
Kulturmøder på arbejdspladser  



Side 2 

Det skal vi igennem 

 

• Kulturmøder 

• Hierarkisk og egalitær (ligestillet kultur) 

• Tidsforskelle 

• Redskaber 



Side 3 

Cabi, hvem er vi… 



Side 4 

Øvelse (30 min.): Kortspil 



Side 5 



Side 6 

’500’ 

’31’ 



Side 7 

Det vi gerne opdager… 

 Dårlig kommunikation - konfliktfyldt 

 Ikke forstå hvad der bliver sagt/ment 

 Irritation 

 Sladder 

 Fordomme i mødet  

 Medarbejderne følger ikke det vi har aftalt   

 Vi har ikke tillid til hinanden  

 Medarbejderne føler sig udsat for racisme  

7 



Side 8 

Hvor kæden hopper af…  

Kulturmødet mellem… 

Egalitær arbejdspladskultur  Hierarkisk arbejdspladskultur  



Side 9 

Afgrænset 

kulturelt  

felt  

Afgrænset 

kulturelt  

felt  



Side 10 

Hierarkisk  

Høj magtdistance  

Lighedsorienteret 

Lav magtdistance 



Side 11 

Danmark: Et af de mest egalitære lande i verden 

 (Geert Hofstede) 



Side 12 

 

 



Side 13 

Danmark er et egalitært samfund: 

• Skattesystem 

• Lige adgang til sundhed,  

uddannelse osv. 

• Kritisk presse 

 

 

 

 

 

 
 



Side 14 

Folk fra egalitære samfund kommunikerer  

  

• Ulighed er dårligt 

• Privilegier skal man gøre sig fortjent til 

• Kritisk tænkning uenighed er godt 

• Flad lederskab 

• Antiautoritære 

ofte ud fra en optik, hvor… 



Side 15 

Antiautoritære 



Side 16 

Samarbejdet i virksomheden 

• Usynlig magtbalance i samarbejdet mellem leder og medarbejder  

• Meget lille afhængighed af ledelse  

• Medarbejdere foretrækker den konsulterende lederstil   

• Lidt kontrol  

• Tillid   

• Medarbejder og ledere er gensidigt afhængige af hinanden – for at 

nå et fælles mål  

• Medarbejdere vil uden større besvær henvende sig og modsige sin 

chef, og chefen vil have en forventning herom  



Side 17 

Kulturen i virksomheden 

• Selvstændighed forventes – man tager selv sine opgaver  

 

 

• Et stort ønske om uafhængighed fra medarbejdernes side  

80 % danskere ser at uafhængig  og selvstændighed er en af de 

vigtigste danske værdier (Næste 51 Storbritannien og 41 Italien) 

 

 

  



Side 18 

Det betyder det for kulturen i virksomheden 
 

Vi er konsensussøgende   

Vi holder mange møder  



Side 19 

Det betyder  for kulturen  i virksomheden 

Hvem bestemmer ???    



Side 20 

Indirekte Det betyder for kulturen i virksomheden 

• ” Ansvarlighed forventes  

• Uenighed er acceptabelt 

• Vi taler ikke ‘ned til’ folk   

  

• Man er konfliktsky – løser ved kompromis og forhandling   

  



Side 21 

Ironi og sarkasme  

Vi vil stoppe lidt tidligere i dag, 

så har du også mulighed for at 

hjælpe til med at rydde op, ikk? 

” 



Side 22 

Indirekte tale 

”Gider du rydde op, inden du går hjem?” 

”Der trænger godt nok til at blive fejet her” 

”Den kunne også være pæn i blå” 

”Det kunne også være spændende for dig at starte på denne opgave”  

 



Side 23 

Hierarkisk  

Høj magtdistance  

Lighedsorienteret 

Lav magtdistance 



Side 24 

Der er altid ‘nogen’ der bestemmer mere: 

 



Side 25 

Hierarkiske samfund – hvor der er en høj magtdistance   

• Skattesystem – stor forskel på rig og fattig.  

• Der er forskel på hvilke sygehuse, man har adgang til, og hvilken 

lægebehandling man kan få.  

• Censureret presse. 



Side 26 

Det betyder for samarbejdet i virksomheden 

• Synlig magtbalance i samarbejdet mellem leder og medarbejder  

• Meget stor afhængighed af ledelse  

• Er vant til autokratisk ledelse  

• Er vant til en faderligledelse – som er ansvarlig  

• Meget kontrol (I sidste ende er det lederen der er ansvarlig)  

• Medarbejdere vil med større besvær henvende sig og modsige sin 

chef 

• Medarbejderne vil have det svært med at ‘Chit chatte’ med sin 

leder, eller spise frokost sammen med” 



Side 27 

Det betyder for kulturen i kulturen 

Ulighed er naturligt – alle forventer at  

• privilegier afhænger af din placering  i hierarkiet 

• ordre skal adlydes 

• få direkte opgaver  uden spørgsmål – lydige  

for at opgaven løses  

• Selvstændighed – kritisk tænkning er ikke nødven- 

vis eftertragtede kompetence  

• Opgaverne tildeles  

• ‘Spørger om lov’ kultur  

 



Side 28 

Er det ok,  

hvis jeg tager  

en blyant? 



Side 29 

Er det ok,  

hvis jeg går på 

toilettet nu? 



Side 30 

Kulturmødet mellem lighedsorienteret og  

hierarkisk organisationskultur  

Eksempel; Konflikten med at sætte sig ned på en stol og vente på opgaver 



Side 31 

Hvordan tænker vi om: 

  

• ‘Mindre fagligt kompetente end andre medarbejdere’ 

• Dovne  

• Tænker ikke selvstændigt  

• Manglende initiativ  

 

  

 

medarbejdere fra hierarkiskestyrede organisationer   



Side 32 

Hvordan tænker de om: 

 

• Lidt vattet ledelse  

• Manglende styring  

• Manglende respekt for  

forskellige positioner  

• Føler sig forbigået  

 

 

 

 

 

 

medarbejdere fra egalitære organisationer   

https://www.youtube.com/watch?v=HL45pVdsRvE


Side 33 

Tidsopfattelse  

Monokron  

Tidsopfattelse  

Polykron  



Side 34 

Tidsopfattelse – Monokrone  

• Deadlines – de tager det seriøst 

• Foretrækker at gøre en ting af gangen  

• Tidsplaner 

• Følger planer og rækkefølge nøje 

• Høj grad af planlægning med mål  

• Man vil helst ikke spilde andres tid og und- 

      skylder når man gør  

• Begivenheder sættes i relation til år, dato,….. 

• Tid er penge  

• Man kan spilde tiden  

• Punktlig præcis  

 



Side 35 

Hvor hurtig bevæger vi os  



Side 36 

Skal vi lege med lego om en måned  



Side 37 

Tidsopfattelse  

Monokron  

Tidsopfattelse  

Polykron  



Side 38 

Polykron tidsopfattelse : Tid regnes i mennesker   

• Vi har alt den tid i verden vi skal bruge ,man kan ikke have over- eller 
underskud på tid  

• Det er vigtigt at man har sin relationer på plads 

• Relationer er vigtigere end tidsskemaer   

• Kan håndtere mange ting på en gang  

• Lader sig nemt forstyrre  

• Følger følelser og intuition mere end  

     planer  

• Prioritere personlige relationer  

• Begivenheder forstås i forhold til 

      andre begivenheder ‘det år jeg fødte min søn 

 



Side 39 

Man spilder ikke sin tid   

• Bussen kører ikke kl 9.23, den kører, når den er fuld.  

• Mødet starter ikke kl 11.00 – det starter, når alle er her.  



Side 40 

Kulturmødet mellem forskellige tidsopfattelser 



Side 41 

Hvordan tænker vi om medarbejdere fra polykrone samfund 

• Respektløse overfor tid 

• Utilregnelige 

• Dovne – (men i virkeligheden  

ret fleksible og omstillingsparate)  

• Slendrianer  

• Spild af andres tid  

• Kan de ikke klokken?  

(selvfølgelig kan de klokken,  

de regner bare ikke med,  

at du spilder din tid)  

 

 

  

 



Side 42 

Hvordan tænker de om medarbejdere fra monokrone samfund  

• Lidt anstrengende  

• Respektløse overfor deres relationer,  

hvad kan være vigtige end at pleje dem.  

• Rigid (meget lidt omstillingsparate)  

 

 

 

  

 

https://vimeo.com/212930222


Side 43 

Tips og tricks  

 Overvejende sandsynligt, at vi ikke tænker ens om, hvordan 

opgaven skal løses 

 Undersøg medarbejdernes perspektiver og hensigter    

 Få dem til at forklare - også gerne flere gange - så det ikke bliver 

dine antagelser  

 Lyt efter (pas på med ikke at antage for meget)  



Side 44 

Tips og tricks  

 Husk at italesætte de udskrevne regler  

 

 Agi Csonka HR afdelingschef i TDC  

”En uskreven regel i den danske kultur er, at Vi ikke er særlig eksplicitte. Vi er 

alt for implicitte og tager for givet, at folk forstår en hel masse uansnet deres 

kulturbaggrund . Når vi får folk ind, oplever vi at der er nogle ting som vi tager 

for givet, og som ikke er synliggjort. En begrænsning ved at være implicit er at 

sanktionerne også bliver usagte. Hvis man træder ved siden af, får man det 

heller ikke at vide direkte. Man bliver frosset ude eller ignoreret” 



Side 45 

Tips og tricks  

 Hold dig opdateret på viden om andre kulturer  

 Informer dine ansatte om, hvordan de selv kommunikerer, og hvordan 

deres indvirkning er på andre 

 Husk: Hav ikke berøringsangst overfor kultur. Kultur er ikke helligt, det er 

en tilfældig praksis  



Side 46 

Hvad er målet?  

Hvad vil jeg gerne have til 

at ske?  

(…eller er det bare personligt generende for 

mig, fordi vi PLEJER at gøre tingene på en 

anden måde?)  



47 

Rekrutteringskanaler  



Side 48 

Rekrutterings kanaler 



Side 49 

Virksomhedspraktik 

Formål 

• Oplære eller opkvalificere kandidaten til at løse konkrete 
arbejdsopgaver i virksomheden  

• Udvikle sprogkundskaberne i en praktisk hverdag  

• Få generelle erfaringer med det danske arbejdsmarked og lære, 
hvordan det er at være på en dansk arbejdsplads.  

• I nogle tilfælde kan virksomheden få støtte fra jobcentret til at frikøbe 
en mentor, der støtter den nydanske medarbejder undervejs i forløbet.  

Varighed  

• 4-13 uger med mulighed for forlængelse i yderligere 13 uger.  

Økonomi  
• Arbejdsgiver har ingen omkostninger til løn eller forsikringer.  

• Flygtningen modtager integrationsydelse fra kommunen.  

 

 

 

 



Side 50 

Løntilskud 

Formål  

• at kompensere virksomheden mens en medarbejder opkvalificeres 

fagligt, sprogligt eller ift. psykiske udfordringer. 

Varighed  

• Typisk 3-4 måneder med mulighed for forlængelse  

Økonomi  

• Løn og arbejdsvilkår følger overenskomsten på området.  

• Løntilskuddet er på kr. 76,59 i timen (2017)  

 



Side 51 

IGU 

Formål  

• mulighed for at ansætte en nydansker i to år. I ansættelsen indgår 
20 ugers undervisning. Undervisningen sammensættes ud fra, hvad 
der er relevant, og kan bestå af fx AMU-kurser, FVU, AVU, HF-
enkeltfag eller danskuddannelse. 

Varighed  

• Op til 2 år (skoleperiode i 20 uger)  

Økonomi  

• Lønnen følger satsen for EGU-elever (Ex: 66,65 kr/ time for 1. års 
lærlinge iht. 3F’s industrioverenskomst)  

• Bonus på kr. 20.000 (efter 6 mdr.) + kr. 20.000 (når 2 års IGU er 
gennemført)  



Side 52 

Værktøjskassen 

 http://www.cabiweb.dk/integration/paa-virksomheden/ 

Du finder værktøjskassen her: 

Værktøjer til hver fase i rekrutteringsforløbet  

• Muligheder og økonomi 
• Modtagelse i virksomheden 
• Kompetencer og vejen frem 
• Sikkerhed 
• Sprog og kultur 

http://www.cabiweb.dk/integration/paa-virksomheden/
http://www.cabiweb.dk/integration/paa-virksomheden/
http://www.cabiweb.dk/integration/paa-virksomheden/


Feedback! 

• Fik DU noget med hjem? 

• Er der noget der kunne have 

været mere af? 

RIS eller ROS  

– alt modtages med glæde 

 


