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Her får du nogle gode tips til, hvad du skal huske og kende til, når 
du er på en dansk arbejdsplads. 

For det er sikkert meget anderledes end dér, hvor du kommer fra.  

Når du er på en dansk arbejdsplads, skal du generelt huske fem 
ting: 

1. Du skal altid møde til tiden og overholde aftaler 

2. Du skal altid svare ærlig og spørge, hvis du er i tvivl om, hvor-
dan du fx løser en opgave, hvad du skal lave eller noget sprog-
ligt, du ikke forstår. Og erkend det altid, hvis du begår en fejl. 

3. Danskere kan være ret utydelige. Du skal derfor lære at gribe 
opgaver, selvom du ikke direkte bliver bedt om at løse dem. 

4. Du skal arbejde selvstændigt og selv tage initiativ. 

5. Og husk at deltage i frokost og andre sociale arrangementer på 
arbejdspladsen. 

Her skal du høre hvorfor: Danskere er generelt meget optaget af tid 
og af at være mest mulig effektive. Særligt i den tid, de er på arbej-
de.  

 

 

#1 Mød til tiden 
Danskere kigger ofte på uret og kan virke fortravlede. Det er de ikke nødvendigvis, men de tager tid 
meget alvorligt, og dét at overholde aftalte tidspunkter er en måde at vise respekt og samarbejds-
villighed. 

Det tidspunkt, du møder på arbejde, hvornår du kan gå hjem, hvad tid du spiser frokost eller kan 
holde pauser er faste og aftalt på forhånd. Du skal overholde dem meget præcist. Også selvom du 
er i gang med noget, der er vigtigt for dig – den aftalte tid vinder altid. 

Kom aldrig for sent med vilje. Det kan ske en sjælden gang, hvis fx bussen er forsinket, eller der 
sker noget uventet, du ikke har kontrol over. Så skal du ringe og fortælle din chef, at du kommer 
for sent. Også selvom det bare er ti minutter. 

Du skal også sige ”beklager at jeg kommer for sent” til din chef, når du møder ind på arbejdet. 

Din chef bliver ikke sur, hvis du viser, at du har gjort dit bedste for skynde dig, og du kun sjældent 
kommer for sent. 

FAKTA OM FILMEN 
Her læser du dansk speak til film om at være 
på en dansk arbejdsplads som er målrettet 
flygtninge og familiesammenførte. 

Filmene er optaget på arabisk, persisk og 
tigrigna og kan ses på  
www.cabiweb.dk/integration  

Filmen skal hjælpe målgruppen til bedre at 
typiske forstå kulturelle mekanismer på dan-
ske arbejdspladser og dermed forebygge mis-
forståelser og konflikter. 

Filmen kan frit gengives med kreditering af 
Cabi – bedre arbejde til flere (2017) og anven-
des på fx danske arbejdspladser (hvor nydan-
skere er i job, praktik eller løntilskud), i job-
centre eller på sprogskoler. 

http://www.cabiweb.dk/integration/for-nydanskere/kulturelle-misforstaaelser/
http://www.cabiweb.dk/integration/for-nydanskere/kulturelle-misforstaaelser/
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#2 Svar ærligt og erkend fejl 
På en dansk arbejdsplads er magtbalancen mellem chefer og medarbejdere typisk ret usynlig, og 
tonen er uformel. 

Det kan være svært at se, hvem der bestemmer, og chefen er sikkert ikke ret synlig i dagligdagen 
og kontrollerer ikke de opgaver, du udfører. 

Det er fordi, han generelt har en stor tillid til sine medarbejdere, og til at de løser deres opgaver 
som aftalt. 

Der er en stor grad af frihed, men til gengæld forventer chefen og kollegerne, at du altid svarer 
helt ærligt. 

Hvis du fx bliver spurgt ”forstår du, hvad du skal lave?”, må du altid kun svare ”ja”, hvis du rent fak-
tisk forstår arbejdsopgaven eller instruktionen. 

Hvis du ikke forstår, hvad der bliver sagt, eller hvordan opgaven skal udføres kan du fx sige: 

”Jeg forstår ikke, vil du gentage?” eller ”Jeg er i tvivl om, hvad du mener. Jeg viser dig lige, hvordan jeg 
havde tænkt at løse opgaven”. Så kan din chef eller din kollega se, om det er det samme han mente. 

Det er også vigtigt, at du er helt ærlig og erkender det, hvis du har begået en fejl. Vær ikke bange 
for at tabe ansigt eller blive fyret. Fejl sker, og for danskere er det vigtigste at være ærlig og tage 
ansvar for situationen. Ellers oplever de det som svigt og tillidsbrud. 

Sig direkte fx ”Jeg beklager, men jeg har brugt maskinen forkert” – eller hvad fejlen nu går ud på. 

Det kan være at chefen eller kollegerne ærgrer sig, men de bebrejder dig det ikke, hvis du er ærlig. 

 

#3 Grib indirekte ordrer 

Noget af det, der også kan være svært at forstå på en dansk arbejdsplads, er den indirekte måde at 
tale på.  

Det kan være svært at vide, hvornår man bliver bedt om at udføre en konkret opgave. For danskere 
giver sjældent direkte ordrer. 

I stedet stiller man ofte et spørgsmål fx ”Vil du være sød at feje gulvet?” eller en konstaterer ”Her 
kunne godt trænge til at blive fejet”. 

Det bliver ikke sagt direkte, at du skal feje gulvet, men det er stadig en ordre, som det forventes, at 
du udfører. 

Det kan være svært at høre, særligt i starten, når det er lidt svært med sproget. Men lyt godt efter 
og spørg, hvis du er i tvivl. 

Og husk, at kolleger også kan give hinanden ordrer. Det er ikke kun chefen, der bestemmer. 
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#4 Arbejd selvstændigt og tag initiativ 

Noget af det, der er allervigtigst på en dansk arbejdsplads, er at bruge tiden effektivt og vise, at 
man gerne vil arbejde. 

Så når du er færdig med en opgave, går du bare direkte over til den næste. 

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gå i gang med, skal du gøre din chef eller kolleger opmærksom-
me på det. 

Er der ikke en ny opgave klar, kan du fx rydde op omkring dig eller tilbyde din hjælp til en kollega. 
Det er en måde at vise, at du er samarbejdsvillig og god til at arbejde.  

Pauser holder man kun på de faste tidspunkter, hvor de er aftalt. Pauser til at gå på toilettet be-
stemmer du dog selv, men hvis du ryger, skal du tjekke med chefen, om der gælder særlige regler 
for rygepauser. 

 

#5 Deltag i frokosten og sociale sammenkomster 

Det sociale liv spiller en stor rolle på en dansk arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at du går med til 
frokosten, deltager i andre sociale arrangementer (fx udflugter eller fester til jul og sommer) og 
viser, at du gerne vil være en del af fællesskabet. 

Det er en måde at vise interesse, og at man gerne vil lære sine kolleger at kende. 

Og lære sin chef at kende.  

For som jeg nævnte før, er chefer og medarbejdere ret lige. Chefen forholder sig ikke kun til dig og 
dine kolleger som ansatte, men også som privatpersoner. Derfor spiser han også frokost sammen 
med jer og deltager i dialogen omkring frokostbordet på lige fod med alle andre. 

Det er helt normalt. 

Og hvad spiser man så? I Danmark har man sin egen madpakke med hjemmefra. Det er mad, pakket 
ind i madpapir, sølvpapir eller en madkasse, som man spiser i frokostpausen. Man sidder samlet 
omkring borde i kantinen, men deler ikke maden. Hver medarbejder spiser hver sin egen medbrag-
te medpakke. 

Der kan også være en fælles frokostordning på arbejdspladsen. Spørg din chef eller din jobkonsu-
lent om, hvad de gør på den virksomhed, du er på. 

Husk, at der også er sociale regler for, hvad man kan tale om ved frokostbordet - og helt generelt 
på arbejdspladsen. Ofte taler man om sine børn, fritidsinteresser, vejret, mad, rejser, bøger, film og 
tv. 

Dog er det ikke god skik at spørge direkte til politisk overbevisning, religion eller hvad dine kolle-
ger får i løn. 

Det skal man kende hinanden ret godt for at tale om, og det sker typisk uden for arbejdspladsen. 

Det er også helt almindeligt, at alle hjælper til med at rydde op efter sig selv efter frokosten, i 
produktionen eller på kontoret. Chefen giver typisk også en hånd med og rydder selv sin kaffekop 
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væk eller samler affald op fra gulvet. Det forventes af alle medarbejdere, og er ikke noget man ser 
skævt til. 

Husk at det kræver tid, åbenhed og dialog at lære en ny kultur at kende. Spørg din chef, dine kolle-
ger, din jobkonsulent eller dit netværk, hvis du er i tvivl. Der er altid hjælp at hente. 

Held og lykke og rigtig god arbejdslyst! 


