
6 GODE RÅD

BLIV BEVIDST OM UBEVIDST BIAS
PÅ ARBEJDSPLADSEN

Tjek hvilke billeder der bruges i markedsføring af virksomheden  
og overvej hvilke personer, der fremhæves i medarbejderportrætter  

og nyhedsbreve, hvilke billeder der hænger på væggene i virksomheden 
samt hvem, der inviteres som eksperter og gæstetalere. 

Anonymiser ansøgningerne i den første screeningsproces. Man kan nemt fjerne al den  
personlige information, som vi ved, ikke kan undgå at farve vurderingen af en kandidat – og som 

faktisk ikke er nødvendig til at starte med. Det er information som køn, alder, familiestatus  
og etnicitet – så husk også at fjerne billeder af kandidaterne.

Tilbyd kurser, mentorprogrammer og lignende til både mænd og kvinder men lav en kvote  
for andelen af kvinder. At komme på kursus og have en mentor virker karrierefremmende,  

men hvis det er noget, der kun gives til kvinder, bliver det let hængt op på en hjælpediskurs,  
der kun forstærker fordomme om, at kvinder ikke er lederpotentiale.

Mange arbejdspladser tilbyder forskellige sociale aktiviteter, hvilket er fantastisk! Husk at  
medarbejderne drager mest fordel af dem, når de er åbne for alle og ikke spiller på køn eller andre 

stereotyper. Vær derfor opmærksom på udklædningstemaer, fysiske aktiviteter, tilgængelighed, 
måltider, drikkevarer og ordlyden, når du reklamerer arrangerer sociale aktiviteter.

Vi har alle tendens til bedre at kunne lide dem, der ligner os selv, for eksempel mennesker  
med samme uddannelse, social baggrund, nationalitet, alder, køn, erhverv osv.  

Det kaldes homofili og giver os nemmere noget at tale om. Men det leder også til  
gruppetænkning. Så for at øge kvaliteten af de beslutninger, der bliver truffet, er det nyttigt  

at minde os selv om at være åbne overfor dem, der ikke ligner os selv.
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