
HR’s rolle i arbejdet med 
ligestilling, diversitet og 
inklusion
Deltag på 2-dages kursus, og få værktøjer til at skabe større 
kønsbalance, diversitet og inklusion i din 
virksomhed/organisation

Diversitet og inklusion er drivkraft for større resultater
Værdien af kønsbalance, diversitet og inklusion i virksomheder er omfattende og veldokumenteret. Men det kræver 
viden og indsigt at arbejde med at skabe de nødvendige forbedringer og arbejde strategisk samt organisatorisk 
med udfordringerne.

Det forgangne år har vist danske organisationer, at sexisme og krænkende adfærd er langt mere udbredt, end de 
fleste anede.

HR har en essentiel rolle i at skabe konkrete tiltag for at bekæmpe en krænkende kultur og i stedet styrke en kultur 
baseret på tryghed og inklusion.

På kurset får du viden om, hvordan du som HR-ansvarlig skaber et inkluderende arbejdsmiljø med alle de fordele, 
det giver fra øget bundlinje og performance til bedre trivsel, beslutninger og innovation.

På kurset arbejder du med:

• HR’s rolle i arbejdet med at skabe mangfoldige og inkluderende organisationer

• Diversitetens dybde og omfang; fra alder, køn, religiøs overbevisning, seksuel orientering til kognitive og 
professionelle forskellige tilgange til arbejdsprocesser

• Forbedringer til din organisationsproces/værdikæde for at skabe bedre kønsbalancer, diversitet og inklusion

• Hvordan diversitet og inklusion tænkes ind i alle HR-processer – fra rekruttering, ledelsesudvikling, talentudvikling 
til løn og incitamentsvilkår

 

• Hele værdikæden af HR-relevante processer og medarbejderens ”arbejdslivsfaser” for at se, hvor og hvordan vi 
kan øge inklusion og diversitet

• Hvordan juridiske og personalepolitiske aspekter kan spille ind i arbejdet med inklusion

• Konkrete HR- og måleværktøjer samt viden om, hvordan du strategisk arbejder med emnet fra et HR-perspektiv

• Værktøjer til at forebygge og håndtere diskrimination samt uønsket og/eller krænkende adfærd – 
kortlægningsfase, kulturændringsfase og evalueringsfase

https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/talentudvikling/


• At blive en værdifuld sparringspartner for din organisation og ledelsen

Udbytte
Dit udbytte

• Viden og indsigt der gør dig i stand til at arbejde strategisk og organisatorisk med ligestilling, diversitet og 
inklusion

• Forståelse og bevidsthed om, hvorfor det er en god business case at arbejde med diversitet og inklusion

• Konkrete HR-værktøjer der sætter dig i stand til at arbejde konkret med emnet

• Personalejuridiske aspekter af diversitet, ligestilling og inklusion

• Redskaber til at skabe psykologisk tryghed

• Mulighed for at sætte en (ny) organisatorisk dagsorden

Din virksomheds udbytte

• Viden, metoder og værktøjer der skaber bedre kønsbalancer, diversitet og inklusion

• En HR-ambassadør der kan formidle vigtigheden af kønsbalance, diversitet og inklusion i virksomheden

• Forståelse af det afgørende samspil mellem diversitet og inklusion for at opnå stærkere resultater

• Forståelse af hvordan organisationsdesign kan bruges aktivt til at øge ligestilling og inklusion samt skabe en 
mere mangfoldig og bæredygtig forretning

• En HR-funktion som kender de redskaber i HR-værktøjskassen, der skal til for at skabe trygge teams og en sund 
samarbejdskultur

• Værktøjer til kontinuerligt at arbejde med “unconscious bias” både i virksomheden, teams og egen stabsfunktion

Det siger andre kursister om kurset

Muneeza Rosendahl, Direktør, Lige Adgang:

“Jeg var så heldig at deltage på Mannaz’ kursus, HR’s rolle i arbejdet med ligestilling, diversitet & inklusion, som gav 
en rigtig god introduktion til det overordnede arbejde med emnerne. Gennem både faglige, personlige og 
forskningsmæssige oplæg blev vi af kompetente oplægsholdere klædt på til både at forstå og arbejde med D&I, og 
hvordan vi metodisk kan gå til et komplekst arbejde. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger til alle HR-
professionelle, som skal til at begynde arbejdet med D&I til at deltage i kurset og få indsigt i, hvordan 
arbejdspladsen kan blive mere mangfoldig og inkluderende.”

Line Vestergaard Larsen, Danske Commodities:

”Tak for et super kursus! Jeg oplevede en rigtig god balance mellem: Strategi, forskning og de praktiske elementer 
(tak, for mange gode og konkrete værktøjer). Herudover, skøn energi og meget professionel facilitering.”

Dorthe Sahner, HR Forretningsudvikler/Partner, Naviair:

”Jeg føler mig rigtig godt rustet til at komme i gang i min egen HR afdeling og ikke mindst sammen med resten af 
organisationen, som jo er en afgørende medspiller for, at vi kan lykkes. Jeg kan varmt anbefale kurset hos Mannaz 
som en rigtig god kickstarter til få viden og komme i gang med arbejdet med at få skabt diversitet, ligestilling og 
inklusion i min egen organisation.”



Kim Guldbech:

“Et godt og velovervejet undervisningsforløb eksekveret af et Mannaz undervisningsteam med stor faglighed, og en 
god blanding af kompetente gæsteforelæsere og med inddragelse af erfaringer fra rummet i et trygt læringsmiljø – 
gav samlet set et meget positivt og stærkt udbytte af kursus både set i et -praksisnært og teori perspektiv. Personligt 
gav det mig et stort udbytte og med elementer som kan inddrages i mit fremtidige arbejde med DEI.”

Mille Bondo Meyer, Chef for HR, CSR og Intern Service:

“Tak, for et supergodt kursus. Et kursus der giver både strategiske og operationelle værktøjer til arbejdet med 
kønsbalance, forskellighed og hvordan man inkludere dette.
Kurset kan varmt anbefales til alle der enten har et ønske om at arbejde (mere) med mangfoldighed, diversitet og 
inklusion eller som allerede er godt i gang men mangler redskaber/input.”

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

4. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ligestilling-diversitet-og-inklusion/

Prisen dækker over:
Før kurset

• Kursusmateriale via Mit Mannaz

• Tilsendt opgave

 

Under kurset

• 2 kursusdage

• Fuld forplejning i kursustiden

• Materiale (som kan downloades)

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ligestilling-diversitet-og-inklusion/


• Opfølgende virtuel samtale – 1 time, hvor du får sparring på netop din udfordring

 

Efter kurset

• Kursusbevis

• Mulighed for tilkøb af supplerende rådgivende samtaler

 

Mere om kurset
Praktisk gennemførsel

Kurset består af 2 kursusdage, som er opbygget af en kombination af oplæg/teori, cases, træning i egne samtaler 
og dialog/feedback deltagerne imellem.

Træningen tilrettelægges, så alle får mulighed for at afprøve individuelle læringspunkter på dagen.

Efter kursusdagene vil der være en opfølgende virtuel samtale med underviseren, hvor du får sparring på netop din 
udfordring.

Hvem deltager på kurset?

HR-direktører, HR-chefer, HR-partnere og HR-konsulenter inden for både offentlige organisationer og private 
virksomheder, som skal skabe en organisationskultur, der fremmer medarbejdertrivsel og effektivisering samt en 
mere innovativ tilgang til opgaver, kunder og produkter.

På kurset møder du:
Marianne Egelund Siig

Marianne Egelund Siig er CEO i Mannaz. Hun er en anerkendt strategisk leder og facilitator, der i over 20 år har 
skabt succesfulde transformationer inden for ledelse-, team-, talent samt organisationsstrategi og -udvikling. 
Endvidere er Marianne en thought leader inden for ligestilling, mangfoldighed og inklusion. Og hun har vundet den 



danske pris som ”Danmarks Trailblazer”; Prisen bliver givet til en person, ”som har demonstreret et enestående 
engagement og proaktivitet inden for ligestilling, diversitet og inklusion.”

Hun udkom 8. marts 2022 med bogen “Gid vi gad – om viljen og vejen til ligestilling, diversitet og inklusion”. I bogen 
inspirerer hun med sine kloge og kærlige indspark i arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion. Ambitionen 
med bogen har været at øge forståelse af udviklingen inden for ligestilling, diversitet og inklusionsområdet samt 
tegne et billede af udfordringerne. Men endnu mere vigtigt hvordan og hvorfor ligestilling, diversitet og inklusion er en 
del af løsningen, ikke problemet. Derudover er Marianne en del af Copenhagen Business Schools styrekomité for 
”Diversity & Difference-platformen”. Og medlem af flere indflydelsesrige netværk.

Marianne har en mangeårig karriere bag sig som blandt andet direktør for den nordiske konsulentvirksomhed 
KaosManagement, ligesom hun har bestridt mange strategisk vigtige ledelsesroller i Nordea, som Head of Diversity 
& Inclusion, Head of Leadership Development, Talent Management og Employer Branding samt Head of HR, 
Savings & Asset Management.

Christina Lundsgaard Ottsen

Christina Lundsgaard Ottsen, seniorkonsulent i Mannaz, er ekspert i diversitet og inkluderende ledelse med dyb 
baggrundsviden om de psykologiske mekanismer bag kognitive bias. Hun uddannet psykolog og har en ph.d. i 
tværkulturel diversitet. Udstationeret i Mellemøsten fra 2008-2010 lærte Christina fordelen ved at kunne se en 
situation fra forskellige perspektiver.

Hun er forfatter til bogen “Biasbevidst ledelse – Sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger”, som hun har skrevet 
i samarbejde med professor fra CBS, Sara Louise Muhr.

Til daglig arbejder hun med diversitet og strategisk ledelse og underviser desuden i ledelse på Copenhagen 
Business School. Christina arbejder for at minimere bias i beslutningsprocesser og skabe bæredygtig 
organisationsudvikling. Gennem de seneste år har hun været inde over en række forskningsartikler, podcasts og 
kronikker med fokus på diversitet som et effektivt greb til at modvirke bias og udvikle ledere.

Christina underviser også på vores åbne kursus “Biasbevidst ledelse.

Vidste du...?

Interne kurser

https://contentpub.eu/produkt/gid-vi-gad/
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/biasbevidst-ledelse
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/biasbevidst-ledelse/


Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

