
 

Mangfoldighedsledelse - et procesværktøj

- Et gratis værktøj til at gøre mangfoldighed til hverdagspraksis



Mangfoldighedsledelse dækker over den enkle, men svære kunst at få alle ansatte til at 
arbejde sammen og bruge deres kompetencer uanset køn, alder, uddannelse og etnisk 
baggrund. ’Mangfoldighedsledelse - et procesværktøj’ er udviklet af Foreningen Ny-
dansker og testet på private såvel som offentlige arbejdspladser i ind- og udland, er et 
sikkert skridt i den rigtige retning.

For at der ikke blot skal være tale om tomme ord, så må arbejdspladsen og de ansatte 
løbende forandre sig, eftersom omgivelserne 0gså ændrer sig. I de kommende år bliver der 
eksempelvis flere personer over 50 år på arbejdsmarkedet, flere kvindelige ledere og flere 
nydanske medarbejdere. Det betyder, at den enkelte arbejdsplads bør afklare, hvor arbejds-
pladsen står i forhold til at arbejde med mangfoldighed, og hvad der kan gøres for at sikre, 
at der på arbejdspladsen skabes mulighed for at rumme og gøre nyttig brug af alle grupper.  

Ved hjælp af værktøjet får din arbejdsplads mulighed for at tegne et billede af, hvor I 
står, og hvilke konkrete skridt der kan tages for at igangsætte eller videreføre aktiviteter 
til fremme af mangfoldighed. For at gøre indsatsen så overskuelig og operationel som 
muligt, er værktøjet delt op i 5 underområder. Det gør det muligt at arbejde med ét felt 
af gangen, hvis en samlet indsats er for tidskrævende. Procesværktøjet sætter fokus på 
følgende områder:

•	 PERSONALEPOLITIK	
•	 REKRUTTERING	OG	ANSÆTTELSE	
•	 KOMPETENCER	
•	 ORGANISERING	OG	UDVIKLING	AF	VIRKSOMHEDEN	
•	 VÆRDIER	OG	ARBEJDSKULTUR	

Ved hjælp af værktøjet opnår din arbejdsplads et sæt af konkrete forslag til forbedringer 
og	udvikling,	som	er	tilpasset	forholdene	i	netop	jeres	virksomhed.	Herfra	er	det	op	til	
jer, hvilke aktiviteter, der er ressourcer til og mulighed for at føre ud i livet.

I kan vælge at gennemføre processen på egen hånd eller med bistand fra Foreningen 
Nydansker.	Kontakt	os	gerne	på	telefon	3393	4383.

Nydansker



Det tager mindre tid, end man skulle tro!

1. skridt:
Kontakt	Foreningen	Nydansker	og	få	tilsendt	selve	værktøjet,	der	består	af	en	række	
udsagnsskemaer, scoringsark, mangfoldighedsprofiler, anbefalinger samt en tilhørende 
vejledning.	Gennemgå	det	for	at	få	et	overblik	-	det	vil	tage	ca.	20	minutter.

2. skridt:
Forelæg initiativet i den sammenhæng, som I finder relevant - samarbejdsudvalget vil 
mange steder være et godt udgangspunkt. Vedtag herefter hvem der forestår undersø-
gelsen og rammerne for den, herunder antal medarbejdere og repræsentation i forhold 
til	organisationens	opbygning.	Generelt	gælder	det:	Jo	bredere	grundlag,	jo	bedre	
udbytte.	Aftal	herefter	i	hvilken	sammenhæng	og	hvornår	I	skal	mødes	omkring	resul-
taterne.	Denne	planlægningsfase	kan	gennemføres	på	ca.	30	minutter.	

3. skridt:
Udfyldning	af	skemaer	og	sammentælling.	Afhængigt	af	det	valgte	omfang	for	under-
søgelsen	og	antallet	af	medarbejdere,	skal	der	afsættes	ca.	45	minutter	til	besvarelse	
per	medarbejder.	Efterfølgende	tager	det	mellem	
1	og	2,5	timer	at	udarbejde	det	samlede	sæt	af	
profiler og de tilhørende anvisninger.

4. skridt:
I vil nu have en konkret handlingsplan at forholde 
jer	til.	Brug	den	som	et	udgangspunkt.	Drøft	den	
og giv jer i kast med de elementer af planen, som 
I finder passer bedst til jer, arbejdspladsen og 
timingen.



”Ved hjælp af værktøjet har vi fået testet vores egen 
parathed til at rumme nydanske medarbejdere. Vi har fået 
set os selv i spejlet, og det kan vi jo alle trænge til ind 
imellem. Før i tiden var det ikke et emne, vi drøftede – 
ikke så meget fordi vi ikke havde lyst til det, men mere 
fordi der bare ikke var fokus på det. Det er der i dag, 
og det er bestemt et værktøj, jeg kan anbefale andre at 
bruge,”	udtaler	Ole	H.	Perregaard	fra	Adecco.

”Dagrofa prioriterer mangfoldigheden, men ligesom det 
gælder for mange andre virksomheder, er vores ressourcer 
til indsatsen begrænsede. Værktøjet er godt, fordi det 
netop giver et operationelt overblik og en række konkrete 
og	målrettede	anvisninger.	Jeg	kan	absolut	anbefale	det,” 
udtaler	Kim	Vakgaard	fra	Dagrofa.

 
”Projektet har først og fremmest givet os anledning til at 
diskutere værdier og kulturer, og det har grundlæggende 
givet organisationen en god forståelse for en af vores 
virksomheds kerneværdier, nemlig at være open-minded. 
Vi er kun lige begyndt og har med projektets anbefalin-
ger og værktøjer stof til at arbejde med mangfoldighed i 
lang tid fremover,”	udtaler	Tomas	Ballisager	fra	Scandic	
Kongens	Ege.
 

”Mangfoldighedsværktøjet har samlet vores opmærksom-
hed omkring de indsatser, vi allerede var i gang med, og 
det har givet os gode ideer til yderligere forbedringer. Det 
har forstærket den gode stemning og samarbejdet blandt 
medarbejderne, at vi faktisk var ret enige om, hvad der 
skal til, og hvilke resultater vi arbejder imod,” udtaler 
Conni	Meier	fra	Mergeltoftens	sundhedscenter.	

Projektet er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kongens	Ege


