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Microsoft Development Center Copenhagen
www.mdcc.dk

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, erfa-
ringer og arbejdstilgange. Derfor er det vigtigt at have 
folk med forskellige kulturer og baggrunde,” fortæller 
Charlotte Mark, der er administrerende direktør for Mi-
crosoft 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 forskel-
lighed 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, forstå-
else og opsøgende kraft,” siger hun og fortsætter:

”Mangfoldigheden er også med til at skabe en god og 
spændende arbejdsplads. Det må man ikke undervur-
dere. 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.” 

Etnisk mangfoldighed som forretningsstrategi

“Nytænkning og inno-
vation udspringer af 
konfrontation mellem 
forskellige synspunkter
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