarbejderne ved at prioritere udstationering 
og udveksling af medarbejdere med filialer ude i 
verdenen, således at de både ude og hjemme kan 
virke som kulturformidlere. Programmet ”Blue 
Opportunities” giver medarbejdere mulighed for 
frivilligt at melde sig med deres særlige talenter, 
som andre medarbejdere kan nyde godt af, blandt 
andet særlige faglige ekspertområder, kompeten-
ce til den svære samtale eller ”shadowing”, hvor 
en medarbejder kan følge i hælene på en leder i 
et stykke tid og lærer noget om ledelse. 

”De forskellige programmer styrker samarbejdet 
på tværs af organisationen og bevidstheden om 
den mangfoldighed af evner og talenter, der 
findes i IBM regi,” udtaler Anne-Marie Wester-
gaard. Andre måder at gøre opmærksom på 
mangfoldigheden er ved uddeling af interne priser 
(fx Cristal Globe for mangfoldighedsarbejde og 
ODC Excellence Award for frivilligt arbejde), en 
årlig mangfoldighedskalender med månedlige 
mangfoldighedstemaer samt ”cultural awareness” 
plakater.

IBM har også mangfoldighedsprogrammer ret-
tet mod omverdenen, og mange dedikerede 
medarbejdere bruger weekender og aftener på 
mangfoldighedsrelaterede projekter og aktivite-
ter. Eksempelvis var IBM-ansatte aktive ved Co-
penhagen Outgames i 2008 og 2009 samt i både 
GayPride paraden og i Gay and Lesbian Chamber 
of Commerce. IBM deltager også i en mentorord-
ning, hvor medarbejdere hjælper ledige nydan-
skere med at komme i beskæftigelse bl.a. ved at 
stille deres personlige netværk til rådighed. 

Resultatet af vores indsats
IBM må ikke registrere i forhold til etnicitet eller 
handicap, og derfor kan virksomheden kun oplyse, 
at 26 pct. af de ansatte er kvinder. Der er konstant 

IBM

...er global leverandør af soft-
ware og it-baserede løsninger. På 
verdensplan har virksomheden 
knap 400.000 ansatte, og i Norden 
alene 10.000, heraf 4.000 i Dan-
mark fordelt på flere lokationer. 
Anne-Marie Westergaard er Work-
force Partner Lead. Hun arbejder 
med Human Resources for IBM i 
Lundtofte og har været ansat 8 år 
i IBM.

Flere kvindelige chefer eller færre lønkroner

“
Mangfoldig-
hedspolitikken 
er ikke kun et 
moralsk anlig-
gende - det er 
en strategisk 
nødvendighed



��

fokus på nye initiativer for at rekruttere nye med-
arbejdergrupper. Eksempelvis er der iværksat en 
indsats for at rekruttere autistiske medarbejdere 
til meget specialiserede, tekniske stillinger. ”Vi har 
allerede to under oplæring, og vores ønske er at 
få flere,” fortæller Anne-Marie. 

IBM fremmer ikke kun mangfoldighed i egen orga-
nisation, men også hos leverandører, eksempelvis 
i flere afrikanske lande, hvor IBM har fokus på 
kvindelige leverandører. IBM vandt MIA-prisen 
(Mangfoldighed i Arbejdslivet) i 2006 for sin 
mangfoldighedspolitik. 

Gode råd
Mangfoldighed får fremdrift gennem ledelsesop-
mærksomhed og strategisk forankring. Ledelsen skal 
gå i front for mangfoldighedsinitiativerne og skal 
forpligtes i forhold til mangfoldighedsresultater bl.a. 
gennem bonus og løn. Strategisk skal mangfoldig-
hedspolitikkerne indgå som en naturlig del af forret-
ningsstrategierne og derfor være uløseligt forbundet 
til overordnede værdier og mål for virksomheden. 

Kontaktoplysninger:

IBM
Anne-Marie Westergaard 
Tlf.: 41 20 02 63
E-mail: amw@dk.ibm.com

Læs mere på:
www.ibm.com



��

Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Jobcenter Albertslund er en del af Albertslund 
Kommune og er dækket af kommunens per-
sonalepolitik, der har fokus på kønsmæssig og 
etnisk ligestilling. Når man træder ind i Jobcenter 
Albertslund, fornemmer man straks en mang-
foldig organisation med en venlig og imødekom-
mende atmosfære. Man bliver budt velkommen i 
receptionen af en ældre mandlig medarbejder, og 
sagsbehandlere i alle aldre, af begge køn og med 
forskellig etnisk baggrund tager imod de ventende 
klienter. 

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
Jobcenterchef Jan Eriksen og administrationschef 
Fatima Achiban sætter i høj grad lighedstegn mel-
lem på den ene side en mangfoldig arbejdsplads 
og evnen til at rekruttere mangfoldigt og på den 
anden side et kontinuerligt fokus på medarbej-
dertrivsel og et godt arbejdsmiljø: ”På den måde 
udvikles personalet, og samtidig går det fra mund 
til mund og rygtes, at vi har et godt arbejds-
klima.” Jobcenteret arbejder ikke strategisk med 
en mangfoldig rekruttering. Jobcenterchef Jan 
Eriksen fortæller: ”Vi er selvfølgelig opmærk-
somme på etnisk ligestilling, men vi ansætter altid 
de mest kvalificerede. Vi tænker udelukkende i 
kompetencer.” Fatima supplerer: ”Kommunen har 
en del medarbejdere med minoritetsbaggrund, 
men de højt kvalificerede ansøgere kommer helt 
af sig selv. Jobcenteret har det image, at det er et 
rart sted at være for alle medarbejdergrupper.” 
Jobcenteret er også godt hjulpet på vej af sin pla-
cering i et indvandrertæt område, hvilket påvirker 
rekruttering af talentfulde nydanskere positivt. 

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Rekrutteringsstrategien i Jobcenter Albertslund 
er på et stadie, hvor mangfoldig rekruttering er 
en naturlig rutine. Fatima Achiban fortæller, at ”… 
det er indgroet i os ikke at være ensidige i vores 
rekruttering. Denne opmærksomhed er indgroet i 

både ansættelsesprocessen og i arbejdspladskul-
turen.”

Fatima Achiban og Jan Eriksen er enige om, at 
den ”indgroede” mangfoldighed betyder, at de 
ikke er nødsaget til at have et særligt fokus på at 
tiltrække bestemte medarbejdergrupper. Fatima 
uddyber: ”Skab den gode historie - det drejer sig 
om et godt image 
for at tiltrække de 
bedst kvalificerede 
medarbejdere. Og 
handl på det, rekrut-
tér mangfoldigt i 
stedet for at sige, at I 
vil gøre det.”

Til gengæld arbejder 
ledelsen strategisk 
med medarbejder-
pleje og -involvering. 
Fatima forklarer, 
hvordan det ud-
møntes i praksis: 
”Vi involverer alle. Eksempelvis har vi lige haft et 
seminar om strukturforandring. Det er ikke et se-
minar, vi som ledelse laver. Det er medarbejderne, 
der udpeger fokusområder, og alle medarbej-
dere er med til at pege på ting, der skal i spil.” 
En anden indsats handler om at introducere nye 
medarbejdere til arbejdspladskulturen: ”Vi giver 
en grundig introduktion til de nye medarbejdere, 
og de har en mentor tilknyttet i opstartsperio-
den. Mentorerne vælges ud fra faglige og sociale 
kompetencer.”
 
Det store fokus på medarbejderpleje, er i Jan Erik-
sens optik grunden til, at Jobcenteret med held 
kan rekruttere højt kvalificerede medarbejdere: 
”Det er nok forklaringen på, at vi er så heldige, at 
vi kan få folk, som er så kompetente.”

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
Det er ressourcekrævende at bygge på omfat-
tende medarbejderinddragelse, men Fatima 
Achiban og Jan Eriksen er slet ikke i tvivl om, at 
det lønner sig i forhold til medarbejdertilfredshed, 
fastholdelse og et godt arbejdsmiljø. Jan fortæl-
ler: ”Det er lykkedes os at skabe en god arbejds-
plads. Dette sker kun ved konstant fokus på 
trivsel. Vi laver hele tiden planer og indsatser på 
området. Eksempelvis lavede vi for to år siden en 
handlingsplan for psykisk arbejdsmiljø. Gennem 
arbejdspladsvurdering får vi alle medarbejderne 
involveret i problemstillinger og udfordringer. De 
er med til at finde ud af, hvad vi kan gøre for ek-
sempelvis at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. 
Det er det lange seje træk. Og det har ikke altid 
været sådan. Det første år rejste 15 medarbejde-
re. Men vi fik det vendt til noget positivt gennem 
et godt samarbejdsudvalg og engagerede ledere 
og medarbejdere.” 

Adspurgt om der er omkostninger forbundet 
ved at være en mangfoldig organisation, svarer 
jobcenterchefen: ”Det koster ikke noget at være 
mangfoldige - der er kun gevinster ved det. Det 
giver os ikke specielle vanskeligheder. Men det 
kræver, at man tænker sig om eksempelvis med 
praktiske ting omkring mad. Jeg kan blive rigtig 
irriteret, når det ikke lykkes at tage hensyn og 
tænke den tanke, at der skal være mad til alle 
fx vegetarer, ikke svinekød osv. Det er jo bare 
opmærksomheden. Personligt irriterer det mig 
grusomt, når der ikke bliver taget hensyn. Det er 
jo ikke noget, der fylder en hel masse - det er jo 
bare et opmærksomhedspunkt.”

Resultatet af vores indsats
Der findes etnisk og kønsmæssig repræsentation 
i alle professionelle grupper i Jobcenteret - blandt 
de administrative medarbejdere, sagsbehandlere, 
rådgivere og i ledelsen. Den mangfoldige med-
arbejderstab har både sociale og faglige fordele 

JOBCENTER ALBERTSLUND 

...har omkring 85 ansatte, hvoraf 
cirka 15 har nydansk baggrund. 
Fatima Achiban er administration-
schef, og Jan Eriksen er jobcen-
terchef i Jobcenter Albertslund. 
Fatima har en fortid som chef 
for AF (Arbejdsformidlingen) i 
Solrød og har været ansat et år i 
Jobcenteret. Jan Eriksen har været 
jobcenterchef siden april 2006. 

Involvering og medarbejderpleje

“
Det drejer sig 
om et godt 
image for at 
tiltrække de 
bedst kvalifi-
cerede medar-
bejdere
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i jobcenteret, fortæller Fatima Achiban: ”Vi har 
en sangforening i Jobcenteret, der blandt andet 
giver numre til julefrokosten. De er ved at lære en 
sang på farsi, selv om kun få kan forstå den. Det at 
være en mangfoldig medarbejderstab gør, at man 
bliver klar over mange ting i forhold til etnicitet, 
kultur og religion per automatik.” Jan forsætter: 
”Det giver noget i mødet med borgeren, det behø-
ver ikke at betyde noget i det enkelte, specifikke 
borger-medarbejder møde, men samlet set i, hvad 
vi kan som arbejdsplads. Det giver en bredere for-
ståelse for hvilke problemstillinger, borgerne står 
med på arbejdsmarkedet og socialt. Og så giver 
det nogle anderledes snakke i kantinen.” 

For borgerne i Albertslund er den mangfoldige 
medarbejderstab også en fordel: ”Det at der 
sidder en med etnisk minoritetsbaggrund bag 
skrivebordet, kan måske hjælpe i forhold til håbet 
om fremtidig arbejdsmarkedstilknytning for den 
ledige (nydanske, red.) borger. Man kan se, at ”Nå 
ja, det kan godt ske i fremtiden, at jeg får job”, og 
derved flyttes borgeren indirekte.”

Gode råd
”Grundlæggende gælder det om at have gode ar-
bejdsforhold, men også at have bredde i rekrutte-
ringen,” siger Jan Eriksen og fortsætter: ”Når man 
laver en ansættelse, kan man aldrig være helt 
sikker på, hvad man får. Problemet opstår, hvis 
forestillingen, man gør sig om den rigtige medar-
bejder med de rette kompetencer, er for snæver i 
forhold til at ligne en selv eller ens verdensbillede. 
Hvis man vil have forandring, må man turde lidt 
mere, når man foretager ansættelser. Her kan det 
hjælpe med forandringsstrategier, men man skal 
ville forandring og handle derefter.” 

Kontaktoplysninger:

Jobcenter Albertslund
Jan Eriksen
Tlf.: 43 68 74 01

Fatima Achiban
Tlf.: 43 68 74 02

Læs mere på:
www. jobcenter.albertslund.dk
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Mangfoldighed og lysten til at gøre en forskel 
og tage socialt ansvar har altid været en del af 
brandvæsnets kultur. Derfor bliver der iværksat 
mange alternative mangfoldighedsinitiativer gen-
nem bl.a. praktikforløb, fleksjob og jobtræning. 
For eksempel har en medarbejder med et fysisk 
handicap fået specialudviklet en bil, så han kan 
køre som bud og chauffør. ”Han gør en forskel for 
mange kolleger i hverdagen,” siger specialarbejder 
Henrik Therkildsen.

Som en del af Københavns Kommune følger 
brandvæsenet også kommunens overordnede 
personalepolitik på mangfoldighedsområdet, der 
indeholder målsætningen om, at medarbejdersta-
ben skal afspejle befolkningssammensætningen.

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
Mangfoldighed fører i brandvæsenets øjne til en 
berigelse af arbejdspladsen og giver nye indgangs-
vinkler og måder at løse opgaverne på; ”Eksem-
pelvis kan der stå to stærke fyre, der forsøger at 
løfte noget tungt materiel, og så kommer pigen 
bare og siger ’jamen vi deler det da bare i to,” 
fortæller Henrik om en af sine oplevelser. Et af 
indsatsområderne er derfor at øge andelen af 
kvinder i udrykningsstyrken generelt, samt ande-
len af kvindelige chefer.

Mangfoldighed kan også være nøglen til effektiv 
brandslukning eller redderarbejde i forhold til at 
komme hurtigt frem og ind i boligområderne. Et 
indsatsområde er derfor aktiviteter for nydanske 
unge i udsatte boligområder. Lokale brandfolk 
søger en konstruktiv dialog med lokale unge, der 
til tider møder dem med kasteskyts og tilråb, bl.a. 
gennem samarbejde med lokalområdets SSP, 
idrætsklubber og kvarterløft. De lokale brand- og 
ambulancefolk engagerer sig ofte på eget initiativ: 
”Det er noget, folk gør i deres fritid. Hver dag ser 
vi skel og kløfter i samfundet. Vi ønsker på en 

lille bitte måde at bidrage med at fylde noget i 
denne kløft,” siger Henrik Therkildsen. Gennem 
arrangementer som en uddannelsesdag for unge 
i efterårsferien og åbent hus ønsker korpset ifølge 
Henrik ”at få nogle fans på gaden”, der har en 
positiv oplevelse og kan fortælle gode historier 
om brandvæsenet i lokalområdet. På sigt er det 
håbet, at de motiveres til at søge ind i korpset.

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Som en del af målsætningen om at øge nydanske-
res andel af medarbejderstaben har brandvæse-
net siden 2007 taget del i kommunens årlige op-
rettelse af 30 integrations- og oplæringsstillinger. 
Ordningen indebærer, at man har en medarbejder 
i oplæring i et år, hvor medarbejderen modtager 

sprogundervisning og 
opkvalificerende kurser, 
og derefter overgår til 
almindelige ansættel-
sesvilkår. Brandvæsenet 
har foreløbigt ansat 
2 personer via denne 
ordning. 

Københavns Brandvæ-
sen arbejder generelt 
med social ansvarlig-
hed. Eksempelvis har 
en del nydanske unge 
været i arbejdsprøvning 

på værkstedet. Mange har efterfølgende fået mod 
på videreuddannelse eller job. Herudover har 
brandvæsenet via deltagelse i messer, samarbejde 
med tekniske skoler, afholdelse af åbent hus 
arrangementer og samarbejde med Foreningen 
Nydansker arbejdet på at optimere indsatsen og 
skabe en positiv profilering af brandvæsenet.

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
Mange af brandvæsenets mangfoldighedsinitia-
tiver er initieret af ildsjæle ”nedefra”, som får en 

ide og gennemfører den støttet af en opmuntren-
de ledelse. Det medfører en innovativ organisa-
tion, der sætter en masse initiativer i gang. Rikke 
Kooistra, der er sekretær for beredskabschefen, 
bemærker: ”Vi fungerer som en sjov blanding 
af et militaristisk hierarki - hvor der er meget 
bestemte retningslinjer for, hvem der gør hvad 
- og samtidig som en mere anarkistisk samling 
ildsjæle, der har et stort frirum lokalt. Der er en 
stemning af ’hvorfor ikke prøve det?’, når nogen 
får en ide, snarere end ’hvorfor skal vi det?’.

Brandvæsenet gør også en indsats for den enkelte 
ansøgers muligheder for ansættelse. For ek-
sempel fik en nydansk ansøger, der ikke bestod 
optagelsesprøven på grund af sprogvanskelighe-
der, råd om, hvordan optagelseskravene kunne 
imødekommes. Efter et år resulterede sprog- og 
svømmetræning i en ansættelse.   

Resultatet af vores indsats
Arbejdet med mangfoldighed både internt i orga-
nisationen og eksternt i forhold til omverdenen 
har ifølge Rikke Kooistra haft en positiv indflydelse 
på brandvæsenet: ”Man ser tingene på en ny 
måde. Mangfoldighed giver en øget bevidsthed i 
afdelingerne. Der er større tålmodighed og ven-
lighed, og en større opmærksomhed på, hvordan 
man færdes, og på de signaler man sender”. 
Denne opmærksomhed gør brandvæsnet til et 
rart sted at arbejde. 

Et konkret resultat af mangfoldighedsindsatsen i 
brandvæsenet kom i december 2008, hvor brand-
væsenets Serviceafdeling fik tildelt Københavns 
Kommunes Mangfoldighedspræmie 2008 for 
”..utroligt aktivt at tage mangfoldighed til sig og 
have set muligheder for at give vidt forskellige 
ansatte en chance på afdelingens arbejdspladser”.

Gode råd
HR konsulent Michael Abrahamsen fremhæver 

KøBENHAVNS BRANDVæSEN 

...er en kontraktstyret virksomhed 
under økonomiforvaltningen i 
Københavns Kommune. Brandvæ-
senet har cirka 710 ansatte, hvoraf 
560 er i udrykningsstyrken, der 
hovedsageligt består af brand- og 
ambulancefolk, 95 i de administra-
tive afdelinger og 55 i Serviceaf-
delingen. HR konsulent Michael 
Abrahamsen, beredskabschefens 
sekretær Rikke Kooistra og special-
arbejder Henrik Therkildsen er til 
dagligt nogle af de medarbejdere, 
der arbejder med mangfoldighe-
den i teorien såvel som i praksis.

Ildsjæle i brandvæsenet

“
Det er vigtigt 
ikke altid at 
ansætte spejl-
billedet af os 
selv - det giver 
ingen fornyelse
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mangfoldighedens betydning for brandvæsenets 
fornyelse i forhold til rekruttering: ”Det er vigtigt 
ikke altid at ansætte spejlbilledet af os selv - det 
giver ingen fornyelse. Ved at for eksempel vores 
ambulancefolk ligner den befolkningssammen-
sætning, de møder på gaden under udrykning, 
kan man nogle gange imødekomme mulige kon-
fliktsituationer.” 

Repræsentativitet i medarbejdersammensætning 
- især i de borgernære, udførende led - har en 
positiv betydning for borgernes modtagelse af 
de kommunale services og ansatte. Og så kan 
mangfoldighedsarbejdet blive samlingspunkt og 
anledning til medarbejderdrevne aktiviteter på 
arbejdspladsen. Det giver motivation og engage-
ment hos medarbejderne. 

Kontaktoplysninger:

Københavns Brandvæsen
Michael Abrahamsen
Tlf.: 33 66 29 63
E-mail: micabr@okf.kk.dk

Læs mere på:
www.brand.kk.dk
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
For ti år siden var 90 procent af vaskeriets med-
arbejdere  40- 50-årige kvinder. ændringerne i 
medarbejdersammensætningen begyndte at ske, 
da virksomheden investerede i teknik, der skulle 
lette arbejdsbyrden: ”Så alle kunne udføre alle 
arbejdsopgaver,” forklarer Pernille Lundvang, 
vaskerichef hos Midtvask. Før var opgaverne 
kønsopdelte i forhold til fysisk tungt arbejde, som 
de få mænd udførte. Samtidig begyndte virksom-
heden at modtage ansøgninger fra nydanskere, 
der blandt andet var bosiddende i Århus-bydelen 
Gellerup. 

Holdningen hos de daværende medarbejdere 
var: ”De skal bare lære vores kultur at kende - vi 
er hårde, men barmhjertige”. Men der bredte 
sig efterhånden en stemning af at, ”..sådan en 
arbejdsplads vil vi ikke være. Der blev lavet en 
idé- og kulturstafet, hvor vi fik medarbejderne 
til at skrive ned, hvilke værdier de gerne så i 
firmaet”. Medarbejdernes udsagn blev samlet i en 
fælles strategi med fem færdigheder: Samarbejde, 
effektivitet, ansvarlighed, prøve noget nyt og 
anerkendelse. Strategien er dog ikke mere formelt 
nedskrevet end, at den hænger på chefens  kontor 
og i produktionen som en håndskrevet planche. 

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
Midtvask har efterfølgende uddannet mangfol-
dighedsambassadører, der har faglig viden og kul-
turelle kompetencer, som harmonerer med den 
nye selvopfattelse. De er fx blevet rustede som 
mæglere i eventuelle konflikter. ”Det er ikke dem 
og os, men dig og mig. Konflikter vil altid opstå, 
når forskellighed er repræsenteret, men det giver 
samtidig dynamik, energi og gode ideer, hvis man 
vel og mærke forstår at bruge konflikter som en 
dynamo til at skabe en mere åben organisation,” 
betoner Pernille Lundvang. 

Midtvask har faktisk været nødsaget til at slå jobs 

op for at kunne ansætte etnisk danske medarbej-
dere i mangfoldighedens navn. Pernille Lundvang 
fremhæver, at man først og fremmest skal udvise 
en positiv omgangstone og samarbejdsvilje for at 
kunne arbejde hos Midtvask. ”Vi er hurtige til at 
sige farvel, hvis eksempelvis medarbejderen ikke 
kan samarbejde. Vi hører af og til, at det er da 
ikke særligt ”inkluderende”. Men det at arbejde 
mangfoldigt betyder ikke, at man ansætter og 
beholder alle, som mange antager. Forskellighe-
den betyder, at vi får flere ideer og talenter i spil, 
og samtidig er vi er lidt sødere, og omgangstonen 
er blevet bedre”. 

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Pernille understreger, at Midtvask tilstræber en 
”dialogkultur”. Alt bliver drøftet separat inden for 
de forskellige arbejdsområder. Det tager tid frem 
for at træffe én fælles 
afgørelse, men den 
tætte kontakt i de min-
dre enheder giver plads 
til kritiske spørgsmål. 
Alle større ændringer 
bliver drøftet i enheder-
ne med produktionsle-
derne. ”Det giver større 
forståelse, tryghed og 
nærvær at gå ud til de 
enkelte arbejdsområder, 
og dermed opnås en 
mere personlig og tæt dialog”. Pernille fremhæver, 
at det at kunne komme med forslag til nye værdier, 
nye kunder eller nye strategier i forhold til arbejds-
opgaver i enheden, betyder, at visionerne relateres 
direkte til det praktiske hverdagsarbejde og derfor 
giver mening for den enkelte medarbejder.

En dialogkultur kræver imidlertid gode danskkom-
petencer hos medarbejderne, og derfor er dansk 
på konversationsniveau et krav: ”I en årrække var 
der strenge krav til danskkompetencer. I 2008 var 

vi så klar til at ansætte medarbejdere uden dansk-
kompetencer. Men de skal vise resultater ved 
at opgraderes i dansk inden for et år.” Det sker 
gennem målrettede danskkurser og den uformelle 
snak i dagligdagen mellem kolleger. Derfor er det 
blevet indskærpet, at der tales dansk på arbejds-
pladsen. Medarbejderne står tæt nok til at kunne 
tale sammen under arbejdet, og det betyder, at 
arbejdsdagen glider hurtigere, hyggeligere og 
mere effektivt. Det er ifølge Pernille Lundvang 
forskelligheden, der giver dynamik og udvikling. 
”For at det hele skal fungere, er det nødvendigt, at 
vi har det godt - arbejdsmiljøet skal løfte alt det an-
det. Vi har blandt andet et meget lavt sygefravær”.

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
På trods af det fysisk hårde arbejde er målet, at 
ingen skal blive nedslidt af arbejdet hos Midt-
vask. Derfor er arbejdsområderne blevet større, 
så arbejdet bliver mere varieret. Pernilles første 
initiativ som nytiltrådt chef var at nedlægge 
souschefstillingen. I stedet fik alle medarbejdere 
beskeden: ”Nu skal alle være souschefer, og hvis 
der er et ansvarsområde, som de gerne vil se 
nærmere på, er de velkomne. De kan fx blive 
arbejdsmiljøansvarlige eller som eksempelvis 
vaskemesteren, som nu også er ansvarlig for IT. 
Alle skal have mindst én kasket”. Blandt andet har 
Midtvask uddannet 16 ergonomikonsulenter, som 
rådgiver deres kolleger. 

De forskellige funktioner giver afveksling og har 
ændret organisationen, så det er kompetencer, 
råderum og ansvar, der er i centrum. Det har 
også givet medarbejderne lyst til at tage et socialt 
ansvar, blandt andet som mentorer for nyansatte 
og eksempelvis udviklingshæmmede. Det giver 
en udfordring i jobbet og udvider horisonten for 
mentorerne samtidig med, at det selvfølgelig gør 
en stor positiv forskel for de nye kollegaer.

 

MIDTVASK 

...er et af Danmarks største og 
mest effektive vaskerier, der dag-
ligt vasker 24 tons tøj blandt andet 
for sygehusene i den østlige del 
af Region Midt. Vaskeriet har 140 
fuldtidsansatte, heraf har cirka 30 
procent anden etnisk baggrund 
end dansk. Pernille Lundvang 
er chef for Midtvask og har en 
baggrund som maskiningeniør 
kombineret med en HD i afsæt-
ningsøkonomi. 

En smartere løsning

“
Forskellighe-
den betyder, 
at vi får flere 
ideer og talen-
ter i spil
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Resultatet af vores indsats
Den mangfoldighedsrettede rekruttering har 
båret frugt: Blandt de 140 fuldtidsansatte er 21 
nationaliteter repræsenteret. Medarbejdernes 
kønsmæssige fordeling er nu ligeligt fordelt, og al-
dersspredningen er på 18 - 64 år. Desuden er der 
stor spredning på uddannelsesbaggrund hos de 
ansatte, der spænder fra universitetsuddannede 
til ufaglærte. ”Den mangfoldighed, vi går efter, 
betyder, at får vi to lige gode ansøgninger, hvor en 
er fra Aserbadjan og en fra Somalia , ja, så vælger 
vi den person (som repræsenterer en nationalitet, 
red.), som vi ikke har i forvejen”.

Midtvask har en stærk miljørigtig profil. Dette 
tilskriver Pernille blandt andet den store åbenhed 
og kreativitet, som en mangfoldig medarbejder-
stab udløser gennem større iderigdom og plads til 
nye og gerne ”skæve” forslag. Miljørigtig produk-
tion har givet virksomheden et rigtig godt ry, uden 
at det er gået ud over konkurrencedygtigheden 
”Vi har den billigste pris pr. kilo vasketøj, og det er 
ikke fordi, vi får støtte, eller fordi vi er hurtigere, 

men fordi vi er smartere. Og det er vi, fordi vaske-
riet er medarbejderne, og det stiller store krav til 
dem, vi ansætter”.

Midtvask fik i 2007 både MIA prisen (Mangfol-
dighed i Arbejdslivet), som uddeles af Institut for 
Menneskerettigheder og Netværksprisen, som er 
erhvervslivets ”Ridderkors” til virksomheder, som 
gør en særlig indsats for at indsluse og fastholde 
medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Gode råd 
Pernille Lundvang tænker i gode historier for at 
fremhæve Midtvasks værdigrundlag og arbejds-
kultur, som igen påvirker medarbejdernes selv-
opfattelse i en positiv retning. Hendes tommel-
fingerregel er mindst to gode historier i pressen 
om året: ”Det læser kunderne, og det kommer  
tilbage til medarbejderne. Positiv omtale gør 
medarbejderne stolte. Det hedder vist autokom-
munikation - altså at få historien ud i verden og 
tilbage til medarbejderne.” 

Kontaktoplysninger:

Midtvask
Pernille Lundvang
Tlf.: 89 49 39 34/ 24 67 54 11
E-mail: pernlund@rm.dk

Læs mere på www.midtvask.dk
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Henrik Birk Jespersen, direktør i Odder Barne-
vognsfabrik, blev i 2003 inspireret til at rekruttere 
mangfoldigt, da han så en fjernsynsudsendelse 
om udviklingshæmmede, der passede kommuna-
le parker. De udviklingshæmmede blev sidenhen 
fyret af sparehensyn: ”Jeg tænkte, det kan da ikke 
passe, at en kommune ikke har råd til at give dem 
10 kroner i timen oven i deres pension. Jeg kunne 
jo se, hvor meget det betød for dem at have et 
job”. Han kontaktede Odder Kommune, og det vi-
ste sig, at Odder Barnevognsfabrik med sine enkle 
arbejdsopgaver var perfekt til arbejdsprøvning. 
Det blev starten på et samarbejde med kommu-
nen om af få ”andre end stereotype medarbej-
dere” ind på arbejdspladsen. ”Bare arbejdsprøv-
ning 1 - 2 timer dagligt fik livskvaliteten til at stige 
voldsomt for denne gruppe.” understreger Henrik 
Birk Jespersen.

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
Den væsentligste gevinst ved mangfoldigheden 
er ifølge Henrik stoltheden og følelsen af at gøre 
en forskel, når man som medarbejder hjælper en 
”anderledes medarbejder”. ”Det er fantastisk at se 
hvordan folk, der får en chance på Odder, vokser 
med opgaven og bliver en helt anden person på 
grund af jobbet”. Blandt andet tager virksomhe-
den utilpassede unge ind, som er skoletrætte og 
ledige. ”Vi har en medarbejder, der startede som 
16-årig. Han er her endnu efter fire år. Andre unge 
er det lykkedes at motivere til at tage en uddan-
nelse bl.a. gennem MUS-samtaler og formulering 
af udviklingsønsker. Vi vil gerne hjælpe dem på vej 
- det er ikke illoyalt at ville videre herfra”.

Odder Barnevognsfabrik har ingen særlig ned-
skreven politik og ingen særlige målsætninger 
på mangfoldighedsområdet, men ”vi ønsker, at 
medarbejderstaben skal afspejle befolkningssam-
mensætningen,” siger Henrik. Der rekrutteres ud 
fra, hvem der er den bedst kvalificerede til jobbet. 

”Men opfattelsen af hvem, der er bedst kvalificeret, 
er nok anderledes end på andre virksomheder”. 

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Mangfoldighedsprocessen blev startet på ledel-
sesplan med en drøftelse af, om virksomheden 
havde ressourcer og overskud til en mangfoldig-
hedsindsats. I ledelsesgruppen var der enighed 
om, at ressourcerne var til stede, men at der 
skulle tages hensyn til en afbalancering af antallet 
af medarbejdere fra særligt udsatte grupper i 
forhold til de øvrige ansatte.

At virksomheden er mangfoldig, er man ikke i tvivl 
om, når man besøger den. ”Det kan man mærke 
efter en rundtur i produktionen. Der er en rigtig 
god atmosfære og et 
roligt og behageligt ar-
bejdsmiljø. Det kræver 
det for at kunne indføre 
mangfoldighedsledelse. 
Trods stadig stigende 
produktivitet er her ikke 
en stresset stemning. 
Når der er travlt, kan 
det godt være bela-
stende at skulle hjælpe 
andre. Men medarbejderne er gode til at melde 
tilbage og sige; ”Nu er vores grænse nået, nu skal 
vi ikke have flere ”særlige” ind”. Det er forskel-
ligt fra afdeling til afdeling, hvor mange man kan 
rumme, og forskellige medarbejdere kræver for-
skellige typer af hjælp. Men der er aldrig nogen, 
der er holdt op på grund af dårligt arbejdsklima,” 
understreger Henrik Birk Jespersen. Ancienniteten 
for medarbejderne er i gennemsnit 10 år trods en 
jævn udskiftning af folk i pensionsalderen.

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
Det eneste krav, der stilles til nydanske medar-
bejdere og medarbejdere på særlige vilkår, er 
en interesse for at blive integreret på arbejds-

pladsen. De nydanske medarbejdere, der har 
behovet, skal også lære det danske sprog. Odder 
Barnevognsfabrik sørger for danskundervisning og 
flere medarbejdere har i dette regi taget prøver, 
der kvalificerer til dansk statsborgerskab. Der 
tales udelukkende dansk på arbejdspladsen. ”Det 
er en regel på arbejdspladsen, at man godt må 
rette hinanden sprogligt, hvis man udtaler et ord 
forkert, uden at pågældende medarbejder bliver 
forarget eller forurettet,” siger Henrik.

Han forklarer, at kommunikationen på stedet gør 
arbejdspladsen til noget specielt: ”Vi har en dia-
logkultur. Er der gnidninger i afdelingerne, selv om 
det kun implicerer fire - fem ansatte, ja så snakker 
vi om det på vores ugentlige fredagsmøder. Så 
minder vi hinanden om, at vi skal huske at opføre 
os pænt over for hinanden”. Ud over fællesmøder 
er der også ”tavlemøder” i de enkelte enheder. 
Her bliver alt drøftet. Der er en meget fri tone, 
som betyder, at alt kommer op til overfladen 
- dog må man ikke komme med racistiske eller på 
anden vis ondskabsfulde bemærkninger. Er der 
konflikter mellem to, bliver de inviteret til mæg-
ling med en bisidder, og de skal give hinanden 
hånden efter endt mægling: ”Vi kan ikke være 
gode venner med alle, men vi kan behandle alle 
respektfuldt”.

Henrik Birk Jespersen fortæller også om udfor-
dringer ved mangfoldigheden. Eksempelvis i 
forhold til stolthed, der kan komme til udtryk ved, 
at man ikke at ville indrømme, at man ikke har 
forstået en ordre på grund af sproglige barrierer. 
”Det er en stor svaghed, så der lægges vægt på 
gensidig ærlighed”. Der kan også være problemer 
med samarbejde, hvis en mandlig medarbejder fx 
ikke vil tage imod ordrer fra en kvindelig leder. ”Så 
tager vi en snak med medarbejderen og fortæller, 
hvordan kulturen er hos os.  Det er den dygtigste, 
der bliver afdelingsleder, og så er køn, alder og 
etnicitet underordnet”. 

ODDER BARNEVOGNSFABRIK 

...har 43 medarbejdere, hvoraf 
ni har anden etnisk baggrund 
end dansk. Virksomheden har 
hovedsageligt ufaglært arbejds-
kraft ansat i produktionen. I 2007 
fik Odder Barnevognsfabrik prisen 
for ”årets rummelige virksomhed” 
af Odder Kommune. Henrik Birk 
Jespersen har været ansat i Odder 
Barnevognsfabrik A/S - bedre 
kendt som OdderVognen - i 11 år, 
de sidste fem år som direktør.

Det er jo bare sund fornuft

“
Se muligheder 
frem for be-
grænsninger
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Resultatet af vores indsats
Det at have en bred medarbejdersammensætning 
giver en stærk virksomhed. Særlige medarbej-
dergrupper kan have brug for hjælp, og det skal 
kollegaer være med til at give dem, hvilket kan 
være med til at udvikle alle på arbejdspladsen: 
”Folk er vokset med disse ekstra opgaver, ikke kun 
medmenneskeligt i forhold til at hjælpe udsatte 
medarbejdere, men også i forhold til opgaveva-
retagelse. De tænker mere ud af boksen, det har 
givet en åbenhed for alternative løsninger”. 

Odder Barnevognsfabrik producerer relativt 
løntunge produkter - der er meget arbejde, der 
skal udføres i hånden eller via manuelle processer 
- og arbejdet med mangfoldighed har gjort fabrik-
ken mere konkurrencedygtig. Det, at man hele 
tiden taler sammen, hjælper hinanden og finder 
løsninger sammen gennem mangfoldighedsarbej-
det har betydet produktivitetsstigning gennem 
optimering af processerne: ”Effektivisering bety-
der ikke, at man løber stærkere, men at man bare 
gør tingene smartere og mere alternativt. Over 
en femårig periode er effektiviteten steget, uden 
at der er investeret i nye maskiner. Det skyldes 
blandt andet, at medarbejderne tænker kreativt. 
Hvilket helt sikkert skyldes rummeligheden og be-
hovet for at snakke meget sammen og koordinere 
arbejdsgangene”.

For Odder Barnevognsfabrik har mangfoldig-
hedstænkningen også i rekrutteringsøjemed vist 
sig som en fordel: ”Vi har aldrig brug for at søge 
nye medarbejdere. Vi får konstant uopfordrede 
ansøgninger og har et kartotek, vi kan rekruttere 
fra. Dette til trods for, at vi ikke er lønførende, og 
det er ufaglært arbejde på et presset marked”. 
De nydanske medarbejdere viser sig ofte at være 
mere fleksible og villige til at give ’et nap med’, 
når der er travlt på fabrikken. Det smitter af på 
de andre medarbejdere, som også bliver mere 
fleksible. Og så oplever Henrik en stor loyalitet fra 

medarbejderne overfor den arbejdsplads, der har 
givet dem en chance.

Gode råd
”Brug din sunde fornuft. Det er sund fornuft for 
samfundet og for virksomhederne, at alle kan bi-
drage med noget. Åbenhed er væsentligt ligesom 
det at kunne se muligheder frem for begræns-
ninger. Hos os skal medarbejderne oplæres i at 
fabrikere barnevogne. Det er en stor investering 
at få så mange medarbejdere som muligt oplært 
i flest mulige funktioner, men det giver fleksibi-
litet i produktionen - ellers er man sårbar som 
virksomhed. Samarbejdskulturen, som mangfol-
digheden medfører, er her en kæmpe fordel i og 
med, at den fordrer, at man må hjælpe hinanden 
i forskellige arbejdsfunktioner, og når der opstår 
udfordringer.” 

Kontaktoplysninger:

Odder Barnevognsfabrik
Henrik Birk Jespersen
Tlf.: 86 54 11 00
E-mail: hbj@oddervognen.dk

Læs mere på: 
www.oddervognen.dk 
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Ifølge Torben Madsen, fabrikschef hos Scandina-
vian Brake System A/S (SBS), har virksomheden 
altid haft en tværkulturel medarbejdersam-
mensætning. Det er først i de senere år, at der er 
blevet nedskrevet en politik på området. Som en 
af de større private virksomheder i Svendborg, har 
SBS længe medvirket aktivt til at få nydanskere på 
arbejdsmarkedet gennem samarbejde med det 
lokale jobcenter og fagforeninger.

SBS tager gerne socialt ansvar og har i flere år 
deltaget som partner i projekter målrettet ledige, 
der under normale omstændigheder ville have 
haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. 
Flex- og indslusningsjobs har i mange tilfælde ført 
til fastansættelse på helt almindelige vilkår, vel 
at mærke fordi de efter en periode har samme 
kvalifikationer som deres kolleger. SBS tager også 
initiativer til mangfoldighedsarrangementer i 
lokalområdet. Blandt andet har Torben Madsen 
diskuteret integration i virksomhedsregi med Na-
ser Khader og tidligere integrationsminister Rikke 
Hvilshøj. ”Det er ikke noget, vi helt bevidst har 
haft fokus på, men vi har jo vist interesse og også 
gjort noget i praksis”.  

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
Som arbejdsplads har SBS ifølge Torben Madsen 
to væsentlige interesser i at arbejde mangfol-
dighedspolitisk. For det første for at styrke det 
psykiske arbejdsmiljø: ”Vi forholder os til, at de 
mennesker, der arbejder her, bliver behandlet 
ordentligt”. For det andet for at styrke virksomhe-
dens image udadtil: ”Vi opererer globalt, så det er 
vigtigt, at vores medarbejdere tænker og handler 
internationalt med forståelse og respekt for 
andre kulturer i en tid med konstant forandring,” 
forklarer han.

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Mangfoldighedspolitikken hos SBS er en del af 

personalepolitikken. Torben skelner dog mellem 
den formelle politik og så den kultur, der kommer 
til udtryk i dagligdagen; ”En ting er at nedskrive 
politikker for, hvordan vi tænker forholdene for 
medarbejdere, ledere og kunder. Alt det er der 
taget stilling til. Noget andet er, hvordan vi så i 
praksis kommunikerer og omgås hinanden”.
For SBS har klare 
rammer for arbejds-
livet været en del 
af indsatsen: ”Vi 
har medarbejdere 
fra kulturer, der er 
vant til et styret liv, 
og de søger i større 
udstrækning faste 
rammer”. 

Mentorer introduce-
rer nye medarbejde-
re til virksomheden, opgaver og kolleger. Mentor-
ordningen har vist sig at være en god metode til 
at integrere nydanske medarbejdere på arbejds-
pladsen. Torben definerer bl.a. mentorens opgave 
på følgende måde; ”Mentoren kan spørges til råds 
- det kan f.eks. være et brev fra kommunen eller 
SKAT, som de ikke forstår. Det kan også bare være 
sådan, at mentoren opfordrer til, at man i fritiden 
bliver aktiv i foreninger”.

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
SBS ansætter medarbejdere, der ud over de 
faglige kvalifikationer udviser ’team spirit’. ”Det 
er heldigvis blevet en kultur. Selvfølgelig er der 
forskel på os, når vi har forskellige baggrunde. 
Det er derfor vigtigt, man er sammen på de vilkår, 
man er enige om at være sammen på. Det er en 
indforstået kultur, der tager lang tid at opbygge. Vi 
har en meget uformel omgangstone. Der er ikke 
noget, man ikke kan sige, hvis der er brug for at 
sige det. Man skal sige det, man mener, eksempelvis 
hvis der er arbejdsforhold, man ikke er tilfreds med”. 

For at højne kommunikationen har alle medarbej-
dere adgang til en pc, og her kan de også løbende 
kommentere på planlægning af arbejdet, arbejds-
miljø, tekniske forhold og komme med gode idéer. 
Torben understreger betydningen af, at ledere 
lytter til medarbejdernes signaler, bl.a. gennem 
deltagelse på ugentlige teammøder.

Resultatet af vores indsats
Fabrikschefen mener, at fokus på psykisk arbejds-
miljø er den indsats, der påvirker bundlinjen 
mest i en positiv retning. SBS måler hvert andet 
år medarbejdertilfredsheden på arbejdspladsen. 
”Det viste sig faktisk, at informationsniveau og 
kommunikationsformer er nogle af de vigtigste 
parametre. Så reorganiserede vi den måde, vi 
kommunikerede på. Det kommer ikke blot nydan-
skere, men alle medarbejderne til gode”. 

En del af den nye omgangsform bestod i at dyrke 
de muligheder, som ligger i at udvide ansvaret hos 
den enkelte medarbejder og inddrage det enkelte 
arbejdsteam i beslutningsprocesserne. ”Det stiller 
så til gengæld krav til samarbejde og kommunika-
tion blandt medarbejderne og til information fra 
ledelsen,” fortæller han. Et velfungerende socialt 
arbejdsmiljø kan være årsagen til virksomhedens 
lave sygefravær; ”Jeg kan se, vi har et lavt fravær 
for branchen. Det er jo fysisk hårdt arbejde og 
meget skiftende arbejdstider”.

På trods af at SBS også har været ramt af fi-
nanskrisen, omend i mindre grad, er dette ikke 
gået ud over de nydanske medarbejdere; ”Det 
er kvalifikationerne, der er afgørende, når der er 
nedskæringer blandt medarbejdere, ikke deres 
etniske baggrund”.

Det store sociale engagement har ført til nomi-
nering til en lokal integrationspris, hvilket Torben 
ser som en oplagt mulighed for  at brande SBS: 
”Det er vigtigt at værne om virksomhedens image, 

SCANDINAVIAN BRAKE  
SySTEMS A/S 

...er en af Europas førende specia-
lister inden for bremse- og frikti-
onsdele til motorkøretøjer, vind-
møller og industri. En stor andel af 
produktionen foregår i Danmark, 
men produkterne distribueres i 
hele verden. SBS blev grundlagt i 
1964. Torben Madsen har været 
fabrikschef i SBS Svendborg siden 
1989. Produktionen har 90 medar-
bejdere, hvoraf 12 pct. har anden 
etnisk baggrund end dansk. 

Medarbejdertrivsel og gensidig respekt

“
Respekten for 
andre menne-
sker skal være 
det bærende 
fundament
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Kontaktoplysninger:

Scandinavian Brake System A/S
Torben Madsen  
Tlf.: 63 21 15 15
E-mail: tm@SBS.dk

Læs mere på:
www.sbs.dk

også når det gælder holdninger til mangfoldig-
hed. Generelt for mange brancher vil der indgå 
flere forhold af etisk karakter, når man vælger en 
leverandør. Taler man om den ’politiske forbruger’ 
bliver sådan noget som holdningen til mangfoldig-
hed ret vigtigt”.

Gode råd
”Det jeg gerne vil understrege er, at det faktisk 
ikke er særlig svært. Men overopmærksomhed 
kan gøre det svært”. Som virksomhed skal man 
være opmærksom på, at fokus på en særlig 
gruppe kan føre til opdeling i ’dem og os’. Respek-
ten for andre mennesker, uanset deres etnicitet, 
skal være det bærende fundament, ifølge Torben 
Madsen; ”Længere er den ikke i min verden. Jeg 
har ikke en patentopskrift. Hvis man som virksom-
hed beslutter, at det er det, man skal og efterlever 
det, er man nået langt”. 
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
Viggo Petersens Eftf. blev grundlagt af Kristian 
Skov Petersens morfar og siden overtaget af 
Kristians far. Det var i en tid, hvor socialt engage-
ment satte sit præg på vognmandsfirmaer. Kristian 
Skov Petersen forklarer, at chaufførerne nærmest 
fungerede som en del af familien, og chefen tog 
ansvar for dem i gode såvel som dårlige tider. 
Traditionen for socialt ansvar over for medarbej-
derstaben er blevet videreført af Kristian Skov 
Petersen og Peter Flensted, der er hhv. virksom-
hedsejer og direktør. ”Det bunder lidt i, hvad jeg 
har set derhjemme, altså, at der skal være plads 
til alle medarbejdere,” fortæller Kristian. 

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
Virksomheden har rigtig gode erfaringer med at 
ansætte nydanske medarbejdere, medarbejdere 
på flextid eller medarbejdere som kommer til 
virksomheden i et afklarende forløb. De mener 
begge, der er et stort potentiale i at satse på 
integration ude på arbejdspladserne, og troen 
på dette potentiale har udmøntet sig i en meget 
bred rekrutteringspraksis i virksomheden. Det 
er dog først og fremmest kvalifikationer og ikke 
etnisk baggrund, der tæller ved ansættelsen, 
omend både Kristian og Peter er glade for, at så 
mange kvalificerede nydanskere søger ansættelse 
hos Viggo Petersen Eftf. ”Vi vil ikke gøre forskel 
- men vi er glade for at kunne vise, at vi har plads 
til mange typer mennesker her i virksomheden,” 
siger Kristian.
  
Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
De to chefer bliver ofte spurgt om, hvilke særlige 
indsatser de iværksætter i forbindelse med deres 
succesfulde mangfoldighedsledelse: ”Det er altså 
lidt skægt at blive spurgt ’Hvad er det, I gør?’ 
- jamen vi gør ikke noget særligt. Vi stiller nogle 
krav og har nogle forventninger, og her er det lige 
meget, om manden hedder Allan eller Aladdin”. 
Kristian mener ikke, der er en fast opskrift på, 

hvordan man arbejder med mangfoldighed. I nog-
le virksomheder vil det være oplagt med bederum 
og særskilte toiletter, mens det ikke er tilfældet 
i andre. God mangfoldighedsledelse vil først og 
fremmest sige at være pragmatisk og løsningsori-
enteret i sin tilgang til medarbejderne. 

I takt med inklu-
sionen af nydanske 
medarbejdere har 
vognmandsfirmaet 
gjort sig nogle over-
vejelser om, hvilke 
krav der skal stilles 
til medarbejderne: 
”Vi er her for at drive 
en virksomhed, og 
det vil jeg gerne gøre 
med god samvit-
tighed. Men folk er 
også nødt til at gøre noget selv,” fortæller Kristian. 
Holdningen hos ledelsen er, at konkrete krav til 
medarbejdere også er med til at sikre fastholdel-
se. Men hjælpsomhed og støtte er ledelsen altid 
parat med. Hvis de to chefer møder et forståel-
sesproblem hos en medarbejder, giver de råd til, 
hvordan han kan blive mere fortrolig med sproget, 
eksempelvis ved at tale dansk med familien og se 
dansk tv. Faktisk mener de selv, at sprogtræning 
på arbejdspladsen fungerer så godt, at man i 
endnu højere grad burde lave sprogpraktikker i 
virksomheder

Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
Virksomheden foretrækker at håndtere vanskelige 
sager efterhånden som de opstår ved hjælp af di-
rekte kommunikation, der er tilpasset situationen: 
”Vi tager ikke problemer op på forhånd. Vi kigger 
på tingene hen ad vejen. Eksempelvis havde vi en 
chauffør, som ikke ville levere vin og spiritus. Der 
måtte jeg gå ind og sige, at det er en del af vores 
virksomhed - der kan vi ikke tage hensyn. Så jeg 

spurgte, om ikke vi kunne aftale, at når det skete, 
så kiggede Allah nok den anden vej,” fortæller 
Peter, hvilket medarbejderen accepterede. Dette 
er et eksempel på, hvordan pragmatiske løsninger 
kan være med til at dæmme op for de udfor-
dringer, der kan opstå i det daglige arbejde med 
mangfoldighed.

Oplæring af nye medarbejdere tager kollegerne 
sig af.  Her gør cheferne meget for at opnå et godt 
match: ”De bliver lært op af en person, de kan 
med, og det er lige meget, om han er amerikaner, 
tyrker eller dansker. Vi har haft en jøde og en 
muslim til at køre sammen. Det fungerede rigtig 
godt. Så der er altså ingen grund til at se efter 
problemer, der ikke eksisterer”, fortæller Peter. 

Resultatet af vores indsats
Virksomheden har ikke målt effekten af mangfol-
dighedspolitikken, men de har den holdning, at 
både firmaet og dem personligt får meget ud af 
mangfoldighedsindsatsen. ”Hvordan måler du om 
en investering er det værd? Det gør du ved at se, 
om det fungerer, om du har det godt med dig selv, 
når du går hjem. Og det har jeg - det er udvik-
lende”, siger Kristian. 

Fra et økonomisk synspunkt mener begge chefer, 
at det kan være ressourcekrævende, at virksom-
heder aktivt påtager sig et socialt ansvar, såsom at 
indgå samarbejde med jobcentrene om afkla-
rende forløb. Men de kan alligevel ikke lade være, 
fordi det giver fordele i det lange løb. ”Hvis du 
løfter et socialt ansvar, så kigger man jo også an-
derledes på os, når der opstår et problem - både 
blandt kolleger og samarbejdspartnere. Så du kan 
ikke gøre det op i penge, for det kan komme ti 
gange igen på andre områder”. Fordelene mærker 
Viggo Petersens Eftf. A/S først og fremmest i et 
positivt omdømme, der gavner forretningen og 
kunderelationerne såvel som det sociale miljø i 
virksomheden. Det gør medarbejderne stolte af 

VIGGO PETERSENS EFTF. A/S 

...er Danmarks ældste fragtmands-
virksomhed og blev grundlagt i 
1904. Viggo Petersen har fælles 
drift med firmaet KJ Fragt A/S og 
har 85 chauffører og 16 funk-
tionærer ansat. Cirka 10 pct. af 
chaufførerne har anden etnisk 
baggrun end dansk. Kristian Skov 
Petersen er ejer af Viggo Peter-
sens Eftf. A/S siden 1987, og Peter 
Flensted har været direktør siden 
2007. 

Plads til mange typer mennesker

“
Her er det lige 
meget, om 
manden hed-
der Allan eller 
Alladdin
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deres arbejdsplads, således at både motivation og 
performance styrkes. 

Gode råd 
Virksomhedsledelsen mener, at de har fundet en 
fornuftig måde at forholde sig til en mangfoldig 
medarbejdergruppe: ” Vi vil helst ikke gøre noget 
særligt ud af en gruppe medarbejdere, men der 
kan komme nogle ting. Og her skal man respekte-
re hinanden trods kulturforskelle”. Respekten skal 
være gensidig, og når man kommer i vognmands-
firmaet, skal man kunne tåle at blive mødt med 
krav. Ifølge virksomheden kræver velfungerende 
mangfoldighed i praksis først og fremmest vilje til 
dialog og evne til at imødekomme hinanden - chef 
som medarbejder. 

Kontaktoplysninger:

Viggo Petersens Eftf. A/S
Kristian Skov
Tlf.: 40 41 73 90
E-mail: kristian@fragtmanden.dk

Peter Flensted 
Tlf.: 29 48 12 76
E-mail: peter@fragtmanden.dk
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Hvordan opstod interessen for mangfoldighed?
For 10 år siden startede det daværende Århus 
Amt arbejdet med strategisk mangfoldighedsle-
delse, og denne tankegang spredte sig også til 
Århus Universitetshospital. Hospitalets nuværen-
de mangfoldighedspolitik har fokus på den brede 
mangfoldighed eksempelvis med en indsats for at 
fastholde både unge og seniorer. Politikken omfat-
ter desuden mangfoldig rekruttering både målret-
tet nydanske medarbejdere samt expats - uden-
landske medarbejdere, der hentes til landet for at 
afhjælpe hospitalets mangel på arbejdskraft. 

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?
Et af rationalerne bag hospitalets arbejde med 
mangfoldighed er, at diversitet blandt ledere og 
medarbejdere er gavnlig i forhold til at yde mere 
optimal pleje. Flere mandlige sygeplejersker og 
nydanske chefer giver en mangfoldighed, som 
blandt andet medvirker til en forstærket dialog 
om, hvad det vil sige at yde god pleje. ”Vi tænker 
ikke i siloer således, at nydanske læger skal 
behandle nydanske patienter, eller mandlige syge-
plejersker skal behandle mandlige patienter. Men 
det giver en særlig hverdagsdialog, som udmønter 
sig i en generel bevidsthed i medarbejderstaben,” 
fortæller HR chef Thrine Nørgaard. 

Mangfoldighedspolitikken har bevirket, at emner 
som ulighed i sundhedssystemet dukker op til 
generel drøftelse på hospitalet: ”Hvorfor bruger 
nydanske borgere ikke sundhedssystemet lige så 
meget som gammeldanske borgere? Er der forskel 
på, hvordan man beskriver symptomer, og bliver 
de ikke altid opfanget? Kan der være sproglige 
barrierer?”. Disse drøftelser kvalificerer medarbej-
derne, og højner hospitalets plejemæssige ydelser 
over for en mangfoldighed af patienter. 

Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken?
Med mangfoldighedspolitikken er der kommet 
et større individuelt fokus i organisationen. ”Det 

er ikke givet, at to relativt ens medarbejdere 
har samme ønsker og behov. For at fastholde 
ansatte skal de behandles individuelt. Det er en 
stor udfordring i et system præget af regler frem 
for værdier,” siger Thrine Nørgaard. Blandt andet 
er regler for mødetid væsentlige for hospitalets 
drift: ”Der skal være en gensidighed i forhold til 
medarbejderne og 
arbejdspladsen. Hvorfor 
tages der hensyn til 
børneafhentning og 
ikke andet? Det kræver, 
at lederen ikke kun 
stikker en regel ud, 
men sætter sig ind i de 
individuelle situationer 
og agerer herefter, og 
desuden forsvarer det 
over for andre kolleger 
og deres retfærdigheds-
sans.  Lederne skal se folk som medarbejdere 
frem for som eksempelvis nydansk, enlig mor, 
ældre osv. Mangfoldigheden kræver empati og 
psykologisk indsigt hos ledelsen. De skal være klar 
til at mestre en større individualitet”.
 
Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen?
Gruppen af udenlandske læger og sygeplejersker 
er ofte kommet til Danmark udelukkende på 
grund af jobbet. Det giver et vist pres, forklarer 
Thrine: ”De fleste er rigtig glade for hospitalet. 
Der er en flad struktur og et behageligt arbejds-
klima, hvor man er god til at hjælpe hinanden, 
der er et godt apparatur og store udviklingsmu-
ligheder. Men det kan ofte være svært for den 
udenlandske arbejdskraft at falde til i lokalsam-
fundet. Mange oplever Danmark som et relativt 
lukket samfund. Det gælder især for nogle af de 
sygeplejersker og læger, der kommer til landet 
uden en familie”. 

De udenlandske medarbejdere - især dem 

uden medfølgende familie - frygter de lange og 
ensomme weekender og tager derfor gerne week-
endvagter. Samtidig kan det være svært at komme 
ind på sine kolleger uden for arbejdstiden. Uden-
landske medarbejdere tager ofte ikke tilbage til 
hjemlandet på grund af arbejdet, men på grund af 
livet - eller mangel på samme - uden for arbejdet. 
”Vi følger i HR-afdelingen op med samtaler med 
de udenlandske medarbejdere, der overvejer at 
”rejse i utide”. Hvor går det galt, og kan vi gøre det 
anderledes? Det er dyrt at rekruttere i udlandet, 
og de har en lang indkøringsfase. Derfor skal de 
fastholdes,” siger Thrine Nørgaard. Der er igangsat 
forskellige fastholdelsesindsatser på baggrund af 
disse samtaler som eksempelvis brug af sociale 
mentorer, der på tværs af afdelinger skal hjælpe 
nyansatte med at falde til fagligt og socialt.

Resultatet af vores indsats
Ifølge HR chefen giver den mangfoldige arbejds-
plads en bedre sammensætning, sammenhold 
og dynamik. Er kollegerne for homogene, bliver 
det for kedeligt og ”...konfliktniveauet er for lavt. 
Det er godt med en diskussion, hvor vi ikke er 
enige. Det er der, vi udvikler os. Og så er det mere 
spændende at være på en mangfoldig arbejds-
plads, med spændende historier blandt andet fra 
indiske læger.” 

Sproget er et af de forhold, der løbende arbejdes 
med, da det spiller en central rolle i forbindelse 
med fx telefonsamtaler og lægers diktater. Ar-
bejdspladsen sætter derfor ind med målrettede 
tilbud om danskkursuser i sprogcenterregi. 

Gode råd 
Det er væsentligt at gøre arbejdspladsen parat 
til en mangfoldig medarbejderskare. Der skal 
være accept af den mere individorienterede og 
individuelt tilpassede tilgang, som mangfoldig-
heden fordrer. Der skal også være overskud til at 
integrere de nye. ”Hænger man i vandskorpen, er 

ÅRHUS UNIVERSITETS-
HOSPITAL 

...har cirka 6.000 ansatte, hvoraf 
knap fire pocent har anden etnisk 
baggrund end dansk, er rekrut-
teret i udlandet eller er kommet til 
landet som familiesammenførte. 
Hospitalet har blandt andet syv 
speciallæger med indisk baggrund. 
Thrine Nørgaard har været HR 
chef siden begyndelsen af 2009. 

Mangfoldighed og plads til den enkelte

“
Ledelsen skal 
være klar til 
at mestre en 
større indivi-
dualitet
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det svært at rumme det. Og så er gode historier 
væsentlige for at nedbryde den modstand, der 
kan være mod en mangfoldig repræsentation”. 
Sørg for forventningsafstemning med resten af 
medarbejdergruppen, så der ikke opstår negative 
konflikter og modstand mod mangfoldigheden. 

Det er vigtigt at finde en balance mellem på den 
ene side regler og hensynet til organisationen - og 
på den anden side værdier og hensynet til den 
enkelte medarbejder.  

Kontaktoplysninger:

Århus Universitetshospital
Thrine Nørregaard 
Tlf.: 89 49 23 12
E-mail: cathrimd@rm.dk

Læs mere på:
www.auh.dk
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Gode råd: Fra vision til praksis
holdningsbearbejdning. Her kan ledelsen styrke 
den fælles positive holdning til mangfoldighed 
blandt medarbejderne. Sørg for at succeshisto-
rierne om virksomhedens mangfoldighed bliver 
synlige - både i og udenfor virksomheden. 

skab klare rammer >>
Det er vigtigt, at ledelsen skaber klare rammer for 
kommunikationen i organisationen, så medarbej-
derne har et synligt adfærdskodex eller regler for 

god opførsel at holde sig til. Forklar og giv kon-
krete eksempler på, hvordan mangfoldighed som 
mere abstrakt værdi omsættes til praktisk hver-
dag. Giv medarbejderne mulighed for at forstå, 
hvordan de kan drage nytte af mangfoldigheden i 
deres daglige arbejdsopgaver, samarbejdsformer 
og uformelle sammenhænge på arbejdspladsen. 

Hav tålmodighed >>
For at høste frugterne ved en mangfoldigt sam-Ledelsens rolle

For at din virksomhed kan komme i gang med at 
høste frugterne af mangfoldigheden, har vi sam-
mensat nedenstående liste af gode råd på bag-
grund af de deltagende virksomheders erfaringer. 
Listen er langt fra udtømmende, men skal ses 
som inspiration til at justere eller udarbejde din 
virksomheds mangfoldighedspolitik. 

Som leder er det vigtigt at gå foran, hvis mangfol-
digheden skal blive en succes. 

Tydelig ledelsesstrategi >>
Ledelsen har ansvaret for at skabe et solidt fun-
dament for mangfoldigheden. Det sker først og 
fremmest ved at sende et klart og utvetydigt sig-
nal om, at mangfoldighed er en prioriteret værdi, 
der skal arbejdes ihærdigt med at indføre på alle 
niveauer i virksomheden.  

Ledelsen som rollemodel >>
Ledelsen skal gå foran som rollemodeller og 
rekruttere mangfoldigt - også i ledelsen. Der kan 
eksempelvis indføres chefbonus ved mangfoldig 
rekruttering eller opstilles klare målsætninger 
herom.

Sæt de mangfoldige kompetencer i spil >>
Mangfoldighed handler ikke kun om at rekrut-
tere mangfoldigt, men også om at lede og 
geare virksomheden til forskellighed, således at 
medarbejdernes kompetencer og forskelligheder 
kommer i spil. Organisationens værdier, struktur 
og samarbejdsformer skal indrettes, således at 
forskellighed vendes til en styrke.

Holdningsbearbejdelse >>
Ud over at være et strategisk ledelsesværktøj, 
er mangfoldighed også et spørgsmål om generel 
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mensat arbejdsplads kræver det tid og tålmodig-
hed. Fokus på kortsigtede indtjeningsmuligheder 
er ikke umiddelbart gunstigt for mangfoldighed 
som forretningsincitament. 

Medarbejderne skal tage medejerskab til en 
ansvarlig og forpligtende gennemførelse af mang-
foldighedspolitikken. Det er i mange tilfælde med-
arbejderne, der står for den konkrete gennemfø-
relse af den praktiske tilgang til mangfoldighed i 
virksomheden. Dette foregår i udførelsen af de 
daglige arbejdsopgaver, det direkte samarbejde 
med kolleger og i mødet med kunder, klienter og 
leverandører. 

Forventningsafstemning >> 
Sørg for at afstem forventninger med medar-
bejderne, så de udviser forståelse for og accept 
af, at arbejdspladsen indrettes under hensyn 
til forskellighed. Der skal skabes rum for alle, 
så medarbejdere bliver behandlet forskelligt i 
forhold til deres individuelle behov og ønsker. 
Mangfoldighedsledelse handler ikke om at finde 
en måde at behandle alle ens på, men derimod 
om at behandle medarbejderne så tilpas forskel-
ligt, at alle får samme muligheder.

Rummeligheden i balance >> 
Atmosfæren skal afspejle rummelighed uden 
opdeling i ’dem og os’. Der skal findes en balance 
mellem at italesætte og fokusere på mangfoldig-
heden ved at kunne inkludere de ’anderledes’ 
medarbejdere og samtidig undgå en overfokuse-
ring, der udpeger dem som ’minoritet’. 

Respekt og tolerance >>
Der skal være plads til at have en sjov og åben 
omgangstone på arbejdspladsen, uden at der 

Fordele ved mangfoldighed

Medarbejderinddragelse

foregår mobning og intolerant tale. Det kræver 
klare rammer for kommunikation og måske et 
adfærdskodeks, så der føres en respektfuld og 
inkluderende dialog. 

Afdæk sprogkrav >>
Dansk fungerer ofte som kritisk faktor i forhold 
til videndeling, og så kan konversationsdansk 
være nøglen til et socialt og uformelt samvær, der 
knytter medarbejderne sammen. Stilles der krav 
til sproglige kompetencer, skal de være realistiske 
og afvejes i forhold til det reelle behov for dansk-
kompetencer i udførelsen af arbejdet. Hvis der er 
behov, skal arbejdspladsen bakke op om sprogkur-
ser og tilegnelse af hverdagssprog i samarbejdre-
lationer. 

Der er mange fordele ved at arbejde strategisk 
med mangfoldighed i virksomheden. 

Økonomisk incitament >>
Den sorte bundlinje og forretningsincitament er 
den hyppigst nævnte ud af mange gode be-
grundelser for at arbejde med mangfoldighed. 
Forretningsincitamentet handler om at skabe en 
større forretningsmæssig succes ved at udfolde og 
udnytte det menneskelige potentiale i virksom-
heden. De økonomiske fordele høstes gennem de 
øvrige nævnte fordele.

Medarbejderdreven innovation >>
Mangfoldighed kan skabe ”uventet” medarbej-
derdrevet innovation, nye ideer og anderledes 
sociale sammenhængspunkter. Det er generelt 
oplevelsen, at en mangfoldig repræsentation 
blandt medarbejderne giver en mangfoldighed 
af ideer, skæve forslag og spørgsmål samt større 
forståelse for eksempelvis behov og ønsker fra en 

mangfoldig kundeskare, der igen kan omsættes til 
nye produkter, services eller ydelser.

Kompetenceudvikling for alle medarbejdere >>
Medarbejderne vokser med ekstra opgaver og 
ansvar for at hjælpe kolleger, som er ansat på 
særlige vilkår eller har andre udfordringer. De 
udvikler sig ikke kun medmenneskeligt, men også 
i forhold til deres opgavevaretagelse. De lærer at 
tænke mere ”ud af boksen” og handle intuitivt, 
hvilket kan betyde større åbenhed for alternative 
løsninger og forandringer som helhed. 

Mere indhold i hverdagen >>
Mangfoldighed kan skabe ekstra indhold ved 
eksempelvis ensformigt, ufaglært produktions-
arbejde - det giver arbejdet en ny dimension, 
og medarbejderne et nyt indhold i arbejdslivet, 
hvilket er gavnligt for arbejdsmiljø, trivsel og 
arbejdsglæde. 

Intern og ekstern branding >>
Mangfoldighed kan bidrage til et godt image, som 
brander virksomheden i forhold til rekruttering af 
talenter og skaber et positivt indtryk hos forbru-
gere, kunder, klienter og samarbejdspartnere. 

Team spirit >>
Mangfoldighed giver en særlig ’ånd’ i virksomhe-
den baseret på rummelighed, tolerance og åben-
hed, der gør medarbejderne stolte over deres 
arbejdsplads og den kultur, der hersker. 



Noter
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