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Navnet Foreningen Nydansker
er en forkortelse af det noget
længere navn ‘Foreningen
til integration af nydanskere
på arbejdsmarkedet’. Og det
er dét, der er vores mission
- at nedbryde barrierer
mellem nydanskere og
arbejdsmarkedet og gøre
mangfoldighed til et naturligt
og værdsat element i dansk
erhvervsliv.

INDLEDNING
Står I over for at skulle ansætte? Holder I
jobsamtaler med potentielle medarbejdere?
I så fald kan Foreningen Nydanskers
rekrutteringsguide være jer til hjælp.
Her finder I elleve generelle rekrutteringstrin
med tips til, hvad I som virksomhed skal
tænke på i rekrutteringsprocessen for at
sikre, at I finder den rette blandt ansøgerne
– samtidig med at I øger mangfoldigheden i
organisationen.
Held og lykke!
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OM GUIDEN

HVAD ER MANGFOLDIGHED?

Rekrutteringsguiden er skrevet med det formål at inspirere arbejdsgivere
til at gøre en ekstra indsats for at ansætte personer med en anden etnisk
baggrund end dansk. Hermed vil guiden forhåbentlig bidrage til at øge
mangfoldigheden på det danske arbejdsmarked.
Erfaringer har vist, at processen lykkes bedst, hvis ledelse og
medarbejdere sammen påtager sig opgaven, og når det sker med
afsæt i fælles forventninger og konkrete målsætninger. Samtidig har
mange arbejdsgivere oplevet, at mangfoldighed vokser frem nedefra
som summen af en række konkrete rekrutteringer og udvikling af enkle
løsninger uden forudgående ledelsestiltag eller ekstra tilførte ressourcer.

Mangfoldighed kan defineres på mange forskellige måder. Denne guide
tager udgangspunkt i, at mangfoldighed er en organisationside, som er
udviklet som reaktion på den immigration til Danmark, som har fundet
sted de seneste 30-35 år. Ud fra det perspektiv kan virksomheder øge
deres effektivitet og innovation ved at inkludere alle forskelle, som er
repræsenteret på arbejdspladsen og i samfundet.

Trin for trin...
•

Guiden kan være til hjælp og støtte i begge de ovenfornævnte typer af
processer. Dels som inspiration til en bevidst ledelsesproces. Og dels som
en anvendelig og overskuelig håndbog for medarbejderen, der leder
efter effektive løsninger i en travl hverdag.
SÅDAN ER GUIDEN SAMMENSAT
Guiden er udformet, så den følger en normal rekrutteringsproces
og er bygget op over 11 forskellige trin, der er indledt med konkrete
anbefalinger.
Guiden kan læses i forbindelse med en fælles diskussion om
arbejdspladsens mangfoldighed og fungere som en mangfoldighedstjekliste. Den kan også bruges som et opslagsværk i specifikke
rekrutteringssituationer, da den rummer en række anvendelige og
konkrete forslag til, hvordan I kan styrke mangfoldigheden i jeres
organisation.
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•

På trin 1 gennemgås det,
hvordan I kan udarbejde en
mangfoldighedsstrategi til
hjælp i rekrutteringssituationer og
mangfoldighedsarbejdet i virksomheden
generelt.
På trin 2 og 3 behandles spørgsmål om, hvordan I
identificerer de krav og behov, som er relevante for
rekrutteringen, og hvilke af disse der bør betragtes
som nødvendige og passende.

•

På trin 4 diskuteres det, hvordan den ledige stilling bedst
kommunikeres ud til potentielle kandidater.

•

På trin 5 til 9 gennemgås udvælgelses- og ansættelsesprocesser
fra et mangfoldighedsperspektiv.
•

På trin 10 og 11 behandles forskellige foranstaltninger,
der kan bidrage til at sikre, at den tid og energi, som
I har investeret i at øge mangfoldigheden og finde
den rette kandidat, virkelig bliver besværet værd.
Det drejer sig om enkle tiltag i forbindelse med
introduktion af og opfølgning på den nyansatte.

MOTIVATION
Hvorfor have fokus på mangfoldighed? Svaret er ganske enkelt - fordi vi
er forskellige, og mangfoldigheden i de fleste lande i verden vokser hver
dag. Forskelle er med andre ord noget, som alle arbejdsgivere er nødt til
at forhold sig til.

Når vi taler om mangfoldighedsledelse er det ofte begrænset til at omfatte
forskelle i alder, etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handikap,
helbred og race. Hertil kommer uddannelsesbaggrund, familiesituation,
erhvervserfaring, livserfaring og geografiske tilhørsforhold.

I mange sammenhænge er forskelle lig med fordele. Det kan fremme
læring, nytænkning, omstillingsparathed og innovativ problemløsning.
Det velkendte, behagelige og trygge er ganske vist umiddelbart rarere
end mødet med det ukendte, men kravet om udvikling, ny teknologi og
behovet for nye kompetencer har for de fleste betydet, at det er blevet en
kvalitet i sig selv at kunne se muligheder i forandring.

Stillet over for disse parametre er meget få personer ens, deri ligger
hele betydningen af mangfoldighedsbegrebet. Medarbejdere bidrager
til arbejdspladsen med forskellige kompetencer, og de har forskellige
muligheder for at udnytte de ressourcer og udviklingsmuligheder, som
virksomheden stiller til rådighed.

Det er meget individuelt, hvilke fordele den enkelte arbejdsgiver kan
opnå ved at rekruttere med fokus på mangfoldighed. Men fakta er, at
Danmark langsomt forandres i retning mod større mangfoldighed. Man
kan derfor fristes til at påstå, at danske virksomheder selv kan bestemme,
hvornår de vil arbejde med mangfoldighed, men ikke om de vil.

I denne guide fokuserer vi først og fremmest på mangfoldighed i
relation til etnicitet. Det gør ikke indsatsen mindre relevant i forhold til
de øvrige elementer af mangfoldigheden, idet processerne og vejene til
mangfoldighed ofte er de samme.

Spørgsmålet er derfor, om man ønsker at placere sin virksomhed blandt
“the first movers” og derved få chancen for at samarbejde med offentlige
myndigheder, NGO’er og politiske aktører om at finde løsninger på
de udfordringer, som samfund og erhvervsliv står over for. Det giver
fordele i forhold til branding og rekruttering af talenter blandt nye
medarbejdergrupper.
Man kan også vente til “støvet har lagt sig”, og afprøvede metoder er
fundet. Men mangfoldigheden er kommet for at blive, og om 20 år vil
alle danske arbejdspladser have ansat medarbejdere med anden etnisk
baggrund end dansk.
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MULIGE FORDELE
Hvis man skal ansætte mangfoldigt, så vil de fleste opleve at skulle gøre
en ekstra indsats. Derfor er det vigtigt at lade sig motivere af de mulige
fordele, der ligger i at gøre denne indsats.
Mangfoldighed betyder, at din virksomhed fortsat kan ansætte den
bedst kvalificerede medarbejder, uanset køn, alder, etnicitet eller
eventuelle handikap. Således ændrer virksomheden sig løbende i takt
med omgivelserne.
Større mangfoldighed gør din virksomhed mere attraktiv. Det skaber en
arbejdsplads med højt til loftet og med plads til personlig udvikling og
tolerance over for hinanden.
Mangfoldighed bidrager til innovation, forandringsparathed, fleksibilitet
og læring. Mangfoldighed bidrager til, at virksomheden får et positivt
omdømme. Det er en fordel i forhold til rekruttering såvel som i relation
til kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
Endelig kan man vælge at se mangfoldighed som en forsikring. Uanset
om man som medarbejder passer godt til job og erhvervsliv med sin
nuværende identitet og alder, så får de fleste brug for i en eller flere
perioder af deres liv at nyde særlige hensyn på deres arbejdsplads. Om
ikke andet så bliver vi jo alle ældre.
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MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

Det sparer ganske vist tid at handle rutinemæssigt, når nye medarbejdere
skal ansættes, men det er sjældent til gavn for mangfoldigheden i
en virksomhed. Har I som mål at skabe større mangfoldighed i jeres
organisation, kan det derfor være en god ide at tage sig tid til at
sammensætte en mangfoldighedsstrategi. En sådan strategi giver et
bedre resultat – som desuden bliver lettere at måle.

•

Desuden kan uhensigtsmæssigt store ujævnheder i indsatserne i forskellige
afdelinger af en virksomhed spænde ben for mangfoldighedsindsatserne.

De mest effektive strategiske tiltag for at
fremme mangfoldigheden er at...

Opfind ikke hjulet på ny. Tag
udgangspunkt i andres succeser i
arbejdet med mangfoldighed.

•

...definere den nuværende situation.
Hvordan tegner mangfoldigheden sig i
organisationen i dag?

•

Etablér et fælles udgangspunkt og præcise
målsætninger.

•

•

Definér klare rammer for indsatsen og afsæt de
nødvendige ressourcer.

...sørge for at jeres kolleger også forstår, hvorfor
I har brug for at gøre jeres virksomhed mere
mangfoldig. Det er meget lettere at gennemføre
forandringer, når der er enighed om, hvorfor de bør
gennemføres.

•

Udpeg en ansvarlig for indsatsen.

•

•

Tøv ikke med at bede om råd og vejledning hos mere
erfarne kræfter.

...opstille målbare kriterier og en klar ramme for
indsatsen.

•

...afsætte de nødvendige midler.
Mangfoldighedsindsatser kræver både tid og
engagement.

•

...udpege en eller flere ansvarlige for løbende at
vurdere indsatsen og resultaterne.

•

...tage udgangspunkt i andres succeser

Afhængig af om I er en stor eller lille organisation, ser mulighederne og
udfordringerne forbundet med en mangfoldighedsindsats forskellige ud.
Lidt firkantet kan man sige, at små virksomheder og enkelte afdelinger
umiddelbart har lettere ved at udfolde mangfoldighed i praksis, fordi
tolerance og tilpasning ikke kræver ændringer i personalehåndbøger og
omfattende overenskomster. Omvendt kan det være svært at få taget et
stort skridt fremad uden de konkrete politikker, mål og rammer, som ofte
findes i store virksomher.
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Et godt råd, der har hjulpet mange virksomheder i gang, er at inddrage
andre virksomheders erfaringer og succeser på området. Der er allerede
udviklet mange gode mangfoldighedspolitikker på danske arbejdspladser,
og deres forskelle til trods er de alle gode og inspirerende at skele til, når I
skal igangsætte en mangfoldighedsindsats i jeres organisation.
Særlig godt er det, hvis andre i samme branche har gjort sig bemærkede
med en mangfoldighedsindsats. I så fald vil det som regel være lige til at
overføre ideer og tanker direkte til jeres virksomhed.
NUVÆRENDE SITUATION:
HVORDAN SER MANGFOLDIGHEDEN UD HOS OS?
Hvis man skal opstille en indsats for
mangfoldighed, er det fornuftigt at
definere udgangspunktet, hvorfra
indsatsen begynder. Det enkleste
parameter er at opgøre, hvor mange
procent af medarbejderne, der har
anden etnisk baggrund end dansk.
Nogle virksomheder opgør dette for
henholdsvis vestlige og ikke-vestlige
lande.
Der findes eksempler på virksomheder, der har svært ved at øge
mangfoldigheden gennem almindelige ansættelser, men som i stedet har
haft held til at øge antallet af medarbejdere med udenlandsk baggrund
gennem praktikordninger og deltidsansættelser.
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Samtidig er det vigtigt at huske, at det ikke alene er antallet af
medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, som afgør, hvor
vellykket mangfoldigheden i en virksomhed er. Det er ligeså vigtigt at
undersøge, hvor i organisationen disse personer arbejder. Hvordan ser
det for eksempel ud med mangfoldigheden på de højeste niveauer i
virksomheden?

HVOR SKAL VI HEN?

Med kendskab til de nuværende forhold er næste skridt at etablere
en forståelsesramme for, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig
hen. Hvad er målet?
En konkret målsætning kan være at fastsætte,
hvor mange procent af medarbejderne, I
mener, bør have etnisk minoritetsbaggrund.
En del organisationer har som mål at lade
medarbejdersammensætningen afspejle det
samfund, som omgiver virksomheden. Har
I et sådan mål, findes der flere forskellige
parametre, I kan benytte jer af. Hvis der for
eksempel i kommunen er 8 procent etniske
minoriteter, kan det være en god ide også at
sætte det procenttal som mål for personalesammensætningen. Eller man
kan have som mål, at en vis andel af de årlige ansættelser er personer
med minoritetsbaggrund.
Man kan naturligvis have mange andre former for målsætninger. I, som
ansatte, er umiddelbart de bedste til at afgøre hvilke typer mål, der passer
bedst til jeres arbejdspladskultur og virksomhedens profil. En ting er dog
sikker - uden målsætninger bliver det svært at vurdere, om udviklingen
forløber, som I ønsker det.

KLARE KRITERIER OG RAMMER
Når udgangspunktet og målsætningen for indsatsen er fastlagt, er det
passende også at afgøre indsatsens intensitet. Det vil sige, hvor lang tid
skal der bruges, og hvor bred en indsats skal der sættes i gang for at nå
målet.
Hvis I for eksempel beslutter jer for at øge antallet af ansatte med
anden etnisk baggrund en dansk fra 3 procent til 9 procent, er det
begrænset, hvor hurtigt det kan gøres. Det er vigtigt, at der er en
rimelig sammenhæng mellem indsats og mål, så målsætningen
ikke på forhånd er umulig. Forskellige konjunkturforhold og særlige
omstændigheder i virksomhedens afdelinger skal ligeledes tænkes med,
så både ledelse og medarbejdere oplever, at der er overensstemmelse
mellem forventningerne og de kriterier og rammer, der er opsat for
mangfoldighedsindsatsen.
AFSÆT DE NØDVENDIGE MIDLER
Forandring kræver engagement. De fleste virksomheder, som arbejder
med mangfoldighed, oplever, at en målrettet indsats i perioder kræver
mange ressourcer. Nye rutiner skal indarbejdes samtidig med at nye
rekrutteringsværktøjer skal tilpasses virksomheden. Mange virksomheder
har for eksempel indført mentorprogrammer for nyansatte. Desuden
prioriterer nogle arbejdsgivere at iværksætte holdningsbearbejdende
indsatser.

UDPEG EN ANSVARLIG INDSATSLEDER

Virksomheder, der med succes har arbejdet med mangfoldighed, har ofte
det til fælles, at de har udpeget én eller flere ansvarlige for processen.
Personer, der løbende moniterer indsatsen, og som lejlighedsvist evaluerer
og gør opmærksom på delresultater af indsatsen over for organisationen.
TAG TEMPERATUREN PÅ MANGFOLDIGHEDEN
Inden I påbegynder mangfoldighedsindsatsen, er det en god ide at tage
en snak med kollegerne om, hvordan I ser på mangfoldighed i jeres
organisation.

Hertil kan I anvende Foreningen Nydanskers ’Procesværktøj til
mangfoldighedsledelse’, som kan downloades via www.foreningennydansker.dk. Værktøjet indeholder en række udsagn om mangfoldighed,
som ledelse og medarbejdere hver for sig kan forholde sig til. Når I
efterfølgende sammenlægger jeres svar, får I dels en profil som viser, hvor
parate I er til at arbejde med mangfoldighedsspørgsmål, dels en række
spørgsmål, som I sammen kan diskutere.
FÅ RÅD OG VEJLEDNING
Ud over den hjælp som profilværktøjet kan give jer, er det altid et
godt råd at inddrage erfarne konsulenter i opstartsfasen. Det betyder
ofte en genvej til en god proces. Har I spørgsmål til arbejdet med
mangfoldighedsledelse, er I altid velkomne til at kontakte Foreningen
Nydansker. Råd og vejledning om mangfoldighedsspørgsmål er gratis for
vores medlemmer.
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BEHOVSANALYSE

Har I behov for at øge mangfoldigheden i jeres organisation? Det er
et spørgsmål, som bør besvares, inden arbejdet med behovsanalysen
påbegyndes. Hvis I som rekrutteringsansvarlige desuden definerer
de krav og eventuelle udfordringer, der er forbundet med at ansætte
personer fra underrepræsenterede grupper, bliver det enklere at arbejde
målrettet mod en mere mangfoldig arbejdsplads.
•

Har I behov for et særligt
mangfoldighedsfokus i relation til den
aktuelle rekruttering?

•

Er der nogle specifikke udfordringer forbundet
med mangfoldighedsindsatsen inden for jeres
afdeling eller i virksomheden generelt?

•

Er der nogle implicitte behov (for eksempel krav
om åbenhed eller kommunikationsevner) relateret
til stillingen som bør præsenteres som eksplicitte
kompetencebehov?

VURDÉR BEHOVET FOR EN KONKRET MANGFOLDIGHEDSINDSATS
Inden I beslutter jer for at sætte en mangfoldighedsindsats i gang, er det
en god ide at vurdere forudsætningerne for indsatsen i forhold til den
specifikke rekruttering. Hvor fokuseret bør indsatsen være i den konkrete
afdeling? Ligger de tæt på eller langt fra virksomhedens målsætning?
Har afdelingen overhovedet behov for en mangfoldighedsindsats eller er
man allerede godt på vej mod større mangfoldighed?

BEHOVSANALYSE

MANGFOLDIGHED UDFORDRER
Det er vigtigt at opstille realistiske forventninger til forandringen. Derfor
er det hensigtsmæssigt at forsøge at besvare spørgsmål som; “Hvor
mange personer med anden etnisk baggrund end dansk er det realistisk,
at afdelingen eller virksomheden rekrutterer?”.

Samtidig bør I definere de krav, kompetencebehov og eventuelle
forhindringer, som I tror kan gøre det specielt problematisk at ansætte
individer med en anden baggrund end dansk. Stilles der for eksempel krav
om danske eksaminer? Er der nogle særlige forhold omkring beklædning,
eller stiller virksomheden krav til tilrettelæggelse af arbejdstid? Flere
virksomheder, som har iagttaget sådanne tilsyneladende fastlåste krav,
har oplevet, at de som regel kan justeres, så barrierer for at ansætte
kandidater med minoritetsbaggrund forsvinder.
BEHOVET FOR MANGFOLDIGHED SOM SPECIFIKT PARAMETER
Hvis afdelingen allerede er i balance med hensyn til at have
mangfoldigheden repræsenteret blandt de ansatte, er behovet for
en særlig indsats givetvis begrænset. Hvis medarbejderne derimod
ser mere eller mindre ens ud, er det en rigtig god ide at se særlig nøje
på indsatsmulighederne. Således når man lettere det fælles mål for
virksomhedens mangfoldighed.
IMPLICITTE BEHOV SOM KAN SPILLE EN ROLLE
En række forhold, som ikke altid kommer direkte til udtryk, har vist sig
at spille en rolle ved rekruttering af medarbejdere med udenlandsk
baggrund. Et eksempel kan være, at det ofte er kulturelt betinget,
hvordan personer opfatter en leder. Derfor er det en god ide, hvis I under
ansættelsessamtalen forklarer ansøgeren, hvordan virksomhedens
ledelsesstruktur ser ud. Hvordan er medarbejdernes muligheder for at
påvirke ledelsen og tage initiativ til forandringer?
Forskellige samarbejdsformer stiller forskellige krav til kommunikation,
initiativ og åbenhed. Derfor bør du altid overveje, om sådanne krav
tydeligt skal præsenteres som behov eller krav i en stillingsannonce eller
under en samtale.
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STILLINGSBESKRIVELSE

Som modsvar til behovsanalysen bliver der ofte opstillet en
kompetenceprofil - hvad forventes af den rette kandidat til stillingen? Men
kompetencer findes i et hav af varianter, og ansøgere, der tilsyneladende
har helt forskellige kvaliteter, kan ofte være lige kvalificerede til at varetage
en stilling. Lad jer derfor ikke påvirke, hvis en ansøger har erhvervet sig
sine kompetencer fra uddannelser eller virksomheder, I ikke selv kender.
• Beskriv arbejdsopgaverne – ikke
kompetencekravene.

STILLINGSBESKRIVELSE

•

Opdel kompetencerne i “need to have” og
“nice to have”.

•

Vær præcis i forhold til sprog og kulturelt
påvirkede detaljer.

•

Sæt fokus på virksomhedens værdier frem for den
fysiske hverdag.

•

Gå jobannoncen igennem for eventuelle kulturelle
koder.

BESKRIV OPGAVERNE I STEDET FOR KOMPETENCEKRAVENE
Når I udformer stillingsbeskrivelsen, er det en god ide at lade
arbejdsopgaverne stå centralt i stedet for forventningen til, hvilke
kompetencer der matcher dem. Mulige identifikationer såsom konkrete
uddannelser, kurser og erfaringer fra lignende stillinger kan nævnes,
men det bør understreges, at andre tilgange også er meget velkomne.
Det giver plads til, at kandidaten redegør for, hvorfor han eller hun er
kvalificeret til stillingen, i stedet for at vedkommende skal bruge meget
energi og plads på at sammenligne sig med (og forsøge at passe ind i) en
snæver kompetenceprofil.

KERNEKOMPETENCER OG SUPPLERENDE KOMPETENCER
Et andet godt råd, hvis I ønsker at være specifikke omkring
kompetencebehov, er at etablere en kerne af primære og nødvendige
kompetencer (need to have), og derefter beskrive et sæt af kriterier, som
med fordel kan supplere disse (nice to have). Husk, at det meste kan læres,
hvis viljen er til stede.
VÆR EKSPLICIT OMKRING “KULTURELT BETINGEDE” KOMPETENCER
Hvis sprog indgår som en nødvendig kompetence i profilen, er det
væsentligt, at kravene og forventningerne hertil gøres specifikke. For
eksempel er det sjældent optimalt at skrive “du taler godt dansk”. For
hvad er godt dansk egentlig? Og hvem definerer det? Her kan I med
fordel kontakte for eksempel en udbyder af sprogundervisning for at få en
vurdering af, hvilket officielt niveau af dansk, der matcher virksomhedens
kompetencebehov.
SÆT FOKUS PÅ VIRKSOMHEDENS VÆRDIER
Som alternativ til at beskrive virksomhedens konkrete rammer, vælger
en del virksomheder, der arbejder med mangfoldighed, i stedet eller
som supplement, at beskrive virksomhedens værdier som for eksempel
ligestilling og socialt ansvar. Gennem tydeliggørelse af virksomhedens
værdier tiltrækker man en bredere målgruppe, samtidig med at chancen
for at finde passende kandidater øges.
RENS KOMPETENCEPROFILEN FOR KULTURELLE KODER
Sproget er ikke så neutralt, som vi ofte tror, og der er forskel på, hvordan
forskellige mennesker læser de samme ord. Det er derfor vigtigt, at der
ikke optræder passager eller sammenhænge i teksten, som ufrivilligt
fremhæver eller udgør barrierer for en eller flere kategorier af potentielle
kandidater.
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KOMMUNIKATIONSPLATFORM

For at øge chancen for at nå ansøgere med minoritetsbaggrund, er det
vigtigt at se sig om efter alternativer til de konventionelle kanaler for
opslag af ledige stillinger. Et eksempel på en direkte kommunikationskanal
mellem arbejdsgivere og arbejdssøgende nydanskere er Foreningen
Nydanskers “Jobnetværk for nydanskere”.
• Vælg andre medier, end dem
I traditionelt benytter jer af, når
ledige stillinger slås op.

KOMMUNIKATION

•

Præsentér virksomheden på nye måder.
Invitér for eksempel elever fra den lokale
sprogskoles danskhold på besøg.

•

Hold jer for øje, at visse brancher kan have et dårligt
rygte i oprindelseslandene - vær derfor gerne eksplicit
omkring virksomhedens værdier og etiske principper.

•

Får I stadig få ansøgninger fra personer med
minoritetsbaggrund? Tænk lokalt, innovativt og
anderledes, når det gælder annoncering.

SLÅ ALLE LEDIGE STILLINGER OP
Mange gør ofte brug af medarbejdernes netværk samt interne opslag,
når en stilling skal besættes. Det kan skyldes vane eller tidsmangel, men
ofte bunder det hovedsageligt i, at man tror, det er lettere at finde en
passende kandidat på den måde. Den forestilling stemmer dog sjældent
overens med virkeligheden - og desuden forbedrer metoden absolut ikke
virksomhedens mangfoldighedsprofil. Tværtimod. For at nå bredere ud,
er det derfor nødvendigt, at I annoncerer opslåede stillinger uden for
virksomhedens egne netværk.
BENYT FLERE FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSKANALER
At slå ledige stillinger op i dagspressen og på forskellige jobdatabaser har
sine fordele. En af disse er, at man på kort tid når ud til en bred skare af
potentielle ansøgere. Derfor kan det let tolkes som en generel mangel på
interesse blandt personer af anden etnisk oprindelse, hvis ansøgninger fra
denne gruppe alligevel udebliver. Som rekrutteringsansvarlige skal I dog
tænke på, at langt fra alle grupper i samfundet benytter sig af traditionelle
medier. Det er grunden til, at det i denne fase af rekrutteringen er
nødvendigt at udvide valget af kommunikationskanaler.
GØR BRUG AF JOBNETVÆRK BLANDT ETNISKE MINORITETER
Hvis der er etableret deciderede jobnetværk for etniske minoriteter,
bør man lade disse være et naturligt supplement til de konventionelle
kommunikationskanaler for rekruttering. Kontakt gerne Foreningen
Nydansker, hvis I fx ønsker at benytte ‘Jobnetværk for nydanskere’.
Erfaringen siger, at nydanskere generelt har en positiv opfattelse af
virksomheder, der benytter denne slags netværk og derigennem viser
interesse for at rekruttere blandt etniske minoriteter. Ud over at I som
virksomhed når ud til en bredere skare af ansøgere, får I gennem disse
netværk mulighed for at udvise særlig interesse og forståelse for ansøgere
med etnisk minoritetsbaggrund.
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VÆLG DE RETTE MEDIER
Medier retter sig altid mere mod visse befolkningsgrupper end andre.
Det er eksempelvis hovedsageligt unge, der læser gratisaviser såsom
Metroexpress, mens der er flere ældre, der læser lokalaviser. Hvilken
kommunikationskanal der er mest passende, varierer desuden fra
landsdel til landsdel.
Et tip er at rådføre jer med eventuelle medarbejdere med anden etnisk
oprindelse end dansk og høre vedkommende, hvilke medier de gør brug
af, eller om de har forslag til kommunikationskanaler, der når ud til etniske
minoriteter. Men spørg altid først, om medarbejderne synes, det er okay
at besvare den type spørgsmål.
PRÆSENTÉR VIRKSOMHEDEN PÅ EN NY MÅDE
Mange arbejdsgivere oplever, at det er svært at få personer med anden
etnisk oprindelse end dansk til at søge de stillinger, som bliver slået
op. Ved nærmere undersøgelse viser det sig ofte, at denne gruppe
overhovedet ikke har overvejet de pågældende virksomheder som
potentielle arbejdspladser - simpelthen fordi de ikke kendte til dem. En
del af løsningen kan være at præsentere virksomheden ved at invitere for
eksempel indvandrerforeninger og andre netværk for etniske minoriteter
på besøg på virksomheden.
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BRANCHER SOM HAR ET DÅRLIGT RYGTE I OPRINDELSESLANDENE
Intet eller et fejlagtigt kendskab til virksomheden kan, som nævnt
ovenfor, forhindre jobsøgende i at vise interesse for opslåede stillinger.
I nogle lande associeres byggebranchen for eksempel med et farligt og
usundt arbejdsmiljø. Og i mange lande har politiet et dårligt rygte. Det
er ikke alle der ved, at tilstandene er anderledes i Danmark, og det har
vist sig, at mange med udenlandsk baggrund har følt sig utrygge ved at
uddanne sig og søge job inden for bestemte brancher.
Derfor kan det være en god ide at vurdere, om misforståelser eller
manglende kendskab til virksomheden kan udgøre en barriere i forhold
til at få en bredere ansøgerskare.
TÆNK LOKALT, TÆNK INNOVATIVT, TÆNK ANDERLEDES
Når ingen andre initiativer fungerer, kan virksomheder ofte finde på
spændende, innovative og lavpraktiske løsninger at udføre lokalt. Således
benyttede et social- og sundhedscenter håndskrevne jobopslag i de
lokale dagligvareforretninger i områder med mange etniske minoriteter.
Det gav en større effekt end alle andre rekrutteringskanaler tilsammen. På
samme måde kan I i jeres virksomhed undersøge mulighederne for selv
at slå stillinger op på en ny og anderledes måde. Her er det kun fantasien,
der sætter grænser!
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UDVÆLGELSE

Er informationen om den ledige stilling nået frem til alle typer af
kandidater? Hvis hele grupper - for eksempel kvinder eller personer med
anden etnisk baggrund end dansk - er fraværende blandt ansøgerne, kan
det være en god ide at undersøge hvorfor og på den baggrund forsøge
at supplere ansøgerfeltet.
•

Sortér ikke overkvalificerede
kandidater fra automatisk - de har ofte
en realistisk opfattelse af stillingen.

•

Se dig ikke blind på karakterer. Personer med
et andet modersmål end dansk kan have lavere
karakterer i sprog, men det har ikke nødvendigvis en
betydning for, hvor kvalificerede de er til den opslåede
stilling.

•

Kulturelle tilhørsforhold kan påvirke ansøgningens
udformning.

HUSK DE SAGLIGE KRITERIER, NÅR DER UDVÆLGES
Man kan let bortsortere interessante kandidater ved at stirre sig blind på
kompetencer, som føles sikre, fordi man allerede har erfaringer med dem.
Det er derfor vigtigt at fastholde fokus på de faktiske arbejdsopgaver, som
hører til den ledige stilling. Husk derfor at være åben over for ansøgere,
som har andre typer af kompetencer, erfaringer og uddannelser, og tag
jer tid til at overveje, om disse kandidater kan løse opgaverne lige så godt
som gennemsnitsansøgeren.

SUPPLER ANSØGERFELTET, HVIS DET ER MULIGT
Det kan være gavnligt aktivt at opsøge potentielle kandidater fra den eller
de grupper, som plejer at være underrepræsenterede blandt ansøgere.
Lad derefter én eller flere kandidater fra de pågældende grupper indgå i
bedømmelsen på lige fod med de øvrige ansøgere.

UDVÆLGELSE
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OVERKVALIFICERET ELLER REALISTISK INDSTILLET?
En kandidat som tilsyneladende virker overkvalificeret, kan vise sig at
være realistisk indstillet til jobbet. Hvis det er tilfældet, er der ingen fare
for, at ansøgeren bliver skuffet over arbejdsopgaverne, når ansættelsen
er en realitet.
En del akademikere har for eksempel ikke kunnet realisere samme type
arbejde i Danmark, som de havde i deres hjemland. Men disse personer
har mange værdifulde kompetencer som, sammen med realistiske
forventninger til ansættelsen, kan betyde karrieremæssig fremgang på
længere sigt. Også selvom de til at begynde med må starte på et niveau
under deres evner. Hvis man desuden stiller personen mulighed for
videreuddannelse og udvikling i udsigt, er det meget muligt, at man som
virksomhed erhverver sig en pålidelig og loyal kollega i mange år.

KULTURELLE TILHØRSFORHOLD KAN PÅVIRKE ANSØGNINGEN
Der er stor forskel på, hvordan ansøgninger bliver skrevet, designet og
opstillet samt hvordan et CV bliver udfærdiget. Her kan kultur og tradition
spille meget stærkt ind. Derfor kan det være svært at afgøre i hvor høj grad
formidlingsformen/selve ansøgningen, frem for de faktuelle oplysninger i
den, skal bedømmes.
Det siges ofte, at kvinder generelt er forsigtige med at påstå, at de er i
stand til at løse mange opgaver, mens mænd i højere grad fremfører, at
de kan klare det meste. Nogle vil finde det umådeligt svært at omtale de
sider af sig selv, som de kan forbedre, mens andre nævner dette som en
naturlig og positiv del af deres profil.
Nogle finder det naturligt at præsentere sine erfaringer og bedrifter
selektivt, mens andre på baggrund af deres kultur gerne beskriver hele
deres liv fra a til z.
Billeder og andre grafiske detaljer kan umiddelbart skabe en
positiv interesse, men det ændrer selvfølgelig ikke på det faktum,
at det er kompetencerne, som er de væsentlige, og de skal passe til
arbejdsopgaverne. Alt dette er vigtigt, at I holder jer for øje, når I kigger
ansøgningerne igennem.
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SAMTALE

Undersøgelser har vist, at forskelle i kultur, køn, alder og livserfaring ofte
spiller en alt for stor rolle i rekrutteringsprocesser. Vær derfor bevidst
om jeres egne fordomme, og lad ikke forskelle i forventninger, kulturelle
koder, umiddelbar fremtoning og kropssprog udgøre en barriere, når I
møder en kandidat til en jobsamtale.
•

Sammensæt ansættelsesudvalget
med omtanke. Tænk gerne i
mangfoldighed allerede her!

•

Indkald ansøgere fra underrepræsenterede
grupper til samtale.

•

Lad ikke kulturelle forskelle dominere en samtale.

•

Visse emner bør ikke berøres under en samtale.

•

Vær forsigtig med humor og indforstået sprog.

INDKALD ANSØGERE FRA UNDERREPRÆSENTEREDE
GRUPPER TIL SAMTALE
Virksomheder, der rekrutterer med mangfoldighed for øje, har ofte
særlige rutiner i denne forbindelse. Hvis eksempelvis etniske minoriteter
er underrepræsenterede blandt medarbejdere, så indkaldes eventuelle
kandidater fra denne gruppe til samtale, uanset om de umiddelbart
vurderes at være kvalificerede til stillingen eller ej.
Når virksomheder tager denne beslutning, er det dels fordi, at de er klar
over, at ansøgere fra denne gruppe i nogle tilfælde har flere og bedre
kompetencer, end deres ansøgning giver udtryk for, dels for at træne
i at føre samtaler med denne gruppe og ikke mindst for at sende et
markant positivt signal, om at virksomheden er interesseret i at rekruttere
medarbejdere fra denne gruppe. Virksomheden skaber på denne måde
et positivt omdømme, som spredes via de etniske minoriteters egne
netværk.

SAMMENSÆT ANSÆTTELSESUDVALGET MED OMTANKE
Sammensætningen af det udvalg, der skal foretage ansættelsessamtaler,
er yderst vigtig og bør så vidt muligt være mangfoldig. Dels fordi det er et
godt sted at starte for en virksomhed, som vil øge mangfoldigheden i hele
organisationen. Og dels fordi forskellige medarbejdere lægger mærke til
forskellige detaljer, hvilket skaber de mest gunstige forudsætninger for at
finde den rette kandidat til stillingen.

SAMTALE
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LAD IKKE KULTURELLE FORSKELLE DOMINERE SAMTALEN
Det kan være både interessant og udviklende at høre om de elementer,
der udgør en kandidats kulturelle identitet. Vær dog opmærksom på, at
etnisk oprindelse, køn og alder ikke bør have nogen afgørende betydning,
når der stilles spørgsmål i en jobsamtale.
Når kandidaten forlader rummet skal oplysninger om personens
kompetencer overvejes - intet andet. De ansvarlige for ansættelsen bør
have det in mente under samtalen med kandidaten.
EMNER SOM IKKE BØR BERØRES UNDER SAMTALEN
En jobsamtale bør ikke handle om race, religion, politisk anskuelse,
seksuel orientering, nationalitet, social eller etnisk baggrund, graviditet,
helbredsmæssige forhold eller lignende emner, som ikke er relevante for
de opgaver, kandidaten skal vurderes i forhold til.
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PAS PÅ MED HUMOR OG INDFORSTÅET SPROGBRUG
Humor og almindelige samfundsforestillinger er i høj grad kulturelt
betingede og kan derfor let misforstås. Ironi og sarkasme, som er særligt
hyppigt forekommende i nordiske kontekster, er især følsomt. Personer
fra andre kulturer kan have svært ved at afkode denne form for humor
med samme sikkerhed som danskere. Det kan skabe usikkerhed for
kandidaten, og derfor bør I forsøge at anvende et så simpelt og neutralt
sprog som muligt, når I afholder jobsamtaler.
GIV GODE, VELARGUMENTEREDE AFSLAG
I rekrutteringsprocesser er der som regel mange flere afslag end
ansættelser, og de fleste virksomheder har en god og gennemarbejdet
procedure for at give høflige og korrekte afslag.
Når afslag gives til kandidater fra minoritetsgrupper, er virksomheder
med et mangfoldighedsfokus ofte ekstra opmærksomme på at give
velbegrundede og detaljerede svar på, hvorfor udfaldet blev negativt.
Denne indsats skal ses som en hjælp til kandidaten, for at han eller hun
kan arbejde videre med sine kompetencer, ikke som et forsvar mod
en bevidst eller ubevidst formodning om at være udsat for negativ
forskelsbehandling.
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REFERENCER

Formålet med at anvende referencer er at forsikre sig om, at den
information, som kandidaten bygger sin præsentation på, stemmer
overens med virkeligheden. Dette trin i rekrutteringsprocessen skal dog
betragtes som en formalitet snarere end et detektivarbejde.
•

Få hjælp til at vurdere
uddannelsespapirer, som I er usikre på.

•

Husk at ikke alle tidligere arbejdsgivere arbejder
med mangfoldighed.

•

Kontakter I udenlandske virksomheder for reference,
så tænk på at rutinen med at tage referencer i
forbindelse med ansættelse ikke er lige brugt i alle
dele af verden.

FÅ HJÆLP TIL AT VURDERE UDDANNELSESPAPIRER, SOM I ER USIKRE PÅ
Hvis I ikke tidligere har foretaget en egentlig saglig vurdering af
uddannelsespapirer, som I ikke har erfaring med, så er det vigtigt i denne
sidste fase af ansættelsen. Styrelsen for Videregående Uddannelser (www.
fivu.dk) kan rådgive jer i denne forbindelse.

REFERENCER

HUSK AT IKKE ALLE TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE ARBEJDER MED
MANGFOLDIGHED
Hvis I tager kontakt til kandidatens tidligere arbejdspladser, er det vigtigt
at huske, at ikke alle virksomheder tænker i mangfoldighedsbaner.
Derfor er det vigtigt, at I lytter efter objektive vurderinger fra tidligere
arbejdsgivere, og kun i særlige tilfælde lader subjektive synspunkter
spille en rolle.
Skulle I erfare forhold, som I finder problematiske og som adskiller sig
markant fra den information, kandidaten selv har givet jer, bør I give
vedkommende mulighed for at give sin egen version af historien. Dette
er vigtigt, da kandidaten kan have erfaringer med diskrimination, og det
bør udelukkes, før I handler på den nyerhvervede information.
HVIS I TAGER KONTAKT TIL VIRKSOMHEDER I UDLANDET
At tage referencer i forbindelse med en ansættelse er ikke lige brugt
overalt på det internationale arbejdsmarked. I kan opleve at støde på
såvel tilbageholdenhed som mistro og manglende lyst til at udtale sig.
Dette bør ikke tolkes i kandidatens disfavør. Omvendt bør en eventuel
sprogbarriere dog ikke afholde afdelingen eller virksomheden fra at
foretage et fyldestgørende tjek af kandidatens erhvervserfaringer.
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TESTS

Det er almen anerkendt, at tests ikke må tillægges for stor betydning,
men helst skal bruges med omtanke som en del af en samlet beslutning.
Personlighedstests kan dog være et godt supplement til jobsamtalen,
idet de muligvis kan fremhæve kompetencer, som ikke kommer frem i
samtalesituationen.
•

Kultur kan have stor indflydelse på
testresultatet.

•

Sprog kan være en barriere i forbindelse med tests.

•

Ikke alle føler sig godt tilpas med at blive testet.

IKKE ALLE FØLER SIG GODT TILPAS MED AT BLIVE TESTET
De fleste europæere forholder sig ganske afslappet til en testsituation.
Tests og eksaminer er en naturlig del af vores uddannelsessystemer,
hvilket betyder, at de færreste forbinder disse situationer med afgørende
barrierer. Men også her er det vigtigt at huske, at det naturlige ved dette
delvist er udtryk for en kulturel tilpasning, og at denne opfattelse derfor
ikke nødvendigvis deles af alle.

KULTUR KAN HAVE STOR INDFLYDELSE PÅ TESTRESULTATET
De tests, som normalt bruges i forbindelse med rekruttering, kan give
uventede resultater, når personer med anden etnisk baggrund udfører
dem. Det har flere virksomheder, der rekrutterer med mangfoldighed
for øje, oplevet. Oftest skal grunden til det findes i betydninger og
vægtninger i afkodningen af ord.
Der er ganske enkelt forskel på, hvilke billeder og associationer ord
fremkalder hos forskellige mennesker, og her kan kulturel baggrund
spille en stor rolle. Eksempler kan være ord som “autoritetsopfattelse” og
“eventyrlysten”, som kan forstås på meget forskellige måder alt efter den
kulturelle kontekst, de læses i.

TESTS

SPROGET KAN VÆRE EN BARRIERE I FORBINDELSE MED TESTS
Ud over de kulturelle filtre, som gør at vi opfatter ord på forskellige måder,
kan også sprog spille ind, eftersom ord på andet eller tredje sprog afkodes
væsentligt mindre nuanceret. Således vil samme test i nogle tilfælde give
to forskellige resultater hos samme kandidat på henholdsvis dansk og
modersmålet.
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ANSÆTTELSE

Når alle formaliteter er afklaret, og virksomheden har udvalgt sin nye
medarbejder, er ansættelsesprocessen næsten i mål. Men selv i den sidste
fase af rekrutteringen er der elementer, som med fordel kan overvejes for
at hjælpe mangfoldigheden til rette i afdelingen eller virksomheden.
•

Lønforhandling kan kræve introduktion.

•

Forklar og gennemgå praktiske forhold
grundigt.

•

Husk på at faglige tilhørsforhold kan opfattes meget
forskelligt i forskellige kulturer.

•

Forbered kollegerne.

GODE RÅD OM LØNFORHANDLING
I mange brancher i Danmark findes der rammer og overenskomster, der
på forskellig vis er regulerende for løndannelsen. Dertil kommer kriterier,
der ligger til grund for supplerende lønelementer såsom provision og
bonusaftaler.

VÆR GRUNDIG OMKRING DET PRAKTISKE
De fleste virksomheder kender værdien af grundighed i selve
ansættelsesfasen. Det er vigtigt at være korrekt og præcis, når det
gælder afklaring af ansættelsesvilkår, ansættelsesbrev og beskrivelse af
arbejdspladsen og lignende rammer.
FAGLIGE TILHØRSFORHOLD
I de fleste nordiske lande er det naturligt, at tilhørsforhold til fagforeninger
eller andre faglige organisationer drøftes i forbindelse med ansættelsen.
Ofte reguleres ansættelsesvilkår for eksempel på baggrund af kollektive
aftaler. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at også på dette område
er der store forskelle fra kultur til kultur i forhold til, hvordan faglige
organisationer opleves.
Hvis det faglige tilhørsforhold spiller en rolle i jeres virksomhed, så er
det vigtigt, at der bliver givet en grundig introduktion til, hvorfor det er
sådan, og hvad kandidaten får ud af sit tilhørsforhold.
FORBERED KOLLEGERNE
Når ovenstående elementer er faldet på plads, er det tid til at præsentere
de ansatte i den aktuelle afdeling for deres nye kollega. Det er vigtigt,
at denne præsentation inkluderer det beslutningsgrundlag, som
ansættelsesudvalget har bygget ansættelsen på, samt de overvejelser og
tanker, som I har gjort jer i løbet af processen.

Det er en integreret del af den europæiske arbejdsmarkedskultur, som
vi sjældent tænker over. Men det kan udgøre ny viden for andre, og
virksomheder der rekrutterer mangfoldigt har oplevet, at lønforhandlinger
i forbindelse med en ansættelse kan være en udfordring.

ANSÆTTELSE

Da lønsamtalen af mange betragtes som central, bør disse lønmæssige
aspekter være genstand for en god introduktion, hvis der er behov.
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MENTORORDNING

En del virksomheder, der arbejder med et mangfoldighedsfokus, benytter
mentorordninger som et effektivt værktøj, når en ny medarbejder skal
introduceres til arbejdspladsen. Mentorordningen hjælper den nye
kollega til hurtigt at føle sig som en naturlig del af medarbejdergruppen,
samtidig med at han eller hun får en indgående forståelse for, hvordan alt
fungerer på den nye arbejdsplads.

•

Gør brug af en mentorindsats som
introduktionsværktøj.

•

Mentorindsatsen sikrer fastholdelse.

•

Mentorindsatsen kan samtidig bidrage til udvikling af
såvel nye som eksisterende medarbejdere.

HVORFOR ETABLERE EN MENTORORDNING?
En mentorordning kan hjælpe virksomheden til at rekruttere bredere.
Det kan vise sig yderst vigtigt, idet mange virksomheder i dag mangler
kvalificeret arbejdskraft, eller kommer til det inden for en kort årrække.
Ved hjælp af mentorordninger er det muligt at ansætte nye typer af
medarbejdere, der har de rette faglige kvalifikationer, men som måske
har været væk fra arbejdsmarkedet et stykke tid, eller som har et meget
begrænset kendskab til det danske arbejdsmarked.

MENTOR

Mentorordninger kan også være en stor hjælp ved sproglige udfordringer,
idet det herigennem er muligt at gennemgå arbejdsgange og rutiner
mere grundigt med den nyansatte, end der normalt er tid til.

MENTORINDSATSEN SIKRER FASTHOLDELSE
Mange oplever, at en mentor medvirker til, at udfordringer, gnidninger og
konflikter i indkøringsperioden lettere bliver overvundet, så oplæring af
den nye medarbejder går hurtigere og mere problemfrit. Det betyder, at
den uproduktive startperiode bliver kortere, at medarbejderen kommer
hurtigere i gang med at løse opgaver, og samtidig øges chancen markant
for, at medarbejderen bliver fastholdt på arbejdspladsen.
En mentorordning sætter fokus på rummelighed og tolerance blandt de
ansatte, idet mentorer i dagligdagen erfarer og bearbejder eventuelle
barrierer og udfordringer for samarbejdet i afdelingen. Den erfaring kan
endvidere bruges til at udvikle virksomheden i en mere mangfoldig og
rummelig retning.
MENTORORDNINGEN SOM UDVIKLING AF MEDARBEJDERE
Mange virksomheder bruger i dag mentorordninger som en del
af den interne personaleudvikling. Gennem rollen som mentor får
medarbejderne trænet forskellige mentor- og coachingredskaber.
Mentorrollen fører gerne til større refleksion i arbejdet og hverdagen,
og mentorerne får således både et fagligt og et personligt udbytte af
mentorrelationen.
Foreningen Nydansker har udviklet flere guider til mentorindsatser.
Kontakt Foreningen Nydansker for mere information.
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OPFØLGNING

OPFØLGNING

Når jeres afdeling eller virksomhed har ansat kolleger med anden etnisk
baggrund end dansk, er det naturligt, at I spørger jer selv, om I som virksomhed
virkelig får udnyttet de mulige fordele ved mangfoldigheden.
•

Bruger I mangfoldigheden udviklende?

•

Hvordan ser det ud med utilsigtet forskelsbehandling?

•

Hvis medarbejderen stopper efter kortere tids ansættelse find ud af hvorfor!

BRUGER I MANGFOLDIGHEDEN UDVIKLENDE?
Ofte kommer fordelene ved mangfoldighed ikke af sig selv. Ved at gøre
omverdenen opmærksom på initiativet, skabes et positivt billede af jeres
arbejdsplads. Det kan være en fordel i forbindelse med fremtidig rekruttering.
I bør også diskutere, i hvilken grad mangfoldigheden kommer til udtryk i jeres
organisation. Opmuntres forskellene, og leder de til større kreativitet?
UTILSIGTET FORSKELSBEHANDLING
Næsten alle virksomheder støder på ubevidste barrierer, der i varierende omfang
giver nogle medarbejdere større fordele end andre. Derfor er det utroligt vigtigt,
at I forsøger at opretholde en åben dialog med medarbejderne, så sådanne
oplevelser kan komme til udtryk og blive taget hånd om. Det danner et godt
grundlag for at udvikle virksomheden i en mere mangfoldig retning.
HVIS MEDARBEJDEREN STOPPER EFTER KORT TID
Skulle I, trods alle indsatser og gode intentioner, opleve, at kolleger fra
underrepræsenterede grupper siger op, så er det væsentligt at afklare, hvad der
ligger til grund for opsigelsen. Hvis det har at gøre med mangfoldighedsrelaterede
forhold, udgør denne information en afgørende kilde til at udvikle og forbedre
fremtidige indsatser.
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