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Når mangfoldighed skaber værdi
Globalisering og internationalisering er blevet dagligdag for de fleste
virksomheder i Danmark. Det har været med til at fremme væksten og fastholde vores konkurrenceevne. På mange arbejdspladser har man allerede
erfaring med at have en international medarbejdersammensætning – hvad
enten det gælder højteknologiske arbejdspladser, service- eller sundhedssektoren.
Danmark får i de kommende år brug for mere arbejdskraft fra udlandet,
hvis vi skal fastholde vores konkurrenceevne. Det gælder særligt højtuddannet arbejdskraft. Det giver en helt ny mangfoldighed på mange arbejdspladser. En mangfoldighed som virksomheder allerede i dag har store
fordele af.

har bidraget med konkrete eksempler på, hvordan etnisk mangfoldighed
skaber merværdi hos dem. Det gælder både højtuddannede udenlandske
arbejdstagere, som er hentet til landet, og nydanskere, som allerede er her.
Hæftet skal først og fremmest give inspiration til, at endnu flere danske
arbejdspladser inddrager mangfoldigheden, og at flere får blik for mangfoldigheden som innovativ, værdiskabende og vækstfremmende kraft.
Historierne i hæftet viser, at en international medarbejderprofil og forskellighed ikke blot giver afkast i én bestemt type virksomhed, men at det
gælder for en lang række både store og små samt offentlige og private
arbejdspladser i hele Danmark. Hæftet rummer 20 historier – der er mange
flere derude.

En vej til vækst og velfærd

Gladere medarbejdere, større rekrutteringsgrundlag, adgang til nye markeder og øget innovation - effekterne af mangfoldighed på arbejdsmarkedet
kan være mange. Ofte kan de omsættes til økonomisk værdi, der tæller på
såvel virksomhedernes som samfundets bundlinje.
Formålet med dette hæfte er at synliggøre positive effekter af etnisk mangfoldighed på arbejdsmarkedet. 20 vidt forskellige danske arbejdspladser

Birthe Rønn Hornbech
Integrationsminister

Mange mulige effekter

 Tilfredshed hos kunder og medarbejdere

Hvad betyder mangfoldigheden blandt medarbejderne så i praksis? Ud over
almindelig kvalificeret arbejdskraft peger både offentlige og private - store
som små virksomheder - på en lang række fordele. Hæftets eksempler illustrerer, hvordan etnisk mangfoldighed, kan have positiv betydning for:

Mangfoldighed kan forbedre borgernes/kundernes tilfredshed med en
service, fx fordi de møder medarbejdere, der kan bygge bro mellem flere
kulturer eller gør det muligt at kommunikere på flere sprog. Et faktum der
gælder for arbejdspladser som fx Århus Sygehus og Lokalcenter Gellerup.

 Innovation og produktudvikling

Men også på medarbejdersiden er der gevinster at hente. Mangfoldighed bidrager ofte til at skabe et dynamisk og berigende arbejdsmiljø,
som har betydning for medarbejdertilfredsheden. Ledelse af mangfoldigheden kan samtidig øge medarbejdernes trivsel og motivation, idet
man oplever at få bragt sine kompetencer i spil.

Mangfoldighed er ofte lig med forskellige indgangsvinkler og perspektiver, som kan føre til større kreativitet og nytænkning. Inddragelse af alle
medarbejderes forskellige tilgange og særlige viden kan medvirke til udvikling af anderledes og nye ideer, som det fx er tilfældet hos Microsoft
Development Center, IO Interactive og Danfoss.
Muligheden for at kombinere forskellig viden, herunder den kulturelt
betingede, kan i sidste ende også danne grobund for udvikling af nye
produkter eller forretningskoncepter, som eksemplerne fra Vopium og
Meyers Madhus er med til at understrege.
Endelig kan en mangfoldighed af kulturelle og sproglige kompetencer
være en hjælp i udvikling og tilpasning af services til forskellige grupper af borgere og kunder, som det ses hos blandt andre ATP, Odense
Jobcenter og Diakonissestiftelsen.



På mange arbejdspladser, som fx hos ISS, er mangfoldigheden også lig
med en høj grad af loyalitet og lav personaleomsætning. Hvis medarbejdere oplever, at deres kompetencer bliver brugt og udviklet, øger det
også sandsynligheden for at fastholde medarbejderne.

 Nye markeder og kundegrupper

Mangfoldigheden bidrager med en vigtig indsigt for virksomheder, der
opererer på et internationalt marked. Kendskab til lokale markeder,
myndighedskrav, kulturer, kontakter og sprog kan være afgørende for

at opnå adgang til og operere på nye markeder. Det ses tydeligt hos
virksomheder som Pressalit og Radiometer.
Mangfoldighed giver også mulighed for at afspejle et bredere kundegrundlag, opnå viden om nye kundegrupper og udvide virksomhedens
netværk og derigennem tiltrække nye kundegrupper. Det er virksomheden Tryg et godt eksempel på.

 Effektiv og kvalificeret opgaveløsning

Mangfoldigheden bidrager til et større erfarings- og kompetencegrundlag. Når opgaver er komplekse, er der brug for en større mangfoldighed
af kompetencer. Ved at styrke det samlede kompetenceniveau kan der
opnås en bedre opgaveløsning, som det fx er tilfældet hos Forsvaret,
Vestas og på Amager Fælled Skole.
Mangfoldigheden kan også gennem nye vinkler på opgaveløsning og
introduktion til anderledes arbejdsgange eller teknikker bidrage til at
fremme effektiviteten og kvaliteten, som det fx ses hos Odder Barnevogne og FC Midtjylland.

 Branding og rekruttering

Mangfoldighed kan gøre det lettere at rekruttere kvalificerede medarbejdere og tiltrække en bredere talentmasse, fordi ansøgerfeltet bliver
bredere og flere kan se sig som en del af arbejdspladsen. Hertil kommer, at mangfoldigheden kan åbne for adgang til et større netværk, der
kan være værdifuldt fx i forbindelse med rekruttering og som formidlings- og markedsføringskanal, som det fx ses hos METRO Cash & Carry.
Mangfoldigheden kan gøre arbejdspladsen til en attraktiv arbejdsplads,
kendt for det positive, fx som en arbejdsplads med plads til alle og et
dynamisk arbejdsmiljø. Et godt og positivt brand kan være af stor værdi
og bidrage til at styrke kunderelationer.
Fællesnævneren for ovenstående faktorer er, at de direkte eller indirekte kan omsættes til økonomisk værdi.

Fordele kommer ikke altid af sig selv

Skulle der herske tvivl om det værdifulde i at have etnisk mangfoldighed
på det danske arbejdsmarked, så er hæftets utallige eksempler med til
at feje den bort. Men gevinsterne kommer ikke nødvendigvis af sig selv.

Hvis man som virksomhed vil være sikker på at høste fordelene ved
mangfoldigheden, kræver det bevidst ledelse.
Den ledelse, som formår at lede mangfoldigheden, kan udvikle en
virksomhedskultur, der fremmer accept og forståelse af menneskers forskelligheder, og som inkluderer og har øje for de mangfoldige kompetencer. Herigennem opstår muligheden for, at alle bidrager med deres
særlige kompetencer, og forskellene bliver til en styrke.

Hvor mange arbejder mangfoldigt?

I dag arbejder godt hver tredje danske virksomhed med at fremme
mangfoldigheden i medarbejdergruppen. Det viser en undersøgelse fra
Dansk Erhverv (2009), der handler om danske virksomheders indsats for
at fremme mangfoldigheden på jobbet.
Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og arbejdet med mangfoldighed. Mens 30 % af virksomheder med
op til 50 ansatte beskæftiger sig aktivt med mangfoldighed, gælder det
47 % af de virksomheder, som har mere end 50 ansatte. Ikke overraskende set i lyset af, at større virksomheder kan have brug for flere
forskelligartede kompetencer og ofte er internationale virksomheder



eller opererer på et internationalt marked. Men mange flere virksomheder vil i fremtiden få brug for at fokusere på mangfoldighed.

Rustet til fremtiden?

Danske virksomheder taber potentielt vigtige kompetencer på gulvet
ved kun at ansætte folk, der minder om den øvrige medarbejderstab. Et
forhold, der blot understreges af den demografiske udvikling.
Frem mod 2020 peger den demografiske udvikling i retning mod et
mere multietnisk arbejdsmarked. Store årgange vil forlade arbejdsmarkedet, mens de små årgange skal tage over. Derfor vil vi få brug for
både at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og arbejde endnu mere på
at integrere de nydanskere, der allerede er i landet, og som udgør en
stadig stigende del af arbejdsstyrken.
Mangfoldighed er med andre ord langt fra kun et spørgsmål om socialt
ansvar, men i høj grad et spørgsmål om virksomheders udvikling og vækst.
Vi håber derfor, at hæftet vil inspirere flere danske arbejdspladser til at
bringe mangfoldigheden i spil og gribe muligheden for at gøre mangfoldigheden til katalysator for værdiskabelse. 

Foto: Adm. direktør Charlotte Mark og softwaretester Najimi Sebghatullah

Etnisk mangfoldighed som forretningsstrategi
Microsoft Development Center Copenhagen er
afhængig af højtuddannede talenter og ser derfor
på hele verden som rekrutteringsbase. Samtidig
fungerer den etniske mangfoldighed som en vigtig
kilde til indsigt og innovation og er derfor en klar del
af forretningsstrategien.
”Vi oplever, at nytænkning og innovation udspringer
af konfrontation mellem forskellige synspunkter, erfaringer og arbejdstilgange. Derfor er det vigtigt at have
folk med forskellige kulturer og baggrunde,” fortæller
Charlotte Mark, der er administrerende direktør for Microsoft Development Center, hvor hver tredje af de godt
650 medarbejdere har en anden nationalitet end dansk.
Et konkret eksempel fra deres test-team illustrerer
den værdi, som etnisk mangfoldighed bidrager til i
udviklingsarbejdet:
”Najimi Sebghatullah er softwaretester og kommer fra
Afghanistan. For nyligt opdagede han som den eneste
i teamet en fejl i et softwaresystem, fordi han læser

fra højre mod venstre og har en anden tilgang til at
kigge på produktet. Najimi har fundet en del ”bugs”,
som vi kalder det, og er dermed med til at sikre en høj
kvalitet på de produkter, vi sender på markedet. Der
er ingen tvivl om, at den værdi, Najimi bidrager med
til vores forretning, er helt uvurderlig,” fortæller hun
og peger på flere fordele ved den etniske mangfoldighed:
”Det giver indsigt og kvalitet. Der kan fx være forskellighed i, hvordan man adresserer de enkelte markeder.
Hvis vi ikke har kendskab til det indiske marked, har vi
heller ikke forståelse for de særlige behov, der gør sig
gældende på netop det marked. Her er det vigtigt at
have medarbejdere, der har en naturlig indsigt, forståelse og opsøgende kraft,” siger hun og fortsætter:
”Mangfoldigheden er også med til at skabe en god og
spændende arbejdsplads. Det må man ikke undervurdere. Når vi spørger medarbejderne, ’hvad får dig til
at blive hos os?’, så bliver det altid fremhævet, at man
får energi ved, at vi er et multikulturelt team.” 

“

Nytænkning og innovation udspringer af
konfrontation mellem
forskellige synspunkter

Microsoft Development Center Copenhagen


www.mdcc.dk

Foto: Project Manager Edgar Césaire Ikombo

Nyt markedspotentiale på det afrikanske kontinent
For Radiometer, der producerer måleudstyr til
medicinalindustrien, udgør de afrikanske markeder
et kæmpe potentiale. Men for at få foden indenfor
på kontinentet, kræver det indgående kendskab til
kulturen og kontakter i de enkelte lande. Det leverer
en mand som Edgar Ikombo.

køber fra mennesker, du kan lide, som du kender og
stoler på,” fortæller Edgar.

Edgar Césaire Ikombo er født i Congo og har været
ansat hos Radiometer i mindre end et år. Men han har
allerede bidraget med overordentlig stor værdi til forretningen i sin rolle som Project Manager.

”For os er adgangen til det afrikanske kontinent en
rigtig stor mulighed. Der ligger et meget stort vækstpotentiale, men det har været en svær nød at knække
på grund af de lokale forhold. Og sådan er vores forretningsmæssige virkelighed. 97 % af vores samlede
løsninger går til eksport til hele verden. Hvis vi skal
kunne forstå markedet, skal vi kunne forstå forskellige
kulturer, og det gør vi kun ved at være mangfoldige.”

”For at kunne begå sig på de nye markeder i Afrika, er
det afgørende, at du har forbindelser og kendskab til
kulturen der. Det er i høj grad relationsbaserede markeder, og jeg har med mit netværk og min sproglige og
kulturelle baggrund fungeret som brobygger. Jeg har
et vestligt perspektiv, men kender samtidig afrikanske
kulturer. Jeg har kunnet bringe nærhed, tryghed og tillid ind i relationerne, fordi jeg ved, hvordan man begår
sig på kontinentet. Jeg ved, hvordan jeg skal reagere
i forskellige situationer. Det er helt afgørende, for du

Radiometer har længe ønsket at komme ind på de
østafrikanske markeder, fortæller Vice President i HR
Jesper Isaksen:

”Vi har brug for folk i Danmark som Edgar, der har en
god fingerspidsfornemmelse for, hvad der foregår i et
andet land. Hvordan arbejder man på hospitalerne
rundt om i verden? Hvordan leder man en gruppe i et
andet land og får det bedste ud af det? Det skal vi forstå,
ellers mister vi konkurrencekraft,” fastslår han. 

“

Hvis vi skal kunne forstå
markedet, skal vi kunne
forstå forskellige kulturer, og det gør vi kun ved
at være mangfoldige

Radiometer
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www.radiometer.dk

Foto: Direktør Niels Jørgensen og producer Hakan Abrak

Talentmasse i spil hos IO Interactive
Hos IO Interactive, der arbejder med udvikling af
computerspil, har næsten 30 % af medarbejderne en
anden etnisk baggrund end dansk. Det er en nødvendig præmis for forretningens overlevelse på et
globalt marked.
”Vi har i øjeblikket 24 forskellige nationer repræsenteret. Vi kan ikke begå os på globalt plan, hvis ikke vi går
efter den internationale talentmasse. Vi udvikler spil,
som sælges over hele verden. Uden det internationale
talent i medarbejderstaben, risikerer vi, at produkterne får et mere lokalt dansk præg og har svært ved
at begå sig på det globale marked,” fortæller Niels
Jørgensen, der er administrerende direktør hos IO
Interactive.
En udtalelse, der vækker genklang hos Hakan Abrak,
der er producer og i øjeblikket ansvarlig for IO Interactives største spilproduktion:
”I den innovative og kreative del af arbejdet, bliver
løsningerne uvægerligt anderledes, når folk kom-

mer med forskellige baggrunde, end hvis de alene
er skolet i Danmark. Det er en kæmpe styrke, at vi
har en mangfoldighed af medarbejdere, der kan
levere produkter, som ikke kun er en fortolkning af et
bestemt land, når vi producerer spil til internationale
markeder, der skal have bred appeal til alle mulige
mennesker.”
Styrken ligger blandt andet i at kunne øge spillenes
troværdighed.
”Hvis spillet foregår i Rusland, så hiver vi folk ind, der
har russisk baggrund for at få det testet. De er inde i
landet, kulturen, sproget og kan fx sige ’hey drenge,
det her det virker ikke, det ville en russer aldrig gøre’.
De kan foreslå detaljerede ting, som man ellers ikke
ville have tænkt over. I manuskriptudviklingen kan det
også tilføre en anden flavour til sproget og dialogen på
de enkelte scener. Den etniske mangfoldighed er alfa
og omega for os,” fortæller Hakan. 

“

Vi kan ikke begå os på
globalt plan, hvis ikke vi
går efter den internationale talentmasse

IO Interactive
13

www.ioi.dk

Foto: Area Sales Manager Wael Hassan

En vigtig bro til nye markeder
Pressalit producerer toiletsæder til et globalt marked.
En mangfoldig medarbejderskare er derfor en vigtig
brik i at opnå adgang til nye, lukrative markeder.
”Vores medarbejdere med international baggrund
spiller en afgørende rolle i vores succes på det globale
marked. De får os til at se nye perspektiver og giver os
både indsigt og udsyn. Det er vigtigt for en virksomhed
som os, hvor 85 % af produktionen går til eksport,”
siger ordførende direktør Dan Boyter.
Wael Hassan fra Ægypten er et godt eksempel på,
hvordan virksomheden udnytter medarbejdernes
forskellige kompetencer til at styrke forretningen.
Wael startede egentlig i produktionen hos Pressalit,
men ledelsen fik øje på hans potentiale og bad ham
hjælpe med at opdyrke markeder i Mellemøsten, som
var svære at få adgang til. I dag er Wael Area Sales
Manager for Tyrkiet og hele Mellemøsten - markeder
med stor fremgang.

Spørger man ham selv, er han ikke i tvivl om, at han i
kraft af sin kulturelle og sproglige baggrund fungerer
som en vigtig brobygger: ”Jeg kender alle de arabiske
dialekter, og derudover taler jeg engelsk, fransk og
italiensk. Og måske vigtigst af alt, så kender jeg mentaliteten. Jeg kan aflæse kunderne på en helt anden
måde, end mine kolleger kan. Det er en stor fordel at
forstå, hvordan kunderne tænker og reagerer.”
”Wael var med til at bearbejde markedet, og med
hans kulturelle forståelse kunne vi hurtigere ramme
plet,” siger Dan Boyter og fortsætter: ”Det er spændende at se, hvordan tingene kan flytte sig, når man
arbejder målrettet med mangfoldigheden. Vores
virksomhedskultur har udviklet sig meget, og i dag
arbejder vi ikke kun med mangfoldighed i produktionen, men også på de mere videnstunge områder.”

“

Vores medarbejdere
med international baggrund spiller en afgørende rolle i vores succes
på det globale marked

Pressalit
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www.pressalit.dk

Foto: Director of Talent Attraction Karina Boldsen

Global talentmasse styrker Vestas’ konkurrenceevne
Et fælles globalt mind-set er med til at udfordre og
udvikle virksomheden Vestas, så den kan begå sig
på det globale marked. Hos vindmølleproducenten
er der derfor ingen tvivl – mangfoldigheden gavner
virksomheden både ude og hjemme.
”Vi tror på, at diversitet i medarbejderstyrken giver
langt bedre løsninger - både forretnings- og samarbejdsmæssigt,” fortæller Karina Boldsen, der er
Director of Talent Attraction hos Vestas. En titel der
understreger Vestas’ strategiske fokus på at tiltrække
og fastholde de bedste talenter.
”Hos os er det kompetencerne, der afgør, hvem der
er bedst egnet til jobbet. Derfor rekrutterer vi fra den
globale talentmasse og ikke kun den danske,” siger hun.
Det betyder, at ca. 450 af virksomhedens 7.000 medarbejdere i Danmark har en udenlandsk baggrund. Vestas
har ca. 22.000 medarbejdere på verdensplan.
”Udover det faglige talent bidrager de udenlandske
medarbejdere positivt til virksomheden med forskel-

lige indgangsvinkler, metoder og tilgange til arbejdet.
Det er med til at løfte kvalitets- og innovationsniveauet hos os,” forklarer hun.
Project Manager Anna Julia Andruszkiewicz fra Polen,
der har været ansat hos Vestas i Danmark siden
september 2009, nikker genkendende til det billede.
”Diversiteten sikrer, at vi hele tiden udfordrer hinanden professionelt, og vi udvikler og optimerer derfor
hele tiden vores opgaveløsning. Intet er nogensinde
’som det plejer at være’,” siger hun.
Anna har tidligere været ansat hos Vestas i Kina og
USA og er et godt eksempel på den mobile arbejdsstyrke, virksomheden er afhængig af.
”I jo højere grad det lykkes at etablere og forankre et
globalt mind-set som en del af Vestas’ kultur, jo lettere
bliver det at have mobile medarbejdere. Det er netop,
når vi begynder at tænke globalt, at vi finder unikke
løsninger, der er kreative og skaber en konkurrencemæssig fordel,” siger Karina Boldsen. 

“

Vi tror på, at diversitet i
medarbejderstyrken giver langt bedre løsninger

Vestas
17

www.vestas.com

Foto: Integrationschef Birgitte Vinsten og jobkonsulent Abdisalan Hassan

Etnisk jobteam høster resultater
I Odense Kommunes Jobcenter er der ansat en
mangfoldig medarbejderstab. Det har skabt synlige
resultater i form af færre nydanske kontanthjælpsmodtagere og en bedre kommunal bundlinje.
“De nydanske medarbejdere har nogle sproglige og
interkulturelle kompetencer, der bliver bragt i spil. De
ledige med indvandrerbaggrund er folk, som vi med
vores danske forståelse ofte har dømt ude, men vores
nydanske jobkonsulenter kan afkode, hvilke ressourcer de ledige har. De ved også, i kraft af deres kulturforståelse, hvad mange ting handler om, og hvad der
skal til for at motivere den enkelte,” fortæller Birgitte
Vinsten, der er integrationschef i Jobcenter Odense og
ophavskvinde til Etnisk Jobteam.
Det etnisk mangfoldige jobteam tæller i øjeblikket
otte forskellige nationaliteter, som tilsammen behersker 15 sprog.

Den interkulturelle forståelse er meget værdifuld, og
de nydanske jobkonsulenter er ikke så berøringsangste over for religiøse eller kulturelle spørgsmål. Nogle
gange handler det ganske enkelt også om, at medarbejderne kan opnå en særlig tillid i forhold til de nydanske ledige i kraft af deres egen etniske baggrund,”
siger Birgitte Vinsten.
Indsatsen via Etnisk Jobteam har ikke alene givet
arbejde og livsindhold til 300 nydanske borgere – det
har også været en god forretning. For hver borger, der
er kommet i arbejde, har kommunen nemlig sparet
mindst 100.000 kroner årligt. 

“

En stor del af succesen
skyldes uden tvivl, at vi
har ansat personale ud
fra en mangfoldighedstankegang

”En stor del af succesen skyldes uden tvivl, at vi har
ansat personale ud fra en mangfoldighedstankegang.

Odense Jobcenter
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Foto: Adm. direktør Tanveer Sharif

Mangfoldighed skaber innovation hos Vopium
Tanveer Sharif er manden bag det succesfulde
teleselskab Vopium. Siden 2006 har virksomhedens
markedsgrundlag bredt sig til 48 lande. Den internationale profil på medarbejdersiden har været en
afgørende faktor for virksomhedens succes.

De pakistanske rødder har ikke alene været en fordel i
produktudviklingen og i forhold til at se nye markeder.
Virksomheden har også sparet massevis af kroner på
markedsundersøgelser og marketing.

Vopium er stiftet af 3 entreprenante sjæle: Imran
Sadiq, Brian Sussemiehl og Tanveer Sharif, som i dag
er administrerende direktør for teleselskabet. Blandingen af pakistanske og danske rødder har vist sig at
være en rigtig god forretning.

”Der var en del fordomme i erhvervslivet, som vi
kunne drage nytte af. Fx om at nydanske kunder ikke
bruger betalingskort og ikke kan komme på nettet
via mobilen. Men vi ved fx, at det er et statussymbol
at have en dyr telefon - det kender vi indefra,” siger
Tanveer og nævner et andet eksempel:

”Vi så en efterspørgsel, som andre ikke havde blik for. Vi
oplevede, at det var meget dyrt at ringe hjem til Pakistan. I pakistanske kultur er det enormt vigtigt at holde
kontakt med familien, og derfor er der tale om en massiv
talestrøm. Vi kendte til taletidskortene fra kioskerne,
men det var absurd, at det skulle være så dyrt at ringe,
og derfor spirede tanken om at søge en alternativ løsning,” fortæller Tanveer, der har udviklet et softwareprogram, som giver adgang til billig udlandstelefoni.

”Vi har et værdifuldt netværk, som vi trækker meget
på. Blandt etniske grupper er viraleffekten, hvor man
videregiver informationer i sit netværk, meget central.
Via mund til mund, Facebook og Twitter udnytter vi
muligheden for, at venner og bekendte gerne vil fortælle
om vores produkt. Halvdelen af vores kunder kommer,
fordi de har hørt om os på den måde. Nogle gange har
kendskabet til vores produkt bredt sig over landegrænser, fx til Norge – uden at vi har markedsført os der.”

”Den innovation, der har fundet sted, skyldes uden
tvivl, at vi har kunnet kombinere forskellig viden – både
teknisk og kulturel,” siger han.

Mobilkommunikation mellem Pakistan og Danmark var
markedsgrundlaget for den oprindelige forretning – den
har nu bredt sig til 48 andre lande. 

“

Den innovation, der har
fundet sted, skyldes
uden tvivl, at vi har kunnet kombinere forskellig
viden

Vopium
21

www.vopium.dk

Foto: Direktør Emil Bruun Blauert

Et multikulturelt madhus
Meyers Madhus udgør rammen om en rig madkultur
og fungerer som kursusvirksomhed for madentusiaster med undervisere fra hele verden. Forretningens
kerneydelser bygger på kulturel mangfoldighed, som
giver autencitet, stærke fortællinger og gode oplevelser til kunderne.

os en visdom, som beriger vores madkultur og vores
produkter,” fortæller Emil.

”Mangfoldigheden i vores moderne madkultur er
interessant og pirrende, og det ønsker vores kunder
at opleve på nært hold, når de kommer for at lære at
lave mad. Lidt populært sagt er vores kunder interesserede i at få en bid af mangfoldigheden, så jo mere
mangfoldig vores produktlinie er, jo mere attraktiv er
den for vores kunder,” fortæller Emil Bruun Blauert,
der er direktør i Meyers Madhus.

”Vores hus handler om oplevelser, mad og måltider.
De bedste oplevelser opnår vi, når vi kommer tæt på
den kultur og de mennesker, som maden udspringer
fra. Når vi afholder kurser i det thailandske eller det
indiske køkken, skal det være en thai eller en inder,
der underviser. De kropsliggør en madkultur og
styrker, i kraft af autenciteten, den fortælling, der er
omkring maden,” siger Emil og fortsætter:

Virksomhedens forretningsgrundlag er at skabe en
rig madkultur, og derfor er mangfoldigheden en vigtig
forudsætning.

”Vores organisation bliver beriget af, at vi arbejder
med verdenskøkkenerne og mennesker fra hele verden. Mangfoldigheden giver os ny energi, nye impulser og andre måder at tænke vores forretning på. Vi
får med andre ord meget forærende ved at inddrage
mangfoldigheden i forretningen.” 

”Ved at inddrage folk fra mange kulturer, trækker vi
på menneskers erfaringer fra hele verden. De tilfører

I madhuset kan man blandt andet komme på madlavningskursus, og køkkener fra mange hjørner af verden
er repræsenteret på programmet.

“

Jo mere mangfoldig
vores produktlinie er, jo
mere attraktiv er den
for vores kunder

Meyers Madhus
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Foto: Administrerende direktør Henrik Birk Jespersen og syerske Thummee Frederiksen

Effektivitet i højsædet hos Odder Barnevogne
Hos Odder Barnevogne har ansættelsen af nydanske
medarbejdere gjort fabrikken mere konkurrencedygtig. De udgør en fleksibel medarbejdergruppe og har
bidraget til at skabe en mere effektiv produktion.
”Vores nydanske medarbejdere bidrager med nye
vinkler på opgaveløsningen. Mange kommer fra Asien,
og de har været vant til at arbejde på en anden måde,
end vi gør hos Odder Barnevogne. Det giver en rigtig
god dynamik, og medarbejdernes forskellige tilgange
til opgaveløsningen supplerer hinanden,” forklarer
Henrik Birk Jespersen, der er direktør for barnevognsfabrikken.
De syersker, der førhen har haft Asien som deres
hjemmebane, har kendskab til andre teknikker end de
danske syersker, og det bruger virksomheden aktivt.
”Nogle af de teknikker, de nydanske medarbejdere har
introduceret, er smartere og mere effektive end dem,
vi kendte i forvejen. På andre områder er de ”gamle”
metoder og teknikker de bedste. Når vi tager det

bedste fra de to tilgange og kombinerer det, bliver vi
meget bedre,” fortæller Henrik Birk Jespersen.
Udviklingen i medarbejdersammensætningen har
medført, at produktionen er blevet tilrettelagt anderledes, og det har ført til en øget effektivitet i måden at
sy på. Virksomheden oplever samtidig, at de nydanske medarbejdere generelt er meget arbejdsomme
og sætter en ære i at gøre det godt – og hurtigt. En
tilgang der har bredt sig i medarbejdergruppen og
resulteret i en bedre og mere effektiv produktion.
”Mangfoldigheden i vores medarbejdergruppe har
givet et kulturløft. Vi oplever en større fleksibilitet,
medarbejderne er glade for at arbejde her, og vi er
blevet bedre til at fastholde vores medarbejdere,”
siger han. 

“

Vores nydanske medarbejdere bidrager med
nye vinkler på opgaveløsningen

Odder Barnevogne
25

www.oddervognen.dk

Foto: Fysioterapeut Hatef Tahmasbyrad Hansen

En nøgle til bedre pleje på Århus Sygehus
På Århus Sygehus er ansatte med en udenlandsk baggrund ikke blot en nødvendig arbejdskraft, men også
en mulighed for udvikling af sygehusets patientservice. Patientgruppen bliver mere og mere mangfoldig, og derfor er medarbejdere med udenlandske
rødder en vigtig nøgle til bedre pleje og udvikling.
”Mangfoldigheden bringer virkelig en kvalitet ind i patienternes dagligdag. Formaliserede samtaler kan godt
håndteres med tolkebistand udefra, men i dagligdags
situationer kommer man til kort. Det giver en tryghed
for patienterne, at der er nogen, der forstår dem og
kan oversætte – hvad enten det handler om sprog
eller kultur,” fortæller oversygeplejerske på Geriatrisk
afdeling Kirsten Rahbek.
En af nøglemedarbejderne på afdelingen er fysioterapeuten Hatef Tahmasbyrad Hansen, der oprindeligt
kommer fra Iran.
”Vi har mange ældre fra forskellige lande, og vi kan
tale deres sprog. Når jeg møder dem, bliver de virkelig

glade for, at der en, der kan deres sprog og forstår
dem. Sproget er jo ikke kun snak, men også kultur
- hvordan du tiltaler dem og behandler dem. Det giver
simpelthen et andet forløb for de ældre på afdelingen,” fortæller Hatef.
Hatef fungerer også som en vigtig sparringspartner for
kollegaerne.
”Kollegaerne spørger mig ofte til råds: ”Hvorfor opfører patienten sig sådan? Spiller patientens religion
eller baggrund en rolle?” I kraft af mit kulturkendskab
kan jeg så hjælpe med at reflektere over de reaktioner
og handlinger, kollegaerne oplever i mødet med andre
patienter,” siger han og bakkes op af Kirsten Rahbek:
“For kollegaerne er det en lettelse at kunne spørge om
gode råd i nogle situationer. De søger vejledning for at
blive klogere og kunne give en bedre patientservice.
Derfor er det vigtigt at have nogle guider i forskellighed.” 

“

Mangfoldigheden bringer virkelig en kvalitet
ind i patienternes
hverdag

Århus Sygehus
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Foto: Assurandør Mustafa Deveci

Tyrkisk talent tæller hos Tryg
Forsikringsselskabet Tryg har arbejdet med mangfoldighed i mange år og drager blandt andet stor fordel
af at have en etnisk sammensat medarbejderstab i
selskabets servicefunktioner. Det har givet nye kunder i butikken.
Mustafa Deveci, der arbejder som assurandør, er en af
de medarbejdere, der har bevist, at mangfoldigheden
hos Tryg er en god forretning.
”Mangfoldigheden er en guldgrube for firmaet, fordi
det giver gode indtjeningsmuligheder. Vi nydanskere
er gode til at bruge hinanden og har typisk et kæmpe
netværk, som er værdifuldt. Jeg taler med rigtig
mange indvandrerforeninger, arbejdsgiverforeninger,
sports- og kulturklubber. Mit telefonnummer florerer i
det miljø, og folk ved, at de kan ringe, hvis de har brug
for hjælp. De henviser mange af deres medlemmer
til mig, og på den måde når jeg nye kundegrupper,”
fortæller Mustafa og peger på flere fordele.

gruppe med mange forskellige sprogkompetencer - fx
polsk, serbisk og arabisk. Jeg kan rådgive de nydanske
kunder på deres eget sprog om, hvorfor det er vigtigt
at sikre sig til fremtiden. Jeg kan bedre fortælle dem
om, hvad en forsikring er, og hvorfor det er vigtigt at
have forsikring og pension. Og det betyder, at kunderne får den rigtige service, hvor de forstår 100 %, hvad
de siger ja til.”
”Jeg har nogle andre briller på end danske kunderådgivere og ser derfor verden på en anden måde. Det
bruger jeg aktivt i min hverdag,” siger Mustafa. Og han
har ikke spildt tiden, for som kunderådgiver har han
været blandt de 15 bedst sælgende hos Tryg. 

“

Mangfoldigheden er en
guldgrube for firmaet,
fordi det giver gode
indtjeningsmuligheder

”Sproget er helt klart en forretningsmulighed. Vi er en

Tryg
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Foto: Akademidirektør Claus Steinlein

Fart på spillet i FC Midtjylland
Fodboldklubben FC Midtjylland arbejder målrettet
med internationale fodboldspillere i talentudviklingen. Særligt afrikanske spillere har påvirket træning
og spillestil. Det har ifølge klubben været afgørende
for dens succes og påvirket dansk fodbold i en positiv
retning.
”Havde vi ikke haft spillere fra afrikanske lande i klubben, var Simon Kjær ikke kommet på landsholdet. Det
står ikke til diskussion.”
Så klart udtrykker akademidirektør Claus Steinlein sig.
Han er direktør for FC Midtjyllands ungdomsakademi,
hvor klubbens arbejde med talentudvikling foregår, og
han er ikke i tvivl om, hvad der gør forskellen:
”De afrikanske spillere kommer med en helt særlig
spillestil, som er meget aggressiv og med stor fart i
angrebet. Spillerne er typisk meget hurtigere til at
vinde bolden, de vender hurtigere og holder længere
på bolden. Vi lærer af det og bruger det i træningen,
hvilket fx en spiller som Simon Kjær har nydt godt af

i sin udvikling. Til gengæld lærer vi afrikanerne mere
taktik. Tilsammen gør det, at vi som hold kan være
meget mere spilstyrende,” fortæller han.
Akademidirektøren peger samtidig på, at de afrikanske spillere har været med til at skabe en kultur, hvor
det gælder om at udvikle sig. ”For de afrikanske spillere er der typisk meget mere på spil, så de kæmper
for at blive bedre. Det er en indstilling, der smitter af
på de danske spillere.”
”Det er godt for dansk fodbold generelt, at der kommer nogen ind udefra og påvirker spillet. De afrikanske spillere er meget hurtige på fødderne, og det giver
tempo i spillet i dansk klubfodbold. Det har fået os til
at rykke betydeligt op på den internationale rangliste.
Det havde vi ikke opnået uden dem,” slutter Claus
Steinlein. 

“

Havde vi ikke haft spillere fra de afrikanske
lande, var Simon Kjær
ikke kommet på landsholdet

FC Midtjylland
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Foto: Direktør Maarten Van Engeland
og Service Manager Perseveranda Tejlmann

Mangfoldighed tæller på bundlinjen hos ISS
Hos ISS tror man ikke, at mangfoldighed i medarbejderstaben betaler sig – man ved det. Der er nemlig
store økonomiske gevinster forbundet med netværksrekruttering og lav personaleomsætning blandt
de nydanske ledere.
Direktøren for ISS, Maarten Van Engeland, er ganske
klar i mælet, når han fortæller, at virksomheden arbejder målrettet med øget mangfoldighed, fordi det er en
god forretning:
”Vi gør en aktiv indsats for at tiltrække nydanske
medarbejdere og for at gøre dem til ledere, fordi det
ganske enkelt betaler sig på bundlinjen. Jeg kunne
remse rigtig mange fordele op. Rekruttering af nydanskere foregår i høj grad via netværk, og det er en nem
og effektiv måde at rekruttere på. Nydanskere er en
attraktiv og meget loyal medarbejdergruppe. Mange
kan flere forskellige sprog og har tværkulturelle kompetencer, hvilket er en fordel, når de er ledere for en
mangfoldig medarbejdergruppe. Og dem, vi udvælger
til vores lederuddannelse, er meget engagerede og

kompetente. Så virksomheden får 120 procent igen fra
nydanskerne igennem den energi, de lægger i arbejdet.”
Tallene taler også deres eget tydelige sprog. I 2009 var
personaleomsætningen blandt danske arbejdsledere
15 %, mens den kun var 7 % blandt nydanskere. Den
lavere personaleomsætning svarer ifølge virksomhedens beregninger til en besparelse på ca. 1.350.000
kroner. Hertil kommer gevinsten ved netværksrekruttering:
”Over 50 procent af al rekruttering i ISS foregår via
netværk, og nydanske ledere er rigtig gode til at rekruttere andre nydanskere via deres netværk. Dermed
får vi adgang til en stor gruppe potentielle nye medarbejdere, som vi ellers ikke ville have haft så let adgang
til. Det betyder en kæmpe besparelse for virksomheden,” fortæller Maarten Van Engeland.
Virksomheden har i alt 10.000 ansatte, og over 4.000
er nydanskere fra over 130 forskellige lande. 

“

Virksomheden får 120
procent igen fra nydanskerne igennem den
energi, de lægger i
arbejdet

ISS
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Foto: Køkkenchef Majken Alexander og køkkenmedhjælper Nasser Al Badri

Autentisk mad smager bare bedre
I Diakonissestiftelsens køkken laver de mad fra hele
verden. Varemærket er kvalitet og autenticitet, og
derfor har køkkenet bevidst ansat en mangfoldig
medarbejderskare.
”En tomatsalat er ikke den samme, hvis man kommer fra Thailand, Tyrkiet eller Thy,” fortæller Majken
Alexander, der er køkkenchef hos Diakonissestiftelsen,
som laver måltider til egne og eksterne institutioner
på Frederiksberg.
Køkkenets 28 ansatte kommer fra vidt forskellige steder som fx Brasilien, Danmark, Irak, Irland, Pakistan og
Thailand, og det er der en god grund til.
“Vi vil gerne lave varieret og autentisk mad af høj kvalitet. Medarbejdere fra mange lande skaber en alsidighed i vores madlavning, og det giver mulighed for, at
den enkelte kunde kan få autentisk mad fra flere lande.
Det er vores forretningskoncept, og det kunne vi ikke
have opretholdt, hvis vi ikke havde mangfoldigheden
repræsenteret i køkkenet,” fortæller Majken Alexander.

Køkkenchefen ser også fremtidige perspektiver i
mangfoldigheden:
“At kunne vælge mellem flere forskellige typer af
menuer gør, at vi kan give en bedre borgerservice i et
multikulturelt miljø. Er man fra Tyrkiet, er man måske
ikke vant til at spise rugbrødsmadder med leverpostej og vil gerne have noget andet. Behovet inden
for ældreområdet er endnu ikke stort, men det er et
spørgsmål om tid – og så er vi rustede til opgaven”,
siger hun og peger på en række andre sidegevinster
ved mangfoldigheden:
”Jeg synes, det giver kolorit i hverdagen. Det giver
et rigtig godt arbejdsklima, at man er forskellige og
har lov at være forskellige. Det giver en mere åben
arbejdsplads og et godt socialt fællesskab. Og så har
jeg fået en meget mødestabil og ansvarlig medarbejderskare,” slutter Majken Alexander. 

“

Vi kunne ikke have
opretholdt vores forretningskoncept, hvis vi
ikke havde mangfoldigheden i køkkenet

Diakonissestiftelsen
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Foto: Oversergent Jawad Sundoo

Bedre opgaveløsning i Forsvaret
Det danske forsvar satser målrettet på flere ansatte
med udenlandske rødder. Den etniske mangfoldighed er nemlig en fordel på internationale missioner
og i det daglige arbejde med udvikling af medarbejderne og rekruttering.
”Vi bruger mangfoldigheden meget direkte på internationale missioner. Vi bruger sproglige og kulturelle tolke med
kendskab til lokalområderne, og det giver helt klart en
bedre opgaveløsning. Men lige så vigtigt er det, at vi bruger den strategisk i udviklingen af vores øvrige medarbejdere,” fortæller Henrik Ryberg, der er chef for Forsvarets
Personeltjenestes afdeling for strategi og struktur.
”Ved at ansætte medarbejdere med en anden etnisk
baggrund end dansk får vi nogle sproglige og kulturelle kompetencer ind i forsvaret, som har meget
stor betydning for forberedelsen af personale til de
internationale opgaver. Den kulturelle indlæring om
missionsområderne fylder mere og mere hos os, og
indlæringen bliver meget større, hvis vi har medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde. Det for-

mindsker distancen til de kulturer, man skal sætte sig
ind i, og det har en klar positiv effekt,” forklarer han.
Bedre opgaveløsning og arbejdsmiljø hører til de fordele Forsvaret allerede har høstet. ”Jo flere perspektiver der kommer ind i hverdagen, jo bedre kan man
løse opgaverne. Vi får nogle mennesker ind, som kan
bryde med vanetænkning og samtidig hjælpe til at
nedbryde fordomme.”
En af dem er oversergent Jawad Sundoo. Han arbejder
målrettet med at øge mangfoldigheden i rekrutteringen til Forsvaret.
”Jeg bruger selv min etnicitet i mit daglige arbejde - fx
på jobmesser. Ligesom en kvinde i uniform har lettere
ved at fortælle andre kvinder om, hvordan det er at
være kvinde i Forsvaret, så har jeg bedre forudsætninger for at forklare nydanskere, hvordan det er at være
i Forsvaret. Derudover er jeg med til at bryde nogle
fordomme internt, og det tror jeg, giver et bedre og
mere rummeligt arbejdsmiljø,” siger Jawad. 

“

Jo flere perspektiver
der kommer ind i hverdagen, jo bedre kan
man løse opgaverne

Forsvaret
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Foto: Afdelingsleder Deniz Celebi

Forretningsudvikling med fremmede fisk
Forretningsudvikling og bedre kundeservice er
blot nogle af gevinsterne ved mangfoldigheden
hos varehuset METRO Cash & Carry. Resultaterne
mærkes tydeligt hver onsdag, hvor der er lange køer
i fiskeafdelingen, når der sælges fisk fra de sydlige
himmelstrøg.
”Vi kan servicere flere slags kunder, når vi taler forskellige sprog og kender til de varer, de efterspørger,”
siger Deniz Celebi som forklaring på den succes, han
har skabt som leder af Metros fiskeafdeling i Glostrup.
Deniz Celebi kommer oprindeligt fra Tyrkiet, og det
har vist sig at være en fordel på flere områder: ”Jeg
har skabt et stort kundegrundlag gennem mit personlige netværk. Jeg kender kundernes særlige ønsker og
har blandt andet fået indført, at vi i alle Metros fem
varehuse tager særlige fisk hjem en gang om ugen.
Hver onsdag får vi 10-12 slags fisk hjem fra det sydlige
Europa og Tyrkiet. Der er lange køer, og vi har totalt
udsolgt hver uge.”

Varehuset i Glostrup er den mest etnisk mangfoldige
afdeling i Metro, idet knap 50 % af medarbejderne
har minoritetsbaggrund. At mangfoldigheden har en
direkte positiv effekt på forretningen, levner direktøren Poul Erik Pedersen ingen tvivl om.
”Helt konkret kan succesen måles på, at vi i Glostrup
har den største omsætning per fuldtidsmedarbejder, og at vi har et sygefravær på kun lige godt 3 %.
Det viser, at mangfoldighed ikke bare handler om at
gøre tingene, men at gøre dem godt,” siger Poul Erik
Pedersen.
”Efter at vi er begyndt at arbejde med mangfoldighed,
er der mange ting, der fungerer bedre hos os. I dag
går rekrutteringen af nye medarbejdere helt af sig
selv. Vi bliver set som en attraktiv arbejdsplads, fordi
den yngre generation vil arbejde et sted med en bred
tilgang til tingene, flere muligheder og ingen snæversynethed,” fortæller Poul Erik Pedersen. 

“

Vi kan servicere flere
slags kunder, når vi
taler forskellige sprog
og kender de varer, de
efterspørger

METRO Cash & Carry
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Foto: Leder af udviklingsafdelingen Michael Termansen og udviklingsingeniør Ankur Mehta

Forskellighed i opgaveløsningen på Danfoss
Industrikoncernen Danfoss arbejder strategisk med
at udnytte alle medarbejderes kompetencer og
erfaringsgrundlag – også på tværs af etnicitet. Bredt
sammensatte udviklingsteams skaber grundlaget for,
at mangfoldighed kan omsættes til innovation.
Tager du forbi Danfoss’ Power Electronics R&D center i
Gråsten, kan du møde både amerikanere, brasilianere,
danskere, indere, kinesere, portugisere, tyskere og
rumænere.
”Fælles for alle er den tekniske viden, men tilgangen
til at se muligheder og udfordringer er forskellig fra
kultur til kultur, og her kan alle lære af hinanden,”
fortæller Michael Termansen, der er leder af udviklingsafdelingen.
”Vi har folk, der i kraft af deres baggrund har en
anden uddannelse og måde at arbejde på, og det bidrager til, at vi får flere vinkler på opgaveløsningen. En
kineser tænker på en anden måde end en amerikaner,
og de har forskellige måder at gå til opgaven på. Det

er forskelligheden, der er styrken, fordi den bidrager
til løsningen – i stedet for kun at se problemstillinger
fra en vinkel. Så får du sjældent en rigtig god løsning.
Det giver bedre mulighed for at nå frem til innovative
løsninger med folk med forskellige baggrunde,” siger
han.
Mangfoldigheden afføder samtidig værdifulde interkulturelle kompetencer:
”Mangfoldigheden gør, at man helt naturligt i dagligdagen tænker globalt. Kollegaen kommer med en anden kultur og taler et andet sprog. Du får et internationalt tankesæt i virksomheden. Værdien i det kommer
fx til udtryk, når vi har kontakt til udenlandske kunder
eller samarbejdspartnere – medarbejderne er jo vant
til at kommunikere med folk med en anden baggrund
og på et andet sprog. Det gør det nemmere at sende
folk ud i verden for at løse en opgave,” slutter Michael
Termansen. 

“

Det er forskelligheden,
der er styrken, fordi den
bidrager til løsningen

Danfoss
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Foto: Sosu-assistent Abdenbi Sahels

Bedre borgerservice i Lokalcenter Gellerup
Mange ældre nydanskere risikerer at blive isolerede
i eget hjem eller ældreboliger og gå glip af optimal
pleje, fordi de ikke taler dansk og ikke kender de
tilbud, der findes til ældre. I Lokalcenter Gellerup
er der derfor god brug for sosu-assistenten Abdenbi
Sahels færdigheder.

anden har forstået det på samme måde, som man selv
har. Og her kan jeg tit gå ind og hjælpe, fordi jeg kan
navigere i flere kulturer,” fortæller Abdenbi.
Abdenbi bruger derfor meget af sin arbejdstid på at
løse misforståelser og bygge bro mellem kulturforskelle.

”Sådan en som mig bliver jo brobygger - det kommer man bare til. Der er konstant folk, der gerne vil
vide mere eller som har misforstået noget,” fortæller
Abdenbi, der er fra Marokko og har arbejdet i Lokalcenter Gellerup i cirka 10 år.

”Mange ældre udlændinge har svært ved at udtrykke
sig, og mange gange forstår de heller ikke, hvad der
foregår. Derfor er det også et plus, at jeg har et ekstra
sprog. Jeg taler arabisk med de arabisktalende brugere, og det giver en afslappethed hos brugerne, skaber tillid og sikrer, at de får vigtige informationer på
en forståelig måde. Man kan også lave sjov med dem
på deres sprog, og det gør, at de føler sig velkomne,”
forklarer han.

Abdenbi er ikke alene på grund af sin faglighed, men
også i kraft af sin baggrund en vigtig ressourceperson,
som er af stor værdi for både kollegaer og de ældre
brugere af Lokalcenter Gellerup.
”Danskere og udlændinge har samme hjerne, men
de er programmeret forskelligt. Vi ser og hører det
samme, men oplever og tolker det vidt forskelligt. Og
så opstår problemerne, når den ene part tror, at den

”At vi som medarbejdere i lokalcenteret kan trække på
forskellige værdier, kulturer og sprog gør, at vi kan nå
en helt særlig standard.” 

“

Danskere og udlændinge har samme hjerne,
men de er programmeret forskelligt
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Foto: HR-udviklingschef Pernille Juel Sefort

Kundeservice i verdensklasse hos ATP
De fleste danskere kender virksomheden ATP enten
fra lønsedlen eller fra den månedlige pensionsudbetaling. Men de færreste ved, at ATP med en mangfoldig medarbejderstab er klar til at betjene hele
Danmark.
Udgangspunktet hos ATP er, at kundebetjeningen
foregår på dansk. Men mangfoldigheden på arbejdspladsen betyder, at kunderådgiverne fx kan begå sig
på spansk, engelsk, tyrkisk, kurdisk og østeuropæiske
sprog.
”På den måde kan vi levere kundeservice i verdensklasse. Helt enkelt”, fortæller HR-udviklingschef
Pernille Juel Sefort.
”Vi har fx i de seneste år haft mange polske håndværere, der har henvendt sig. Her er det en klar fordel, at
vi har kunnet kommunikere på deres sprog.”

medarbejdernes kulturelle kompetencer og landekendskab udnytter virksomheden positivt.
”På investeringsområdet opererer vi på et globalt
marked. Her er det en klar fordel for vores virksomhed, at vi har medarbejdere, der i kraft af deres
baggrund kender de lokale markedsmæssige vilkår og
kan navigere i den lokale kultur. Det har stor værdi set
i lyset af vores fokus på at skabe størst muligt afkast,”
forklarer Pernille Juel Sefort.
”Det er egentlig lidt banalt – det handler om at få alle
kompetencer i spil,” siger hun og understreger samtidig, at mangfoldigheden også bidrager til et langt
mere dynamisk og berigende arbejdsmiljø, som er
vigtigt for virksomheden. 

“

Det er egentlig lidt
banalt - det handler om
at få alle kompetencer
i spil

Muligheden for at inddrage forskellige sproglige kompetencer er en indlysende fordel for ATP. Men også

ATP
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Foto: Skoleleder Yaser Cakmak

En attraktiv skole på Amager
På Amager Fælled Skole har skolelederen Yasar
Cakmak skabt en succes med øget elevtal, en mere
varieret elevsammensætning og større trivsel blandt
elever og lærere. Selv vil han egentlig hellere tale om
skoleledelse end om etnisk oprindelse, men den gør
en forskel.

”Jeg kom selv til Danmark, da jeg var 15 år og startede
i en modtageklasse. Når jeg indskriver elever her, som
måske har oddsene lidt imod sig, kan jeg ikke lade
være med at referere til min egen start i Danmark.
Eleverne kan se, at det kan lykkes, at mulighederne er
der, hvis man gør en indsats og griber chancerne.”

”Man er summen af sine oplevelser og erfaringer, der
bliver til viden, som jeg bringer i spil. Ud over min
faglige baggrund har jeg nogle anderledes referencerammer, som jeg kan trække på i bestemte situationer.
Hvis det er relevant at bringe kulturelle referencer
i spil, så gør jeg det – på samme måde som hvis jeg
sidder over for et dansk forældrepar og refererer til, at
jeg også selv har skolebørn,” fortæller Yasar Cakmak,
der oprindeligt kommer fra den kurdiske del af Tyrkiet.

I sin position som skoleleder fungerer Yasar som
rollemodel og står som det åbenlyse symbol på, at
nydanskere også rummer mange ressourcer. Herom
siger han selv:

”Jeg er ansat til at varetage Amager Fælled Skoles
interesser på bedste vis. Og det kræver, at jeg trækker på forskellige ting fra bagagen af både faglig og
personlig karakter,” forklarer han og giver et konkret
eksempel:

”Der er en del fordomme om det at være tosproget,
men det, at jeg er i en synlig position og er lykkedes
som skoleleder, samtidig med at jeg har en anden
etnisk baggrund end dansk, kan være med til at nedbryde nogle fordomme.” 

“

Der er en del fordomme
om det at være tosproget, men jeg kan være
med til at nedbryde
nogle af dem
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