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FOrORD
Mangfoldighed er en vækststrategi for
København. Over 550 københavnske
virksomheder har tilsluttet sig Københavns Mangfoldighedscharter og er med
til at indfri visionen om at gøre København til Europas mest inkluderende storby
i 2015.
På foranledning af Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning og det Lokale Beskæftigelsesråd i
København har 20 chartervirksomheder
arbejdet tæt sammen med konsulenter om
at udvikle et IT-værktøj, der kan realisere
det innovationspotentiale, som der er i
virksomheder med en mangfoldig
medarbejderstab. Det gælder både på
medarbejder-, på leder- og på bestyrelsesniveau.
Denne pjece er en præsentation af
resultaterne fra dette projekt. Vi tilbyder
værktøjet til chartervirksomheder i en
forkortet udgave samt sparring og
rådgivning til at anvende innovationspotentialet i mangfoldighed.
Pjecen er skrevet til virksomheder i
København. Jeg ønsker jer god læselyst og
ser frem til fortsat samarbejde om at skabe
vækst gennem mangfoldighed.
Integrations- og Beskæftigelsesborgmester
i Københavns Kommune
Anne Mee Allerslev
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20 københavnske virksomheder
har eksperimenteret med at øge
mangfoldigheden i udvalgte afdelinger
og derved øge gruppernes innovation
og effektivitet. Virksomhederne har
afprøvet et webbaseret IT-værktøj,
der screener og scorer gruppers
mangfoldighed og deres potentiale
i forhold til innovativ og effektiv
opgaveløsning. Resultaterne viser, at
de deltagende virksomheder er blevet
mere mangfoldige og har styrket
deres vækstpotentiale gennem
mangfoldighed.
Pjecen er udarbejdet af ph.d. Susanne Justesen fra Innoversity
Copenhagen og Foreningen Nydansker som afslutning på
Innovækst-projektet. Udgiver er Bland dig Byen Programmet
under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns
Kommune.
Forord af Beskæftigelses og Integrationsborgmester
Anne Mee Allerslev

Innovækstvirksomheder
Atkins Denmark, ATP, BaneDanmark, Blå Kors, Boligselskabernes Landsforening, BRF-Kredit, DJØF, Envision, Handelsskolen
Kbh Nord, Integro, Københavns Sprogcenter, Krüger, Københavns Kommunes Beskæftigelses & Integrationsforvaltning,
Københavns Kommunes Kultur & Fritidsforvaltning, Muskelsvindfonden, OK Hjemmet Arendse, Rygaard Skolen, Teleperformance Nordic, Tryg Danmark, Udlændingestyrelsen
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INNOVÆKST
– formål, indhold
og baggrund
Fra forskningen ved vi efterhånden en del
om, hvordan grupper kan sammensættes
mangfoldigt for at styrke samarbejde,
videndeling og idéudvikling og derved
gøre grupperne bedre til at løse problemer, overholde budgetter og i det hele
taget træffe effektive beslutninger. I
Innovækst-projektet har vi kunnet trække
på tre årtiers forskning og bruge denne
viden som udgangspunkt for anbefalingerne til de deltagende virksomheder.
Innovækst blev indledt i sommeren 2012
med en analyse af, hvordan det stod til
med homogenitet og forskellighed på tre
niveauer (afdelinger, direktioner og
bestyrelser) i hver af de 20 virksomheder.
Herefter fik deltagerne udleveret en
rapport med analysens resultater og
konkrete anbefalinger. Undervejs har der
været bootcamps, seminarer og workshops, og deltagerne har modtaget
individuel sparring og hjælp fra teamet
bag Innovækst.

I projektforløbet er udviklet et IT-værktøj,
der screener og scorer gruppers mangfoldighed og samme gruppers evne at
sætte mangfoldigheden i spil. Group
Composition Tool™ fra Innoversity
Academy er tilgængeligt i en introduktionsudgave for Københavnske
Chartervirksomheder.
Ved projektets afslutning blev der i
december 2013 igen målt på homogenitet
og diversitet i de deltagende grupper for
at se, hvordan grupperne havde udviklet
sig igennem forløbet. Vi har målt på ialt
56 grupper på tværs i virksomhederne og
indsatsen har båret frugt. Langt størstedelen af de involverede grupper er blevet
mere mangfoldige og samtidig bedre
gearet til at være effektive og innovative.

teori og
forskning
bag innovækst

Tilbud til virksomhederne i Innovækst:

Analyse af homogenitet og
diversitet ”før” og ”efter”
Fire heldags-bootcamps med
viden, inspiration og værktøjer
Individuelt sparringsforløb
Målrettede workshops for
virksomhedens øverste ledelse
Afslutningskonference
Konkrete værktøjer og metoder
Når vi ”sætter hold” eller sammensætter
en gruppe, er vi ofte mest optaget af, hvor
kompetent den enkelte medarbejder er.
Antagelsen er, at hvis alle medlemmer i en
gruppe er de dygtigste til jobbet, vil det
automatisk resultere i en rigtig god
gruppe med høj performance. Men sådan
er det ikke, faktisk langt fra. Gennem det
seneste årti har forskningen gang på gang
dokumenteret, hvordan ”diversity triumps
ability”. Det vil sige, at det faktisk er vigtigere, at folk er forskellige end at sætte de
mest kompetente til opgaven.
En række eksperimenter har dokumenteret, at en gruppe, der er mangfoldigt
sammensat, hver gang vinder over en
homogent sammensat gruppe, hvis de to
bliver sat til at konkurrere om at løse en
konkret problemstilling.

En gruppe vil ofte udvikle en bestemt
måde at forstå og løse problemer på. På
kort sigt skaber det grobund for et socialt
sammenhold, men på længere sigt vil det
ofte gå ud over evnen til at udnytte den
viden, der findes i gruppen, og evnen til
at søge hjælp udefra. Lysten til at udfordre
status quo bliver hæmmet. En gruppes
præstationer kan omvendt styrkes
betragteligt, hvis den bliver i stand til at
udnytte forskelligheden og udfordre de
eksisterende måder at forstå og løse
problemer på.

Vi ved nu, at en gruppes sammensætning
også påvirker en række andre faktorer.
Studier viser for eksempel, at hvis en

Fra et større forskningsprojekt – udført
blandt andet hos ISS i Danmark – ved vi,
at hvis mere end 70 procent af en gruppes

Innovækstvirksomheder

Atkins Denmark, ATP, BaneDanmark, Blå Kors, Boligselskabernes Landsforening, BRF-Kredit, DJØF,
Envision, Handelsskolen Kbh Nord, Integro, Københavns Sprogcenter, Krüger, Københavns Kommunes Beskæftigelses & Integrationsforvaltning, Københavns Kommunes Kultur & Fritidsforvaltning,
Muskelsvindfonden, OK Hjemmet Arendse, Rygaard
Skolen, Teleperformance Nordic, Tryg Danmark,
Udlændingestyrelsen

gruppe er for homogen, vil samarbejdet i
gruppen med stor sandsynlighed blive
påvirket negativt. Det samme gælder
evnen til at få nye ideer, tage chancer,
træffe beslutninger og overholde budgetter.

medlemmer tilhører samme generation,
har samme uddannelsesmæssige baggrund, tilhører samme køn eller har
samme anciennitet, har gruppen en
tendens til at blive ”låst” i nogle faste
måder at både forstå og løse opgaver på.
Og det betyder ikke det store, om den
manglende forskellighed, køn, alder,
nationalitet eller uddannelse. Det er
ensartetheden i sig selv, der giver problemer.
I Innovækst arbejder vi netop med en
definition på mangfoldighed ud fra det
såkaldte ”max 70 % homogenitets-princip”. En gruppes medlemmer må således
ikke udgøre en majoritet større end 70
procent, når det gælder køn, alder,
nationalitet, uddannelse og anciennitet.
Disse parametre omtales som ”vidensdomæner”.
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resultater
– hvad viser
tallene?

Når scoren er grøn, opfylder gruppen det såkaldte ”max 70 % homogenitetsprincip” og har dermed en optimal sammensætning. Når scoren er grå, er
mere end 70 procent af gruppens medlemmer ens på dette parameter. Hvis
scoren er rød, indikerer det, at næsten alle gruppens medlemmer er ens på
dette parameter.

Skema: Gennemsnitlig udvikling af gruppernes sammensætning på tværs af de 16 virksomheder.

				2012		2013

Forandring

køn		

I gennemsnit tilhører 71 procent af gruppernes medlemmer

71%

72%

samme køn. Denne fordeling har ikke ændret sig i forløbet

Alle virksomheder i Innovækst har fået
tilbudt en indledende og afsluttende
måling og analyse – før og efter de blev
udsat for input på workshops, bootcamps
og sparringsforløb.
Dette tilbud benyttede 16 virksomheder
sig af i 2012 og 11 virksomheder i 2013.
Ialt har vi således i denne analyse data fra
56 grupper som fordeler sig på tværs af de
deltagende Innovækst-virksomheder.
Tallene udgør således ikke et rent ”før-efter” billede, men en generel tendens på
tværs af de deltagende virksomheder. Ialt
har vi data fra 56 grupper i de 20 virksomheder.
Data her i pjecen beror på 11 virksomheder. Deltagerne var fordelt på 56 grupper,
som varierede i størrelse, men i gennemsnit bestod grupperne af ni personer ved
første måling i 2012 og 10 personer ved
den afsluttende måling i december 2013.
Herefter har hver gruppe fået en rapport
med konkrete anbefalinger til, hvad de
kan gøre for i højere grad at bringe
forskellighed i spil.

Som det fremgår, har mange af virksomhederne fået udbytte af projektet. De har
fået grupper, der er mindre homogene,
mere innovative og mere effektive.

Generation
/Alder

61%

Nationalitet		

86%

62%

Størstedelen af grupperne har en fin fordeling på tværs af
generationer

84%
Grupperne er gennemsnitligt meget danske, og nationalitet

Nogle virksomheder har af forskellige
årsager fået mindre ud af deres deltagelse,
enkelte virksomheder har endda oplevet,
at det er gået den gale vej. Ikke desto
mindre er det samlede resultat ganske
tilfredsstillende.

udgør den største udfordring. Den danske dominans i
grupperne er dog reduceret med to procent

uddannelse		

54%

46%

Størstedelen af grupperne havde allerede i første måling en
pæn fordeling. Ikke desto mindre er den uddannelsesmæssige
mangfoldighed øget med otte procent

Gruppernes mangfoldighed er i
gennemsnit øget med 6 procent,
5 af de 20 virksomheder har øget
deres mangfoldighed med mere
end 10% og en gruppe fik øget sin
mangfoldighed med 25%

Anciennitet		
i gruppen

76%

59%

Flere af grupperne havde i den indledende måling en uhensigtsmæssig overvægt af enten ”old-timers” eller medlemmer,
der kun havde været med i kort tid. Her ser vi den største
forbedring i projektet på 17 procent

gns. homogenitetsscore i gruppen

70%

64%

Den gennemsnitlige ensartethed er reduceret med seks
procent på tværs af de 16 virksomheder i løbet af Innovækst-projektet

Kilde: Group Composition QuickTest™ fra Innoversity Academy 2012 og 2013
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Som det fremgår af resultaterne, har en del af grupperne forbedret deres homogenitetsscore, og flere af grupperne forventes at forbedre den yderligere i de
kommende år. Virksomhederne har typisk haft succes med en af to, simple strategier.

to simple
STRATEGIER
REKRUTTERING

OMORGANISERING

Man kan skifte ud i gruppen og erstatte
eksisterende medlemmer med nye. En
anden og måske lidt lettere løsning kan
være at gøre gruppen lidt større ved at
tilføre medlemmer, som kommer med
anden viden end den, der i forvejen findes
i gruppen.

Flere af virksomhederne har eksperimenteret med at organisere arbejdet i gruppen
på en ny måde og holde møder på en
anden måde end før. Det har givet
mulighed for at invitere lidt mere
diversitet ind i den pågældende gruppe.

Men...
...resultaterne fra Innovækst viser, at
mangfoldig rekruttering trods den
positive udvikling fortsat er en udfordring. Særligt i forhold til køn og
nationalitet. Selvom de deltagende
virksomheder er begyndt at arbejde med
mangfoldighed på nye måder, er der
fortsat en tendens til at ansætte nye
medarbejdere med samme køn og
nationalitet, som dem man havde før.
Find flere værktøjer til at skabe
mangfoldig rekruttering her: http://
www.blanddigibyen.dk/vaekstogmangfoldighed/
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Formår grupperne
at sætte mangfoldigheden i spil?
Her fokuseres på, om virksomhederne er blevet bedre til at sætte hold, så mangfoldigheden kommer i spil. Der anvendes en skala fra 0-10 med farvekoder,
afhængigt af om scoren vurderes som “problematisk”, “middel” eller ”i den
bedre ende”
Innovationspotentiale skala 1-10
– jo højere, jo bedre
Måles ud fra bredden i gruppens viden.
Hvis en gruppe har en alsidig viden – med
få overlap – vil den også være mere
udadvendt og villig til at søge efter nye
måder at arbejde på.
Innovationspotentialet er altså en
gruppes sandsynlige evne til at opsøge
ny viden og ikke mindst at bruge denne
til at ændre gængse måder at gøre
tingene på.

sandsynlighed for, at de vil være gode til at
involvere hinanden og i det hele taget
udnytte gruppens samlede viden effektivt.
Hvis der kun er ganske få overlap, er der
omvendt sandsynlighed for, at man løser
opgaverne selv, og dermed ikke udnytter
forskelligheden. Effektivitetspotentialet
siger derfor noget om, hvor god denne
gruppe vil være til at samarbejde og
udnytte den samlede viden, gruppen har
til sin rådighed.

Innovationschallenge på skala fra 1-10
– jo højere, jo bedre
Måles efter hvor let eller svært det
vurderes at være for gruppen at realisere
det målte innovationspotentiale. Hvis
gruppen er lidt for ens på nogle områder,
kan det blive svært at udnytte mulighederne – også selv om potentialet er stort.

Effektivitetschallenge på skala fra 1-10
– jo højere, jo bedre
Indikerer, hvor let eller svært det vil være
for gruppen at udnytte effektivitetspotentialet. Hvis en enkelt person ”sidder på”
flere videndomæner, kan det blive sværere
at samarbejde effektivt, også selvom
gruppen måske har mange andre videndomæner, der overlapper og dermed et stort
potentiale.

Innovationschallenge siger dermed
noget om, hvor stor en ledelsesindsats
det vil kræve at få gruppen til at
samarbejde innovativt.

En høj effektivitetschallenge indikerer
altså, at det vil kræve en ledelsesmæssig
indsats at skabe bevidsthed og synlighed
om al den viden, der findes i gruppen.

Effektivitetspotentiale på skala fra 1-10
– jo højere, jo bedre
Her måles på overlap mellem de forskellige videndomæner i gruppen. Hvis flere
personer deler viden, er der større

Som eksempel vises i skemaet herunder,
hvordan en offentlig og en privat virksomhed har forbedret innovationspotentialet.
Der er kommet mere forskellighed ind i
grupperne, hvilket har gjort dem mere
udadvendte og modtagelige for ny viden.
Dermed har grupperne fået mere viden til
rådighed.
Tilsvarende har begge virksomheder også
forbedret deres innovationschallenge ved
at skifte ud i grupperne. Der er nu færre
dominerende videndomæner i de seks
grupper, end der var ved første måling i
2012. Dermed er det nemmere for
medlemmerne at trække på hele bredden
af den viden, der findes i gruppen, og der
er mindre modstand mod forandring.
Dermed kræver det også mindre af
ledelsen at få gruppen til at agere innovativt.

De deltagende gruppers
innovationspotentiale er
i gennemsnit forbedret med
8%. De deltagende gruppers
effektivitetspotentiale er i
gennemsnit forbedret med 4%.
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Praktiske
eksempler
– en privat og
en offentlig
Skemaerne viser, hvorvidt grupperne i de to Innovækst-virksomheder er "optimalt" sammensat ift. at kunne agere innovativt (håndtere nye problemstillinger
på nye måder) eller til at samarbejde effektivt, hvor gruppens forskellighed af
vidensdomæner udnyttes til effektivt at håndtere eksisterende opgaver

S. 17

PRIVAT INNOVÆKST
VIRKSOMHED (3 grupper)

2012

2013

Forandring

Innovations Potentiale score

2,3

3,71,2

Innovations Challenge score

4,2

2,91,3

Effektivitets Potentiale score

2,9

3,70,8

Effektivitets Challenge score

2,0

2,9

0,9

2012

2013

Forandring

Innovations Potentiale score

2,3

2,7

0,4

Innovations Challenge score

3,3

2,5

0,8

		

3,4

4,1

0,7

		

1,8

2,2

0,4

OFFENTLIG INNOVÆKST
VIRKSOMHED (3 grupper)		

Effektivitets Potentiale score

Effektivitets Challenge SCORE

Kilde: Group Composition QuickTest™ fra Innoversity Academy 2012 og 2013
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hvordan er
mangfoldighed
et forretningspotentiale
Her går vi tættere på fem af virksomhederne for
at høre lidt om deres erfaringer med Innovækst.
De fem virksomheder har fokuseret forskelligt
på mangfoldighed.
ATP

er Danmarks største pengetank og en af
Europas største investorer. Derfor er
samfundsansvar en af ATP’s kerneopgaver
både i forhold til investeringer og
administration af velfærdsydelser. Hos
ATP er mangfoldighed ikke et socialt
projekt, men en forretningsstrategi, og
forskellige livserfaringer betragtes som en
vigtig kilde til fornyelse, fleksibilitet og
arbejdsglæde for medarbejderne.
ATP har valgt at implementere “max 70
% homogenitets-princippet”, både i
forhold til rekruttering og medarbejdersammensætningen i det hele taget. Således
tilstræber ATP, at der hverken i teams eller
enheder er mere end 70 procent med
samme køn, uddannelsesmæssige baggrund, etnisk oprindelse eller aldersgruppe. I stedet for at sætte mål for
ligebehandling af minoriteter handler det
altså om at undgå, at grupperne bliver for
ensartede. Dermed sætter man fokus på
majoritet i stedet for minoritet, og
mangfoldighed ses som en ressource
snarere end en udfordring.
Spørgsmål til ATP’s arbejde med
mangfoldighed kan henvendes til
HR-udviklingskonsulent, Peter Heller
på tlf: 4820 4399 elller e-mail
phe@atp.dk

BRF-kredit
er et uafhængigt dansk realkreditinstitut,
som har leveret finansielle løsninger inden
for realkredit siden 1797. BRF-kredit har
valgt at sætte fokus på mangfoldighed
gennem deres employerbranding – som en
måde til at sikre fremtidigt talent.
Mangfoldighed er en del af BRF-kredits
CSR-strategi. Det betyder, at virksomheden bestræber sig på at rekruttere så bredt
som muligt. I over 30 år har BRF-kredit
beskæftiget blinde og svagtseende i
telefonomstillingen, og al rengøring er
siden 2005 blevet varetaget af udviklingshæmmede medarbejdere. Men også
eksternt tager BRF-kredit initiativ:
Eksempelvis et projekt, hvor der blev
skaffet praktikpladser i byggebranchen til
34 unge med anden etnisk baggrund end
dansk.
”Den etniske udfordring fylder meget i
vores arbejde og har givet os erfaringer,
som vi har kunnet bruge til at skabe en
mere nuanceret og attraktiv arbejdsplads.
Vi ved, at især unge medarbejdere
betragter det som et stort plus, at vi er en
mangfoldig arbejdsplads,” siger CSR-chef
Lene Hjorth.
Spørgsmål kan rettes til
CSR-chef, Lene Hjorth på tlf: 4526
2406 eller email: leh@brf.dk

Krüger
er en ingeniørvirksomhed og en del af det
internationale selskab Veolia. I Danmark
har Krüger 450 medarbejdere, og
virksomheden har valgt at sætte fokus på
at undgå grupper, der er for homogene.
Målet er at gøre medarbejdergrupperne
mere innovative.
Som del af en international koncern er
Krüger ofte i samarbejde med mange
forskellige kulturer og alene i Danmark er
medarbejderstaben sammensat af mere
end 12 forskellige nationaliteter fra 20 til
70 år. Således er mangfoldighed en
væsentlig forudsætning for at få udnyttet
den samlede mængde af kompetencer
blandt medarbejderne.
At være med i Innovækst blev hos Krüger
en oplagt mulighed for at sætte fokus på
kreativitet og innovation via mangfoldighed. Ved udviklingen af nye produkter
har der været tendens til at sammensætte
grupper, hvor medarbejderne havde meget
ens kompetencer og erfaringer. Efter
deltagelse i workshops er man hos Krüger
blevet opmærksomme på, at meget
homogene grupper kan blive alt for
konsensussøgende i samarbejdet, hvorimod der i mere forskelligartede grupper
ofte opnås mere innovative løsninger.
Spørgsmål om Krügers arbejde med
mangfoldighed kan rettes til
HR- og kommunikationschef, Anne
Abraham på tlf: 39572106 eller mail:
ana@kruger.dk.

Envision
er et af de ældste bureauer i den danske
reklamebranche med over 25 års erfaring.
Hos Envision er forskellighed et parameter, der skal bidrage til innovation og
udvikling af forretningen. Derfor er
ambitionen at være et mangfoldigt hus på
tværs af køn, alder og faglighed.

Et andet udkomme af deltagelsen i
Innovækst er, at Envision vil forsøge at
rekruttere flere medarbejdere med anden
etnisk baggrund end dansk til mindre
specialiserede jobs, måske endda ved
positiv særbehandling. Virksomheden
håber, at det på sigt vil skabe større
mangfoldighed i ansøgerfeltet – uanset
hvilke jobs der er tale om.

TELEPERFORMANCE
NORDIC
udbyder kundeserviceløsninger og er en
international virksomhed med afdelinger i
49 lande. I København har virksomheden
over 100 ansatte, og det betyder meget for
Teleperformance Nordic, at deres
medarbejdergruppe afspejler forskelligheden blandt kunderne. Med mange
forskellige medarbejdergrupper fokuserer
Teleperformance Nordic på trivsel og socialt arbejdsmiljø, som bruges aktivt til at
tiltrække og fastholde medarbejdere.
Teleperformance Nordic har altid
rekrutteret mangfoldigt, men før deltagelsen i Innovækst var det på et mere
ubevidst plan. Nu er man bevidst om
både at rekruttere og sammensætte teams
med øje for at opnå forskellighed i alder,
etnicitet, uddannelse og erfaring. Og
erfaringen er, at de teams, som er sammensat med øje for diversitet, klarer sig
bedst.
Konkret fortæller HR-manager Tine
Hvitved Hove om et team, som ikke
præsterede så godt, som de kunne. På
daværende tidspunkt bestod teamet
udelukkende af mænd, som var relativt
ens. Da der skulle rekrutteres nye
medarbejdere til teamet, blev teamet
sammensat mere mangfoldigt.
”Sammenholdet i teamet blev efterfølgende bedre og teamet performede bedre,”
konstaterer Tine Hvitved Hove.

Spørgsmål om mangfoldighed til
Envision kan rettes til
Økonomidirektør, Anni Sørensen på tlf:
8730 2800 eller mail: as@envision.dk.

Spørgsmål kan rettes til
HR-manager, Tine Hvitved Hove på tlf:
70219494 eller mail: tine.hove@dk.
teleperformance.com

Reklamebranchen er forholdsvis lille, og
forskellighed kan derfor være en udfordring. Nye ansatte bliver ofte rekrutteret
fra andre reklamebureauer eller fra
kunder. Alligevel formår Envision at være
et mangfoldigt hus, fordi flere medarbejdere ikke har en formel uddannelse,
men er lært op i huset, ligesom yngre
medarbejdere mere bliver rekrutteret på
baggrund af talent end hvilken uddannelse, de har. Derfor er der store forskelle
i uddannelsesbaggrund og personlige
erfaringer. Desuden har bureauet en større
andel af kvinder end generelt i branchen.
Når Envision skal løse strategiske og
kreative opgaver, er forskellighed en vigtig
faktor. Efter at have været med i Innovækst har Envision besluttet, at de på
nye projekter skal tilstræbe at sammensætte grupper, så højst 70 procent af
medlemmerne har samme type, køn,
aldersgruppe, personlighed osv.
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værktøjer og
metoder anvendt i
innovækst
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På de fire heldags-bootcamps har vi eksperimenteret
med metoder og værktøjer, der alle har haft til formål at øge gruppernes mangfoldighed eller at omsætte eksisterende diversitet til innovativon og
effektivitet.
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Innoversity Group Composition Tool™/
Digitalt GruppePerformance Værktøj
Udviklingen af dette værktøj har været
helt central og gøres efterfølgende
tilgængeligt for charter-virksomhederne.
Værktøjet udbydes ligeledes som en del af
et samlet modul om gruppesammensætning og innovationsperformance i
Innoversity Academy.

Pitching på Tværs
Pitching er værdifuldt, når man ønsker at
trække på den diversitet af viden og
erfaringer, der findes på tværs af organisationen. Andre dele af organisationen
inviteres på et kort møde til at give deres
input til en konkret idé eller et specifikt
problem. For mere information kontakt
Innoversity Copenhagen.

Se mere på www.innoversity-academy.dk
eller på Bland dig i Byens hjemmeside,
www.blanddigibyen.dk

Quicktest af barrierer
Denne test af organisatoriske barrierer for
forskellighed blev afprøvet af virksomhederne og blev populær for sin simple
tilgang til det svære i at samarbejde med
nogen, der er anderledes end en selv.
Kontakt Innoversity Academy for at høre
mere.

Mangfoldighedsroadmaps
Deltagerne brugte disse roadmaps til at
identificere, hvad der skulle til for at
realisere de valgte mangfoldighedsmål.
Mere information hos Foreningen
Nydansker.
Kortlægning af diversitet i grupper
Videndomænemapping™ er en metode i
fire trin, som blev brugt til at kortlægge
forskelligheden af viden og kompetence i
hver af de deltagende grupper. For mere
information kontakt Innoversity
Copenhagen.

Quicktest af diversitet i indercirklen
Et værktøj vi brugte til at spotte, hvor
meget diversitet eller homogenitet, vi
egentlig har blandt vore vigtigste sparringspartnere. Kontakt Innoversity
Copenhagen, hvis du ønsker at vide mere
om dette værktøj.
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