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Microsoft er en verdensomspændende kon-
cern . Vi har over 100 .000 ansatte i mere end 
190 lande . 

I Danmark sidder vi 450 medarbejdere på  
hovedkontoret i Hellerup . Vi lever af at sælge 
it-løsninger til vores omverden . Vi tror på, at it 
kan gøre os mere produktive og skabe bedre 
sammenhæng mellem arbejde og privatliv . Og 
vi tror på, at it kan realisere vores potentiale . 
Det er også den filosofi, vi stræber efter at ud-
leve som arbejdsplads .

De amerikanske rødder viser sig gennem vores  
performancekultur med individuelle perfor-
mancemål, scorecard-målinger og et stærkt 
fokus på talentudvikling . Performancekultu-
ren har mange fordele, men indebærer også  
udfordringer . For ledelsen og HR handler 
det om at skabe en god balance mellem den  
globale og den lokale virksomhedskultur .

Ambitionen er at kombinere det bedste fra 
de to verdener: den amerikanske tradition for 
performancemåling og talentudvikling og den 
danske tradition for tillid, stort individuelt an-
svar og kort vej til ledelsen .

Meget mere end software
Microsoft Danmark er meget mere end software . 
Gennem vores partnerskaber, teknologiske 
 innovationer og medarbejdere er vi stolte 
over at hjælpe med at løse samfundsmæssige  
udfordringer og skabe økonomiske mulighe-
der .

Hos Microsoft er det vores mission at gøre 
mennesker, virksomheder og organisationer 
verden over i stand til at udnytte deres fulde 
potentiale samt at medvirke til at skabe innova-
tion, effektivitet og vækst overalt i det danske 
samfund . I den offentlige sektor, på uddannel-
sesinstitutioner og i erhvervslivet . 

På globalt plan er Microsoft i gang med en 
transformation fra en softwarevirksomhed til en 
devices- og servicesvirksomhed, hvor vi nu ta-
ler om at sikre mobilitet i skyen først . Vores nye 
CEO, Satya Nadella, kalder det vores ”Mobile 
first, Cloud first”-strategi, og alle disse ændrin-
ger gælder også for Microsoft Danmark . Det 
sidste år har budt på en bølge af nye opdaterin-
ger til vores kendte produkter såsom Windows, 
Windows Phone, Office 365, Windows Server 
2012, Azure og mange flere, der tilsammen gi-
ver os et helt nyt udgangspunkt for at skabe 
ny, langsigtet vækst . Vi lancerer en stribe nye 

Indledning

Velkommen
til Microsoft
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produkter til vores forbrugere, ligesom vi åbner 
vores platforme op, så vi også omfavner andre 
økosystemer som Android og Apple .

Tillid, fleksibilitet og klare mål
Hos os er arbejdet ikke et sted . Det er noget, vi 
gør . Vores medarbejdere har ikke faste møde- 
tider og er ikke bundet til kontoret 37 timer om 
ugen . Vi tror på, at vores medarbejdere bedst 
selv kan afgøre, hvordan de kommer i mål med 
deres opgaver. Derfor tilbyder vi fleksibilitet og 
frihed til at indrette deres arbejdsdag, som de 
selv vil, afstemt efter de opgaver, de løser .

Vi tilbyder fleksibilitet, fordi vi har tillid til vo-
res medarbejdere . Og for vores medarbejdere 
fungerer det, fordi der er en klar forventnings-
afstemning omkring den rolle og det ansvar, 
den enkelte har . Dette sikrer vi gennem vores 
performancesystem, hvor alle medarbejdere 
har klare, konkrete mål, og gennem en ledel-
seskultur præget af tillid og fællesskabsånd . De 
overordnede mål for vores forretning går igen 
på tværs af forretningssegmenter, mens rolle-
fordeling og konkrete planer for opnåelsen af 
målene tilpasses den enkelte afdeling og den 
enkelte medarbejder .

Kombinationen af tillid, fleksibilitet og klare mål 
er vores DNA, og god ledelse er det, der får det 
hele til at hænge sammen .

Fokus i 2014/15: forandringsledelse
Forandringer bryder stabiliteten og 
ændrer status quo, og det stiller store  

krav til ledelsen . Kommunikation og klar le-
delse er hjørnestenene i gennemførelsen af 
ethvert forandringsprojekt . Derfor har vi det 
seneste år iværksat en række initiativer, der skal 
hjælpe vores ledere med at imødegå denne 
udfordring . 

Vi har i det seneste år arbejdet meget med at 
finde og tilbyde de rette værktøjer til vores 
ledere og medarbejdere i forhold til at kunne 
håndtere de forandringer, de står over for . Vi 
har i den forbindelse haft stort fokus på, hvor-

dan vi klæder vores sælgere på til at sælge i 
den nye verden, hvor den forretningsmæssige 
tilgang har mere fokus på den værdi, som vi 
kan skabe for kunden ved anvendelse af vores 
teknologier frem for blot en produktpræsenta-
tion . Dette står beskrevet i udviklingsafsnittet .

Ingenting står stille hos Microsoft . Samtidig 
med at vi arbejder på at flytte vores forret-
ning mod nye mål og udvikle vores partnere 
og kunder verden over med vores produk-
ter, flytter vi også os selv på mange fronter. 
Ikke mindst i fysisk forstand, hvor der netop 
nu kun er seks måneder til, at vi skal flytte til 
nye lokaler i Lyngby sammen med Microsoft  
Development Center Copenhagen . Også her 
har vi stort fokus på uddannelse af vores ledere,  
så de bedre kan inddrage medarbejderne i  
forandringsprocessen .

Tæt fællesskab af stærke individer
Vores medarbejdere har vidt forskellige bag-
grunde og kompetencer . Det er målrettede 
og ambitiøse individer, der alle har deres egne 
performancemål, udviklingsplaner og karrie-
replaner, som de hver især arbejder efter . Men 
samtidig er vi et tæt sammenknyttet team med 
en stærk fællesskabsånd . Et fællesskab, vi hele 
tiden arbejder på at udvikle, og som er bun-
det sammen af vores fælles passion for vores 
produkter, partnere og kunder og for at skabe 
noget sammen .

Denne passion er det dyrebareste, vi ejer . Det 
er ikke noget, vi kan købe os til . Det er noget, 
der vokser frem af sig selv – i en dynamik mel-
lem 450 individer, der alle brænder for det, de 
laver . Det er det, der gør Microsoft Danmark til 
en unik arbejdsplads .

På de kommende sider vil vi præsentere Micro-
soft Danmark som arbejdsplads – vores værdier,  
politikker og kultur . Samtidig vil vi give ordet til 
dem, det hele handler om: vores medarbejdere .

God læsning!

Microsoft blev stiftet af Bill Gates og Paul Allen i 
1975 og er i dag verdens førende leverandør af 
software og it-løsninger . Vi udvikler verden med 
teknologi . Vores mission er at gøre mennesker og 
virksomheder i stand til at realisere deres fulde 
potentiale, og vi har nu i 40 år været med til at 
skabe nye arbejdsmønstre, nye kommunikations-
former og nyt livsindhold . Mennesker verden over 
bruger hver dag Microsofts produkter til et utal af 
opgaver – alt lige fra e-mails, telefoni og budget-
lægning til underholdning og leg . Det er vi glade 
for og stolte af .

Siden 1990 har Microsoft været repræsenteret 
i Danmark . Vi har netop fejret vores 25 års jubi-
læum, hvor der var aktiviteter i forbindelse med 
vores nye lokation i Lyngby og en stor fest for alle 
medarbejdere . Vi er en ung virksomhed i rivende 
udvikling .

Microsoft i tal
Microsoft Danmark blev etableret i 1990 . Vi bor på 
Tuborg Havn og beskæftiger omkring 450 med-
arbejdere .

I Vedbæk nord for København ligger et af Mi-
crosofts største internationale udviklingscentre, 
Microsoft Development Center Copenhagen 
(MDCC), der blev etableret i 2002 efter opkøbet 
af Navision .

Microsoft og vores partnere beskæftiger mere 
end 25 .000 mennesker i Danmark . Dertil kommer 
de mere end 35 .000 it-professionelle i andre virk-
somheder, der arbejder med Microsoft-løsninger . 
Tilsammen udgør de 40 procent af de it-relatere-
de arbejdspladser i Danmark .

44 procent af de it-relaterede skatter i Danmark 
stammer fra Microsofts økosystem .

Fakta om
Microsoft
Danmark

•

•

•

•

NYT
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Karin Nicholson Kristensen
HR-direktør

Vores mål 
er bæredygtig 
høj performance

Det seneste år har vi arbejdet med at 
transformere Microsoft . En transfor-

mation, som nu har været undervejs i et par år, 
og som der virkelig er sat skub i med vores CEO, 
Satya Nadella, som trådte til i februar sidste år . 
Det er en spændende rejse, vi er på, hvor den 
globale strategi er blevet præciseret til at hand-
le om ”Mobile first, Cloud first”. Det kræver nye 
strukturer og nye kompetencer . 

Allerede sidste år præsenterede vi vores nye 
performance-filosofi, og til den hører en tæt-
tere dialog mellem ledere og medarbejdere, 
som skal hjælpe vores medarbejdere med det 
kulturskifte, vi som virksomhed er ved at gå 
igennem .

Med den nye strategi åbner vi meget mere op 
som virksomhed . Vi gør vores produkter til-
gængelige på tværs af alle platforme – også 
konkurrenternes . Den tilgang har medført nye, 
spændende samarbejder, men også internt har 
det skabt en forandring . Vi har det seneste år 
arbejdet fokuseret med, hvordan vi i Micro-
soft kan arbejde på tværs af vores forretnings- 
segmenter og på den måde øge den værdi, vi  
leverer til kunderne .

Et led i transformationen er derudover en mas-
siv investering i nye kompetencer både for  
ledere og medarbejdere . Vi har introduceret et 
uddannelsesforløb, hvor lederne bl .a . uddannes 
i at coache medarbejderne i salgssituationer .

Vores performance-model, som blev ændret 
sidste år, er udtryk for en filosofi om, at vi 
bedst når vores mål og leverer værdi til kun-
der og partnere gennem et stærkt samarbejde .  
Den nye performance-model betyder, at vi 
nedbryder siloerne og erstatter dem med  
samarbejde på tværs af teams og forret-
ningsgrupper . Alt sammen med henblik på at 
fremme en kultur, hvor vi bygger videre på 
hinandens resultater . Kort sagt skal den nye 
performance-model hjælpe os med at lykkes 
med vores strategi . 

Hvor vi tidligere har haft fokus på, hvor mange 
aktiviteter den enkelte medarbejder har leveret 
på, har vi nu fokus på, hvordan medarbejderne  
har gjort en reel forskel for forretningen,  
kunderne eller kollegerne . Henholdsvis feed- 
back, evnen til at samarbejde, bidrage til  
hinandens succes og ikke mindst bruge  
hinandens idéer og forbedre ens egne samt 
virksomhedens samlede præstation er centralt . 
Denne adfærd har altid været værdsat i Micro-
soft, men nu er den blevet integreret i vores  
performance-model, og det betyder, at vi kan 
belønne vores medarbejdere for den . I Micro-
soft tror vi på, at vi – som individer, i teams og i 
Microsoft som helhed – står stærkere med den 
nye performance-model, fordi den afspejler, at 
vi som virksomhed er ét hold . I kapitlet Påskøn-
nelse går vi i dybden med, hvad performan-
ce-modellen går ud på og indebærer for vores 
medarbejdere .

God ledelse og lederudvikling er til stadighed 
en topprioritet i Microsoft Danmark . I Great 
Place to Work-undersøgelsen fra sidste år og 
året før var der indikationer på, at tilliden til  
ledelsen var nedadgående . Denne feedback 
var det, som bekymrede mig mest, og som 
HR-direktør har jeg fokuseret på at vende  
tendensen . For den øverste ledelse satte jeg et 
udviklingsforløb i gang om tillidsbaseret ledel-
se . Hvert medlem af topledelsen gennemførte 
en 360-graders undersøgelse med feedback 
fra deres chef, kolleger og medarbejdere, hvil-
ket gav dem et individuelt tillidsbarometer at 
arbejde på . Dette kan I læse mere om i kapitlet 
Udvikling . 

At skabe en god ledelseskultur, der rækker fra 
den øverste topledelse og forplanter sig hele 
vejen ned gennem laget af mellemledere og til 
de enkelte medarbejdere, er en af mine vigtig-
ste opgaver . Microsoft vil kun være en af Dan-
marks mest attraktive arbejdspladser, så længe 
alle mellemlederne bruger hinanden, lærer af 
hinanden og tilstræber at lede organisationen 
godt og konsistent . En afgørende ingrediens er 
i den forbindelse at tage feedback og kritik fra 
Great Place to Work-undersøgelsen samt vores 
egen medarbejderundersøgelse alvorligt . Jeg 
arbejder på at fremme denne ansvarsfølelse 
gennem transparent og åben kommunikati-
on, tidlig involvering i vigtige ændringer og  
initiativer samt ved ekstern inspiration og input 
til deres udvikling . Eksempelvis har alle ledere  

HR-direktøren fortæller

NYT
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været inviteret til en rundvisning i den nye 
bygning, som vi skal flytte ind i til efteråret, og 
deltaget i en workshop om, hvordan kulturen i 
den nye bygning skal udformes, og hvad deres 
roller som kulturbærere bliver . Dette kan I læse 
mere om under Co-Location i kapitlet Involve-
ring .

En kultur præget af inklusion er afgørende for, 
at vores medarbejdere er i stand til at udføre 
deres arbejde med tillid og passion . Vi arbejder 
målrettet for at sikre, at vi har et miljø, hvor der 
er plads til alle, hvor alle føler sig anerkendt og 
værdsat for deres unikke bidrag, og hvor alle 
ved, at deres trivsel er højt prioriteret .

Ud over de ting, som vi har sat i værk på ledel-
sesområdet for at adressere medarbejdernes 
feedback i Great Place to Work-undersøgel-
sen, har vi også sammensat et team af medar- 
bejdere og ledere med en til to repræsentanter 
fra hver afdeling, hvor vi diskuterer resultater-
ne fra Great Place to Work-undersøgelsen og 
vores egen interne medarbejderundersøgelse . 
Her deler vi viden om initiativer i de forskellige 
afdelinger, så vi lærer af hinanden og kan inspi-
rere hinanden til, hvor vi kan gøre en forskel . 

Motivationsfaktorerne skal være på plads, og 
det mener vi også, at de er . Det er afgørende 
for os at sikre gode rammer for vores medar-
bejdere . I Microsoft Danmark er vi derudover 
stolte over hygiejnefaktorer som konkurren-
cedygtige lønninger og medarbejdergoder, 
adgang til udvikling og uddannelse samt den 
fleksibilitet, der gør det muligt at indrette sit  
arbejdsliv, som det passer bedst .

Som HR-direktør er det mit mål at sikre en 
bæredygtig, høj performance i Microsoft . Vi 
har ambitioner om altid at præstere de bedste 
resultater, men den enkelte må aldrig gå på 
kompromis med medarbejdertrivslen . For mig 
handler bæredygtig performance om god le-
delse, der kan vinde både hjerter og sind hos 
vores medarbejdere, så passionen kan komme 
til udtryk, og vi kan nå vores mål sammen .

Tillid

Mål

Fleksibilitet

Passion

Ledelse
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Inspiration

Vi er drevet
af passion
Hos Microsoft er engagementet allestedsnær-
værende . Det, der kendetegner og samler vo-
res mangfoldige medarbejderskare, er, at vi 
deler en fælles passion . En passion for vores 
produkter og teknologi, for vores kunder og 
for hinanden . Mange af vores medarbejde-
re udtrykker, at de er stolte af at arbejde hos 
Microsoft . De er stolte af de produkter og den 
teknologi, vi sælger, og den værdi, de skaber 
for vores kunder og samfundet . Det er en stolt-
hed, vi værner om .

I Great Place to Work-undersøgelsen 
fra sommeren 2014 svarer 92 procent 

af medarbejderne positivt på, at de er stolte 
over de resultater, vi opnår, og at de føler, de 
gør en forskel på arbejdspladsen . I vores egen 
medarbejderundersøgelse fra februar 2015 har 
nogle af medarbejderne skrevet følgende om 
stoltheden ved at arbejde for Microsoft:

“Det at arbejde sammen med så mange dygtige 
og passionerede mennesker inden for den sam-
me organisation er en gave, som jeg ikke ville 
være foruden.”

“Jeg sætter pris på at arbejde i en virksomhed, 
der er aktivt engageret i at gøre verden til et 
bedre sted gennem teknologi, og som bidrager 
med en vision for, hvad verden kan blive til.”

”Jeg sætter pris på det faktum, at vi er i stand 
til at være ledende i industrien, og at vi på  
globalt plan har mulighed for at influere så 
mange mennesker og organisationer på en  
positiv måde – med disse evner hører et stort an-
svar, og det inspirerer mig, når vi kan bevise alt 
det gode, vi er i stand til at skabe!”

”Jeg holder af at arbejde sammen med nogle 
af de dygtigste mennesker på markedet. Det er 
inspirerende at samarbejde med dem og at se, 
hvordan vi i fællesskab kan fortsætte med at 
skabe initiativer, der fungerer som best practices 
og bliver delt på tværs af teams.”

NYT
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Maja Blaaberg
Partner Sales Executive
I min optik kombinerer arbejdsmiljøet hos  
Microsoft det bedste fra begge verdener: Der 
er et enormt fokus på resultater og performan-
ce, samtidig med at der er plads til at have det 
sjovt og tænke kreativt. Noget, som jeg person-
ligt finder meget inspirerende og motiverende. 
Samtidig er det en organisation, hvor ledelsen 
kontinuerligt opsøger feedback og inspiration 
fra deres egne ansatte til, hvordan tingene kan 
gøres bedre. Eksempelvis har en af direktørerne 
direkte bedt mig om at give ham løbende feed-
back. Det er alt sammen med til skabe en fælles 
vindermentalitet, som går på tværs af arbejds-
områder og landegrænser.

Verden forandrer sig, og det gør Microsoft 
også . Vi stræber efter at være på forkant med 
udviklingen – inden for teknologi, ansvarlig og 

engageret virksomhedsførelse – og at være en 
inspirerende arbejdsplads . Vi ser vores medar-
bejdere som vores vigtigste interessenter og 
bedste ambassadører . 

I hverdagen skal medarbejderne kunne forstå 
og mærke, hvem vi er som virksomhed, og hvor 
vi er på vej hen . Det gør de bl .a . ved at bruge 
den teknologi, vi som virksomhed lever af . 

Som led i vores udvikling fra en software- 
virksomhed til en devices- og services-virk-
somhed udrullede vi i 2013 det globale PC 
Refresh-program . Det betød, at alle fastan-
satte medarbejdere blev udstyret med helt 
nye touch-enheder: pc’er, Surface-tablets 
og Windows Phone 8 .1 . Dermed kom vores 
medarbejdere med fra starten på rejsen i det  
paradigmeskifte, der sker inden for teknologi-
en netop nu . Der bliver løbende fulgt op med 
udskiftning af medarbejdernes udstyr, så især 
vores kolleger med kundekontakt har mulig-
hed for at vise omverdenen, hvad vores nyeste 
produkter kan . 

Alle medarbejdere har også altid mulighed for 
at downloade og installere den nyeste soft-
ware, så vi sikrer, at vi selv er de første til at bru-
ge vores produkter og blive inspireret af, hvad 
vores nye teknologi kan . I år har det især været 
lanceringen af Windows 10, der har fået vores 
entusiastiske medarbejdere til at summe af  
begejstring .

Vi vil også inspirere danskerne
Vi stræber også efter at inspirere samfundet 
omkring os ved hjælp af teknologi . Det gør vi 
bl .a . ved at vise, hvordan Microsofts teknologi 
og produkter kan hjælpe danske virksomheder 
og forbrugere til at få mere ud af hvert øjeblik 
– hvad enten det drejer sig om at være effek-
tiv på jobbet, pleje sine sociale relationer eller 
jonglere med begge dele på én gang . 

Det er også vigtigt for os at være en aktiv med-
borger inden for områder, som ikke relaterer 
sig direkte til vores kerneforretning, men som 
berører danskerne og præger det danske sam-
fund . Derfor lancerede vi i marts 2014 kam-
pagnen Online Overskud sammen med orga-
nisationen Fucking Flink og virksomhederne 
McDonald’s Danmark og Facebook . Formålet 
med Online Overskud var at sætte fokus på, 
hvordan vi danskere taler til hinanden på net-
tet, og at motivere alle til at kommunikere ven-
ligere online .

Initiativet blev positivt modtaget af medarbej-
dere på tværs af huset, og hundredvis var med 
til at sprede budskabet via sociale medier . 

På vores interne sociale medie, Yammer, kørte 
vi en rose-kampagne, hvor alle medarbejdere 
blev opfordret til at rose en kollega . Formålet 
var at vise, at selv en simpel overskudsgestus 
kan løfte humøret og øge motivationen .

Fra kampagnen: Online Overskud
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Levende værdier
Microsofts mission er at gøre mennesker, virk-
somheder og organisationer verden over i 
stand til at realisere og udnytte deres poten-
tiale . Vi udvikler verden med software og hard-
ware, og vi tror på, at it kan være med til at 
skabe nye arbejdsmetoder, kommunikations-
former og nye måder at tilrettelægge livet på . 
Et konkret eksempel er Kinect, der ændrede 

måden, hvorpå mennesker kan interagere med 
teknologi . Hvad der startede som et spil, bliver 
nu brugt på operationsstuer, som genoptræ-
ningsværktøj, som undervisningsplatform og 
til efterforskningsarbejde .

Microsoft har et sæt globale værdier, der fun-
gerer som pejlemærker for vores adfærd over 
for hinanden, vores partnere og vores kunder . 

Det er et sæt værdier, vi hver dag arbejder på at 
gøre levende for vores medarbejdere . Det gør 
vi blandt andet ved at kommunikere de gode 
historier: lige fra deling af flotte resultater, 
som en afdeling har opnået, til medarbejder- 
initiativet om uddeling af julegaver til mindre 
bemidlede . Initiativer og mål, som kan inspirere  
kollegaer, og som udspringer af Microsofts 
værdier . 

Ærlighed og integritet
• Vi tøver ikke med at indrømme fejl . 
• Vi forstår, hvordan vores handlinger påvirker ar-

bejdsgruppens ydeevne og effektivitet .
• Vi tilbageholder ikke oplysninger, som kan være 

værdifulde for andre .
• Vi tager ikke æren alene for resultater, som andre 

har bidraget til .

Ansvarlighed
• Vi er ansvarlige og skaber resultater af høj kvalitet 

for kunder, aktionærer og partnere .
• Vi opbygger og vedligeholder langsigtede kunde-

forhold .
• Vi sætter kundens behov over egne mål .
• Vi er overbeviste om, at informationsteknologi kan 

forbedre folks livskvalitet .
• Vi stræber efter at udvikle nye og innovative pro-

cesser, teknologier og applikationer, der opfylder 
kundernes behov .

Åbenhed og respekt 
• Vi tilskynder til åbne diskussioner .
• Vi deler oplysninger straks og tilstrækkeligt .
• Vi er lette at nå og nemme at tale med .
• Vi tilskynder til andre at udtrykke deres synspunkter 

– også kommentarer, der ikke nødvendigvis  
tilgodeser vores egen holdning .

• Vi er aldrig nedladende over for andre .

Selvkritisk
• Vi ser hver ny oplevelse som en mulighed for at  

forbedre vores færdigheder .
• Vi er glade for at dele information, idéer og  

erfaringer, så andre kan udvikle og styrke deres 
præstationer . 

• Vi spørger ind til andres styrker og svagheder og 
benytter denne information konstruktivt .

• Vi opsøger selv situationer, der kan bidrage til  
personlig og faglig udvikling .

• Vi opfordrer andre til at sige deres mening og  
analysere projekter og idéer kritisk .

Store udfordringer 
• Vi tager store udfordringer op og følger dem til dørs .
• Vi ser muligheder i kritiske spørgsmål .
• Vi er gode til at motivere os selv og vores kollegaer/

samarbejdspartnere i perioder med modgang .
• Vi fokuserer på projekter, der er vigtige og giver det 

største afkast .
• Vi inspirerer andre til at se muligheder .

Passion
• Vi brænder for vores teknologi .
• Vi sætter mål, som alle interessenter nyder godt af .
• Vi kan skelne mellem at være aktive og skabe resul-

tater .
• Vi overgår både interne og eksterne kunders for-

ventninger .
• Vi sikrer, at Microsoft reagerer hurtigt på ændringer 

i markedet .

Vores værdier
Vi mener, at den grundlæggende forudsætning for vores langsigtede succes er, at vi lever vores værdier fuldt ud .NYT
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Vi udfordrer os selv  
og flytter grænser
I efteråret 2013 forlod hele den danske finans-
afdeling i Microsoft – lige fra finansdirektør 
til studentermedhjælpere – deres regneark 
for at kaste sig ud i et grænseoverskridende 
teambuilding-projekt, både i bogstavelig og  
overført betydning . Projektet opstod på  
afdelingens eget initiativ . Formålet var at bruge 
de tre årlige frivilligdage, som hver Microsoft- 
medarbejder hvert år har til rådighed . Samtidig 
oplevede afdelingen et behov for at nedbryde 
siloer i afdelingen og styrke deres fællesskab og 
samarbejde . De besluttede sig for at fjerne sig 
fuldkommen fra deres comfort zone og rejste 
til Sydindien for at etablere et teknologicenter 
for 2 .500 skoleelever, som ingen adgang havde 
til computere . 

Teamets udbytte af deres Indien-projekt var 
enormt . De vendte tilbage som en stærkere 
afdeling, både som individer og som kollektiv, 
og de har demonstreret en alternativ måde at 
håndtere organisatoriske udfordringer på . De-
res idérigdom og gåpåmod er blevet en inspi-
rationskilde for resten af organisationen – og 
ikke kun i Danmark . Faktisk har man globalt 
i Microsoft besluttet, at projektet skal føres  
videre med hjælp fra andre lande . Dette er  
Microsoft Danmark og finansafdelingen meget 
stolte af .

Daniel Lose
Business Controller
Vi lavede let it-træning med de ældste børn og 
underviserne og legede med Xbox (spillemaski-
ne, red.) med de mindste elever. Børnene elske-
de det. Selvom vi arbejdede 14 timer om dagen, 
var det en stor oplevelse. Vi var rockstjerner og  
smilede 14 timer i træk hver dag, fordi børne-
ne var så glade og interesserede. Allersidste dag 
skulle vi skrive autografer. Og her taler vi altså 
om kontormus og finansmænd.

Charlotte Weiss
Business Controlling Manager
Vores team har haft en kollektiv oplevelse i form 
af at se et projekt blive til – fra den første spæde 
idé, som umiddelbart fremstod som spændende, 

omend ekstraordinær, tenderende til det umulige.  
Det smukke ved projektet er jo netop, at ingen 
af os havde prøvet noget lignende før, og derfor 
var det ikke klart, hvilken vej vi skulle følge, eller 
hvilke forhindringer vi ville støde på – eller hvilke 
ressourcer vi ville få brug for undervejs. Jeg tror, 
at vi alle står tilbage med en ”wow”-følelse af, 
at det, der startede som et løfte til os selv om 
at give noget af os selv til mennesker, der var 
mindre privilegerede end os, endte med at blive 
et bevis på, hvor meget man kan opnå, hvis man 
har så meget lyst til det, at intet kan stå i vejen.
 
Vi har set hinanden træde i karakter i situationer,  
som vi ikke havde oplevet før, og det gør, at vi 
har fået en endnu stærkere teamfølelse. Både 
vores lokale og internationale teams er blevet 
styrket i deres tro på egne evner samt på, hvad 
vi kan opnå, når vi går sammen som ét team og 
arbejder mod et fælles mål. Medejerskabet og 
det ansvar, hver enkelt har taget, har været nød-
vendigt for kollektivets succes. Og sådan er det 
i virkeligheden også på arbejdspladsen. Det må 
man ikke glemme, heller ikke i perioder præget 
af spidsbelastning, hvor man nogle gange løber 
hurtigt af sted i sine siloer med skyklapper på.

I november 2014 tog fem kolleger fra 
Danmark af sted igen og mødtes med 

kolleger fra Microsoft i Indien, hvor de fulgte 
op på projektet . Ved indgangen til skolen stød-
te de på tavlen her, der dagligt opdateres med 
et citat til inspiration . 

I Microsoft føler vi et stort ansvar for projektet 
og skolen . Vi kan se, at vores arbejde har gjort 
en forskel . Da vi startede projektet sammen 
med skolens ledelse i 2013, havde de 2 .500 

skoleelever ikke adgang til computere . I dag 
er it-træning en del af det faste skema, og i  
fritiden bruges det af frivillige . Ifølge ledelsen 
har projektet ændret fremtidsperspektiverne 
for eleverne . Gennem projektet er skolen blevet  
en accelerator for forandring, og teknologien 
hjælper de unge elever til at blive klædt på til 
fremtiden .

Charlotte Weiss 
Business Controlling Manager
Ligesom sidste år var der en Klondyke- 
stemning, hvor alle i teamet bidrog på lige fod. 
En forfriskende oplevelse af at skabe noget  
– lige nu og her – ”Just Do It”-agtigt. Som Fi-
nance Team i Danmark står vi tilbage med en 
ydmyghed og stolthed over for det gennemførte. 
Det, der startede som en spæd idé, er en realitet, 
og vi har bevist, at vi også evner at holde fast.
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Co-Location: Vi skaber 
fremtidens arbejdsplads

Microsoft har igennem de sidste to år  
arbejdet med at udvikle og skabe fremtidens  
arbejdsplads for medarbejderne . I november 
2015 flytter Microsoft Danmark og Microsoft  
Development Center Copenhagen sammen i et 
nyt, stort domicil designet af Henning Larsen 
Architects .

Med det nye domicil inviterer vi også vores om-
verden indenfor – omverdenen skal være med 
til at skabe vores kultur . Vi ønsker at være en 
integreret del af videns- og universitetsbyen 
Lyngby . Microsoft er kendetegnet ved en stor 
og åben kontaktflade til studerende, kunder, 
partnere, meningsdannere m.fl., og det falder 
os naturligt både at henlægge større arrange-
menter til faciliteter uden for huset og at invi-
tere nærmiljøet indenfor hos os . Byens borgere 

vil i fremtiden kunne benytte vores åbne café- 
og teknologiområde, studerende vil kunne 
henlægge opgaveskrivningen til vores dedike-
rede studieområde, og vi vil løbende afholde 
en masse forskellige arrangementer . 

Dette gør vi, fordi vi tror på, at vi kan inspirere 
hinanden – samfundet og Microsoft-medarbej-
dere imellem .

Ulla Mikkelsen
Senior Audience Marketing Manager

Jeg glæder mig rigtig meget til at vise 
vores fremtidige arbejdsplads til vores 

kunder og partnere. Jeg er sikker på, at de nye fa-
ciliteter bliver et kæmpe plus for vores kunderela-
tioner. Allerede nu oplever vi stor begejstring 
fra vores kunder og partnere – de glæder sig.  

Jeg tror virkelig på, at vores nye bygning i sig 
selv bliver en attraktion. Jeg ser også frem til vo-
res nye arbejdsmiljø – jeg tror, at vi kommer til 
at få en masse positiv energi ved at møde hin-
anden på nye måder. Det bliver meget lettere 
at møde nye mennesker, fordi vores omgivelser  
bliver mere åbne og tilgængelige. Det, vi kommer 
til at opnå med vores Co-Location, er fantastisk. 

Claus Jul Christiansen
Public Sector Lead

I den nye bygning får vi nogle facilitet- 
er, der passer til den fleksible måde, vi 

arbejder på. Vi får mulighed for at holde alle  
former for møder – lige fra korte spontane mø-
der til større formelle præsentationer og selv 
offentlige konferencer med flere hundrede del-
tagere. Det bliver meget lettere, og jeg er sikker 
på, at det giver os et produktivitets-boost. Jeg 
glæder mig til at komme ind til en bygning, der 
er livlig og fuld af aktivitet – at arbejde i omgi-
velser, der er smarte og cool og med teknologi, 
som vi alle kan være stolte af. Folk forventer af 
Microsoft, at vi er ledende inden for teknologi, 
og det er vi med det nye domicil.

Samtidig betyder det nye domicil, at vi for 
første gang samler Microsoft Danmark og vo-
res udviklingsafdeling, MDCC, under ét tag .  
Medarbejderne kalder det for ”Den Globale 
Landsby” . Dermed kommer vi til at sidde og 
arbejde sammen med de omkring 300 medar-
bejdere i MDCC . Det er en international gruppe 
medarbejdere, der kommer fra vidt forskellige 
steder i verden, og som er flyttet hertil enten 
alene eller med deres familier . Ud over et højt 
uddannelsesniveau kendetegnes vores medar-
bejdere af et aktivt og udadvendt socialt liv, og 
vi forventer, at de vil være flittige brugere af 

NYT
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Tegning af det nye domicil i Lyngby
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det offentlige rum i Lyngby . Mange medarbej-
dere giver udtryk for, at de glæder sig til den 
mere urbane placering med Lyngby Storcenter 
som nabo .

Det nye domicil er et led i vores vision om at 
skabe en arbejdsplads, hvor medarbejder-
ne understøttes i deres forskellige måder at 
tænke, arbejde og samarbejde på gennem en 
fleksibel, inspirerende og effektiv indretning 
muliggjort ved de nyeste teknologier . Det er 
vores ambition, at vores nye domicil skal være 
et levende eksempel på – og udstillingsvindue 
for – fremtidens arbejdsplads .

Mere samarbejde
Microsoft har en kultur med fokus på 
viden og samarbejde . Der er en stor 

grad af informationsudveksling medarbejder-
ne imellem, og det har vi taget udgangspunkt 
i ved indretningen og udformningen af byg-
ningen .

Vi har bl .a . reduceret antallet af skriveborde 
med 40 procent, da vi ved målinger kunne kon-

statere, at halvdelen af alle skriveborde stod 
tomme store dele af dagen . Samtidig har vi 
øget antallet af mødelokaler, så medarbejderne 
i højere grad kan mødes i teams og samarbej-
de . I vores nye domicil får vi 95 interne møde-
lokaler med plads til 530 personer . Derudover 
indretter vi flere lounges og ”touch down”-ste-
der i bygningen, så medarbejderne har flere 
forskellige typer miljøer at mødes i . Medarbej-
derne har udtrykt stor tilfredshed med måden, 
pladsen i det nye domicil udnyttes på .

I marts og april har medarbejderne 
haft mulighed for at få en rundvisning 

i de nye lokaler, og reaktionerne har været  
positive:

Helle Schou
Sr Technical Account Manager
Jeg meldte mig til vores rundtur af ren og skær 
nysgerrighed. Jeg bor i området og har set vores 
bygning udefra, og nu kunne det være spænd- 
ende at se den indefra. Jeg blev positivt over-
rasket – det ser super fancy ud udefra, men at 
se det indefra var fantastisk. Det, at der er så 
mange åbne lyse rum, og at etagerne går ned i 

trappeform – det er fedt! Jeg kan nemt forestille 
mig et større samarbejde mellem afdelingerne, 
at der kommer flere synergier.

Poul Jørgensen
Partner Sales Executive
Jeg havde set bygningen udefra, og så var det jo 
endnu mere spændende at se, hvor langt man 
var kommet, og hvordan fornemmelsen er, når 
man kommer indenfor. Og jeg kan kun sige, det 
er fedt! Da jeg så stod derude og så, hvordan de 
to tårne blev integreret, og de forskudte etage-
niveauer ligesom åbnede op mod himlen, fik jeg 
fornemmelsen af, at det her – det er stort. Ja, det 
var nærmest magisk! Jeg kunne fornemme den 
der følelse, vi selv og vores samarbejdspartnere 
vil få, når vi kommer ind i bygningen. Jeg håber, 
at vores nye bygning vil være mere indbydende  
for vores kunder og partnere, allerede når de 
træder ind. At de føler den der... Okay, det her er 
et fedt sted, og det sprudler af energi, begejstring 
og innovation.

Læs mere om Co-Location i kapitlet Involve-
ring .

NYT
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Herunder ses et snit gennem plantegningen af bygningen . 
Hjertet er placeret i midten af bygningen, hvor vi har vores fællesareal .

Individual
Consentration

Collaboration

Connecting
Social
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Vores resultater skabes af vores med-
arbejdere . Derfor er det afgørende for 

os som moderne virksomhed, at vi er i stand 
til at tiltrække, udvikle og fastholde de rigtige 
medarbejdere . Men konkurrencen om talent- 
erne på markedet er hård . Derfor arbejder vi 
hele tiden på at være en attraktiv arbejdsplads 
– hvad angår karrieremuligheder, diversitet, 
arbejdsopgaver, ansvar, løn, bonusordninger, 
arbejdsmiljø, frihed og fleksibilitet. Og fordi vi 
er en verdensomspændende virksomhed, kan 
vi tilmed tilbyde internationale karrieremulig-
heder i særklasse .

Vi gør os umage med at tiltrække talenter med 
vidt forskellige erfaringer og kompetencer . For 
vi ser en stor styrke i en mangfoldig medarbejd- 
erskare og er stolte af, at vores medarbejdere 
har mange forskellige baggrunde . Vi tror på, 
at diversiteten er med til at fremtidssikre vores  
organisation . 

De rigtige medarbejdere er samtidig mennes- 
ker, der ønsker at leve efter de værdier og den 
kultur, der gennemsyrer vores organisation 
over hele verden . Mennesker, som vil engagere 
sig, og som føler en stærk passion for tekno-
logien i vores forretning, kunder, partnere og 
kolleger . Mennesker, der ligesom os er begej-

strede for morgendagens teknologi, og som 
stræber efter at realisere deres eget og andres 
potentiale . Mennesker, der vil gøre en forskel . 
Mennesker, der brænder for det, de tror på . 

Sådan sikrer vi mangfoldighed
Vi har udviklet en strategi for diversitet, som er 
med til at sikre, at vi tiltrækker kandidater af 
begge køn og dermed sikrer en mangfoldig ar-
bejdsplads . Som it-virksomhed er det en kendt 
udfordring, at det kan være svært at tiltrække 
kvinder . For os er det helt afgørende, at vi har 
begge køn repræsenterede i Microsoft . 

Vores mål er at ansætte 40 procent kvinder 
i 2015, og vi gør vores bedste for at være en 
god arbejdsplads – også for vores kvindelige 
medarbejdere. Vi tilbyder høj fleksibilitet og en 
arbejdsplads, hvor det er muligt at forene et fa-
milieliv med faglig udvikling og karriere . Som 
medarbejder hos Microsoft planlægger man 
selv sin tid og kan arbejde hjemme, når det 
passer ind . Vi har gode og stærke eksempler 
på medarbejdere med mindre eller små børn, 
der får det hele til at gå op i en højere enhed . 
Vi oplever, at fleksibiliteten giver dem luft og 
rummelighed, og det mindsker det pres, der fx 
kan være på en småbørnsfamilie . 

Ansættelse og velkomst

Kom, som du er.
Gør det, du 
brænder for
NYT
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Vi har etableret både interne og eksterne fag-
lige netværk for kvinder, som skal være med 
til at synliggøre de gode historier og udvikle  
kvinder til ledere i Microsoft . Som en del af  
vores mangfoldighedsstrategi er det samtidig 
et krav, at der altid er relevante og kompetente 
kvindelige ansøgere med i puljen til alle stil- 
linger, således at vi kan præsentere begge køn 
som mulige kandidater for lederen .

Vi har samtidig et stort fokus på kandidater 
med anden etnisk baggrund end dansk, og 
det er vigtigt for os at inspirere dem til at søge 
ind hos os og forfølge en karriere i Microsoft .  
Vi skeler samtidig ikke til etnicitet, nationalitet, 
handicap eller specielle behov, når vi rekrutterer,  
og vi måler ikke på det i vores mangfoldig-
hedsmål . Vores vigtigste mål, når vi rekrutterer,  
er, at vi ansætter de bedste kandidater – hele 
mennesker, som har de kompetencer og vær-
dier, vi efterspørger . På den måde afspejler  
Microsoft det samfund, vi befinder os i, og det, 
tror vi på, er det stærkeste kort i det moderne 
samfund . 

Vi søger talenter og passion 
Når vi ansætter en ny medarbejder, er det ikke 
kun til et specifikt job, men til en karriere i  
Microsoft . Det betyder, at vi til ansættelses-
samtalen også vurderer, om vi ville kunne se 
vedkommende i andre roller på sigt i Microsoft . 
Når vi ansætter en ny medarbejder, skal det  
føles helt rigtigt både for os og for den kandi-
dat, vi vælger .

Susie Sandberg
Talent Aquisition Segment Lead
Vi har et stort ansvar for at give vores kandidater 
en god oplevelse, når de er i en rekrutterings-
proces hos Microsoft. Vi giver dem en direkte og 
ærlig feedback, som de kan bruge i deres videre 
udvikling. Det gælder både eksterne og interne 
ansøgere. For yngre, interne kandidater bruger 
vi meget tid på kompetenceafklaring, selv hvis 
de ikke bliver valgt til stillingen. Det er vigtigt for 
os, at kandidaterne får noget meningsfuldt ud 
af processen og ved, hvad de kan arbejde videre 
med.

Vi gør os umage med at finde  
vores nye kolleger

Fordi vi er i gang med en transforma-
tion af Microsoft, har vi særligt fokus 

på at ansætte medarbejdere, der kan bidrage 
positivt til den rejse, vi er på . Det kræver an-
dre kompetencer end de, der allerede findes i 
huset . Afgørende er det dog, at de nye med-
arbejdere matcher vores værdier . Værdierne 
er fundamentet i vores kultur – særligt med en 
ny strategi, der skal føre til et nyt og stærkere 
Microsoft . Dette match gør vi meget ud af at 
afdække under rekrutteringsforløbet . 

I rekrutteringsforløbet udvælges kandidater-
ne først gennem telefonscreening og derefter 
gennem interviews . Ud over vores rekrutte-
ringskonsulenter deltager den ansættende  
leder også i interviewene, mens kandidaterne 
i anden runde typisk får mulighed for at møde 
andre samarbejdspartnere i Microsoft og en 
leder fra vores hovedkvarter i Vesteuropa .  
Rekrutteringskonsulenterne er med under hele 
forløbet og tester kandidaterne på adfærd, 
personlighed og dygtighed . Derudover tager 
vi minimum to referencer fra tidligere arbejds-
pladser . 

Rekrutteringsprocessen

Samtale med  
lederen og en  

kollega fra teamet

Screeningsamtale
med Senior Staffing  
Consultant fra HR

Samtale med  
stakeholdere og 

samarbejdspartnere

Kandidaten tager en 
online behavioral  
competency test .

Samtale med
lederen og en  
Senior Staffing 

Consultant fra HR
om testresultater

Samtale 
med leders leder

Kontraktforhandling 
og -underskrivelse

1. samtaleScreening-
samtale 2. samtale Test 3. samtale 4. samtale Kontrakt

NYT
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Anett Bang Knudsen
Ansat den 1 . januar 2015 som Tech Strategist

Jeg har altid syntes, at Microsoft var et 
interessant sted, så det var spændende 

at komme ind i så stor en organisation. Opstarts-
forløbet har været rigtig godt – det har været 
super godt at kunne bruge vores Role Guide Tool 
til at se de træningsforløb, man skal tage, og 
hvis jeg har været i tvivl om noget, har det aldrig  
været et problem at få svar fra mine kolleger. 
Derudover har de interne opstartsdage været 
rigtig gode, og det har især været rigtig fint at 
have en mentor at sparre med. Jeg er stolt af 
at arbejde i Microsoft, fordi jeg føler, at jeg kan 
være med til at gøre en forskel, skabe innovation 
og flytte trenden. Man kan mærke, at medar-
bejderne i Microsoft er passionerede og bræn-
der for det, de laver, og det skaber en rigtig god 
stemning.

Vores kultur bygger på vores værdier, og derfor 
taler vi meget med vores kandidater om, hvad 
vores virksomhedsværdier betyder i dagligdag- 
en . Hvad en god work-life-balance er for den 
enkelte, og hvordan vi ser på vigtigheden af at 
have den balance mellem arbejde og privatliv . 

I rekrutteringsforløbet deltager den ansætten-
de leder aktivt, men også lederens overordne-
de samt vigtige samarbejdspartnere og kolle-
ger er ofte med i processen . Når vi inddrager 
de forskellige parter, er det både af hensyn til, 
at vi kan træffe den rigtige beslutning, men 
også for at kandidaten kan få et så nuanceret 
og grundlæggende indtryk af Microsoft som 
arbejdsplads som muligt . Derudover måler vi 
alle vores medarbejdere på, hvor gode de er til 
at samarbejde og spille deres kolleger og sam-
arbejdspartnere gode . Derfor er det afgørende, 
at der er god kemi mellem parterne, og vi taler 
om vigtigheden af at afstemme forventninger .

Foruden at bruge interviewene til at afklare kan-
didatens kompetencer er det vigtigt for os, at 
kandidaten får et godt indblik i Microsofts kul-
tur, og hvad vi forventer af vores medarbejde-
re . Kandidaten skal have de bedste betingelser  
for at vurdere, om Microsoft er den rette arbejds-
plads for vedkommende . Derfor er der også  
tid til masser af spørgsmål under disse møder .

Anette Vainer
Sales Manager Public 
Jeg gør meget ud af, at rekrutteringsprocessen 
ikke kun handler om at ansætte den rigtige. 
Den handler også om den rigtige start, at sætte 
forventningerne og forberede den rette onboar-
ding. Vi har en meget stærk kultur i Microsoft og 
i teamet, og det er vigtigt, at der findes et godt 
match her. Inden den nye medarbejder starter, 
tager jeg derfor en snak med vedkommende og 
forbereder dem kort på, hvad der skal ske. Vi har 
altid en onboarding-plan, så medarbejderen ved, 
hvad der skal foregå, hvilke forventninger der er 
til vedkommende, og jeg ved, hvad vedkommen-
des forventninger er til os. Og så forbereder jeg 
mit team. Vi har en åben og konstruktiv dialog 
om, hvordan vi hjælper de nye kolleger til succes. 
Vi deler viden, og vi hjælper hinanden. Derfor 
får nye medarbejdere også tilknyttet en mentor 
eller en buddy i afdelingen. En, som kan hjælpe 
med at accelerere deres succes i virksomheden. 
Microsoft er en kompleks organisation, derfor er 
det godt at have en kollega på samme niveau, 
som man kan sparre med. 

Jeg gør også meget ud af at fortælle nye med-
arbejdere om kerneværdierne i mit team. Det 
skal være sjovt at gå på arbejde, og du skal være 
bevidst om, hvad der giver dig energi. Jeg siger 
altid, at vi skal være indstillet på at være der for 
hinanden i teamet og for vores kolleger – det 
er vigtigt at operere som ”One Microsoft” i et  
konkurrencepræget miljø – vi bliver nødt til at 
passe på hinanden, for vi skal forhåbentlig alle 
have en lang og god karriere i Microsoft. Jeg 
gør meget ud af at fortælle, at jeg altid er til  
rådighed for en snak. Både på gode og dårlige 
dage. Heldigvis er der flest af de gode dage. 

Alle stillinger slås op
I Microsoft har vi fokus på at sikre en transpa-
rent rekrutteringsproces, og derfor bliver alle 
stillinger slået op både internt og eksternt . På 
den måde sikrer vi, at alle interesserede kandi-
dater har fuldt indblik i processen og har mu-
lighed for at søge . 

Den eneste undtagelse er stillinger, som er 
en del af topledelsen . Her er der tale om, at  

Microsofts nøgletalenter udvikles til at påtage 
sig disse øverste lederstillinger i virksomheden, 
og stillingerne besættes derfor ikke gennem et 
”almindeligt” rekrutteringsforløb . Vi kører en 
grundig efterfølgerplanlægningsproces, hvor 
vi identificerer potentielle interne kandidater, 
som vi gør noget ekstra ud af at udvikle i den 
retning . Det er vigtigt for os, at medarbejder-
ne har mulighed for at skabe sig en karriere 
og udvikle sig til at kunne påtage sig tunge og 
krævende lederstillinger . Og så undgår vi en 
lang rekrutteringsproces, når stillingerne åbner 
op, hvilket er både dyrt og ineffektivt for os . 
Vi ansætter dog også eksterne kandidater til 
disse stillinger, fordi vi er meget bevidste om, 
at eksternt talent er vigtigt for at få ny inspi-
ration og nyt blod i organisationen . Og vores 
rekrutteringschef har løbende en dialog med 
interessante kandidater og talenter i det danske 
it-marked for at sikre, at vi tiltrækker de dygtig-
ste i markedet, og at de ved, hvad vi står for i 
Microsoft . 

Karin Nicholsen Kristensen
HR-direktør
Vi har et stort fokus på, at vores medarbejdere 
oplever, at der er lige muligheder for alle, når det 
kommer til at udvikle sig og påtage sig lederstil-
linger i organisationen. Derfor er det også vig-
tigt, at vi synliggør, hvilke muligheder der er, og 
hvordan man kan blive del af en planlagt karri-
ereplan, hvis man har ambitioner om at påtage 
sig en tung lederstilling. For faktum er, at når du 
er en del af Microsoft, kan du drive det lige så 
vidt som dine ambitioner og dit talent rækker.

En varm velkomst
Når en ny medarbejder begynder hos os, gør 
vi os umage for, at den første arbejdstid bliver  
vellykket . Den første arbejdsdag begynder 
med blomster og fælles velkomst i den enkel-
te afdeling, hvor den nye medarbejder mod-
tages af lederen og præsenteres for de nye 
kolleger . Vi ved, hvor vigtigt det er, at den nye 
medarbejder bliver integreret i organisatio-
nen så hurtigt som muligt, og derfor benytter 
vi os også af en buddy-ordning . Den går ud 
på, at den nye medarbejder i introduktions-
perioden får tilknyttet en kollega i afdeling- 

NYT



17

en, som kan hjælpe med alt lige fra opsætning 
af pc til at svare på de mange spørgsmål, der 
måtte være . Derudover kobles efter nogle må-
neder i jobbet en mentor på, som støtter rent 
fagligt og hjælper den nye medarbejder med 
at udvikle sig . 

Kamilla Jørning Roost
SMSP Segment-leder
Microsoft er en stor organisation med mange 
forskellige forretningsområder. Det giver mange  
muligheder, men kan også være krævende, når 
man er helt nyansat. For at give nye medar- 
bejdere den bedst mulige start, udarbejder jeg 
altid en introduktionsplan, hvor jeg benytter  
flere forskellige virkemidler. Planen kan variere 
fra person til person og afhænger af, hvilken 
baggrund de kommer med, og hvad de even-
tuelt selv har udtrykt behov for. Men i langt de 
fleste tilfælde indeholder planen en liste over  
deres nærmeste kollegaer, og hvem de er, rele-
vante links for Microsoft-medarbejdere samt en 
oversigt over møder, de skal deltage i. 

Desuden er der en komplet plan for de første to 
uger. For at støtte op om introduktionen mødes 
jeg ugentligt med den nyansatte. Her sætter jeg 
ord på, hvem vi er, og hvilken kultur vi har. Vi 
har travlt, og niveauet er højt – netop derfor er 
det vigtigt, at vi også har det sjovt og kan sige 
tingene, som de er. Desuden taler vi om, hvordan 
det går, og hvordan det er at være i Microsoft. 
For at den nyansatte kan få indspark fra flere 
sider, har jeg ofte på forhånd identificeret både 
en mentor, der kan hjælpe med faglig sparring 
samt en buddy, der kan hjælpe med den daglige 
navigering i en organisation som vores. Det har 
i mange tilfælde vist sig rigtig nyttigt, da det er 
umuligt at skrive sig ud af alting, og de kontak-
ter, der bliver knyttet her, holder oftest ved og 
motiverer folk til selv at hjælpe den næste nye 
kollega.

Introduktionsdage
Alle nyansatte samles til to introduktionsda-
ge, hvor bl .a . vores administrerende direktør, 
Niels Soelberg, byder velkommen og fortæl-
ler om Microsofts mission, vision og strategi .  
Senere følger introduktion til husets it-system- 

er, arbejdsgange, HR, juridiske ansvarsområder, 
produkter og services . Formålet med vores vel-
komstprogram er, at den nye medarbejder skal 
føle sig taget godt imod, og at vedkommende 
hurtigt kommer ind i rutinerne og kan begynde 
sit egentlige arbejde . Derudover oplever vi, at 
de nye medarbejdere føler, at det er meget rart 
at møde andre nyansatte . Og på denne måde 
sikrer vi, at fundamentet for en god start er på 
plads .  

Derudover er HR-afdelingens dør altid åben . 
De nye medarbejdere skal både føle sig som 
en del af Microsofts globale koncern og som 
en del af vores lokale fællesskab i Danmark . Alt 
sammen initiativer, som vi mener styrker nye 
medarbejderes introduktion til Microsoft .

Det er dog hverken introdage eller velkomst-
programmer, der afgør, hvor godt en ny med-
arbejder falder til hos os . Det er tværtimod 
den kultur og stemning, der hersker iblandt os, 
og den hjælpsomhed, imødekommenhed og  
interesse, som vores medarbejdere møder  
deres nye kollega med . Selvom vi har travlt, 
hjælper vi altid hinanden . Og vi bekymrer os 
om hinanden som mennesker og som gode 
kolleger . Og den form for fællesskab og hold-
ånd er noget, der bliver bemærket og værdsat 
hos vores medarbejdere . Og netop dette er 
med til at gøre os til et unikt sted at arbejde .

Vi tror på, at vi lykkes med det, vi gør, fordi vi 
fastholder, at det er vores medarbejdere, der 
er det vigtigste i vores organisation . Dygtige 
medarbejdere, der brænder for det, de gør, 
og som er passionerede, forandringsvillige og 
dedikerede, er ingen selvfølge . De skal passes 
og plejes, udvikles og motiveres, og det er dét, 
vi ønsker at stå for som arbejdsplads i dagens 
Danmark .

Morten Ovesen
Ny medarbejder i Public-Sector teamet

Jeg har altid haft et ønske om at ar-
bejde i Microsoft, så da jeg fik mulig-

heden, måtte det simpelthen prøves – og indtil 
videre har jeg i hvert fald ikke fortrudt. Det har 
været rigtig fedt - jeg har mødt en masse nye 
spændende mennesker, og en helt ny verden har 

åbnet sig for mig. Jeg har fået en masse spænd- 
ende nye indtryk og lært rigtig meget. Micro-
soft-kulturen er utrolig stærk, og her er en stor 
vindermentalitet, hvilket er en af de ting, jeg  
synes allerbedst om ved at arbejde i Microsoft. 
Der bliver altid lyttet til én, og man bliver altid 
taget alvorligt i forhold til de ting, man bidrager 
med. Samtidig er det inspirerende at arbejde i 
en international virksomhed, og de udfordringer 
og muligheder, der er ved det. Det har på alle  
måder været en god oplevelse og utroligt spæn-
dende og oplevelsesrigt – jeg føler mig rigtig 
godt castet til det job, jeg er kommet ind i, og 
jeg føler, at der er blevet gjort et stort stykke  
arbejde for at finde ud af, om jeg er den rigtige  
til jobbet. Det har været super fedt, og det har 
gjort det nemmere for mig at starte.
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Tiltrækning af unge talenter 
I Microsoft har vi et intensivt graduate-program 
for unge talenter, der har lyst til at være en del 
af Microsoft . Microsoft Academy College Hires, 
også kaldet MACH-programmet, er baseret på 
at tilbyde unge mennesker med en bachelor-, 
master- eller MBA-uddannelse en karriere og 
fremtid i Microsoft . Et intensivt samarbejde 
med en bred skare af uddannelsesinstitutioner  
sikrer, at vi har mulighed for at tiltrække de 
dygtigste, unge talenter . Vi deltager derudover 
hele året i mange forskellige karriere- og ud-
dannelsesevents på tværs af landet, hvor vi har 
mulighed for at møde de studerende og for-
tælle dem om Microsoft og de muligheder, vi 
tilbyder .

For at blive en del af MACH-programmet skal 
kandidaterne igennem en intensiv udvælgel-
sesproces med screening, interviews og til sidst 
en assessment-dag, der afholdes hos os . På 
evalueringsdagen skal de unge kandidater løse 
tre opgaver, der består af en personlig præsen-
tation om dem selv, men også om Microsofts 
produkter . De skal gennemføre et rollespil med 
begrænset forberedelsestid, og derudover skal 
de deltage og agere i en gruppediskussion  
sammen med andre unge talenter . Dagen igen-
nem bliver kandidaterne evalueret på deres  
faglige og personlige kompetencer, og hvor-
dan de matcher Microsoft . Assessorerne er 
de ledere, der skal ansætte de unge talenter  
efterfølgende, og dagen igennem har lederne  
derfor rig mulighed for at lære kandidaterne 
bedre at kende og skabe en god relation . 

Sådan kan en ny medarbejders 
første måned se ud

Inden start
Lederen og den nye medarbejder tager et forberedende møde og afstemmer forventning- 
erne til hinanden .

Første dag
Velkomst i afdelingen, hvor medarbejderen præsenteres for sine nye kollegaer og får mu-
lighed for at fortælle, hvem han eller hun er . Medarbejderen får udleveret sin arbejds-PC, 
mobiltelefon og bliver sat ind i de praktiske ting . Medarbejderen bliver præsenteret for sin 
buddy eller mentor, som den nye medarbejder kan sparre med og bruge til dagligdags-
spørgsmål . Lederen gennemgår onboarding-planen sammen med medarbejderen .

Første uge
Medarbejderen deltager på et introkursus og får et overordnet indblik i Microsoft som 
organisation og arbejdsplads . Medarbejderen får introduktion af IT . Den nye medarbejder 
afholder møder med de teammedlemmer og øvrige stakeholdere i organisationen, som 
medarbejderen kommer til at være i daglig berøring med .

Første måned
Medarbejderen afholder sit første en-til-en – møde med sin nærmeste leder, hvor medar-
bejderen sætter agendaen . Her har medarbejderen mulighed for at bringe de spørgsmål 
op, som medarbejderen brænder inde med, og dele sine tanker omkring den første må-
ned . Medarbejderen afholder sit første arbejdsmøde med lederen, hvor lederen sætter 
agendaen . Forretning og målsætning er på agendaen, og medarbejderens salgs- og ud-
viklingsmål for året fastlægges .  
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Jakob Kvist Sørensen
Channel Sales Manager i SMSP, som har været 
med på MACH-assesment-dagene de seneste 
to år siger

MACH-assessment-dagene er et super 
godt forløb, der giver vores MACH’ere 

en rigtig god mulighed for at få et stort ansvars-
område fra dag ét. På den måde får de med 
det samme et ”rigtigt” arbejde, som de kan gå 
i dybden med. Det er udfordrende og meget  
lærerigt, og det kan samtidig være med til at 
skabe et godt netværk i organisationen, fordi 
man arbejder på tværs af teams og lærer en 
masse nye mennesker at kende.
 
De kandidater, der bliver ansat i MACH- 
programmet, indgår derefter i et planlagt to-
årigt uddannelsesforløb, hvor de samtidig med 
at udføre deres jobfunktion deltager i træ-
ningsforløb i Europa og USA . Derudover får de 
tilknyttet en mentor og en buddy, som guider 
dem gennem forløbet, og som de kan sparre 
med efter behov .

Vi oplever en stigende interesse blandt talent- 
fulde kandidater for at komme med i MACH- 
programmet, hvilket gør os meget stolte og 
glade . Vi tror på, at MACH-programmet giver 

unge talenter en unik mulighed for at udvikle 
deres potentiale og få en god start på deres 
karriere efter endt uddannelse . MACH-pro-
grammet er samtidig med til at fremtidssikre 
Microsoft i en krævende fremtid, hvor talent og 
dygtighed er et afgørende fundament .

Charlotte Hjort
MACH fra februar 2014 og Account Manager i 
vores salgssegment rettet mod storkunder 
Jeg greb muligheden og søgte om optagelse 
i MACH-programmet hos Microsoft, fordi jeg 
ønsker en forrygende, international karriere i en 
super innovativ og inspirerende global virksom-
hed. Det grundige ansættelsesforløb med seks 
jobsamtaler og en hel assessment-dag gjorde 
mig sikker i min sag: Microsoft er det helt rigtige 
sted for mig at arbejde og gøre karriere. Det var 
fedt at opleve, hvordan der gennem den grun-
dige ansættelsesproces blev investeret i at sikre 
det rigtige match mellem Microsoft og MACH- 
talenterne – og matchet er perfekt: Jeg har 
fået et fantastisk job med spændende arbejds- 
opgaver, ansvar og en stejl indlæringskurve 
samt rigtig gode kolleger og chefer.

Christel Augsburg
MACH fra februar 2014 og marketing-medar-
bejder i vores Dynamics-forretning 
Til assessment-dagen var jeg helt solgt, da Niels 
Soelberg viftede med sin gule telefon og forklar- 
ede, at han havde taget cowboybukser på, fordi 
nu skulle han møde alle de unge. Efter dette var 
jeg til forskellige interviews, hvor jeg blev over-
bevist om, at det var her, jeg skulle arbejde. Alle, 
jeg mødte, var super cool og entusiastiske med 
et entreprenør-mindset. Jeg var til samtaler i en 
håndfuld andre virksomheder også, men jeg op-
levede, at Microsoft passede bedst til mig.

Da jeg startede, var alle utroligt søde og hjælp-
somme. De første to-tre uger havde min ma-
nager planlagt en masse møder med kollegaer, 
som kunne hjælpe mig med at komme ind i 
tingene og forstå min rolle i teamet. Derudover 
satte jeg selv en del møder op, og selvom folk 
havde travlt, tog de sig alligevel tid. Det er en 
af de rigtig gode ting i Microsoft. Folk er altid 
villige til at hjælpe. Min manager er også rigtig 
god til at sætte tid af til mig. Vi har ugentlige en-
til-en-møder, hvor vi gennemgår de titusinder af 
spørgsmål, jeg altid har, og ellers kan jeg altid 
komme til ham.
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Information

Vi tror på åbenhed 
og transparens
Hos Microsoft er tillid det fundament, som 
vores samarbejde med hinanden hviler på . Vi 
tror på, at åbenhed og transparens er den af-
gørende forudsætning for gensidig tillid, og vi 
bestræber os derfor på at være så ærlige og 
åbne i vores kommunikation med hinanden 
som muligt .

Det gælder ikke mindst vores ledelseskom- 
munikation . Ledelsen bør være så åben over 
for medarbejderne som overhovedet muligt . 
Åbenheden er et udtryk for respekt for vores 
medarbejdere . Samtidig mener vi, at vi kan 
skabe mere værdi og i højere grad forløse det 
kreative potentiale, der ligger i vores medar- 
bejderskare, hvis vi deler viden og erfaringer  
på kryds og tværs i organisationen . 
 

Ærlig og tilgængelig ledelse
Konkret gør vi meget ud af at sikre, at alle med-
arbejdere kender deres egen rolle i organisati-
onen og forstår sammenhængen mellem deres 
egne mål og virksomhedens overordnede mål . 
Det skaber en fællesskabsfølelse og sikrer, at 
alle føler et ansvar for virksomhedens succes . 
Vi mener, at det er enhver leders pligt at give 
medarbejderne ordentlige, ærlige og fremad-
rettede meldinger .

I vores daglige arbejde har vi indrettet os ef-
ter et princip om tilgængelighed på tværs af 
organisationen . Der er ingen lukkede døre i 
Microsoft . Alle medarbejdere arbejder i åbne 
kontorlandskaber – når de da ikke arbejder 
hjemme, er hos en kunde eller partner eller et 
helt fjerde sted . Det gælder også vores direk-
tører og vores ledere . Eksempelvis sidder vores 
administrerende direktør, Niels Soelberg, i et 
åbent kontorlandskab som alle andre medar-
bejdere . Niels har sit eget mødelokale, og det 
står altid til rådighed for enhver medarbejder, 
når han ikke selv bruger det . Niels er fortaler for 
skip-level-filosofien. Det betyder, at alle med-
arbejdere kan gå direkte til deres leders leder 
med spørgsmål eller forslag . ”Hvis du har et 
spørgsmål, så spørg!”, lyder hans motto . 

Vi har en flad struktur, og derfor er vi altid til 
rådighed for hinanden – alle medarbejdere og 
ledere på tværs . Det gælder i konkret fysisk for-
stand og i overført betydning, hvor vi giver os 
tid til at lytte, sparre og hjælpe hinanden .

Christel Augsburg
PMM i Dynamics teamet

Én ting, der er unik ved Microsoft, er, at 
ledelsen er synlig på gangene og ikke 

sidder i et aflukket hjørne af bygningen eller på 
øverste etage. Det gør noget utroligt positivt for 
kulturen.
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Kommunikation i øjenhøjde
Hver måned afholder vi et fællesmøde for alle 
ansatte i huset . Vi kalder det Business@Break-
fast, fordi vi samles til en fælles morgenmad 
med aktuelle informationer og drøftelser af, 
hvordan det går for vores forretning, og vores 
administrerende direktør, Niels Soelberg, deler 
sine perspektiver på forretningen og Microsoft 
som arbejdsplads . Forummet er den vigtigste 
platform for ledelsen til at kommunikere vision, 
strategi og planer samt status på forretningen 
til alle medarbejdere . Så ud over Niels og re-
sten af ledelsen bliver Business@Breakfast også 
brugt til at invitere samarbejdspartnere og 
medarbejdere på scenen, hvor de har lejlighed 
til at fortælle om emner, der er vigtige for dem 
og dermed for Microsoft . Her ses der ikke kun 
på tal i forhold til bundlinjen, men også emner, 
der relaterer sig til samarbejde, inspiration og 
motivation, bliver prioriteret . Vi markerer også 
særlige præstationer og præsenterer hinanden 
for ny teknologi og kommende lanceringer . 

Ulla Mikkelsen
Enterprise Marketing Manager, M&O 

I en travl hverdag, hvor vi hver især har 
stort fokus på at nå vores mål i mindre 

teams og afdelinger, er det rart at mødes med 
de andre kolleger fra den danske sub til vores 
månedlige Business&Breakfast møder. Her får 
vi overblikket over, hvordan Microsoft Danmark 
klarer sig: Hvad er der sket siden sidst, og hvad 
har høj prioritet i den kommende måned? Der 
er altid en uformel og positiv stemning, der giver 
god energi. Desuden er der masser af inspirati-
on at hente, når der præsenteres nye produkter, 
eller hvis vi har besøg af en partner eller kunde.

Selv de medarbejdere, der arbejder 
hjemmefra eller er på farten, kan del-

tage i Business@Breakfast gennem vores kom-
munikationsværktøj Lync . Her kan de blive 
opdateret på alt, hvad der foregår, med både 
lyd og billede . Dette tiltag blev initieret på bag-
grund af medarbejderfeedback, og vi oplever, 
at mellem 60 og 80 medarbejdere deltager 
elektronisk hver gang .

Peter Bovin
Senior Sales Executive & Licensing Manager

Muligheden for at deltage i vores  
Business@Breakfast-møder online gør, 

at jeg stadig kan få information om, hvad der 
er høj prioritet, og hvor vi er på vej hen, selvom 
jeg ikke kan være til stede i rummet. Det kan 
enten være fordi jeg er ude at rejse, eller fordi jeg  
arbejder hjemmefra. På den måde kan jeg ska-
be forbindelse, passe forretningen og samtidig  
deltage i mødet, uafhængigt af hvor jeg  
befinder mig. For jeg synes virkelig, at det er  
et vigtigt møde

Niels Soelberg sender også gerne di-
rekte mails til alle medarbejdere med 

fælles beskeder og hilsner . Dette sker typisk, 
når der er store og vigtige lanceringer, budget-
lægning og -lukning, og når vi går på ferie til 
sommer og jul, men det kan også være, når en 
medarbejder anerkendes for gode resultater 
eller har gjort en forskel hos vores kunder .
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I vores kontorlandskab og i caféerne hænger 
store informationsskærme, som vi bruger til at 
informere om stort og småt . Her bliver vigtige 
nyheder og budskaber kommunikeret, lige så 
vel som vi informerer om kommende begiven-
heder .

Vi er i kontakt med Microsofts topledelse i  
Seattle via e-mail, elektroniske nyhedsbreve og 
live meetings via webcast . Video- og telefon-
konferencer betyder, at vi sjældent er nødt til 
at rejse for at holde et møde . Med teknologien 
kan vi holde møder med hinanden over lange 
distancer og stadig se hinanden, som om vi sad 
i samme lokale . For mange af vores medarbej-
dere betyder det en bedre dialog med kollega-
erne på tværs af grænserne og mindre rejse- 
aktivitet væk fra familien .

Kommunikation går begge veje
De enkelte afdelingsledere afholder 
også månedlige afdelingsmøder . Af-

delingsmøderne har til formål at sikre, at med-
arbejderne bliver inddraget i beslutningspro-
cesserne, og at afdelingen bliver endnu bedre 

til at skabe resultater sammen . For ledelsen 
er møderne en god anledning til at komme i  
dialog med alle medarbejdere på en gang, og 
der er god tid til at lytte og tale emnerne igen-
nem . 

Fælles for alle afdelingsmøder er, at medarbej-
derne er involverede . Det kan være, at medar-
bejdere, som har særlig viden på et felt, står for 
et punkt på dagsordenen eller holder et kort 
indlæg af relevans for de øvrige medarbejdere . 
Medarbejderne bliver også bedt om feedback 
i forhold til de forskellige temaer, der kommer 
op på møderne, så afdelingerne sikrer fælles 
fodslag ved at inddrage alle og dermed skaber 
involvering og medansvar .

Nana Bule
CCG LEAD DENMARK

For mig handler afdelingsmøderne om 
at få samlet hele teamet. Jeg har en 

salgs- og marketingorganisation, og det betyder, 
at folk rigtig tit er ude af huset. Vi er del af et 
større hele, og jeg er ret passioneret omkring, 
hvad vi gør i det store Microsoft. 

Vores organisation er meget lidt hierarkisk, og 
megen information kommer direkte til medar-
bejderne fra topledelsen, men derfor er det sta-
dig vigtigt at få sat nogle ord på i en lokal kon-
tekst. Hvordan passer vi ind, hvad betyder det for 
vores hverdag, vores kunder og vores partnere.  

Det handler primært om at skabe begejstring, 
og motivation for den fremtid, vi går i møde, og 
motivere til den rejse, vi nu er på. Og ikke mindst 
at huske hinanden på, hvor fantastisk det egent-
lig er at arbejde med produkter, som hver dag 
påvirker så mange mennesker positivt verden 
over.

Nicholas Hansen
Corporate Technical Strategist, SMSP

De fleste af ugens dage er jeg ude hos 
vores kunder, så for mig er vores all 

hands-møder vigtige. Ud over den informati-
on, jeg får i vores afdeling, er det en fantastisk  
mulighed for at mærke sammenholdet med  
kollegarne – at vi er ét team.NYT
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Microsofts sociale netværk
Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores in-
terne kommunikation og videndeling . I et hus 
med 450 ansatte, der har frihed til at komme 
og gå, som det passer dem, kræver det særlige 
løsninger at sikre, at alle hele tiden er opdatere-
de på hinanden og på agendaen i forretningen . 
Her bliver vores egne produkter bragt i spil . 
Teknologien sørger for, at vi kan være til rådig-
hed for hinanden, uanset om vi er på kontoret, 
hjemme eller på caféen rundt om hjørnet . På 
den måde mener vi selv, at vi er et af de bedste 
eksempler på den frihed og fleksibilitet, man 
kan opnå med moderne teknologi .

I sommeren 2014 ændrede vi vores intranet-
løsning radikalt . Vi førte al ledelses- og med-
arbejderkommunikation over på det sociale 
virksomhedsnetværk Yammer og erstattede 
således et klassisk statisk intranet og en redak-
tionel ledelse med et dynamisk socialt netværk 
med en ’community manager’ . Med andre ord 
slap vi kommunikation og information fri . Det 
gjorde vi for at nedbryde hierarkier, barrierer 
og siloer og for at skabe en platform, hvor alle 
kan bidrage, komme til orde og blive hørt . 
Yammer er samtidig et værktøj til at dele viden 
og informationer på et helt andet niveau, end 
hvad organisationen før har været vant til . 

Det var ikke kun en praktisk ændring, 
men en kulturel forandring, som vi 

prøvede at fremme – en kultur præget af mere 
åbenhed og videndeling på kryds og tværs i 
hele virksomheden . Det er en proces, og vi er 
stadig midt i den . Men nu snart et år efter kan 
vi se, at medarbejderne har taget det til sig . 
De deler løbende tips og tricks med resten af 
organisationen via Yammer – det værende for-
retningsopdateringer, fejringer eller blot små 
kommentarer til hverdagen . 

Yammer er nu vores primære kommunikati-
onskanal for intern kommunikation, men det er 
ikke den eneste . Samtidig med at vi introduce-
rede Yammer, oprettede vi et nyt SharePoint- 

intranet i den klassiske forstand, hvor links til 
alle de værktøjer og ressourcer, som medar-
bejderne har brug for nem adgang til i deres 
hverdag, er samlet . Vi kalder dette for MSDK 
Central, da det fungerer som centralen, hvorfra 
medarbejderne kan komme videre til alt det, de 
har behov for . Yammer er integreret direkte på 
denne intranetside, så medarbejderne kan have 
statisk og dynamisk information samlet ét sted . 

Både Yammer og MSDK Central er tilgænge-
lige for alle medarbejdere, uanset hvor de er, 
og hvilken enhed de arbejder på .  Det betyder, 
at medarbejderne kan følge med i informatio-
nerne og komme i kontakt med deres kolleger, 
både når de sidder i toget med deres telefon 
og er i sommerhus med deres tablet . Samtidig 
understøtter alle enheder vores Lync-teknolo-
gi, som betyder, at alle kan se, hvor en bestemt 
kollega befinder sig, om vedkommende er til-
gængelig, og hvordan han eller hun bedst kan 
kontaktes .

Medarbejderne opfordres altid til at 
give deres mening til kende og bidra-

ge med deres idéer . Med introduktionen af 
Yammer har vi fået en uovertruffen platform til 
netop dette . Også HR- og kommunikationsaf-
delingen arbejder aktivt sammen med ledelsen 
på at øge ansvarsfølelsen, skabe medejerskab 
og styrke fællesskabet blandt medarbejdere på 
tværs af afdelinger og stillingsniveau . Dermed 
er de nye kommunikationsredskaber ikke blot 
med til at fordre åbenhed på arbejdspladsen, 
men de er også med til at sikre det fleksible ar-
bejdsliv, som er en vigtig del af Microsofts DNA . 

NYT

NYT

We      Yammer

22



24

 

Tidspunkt Emne Taler

9 .30 - 10 .00 Introduktion og en sjov tilgang til forandringsledelse DLT medlemmer

10 .00 - 10 .20
Vores forandringsproces, og hvordan hvert segment 
kan arbejde med den

Lars Bell, Carina Gjerløv,
Jasper Hedegaard Bojsen

10 .20 - 11 .00 New World of Work i Sverige – hvad kan vi lære?
Susanne Erkenmark, SR Partner Sales 
Manager Sweden

11 .00 - 11 .15
Øvelse: Hvad betyder det for os, kan vi identificere 
de positive ting samt eventuelle bekymringer

HR

11 .15 - 11 .30
Opfølgning og uddelegering af ejerskab af de  
forskellige processer

Karin N . Kristensen

Involvering

Engagement
gør os bedre 
Vi har ingen lukkede døre i Microsoft – og det 
gælder både i konkret og overført betydning . 
Alle ledere er tilgængelige for medarbejderne . 
Det, mener vi, skaber de bedste betingelser for 
et værdiskabende samarbejde . Derfor har vi et 
stort fokus på, hvordan vores ledere involverer 
deres medarbejdere for at højne engagemen-
tet på arbejdspladsen generelt .

Med den høje grad af frihed, vores medarbej-
dere har, er det afgørende med en tæt og til-
lidsfuld dialog mellem leder og medarbejder . 
Derfor har alle medarbejdere hos Microsoft 
mindst hver måned en én til én-samtale med 
den nærmeste leder . Møderne er højt priori-
terede og bruges som anledning til at drøfte 
medarbejderens trivsel, prioritering af opgaver 
og karriereudvikling . 

Lederforum i november 2014
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Det starter med god ledelse 
I Microsoft forventer vi, at vores lede-
re leder med ansvarlighed, og at de 

evner at opbygge stærke, effektive teams, der 
leverer arbejde af høj kvalitet . Dette skal foregå 
gennem autentisk lederskab, hvor vores ledere 
går foran med styrke og mod samt formår at 
skabe klarhed over, hvorfor vi gør, som vi gør 
i Microsoft . Vi tror på, at nøglen til en god ar-
bejdsplads er god ledelse, og god ledelse kom-
mer af involvering og kommunikation . Vi har 
siden sommeren 2014 sat særligt fokus på at 
udvikle vores ledere, så de kan skabe endnu 
mere værdi for deres medarbejdere i hverda-
gen . Vi arbejder med åben kommunikation, til-
lid og gennemsigtighed . Alle disse parametre 
er vigtige for vores ledere at have og udstråle, 
da de skal gå forrest i vores forandringsproces, 
så den smitter af på alle medarbejdere .

For at skabe gode muligheder for alle vores 
ledere, samler vi dem i et lederforum en time 
hver måned og mindst en halv dag hver tredje 
måned, hvor top- og mellemledere har mulig-
hed for at diskutere aktuelle emner, drøfte god 
ledelse og inspirere hinanden . Agendaen bliver 
drevet af lederne selv, og de emner, der bliver 
taget op her, er fx ., hvordan vi højner stemnin-
gen i en organisation under pres, hvordan vi 
skaber et fælles udgangspunkt for den foran-
dring, vi står midt i, og hvad vi kan lære af vores 
nordiske naboer .

Derudover har vi med vores nye per-
formance-model, der blev introduce-

ret i sommeren 2014, indført det, vi kalder en 
Connect – en form for udvidet én til én-samtale 
mellem leder og medarbejder, der afholdes en 
gang i kvartalet . Her arbejder vi med et formelt 
format til mødet, hvor lederen hjælper medar-
bejderen til at reflektere over, hvilken forskel 
hun eller han har gjort for kunder, forretning 
og team det seneste kvartal, samt hvad der skal 
fokuseres på i næste kvartal . Herudover bliver 
der talt om, hvad der kunne have været gjort 
bedre, samt hvordan medarbejderen ønsker at 
udvikle sig over den kommende periode, og 
hvordan lederen kan understøtte dette . 

I denne proces bliver der især lagt vægt på fe-

edback fra de personer, som medarbejderen 
har samarbejdet med i perioden . Indsamlingen 
af feedback hjælper både medarbejderen og 
dennes leder med at reflektere over samarbej-
det med andre og bidrage til videre udvikling . 

Feedback og kritik tages alvorligt
Alle medarbejdere skal have mulighed for at 
komme med feedback og kritik af deres ledere . 
Vi har etableret flere forskellige redskaber, som 
skal sikre, at en medarbejder altid kan komme 
til orde og påtale en eventuel utilfredsstillende 
situation .

Vi har et feedback-tool, som er åbent hele året, 
hvor medarbejderne anonymt bliver bedt om 
at evaluere deres nærmeste leder og kollegaer . 
Det giver medarbejderne mulighed for at give 
feedback på lederens kompetencer, og resul-
taterne bliver brugt til udviklingssamtalen mel-
lem lederen og dennes overordnede samt til 
performance-evaluering af lederen . 

Derudover har vi online kurser, som 
vores ledere og medarbejdere kan 

tage for at lære, hvordan man giver og bruger 
feedback . Desuden har alle vores ledere mu-
lighed for at ringe til en ekstern hotline, hvor 
de, via Microsoft-trænede konsulenter, kan få 
sparring og gode råd til, hvordan de giver fe-
edback til deres medarbejdere på en åben og 
inkluderende måde .

Vi tilbyder også vores medarbejdere det, vi  
kalder ’skip-level’-samtaler . Er der noget, man 
af den ene eller anden grund ikke har lyst til at 
dele med sin egen leder, kan man få en sam-
tale med sin nærmeste leders overordnede .  
Alternativt kan man tale med en medarbejder i 
HR . Dermed er det målet, at alle utilfredsheder, 
konflikter eller samarbejdsproblemer hurtigst 
muligt kommer frem i lyset og bliver adresse-
ret . 

Vi har desuden etableret en politik om ik-
ke-gengældelse, der betyder, at vores medar-
bejdere aldrig skal frygte, at indberetningen af 
en leder foretaget i god tro har konsekvenser 
for deres videre karriereforløb . Det er vigtigt for 

os, at vores medarbejdere føler, at de altid har 
et sted, de kan gå hen, uanset om der er tale 
om forretningsetiske eller personlige spørgs-
mål . Derfor gør vi en dyd ud af at fortælle vores 
medarbejdere, at døren til HR-afdelingen altid 
står åben . Alle henvendelser tages alvorligt og 
behandles med diskretion . 

Vi arbejder hele tiden på at involvere vores 
medarbejdere – at høre deres input, idéer og 
visioner for virksomheden . Vi tror på, at den 
mangfoldighed, vores medarbejderskare rum-
mer, er en enorm styrke for vores virksomhed . 
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Med Yammer, vores interne kommuni-
kationsværktøj, har vi en platform, der 
inviterer til involvering . Yammer giver 
helt nye muligheder for at inddrage kol-
leger i overvejelser, beslutninger samt 
deling af viden, og det benytter vi os 
meget af . Det er blevet det forum, hvor 
medarbejderne ivrigt diskuterer alle 
aspekter af arbejdslivet i Microsoft og 
bruger hinanden til feedback . 

Eksempler på feedback via Yammer:

We      Yammer
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Initiativer udspringer af lyst 
Vi er stolte af, at det er lykkedes os at skabe 
en kultur, hvor det er naturligt for vores med-
arbejdere at involvere sig. For de fleste af vores 
medarbejdere er det en fuldstændig integreret 
del af hverdagen at komme med input og nye 
idéer . Det gælder, uanset om der er tale om en 
ny innovativ løsning til en kunde eller et med-
arbejderarrangement .

Mange nye initiativer drives med frivillige kræf-
ter fra vores medarbejdere selv . Det gælder 
lige fra sportsaktiviteter for hele huset til net-
værksarrangementer med vores kunder . Selv 
karrieremuligheder kan udforskes ved selv at 
tage initiativ og involvere sig .

Maja Maria Rybøl
Engagement Manager
Jeg oplever, at mange sidder i en funktion, hvor 
de er rigtig glade for at være, men alligevel tæn-
ker på, at der er andre afdelinger i organisati-
onen, hvor de godt kunne tænke sig at give en 
hjælpende hånd og snuse til, hvordan tingene 
foregår. Dette var også tilfældet for mit eget 
vedkommende. Jeg har tidligere beskæftiget mig 
med HR og kunne mærke, at jeg stadig havde en 
enorm lyst til at arbejde med de opgaver. Så op-
stod tanken om, at jeg kunne tilbyde at assistere 
med HR-opgaver ca. en-to dage om måneden. 

Først talte jeg med min manager om det. I sådan 
en situation er man altid lidt nervøs for, hvor-
dan det vil blive opfattet. Han tog det dog helt 
afslappet og sagde, at det havde han ikke no-
get problem med, når bare jeg passede det, jeg 
skulle. Så kontaktede jeg vores HR-direktør. Det 
var virkelig en positiv overraskelse, at hun prio-
riterede at bruge tid på at lytte og rådgive mig. 
Herefter blev jeg inddraget i et projekt omkring 
vores D&I-strategi og de tilknyttede aktiviteter.

Nicolai Sønderby Knudsen
Channel Marketing Manager

Tilbage i november 2014 fik jeg fornø-
jelsen af at besøge Microsoft Australi-

ens CCG-afdeling i et ugelangt skyggeforløb. 
Efter løbende samtaler med min leder om min 

karriereplan og min videre udvikling fandt vi 
sammen frem til, hvordan jeg kunne få nyt per-
spektiv på mit arbejde, og hvordan jeg kunne 
udvikle mig som person. Det resulterede i flere 
gode diskussioner med den australske RSM-an-
svarlige, Mattias Kjessler, om, hvad jeg ønskede 
at få ud af opholdet, hvem jeg gerne ville for-
bindes med, og ikke mindst hvad det australske 
team gerne ville opnå med mit besøg.
 
Da jeg endelig kom af sted, blev nervøsiteten 
og frygten for at blive fluen på væggen hurtigt 
overvundet af min egen aktive deltagelse i mø-
derne. Jeg havde en uge fyldt med én til én-sam-
taler, Rhythm-of-(Australian)-Business og mas-
ser af videndeling på tværs. I dag, et halvt år 
efter forløbet, har jeg lært utroligt meget om, 
hvad jeg ønsker i min fremtidige karriere. Sam-
tidig har jeg delt flere af de australske processer 
med resten af teamet, som vi i dag har forsøgt 
at implementere. Jeg ser meget positivt tilbage 
på opholdet og ikke mindst de forventninger,  
jeg har fået indfriet.

Et af de medarbejder-involverings-
projekter, som har skabt stor stolthed 

i Microsoft, er Coding Pirates . Coding Pirates 
er en gruppe frivillige undervisere (lærere og 
forældre), der tilbyder unge i alderen 7-12 år at 
lære at kode . De mødes to timer hver tirsdag 
eftermiddag i vores domicil i Hellerup . Børnene 
har forskellige baggrunde og forudsætninger 
for kodning, og alle starter lige præcis der, hvor 
de kan følge med og synes, at det er sjovt . 

Konceptet blev lanceret ved en større event hos 
Microsoft i 2014, og tilslutningen var overvæl-
dende . Mere end 100 børn og forældre deltog, 
og temmelig hurtigt var tirsdagsholdet fyldt op 
med de 25-30 ”elever”, der var plads til . Derfor 
oprettede vi endnu et hold . Vi håber at enga-
gere endnu flere frivillige, så der kan oprettes 
yderligere hold, og vi derigennem kan give en 
masse børn nogle af de it-kompetencer, som vil 
blive efterspurgt i fremtiden . 

Anette Nørgaard
Audience Marketing Manager i Developer 
Experience-afdelingen og initiativtager til kon-
ceptet Coding Pirates

Coding Pirates hjælper børn med at 
kode på en legende og engagerende 

måde. Det er givende på mange måder, og det 
er fedt, at vi er med til at vise omverdenen, at 
vi gerne vil være med til at opbygge børnenes 
kompetencer. Samtidig lærer vi vores medarbej-
dere at kende på en anden måde, fordi vi samar-
bejder på tværs gennem vores fælles interesser. 
Det er et super fedt projekt, som vi kan være 
stolte af.
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Charlotte Møller Leisner
Customer/Partner Experience-ansvarlig for 
Marketing, som har sin søn med til de ugent-
lige Coding Pirates-sessioner og hjælper med 
logistikken
Jeg synes, det er spændende og interessant og et 
rigtig godt initiativ. Jeg tror ikke, der findes noget 
lignende, hvor du i den alder kan lære at kode. 
Det er en god måde at inddrage børnene på, så 
de allerede fra barnsben lærer at programmere 
og forstår, at det faktisk ikke er så svært, som 
nogle måske tror. 

Tre kollegaer har også startet projektet ”Giv det 
videre”, hvor de har indsamlet aflagt legetøj fra 
vores medarbejdere, der kan gives videre som 
julegaver til de familier, der modtager julehjælp 
fra Frelsens Hær. Medarbejderne er selv med til 
at dele gaverne ud lige før jul. 

Trine Alberts
Support Practice Manager i Customer Services 
og ansvarlig for “Giv det videre”-kampagnen i 
julen 2014

I julen 2014 samlede vi ca. 400 gaver 
ind. Ud over legetøjet og de penge,  

Microsoft havde doneret til projektet, og som vi 
typisk køber gavekort for, samlede vi også pen-
ge ind til projektet ved fx kagesalg. Det var en  
fælles opgave at sortere, rengøre og indpakke 
det legetøj, som kollegaerne havde taget med. 
Derefter var vi selv ude og give gaverne i for-
bindelse med den julepakke, som Frelsens Hær 
uddeler – det var en helt fantastisk oplevelse. 

”Giv det videre”-projektet er så positivt, fordi det 
ud over glæden ved at hjælpe andre også gør, at 
vi som kollegaer kommer tæt på hinanden. Vi 
mødes om andre ting end det faglige, og det gi-
ver et endnu bedre sammenhold og kendskab til 
hinanden. Vores børn er jo en stor del af ”Giv det 
videre”-projektet, så mine egne børn skulle hver 
finde mindst tre legeting, de ville give videre. Og 
med stor iver søgte de efter ting, de gerne ville 
give børn, som havde mere brug for det end dem 
selv. For børnene var det lige så vigtigt at kunne 
gøre en forskel, som det var for mig.

Giv det Videre Børn, der giver deres legetøj videre, får  
uddelt et diplom som tak for hjælpen .
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Microsoft igangsatte i 2014 et pro-
gram, som vi kalder MySkills4Africa . 

Formålet med programmet er at støtte Afrikas  
udvikling ved at uddanne og træne unge i  
teknologi og erhvervsfaglige kompetencer .  
Microsoft-medarbejdere fra hele verden har 
her mulighed for at ansøge om at komme til 
Afrika og dele den viden om at drive forretning, 
som vi har tilegnet os gennem mange år med 
vores Microsoft-ansatte og partnere i Afrika .  
I 2014 var to af vores medarbejdere i Afrika, og 
her fandt de ud af, at vi kan lære lige så meget 
af dem .

Sara Høyer Kragelund
Marketing og Communications Executive

MySkills4Africa er en fantastisk mulig-
hed for at gøre en konkret forskel og 

samtidig udvikle egne kompetencer. Jeg brugte 
en uge i Botswana sammen med unge iværk-
sættere. De fleste havde en lang it-uddannelse 
og var utroligt skarpe og motiverede. De ønske-
de virkelig at være med til at starte den bølge af 
teknologisk udvikling, der stadig kun er begyndt 
i Botswana. Det er ekstremt motiverende at se, 
at flere af dem har arbejdet videre med ting, 

vi diskuterede under min workshop, og jeg får 
stadig mails fra flere af deltagerne, der gerne vil 
have min feedback på konkrete spørgsmål. 

Tænk at kunne få lov at hjælpe unge iværk-
sættere, der drømmer om at udvikle deres land  
– fx. ved at udvikle en app, der gør det nemmere 
for en fattig landmand at tjene penge, eller en 
app, der skal give de fattigste bønder informa-
tioner om sundhed og forebyggelse. En tredje af 
deltagerne havde startet Botswanas allerførste 
webshop. 

Jeg føler mig utroligt privilegeret over at have 
fået muligheden for at give mit lille bidrag til at 
skabe økonomisk vækst i Botswana, og jeg er 
stolt af at arbejde for en virksomhed, der inve-
sterer i initiativer som MySkills4Africa.

Christian Stahls
Partner Business Evangelist

MySkills4Africa handler om at bygge 
Afrika op gennem videnoverførsel. Mi-

crosoft stiller her sine medarbejdere til rådighed 
for forskellige organisationer på det afrikanske 
kontinent. Gennem programmet bliver vi sendt 

til et afrikansk land og kobles op på fx. en lokal  
virksomhed, som har brug for inspiration fra  
vesten – det kan fx være, hvordan man bygger 
en forretning op eller produktudvikler.
 
Jeg mener, at det er et ”win” begge veje. Dels 
får vi overført brugbar viden til Afrika, og dels 
har jeg fået en unik indsigt i Afrika, som er  
meget forskellig fra det billede, medierne giver 
af Afrika. Afrikanere er hårdtarbejdende, rela-
tivt veluddannede og sultne efter et bedre liv i et  
stabilt samfund. De vil gerne videre og omfav-
ner ny teknologi på en måde, som vi slet ikke 
gør i Europa. Jeg tror på, at Afrika har et kæmpe  
uudnyttet potentiale. De fortjener den chance, 
og gennem mit engagement i MySkills4Afrika 
tror jeg oprigtigt på, at jeg er med til at hjælpe 
dem på den rejse. Jeg vil til hver en tid gøre det 
igen.
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Frihed under ansvar 
Under det at tage initiativ og involve-
re sig ligger også en fundamental tro, 

på, at vores medarbejdere selv kan vurdere, 
hvordan de leverer det bedste stykke arbejde . 
Herunder beskrives et eksempel på, hvordan 
en medarbejder fik mulighed for at tage sit job 
med om på den anden side af jorden .

Katrine Waldorff
Public Affairs-konsulent
Efter at have været studentermedhjælper i  
Microsoft siden 2010 blev jeg ansat i vores 
graduate-program i 2012. Igennem dette har  
Microsoft givet mig den bedst tænkelige start på 
min karriere. Da min kæreste, som også arbej-
der i Microsoft, blev headhuntet til en stilling i 

Microsoft Australia, fik jeg en helt enestående 
mulighed for at tiltræde et spændende barsel-
svikariat og tage min nye stilling med Down 
Under. Jeg tog de første par måneder i jobbet 
i Danmark for at få det ind under huden og  
opbygge det nødvendige netværk, og så drog 
jeg ellers af sted til den anden side af jorden med 
mit job i rygsækken. 

Jeg føler mig utroligt privilegeret over at arbej-
de for en virksomhed, hvor tillid ikke bare er en 
retorisk floskel, men en værdi, der udleves hver 
dag. At organisationen og min leder havde til-
tro til, at arrangementet ville kunne lykkes, siger 
meget om Microsoft som arbejdsplads. Hvis du 
beviser dit værd, er pligtopfyldende og investerer 
meget af dig selv, får du også rigtig meget igen. 

Samtidig må min situation siges at tage Micro-
softs filosofi om, at arbejde ikke er et sted, men 
en aktivitet, der kan udføres når som helst og 
hvor som helst, til et ekstrem. Men det funge-
rer! Ved hjælp af vores teknologi udfører jeg mit 
arbejde problemfrit og lægger mine konference-
kald om aftenen lokal tid. 

Det eneste minus: Jeg savner at komme på ar-
bejde blandt mine dygtige, passionerede, sjove 
og rare kolleger i Danmark. Der er virkelig en 
helt særlig stemning og kultur på kontoret. Jeg 
er sikker på, at jeg kommer tilbage en dag – og 
så vil jeg finde en god vinduesplads på vores nye 
kontor i Lyngby.

NYT



30

Fokus på medarbejdertilfredshed  
Vi holder øje med medarbejdertilfreds- 
heden gennem systematiske undersøgelser 
flere gange om året. Microsoft foretager hvert 
år en verdensomspændende medarbejder- 
undersøgelse, der kaldes MS Poll . Her bliver 
hver Microsoft-afdeling målt på, hvor tilfredse 
medarbejderne er med bl .a . arbejdsmiljøet og 
arbejdskulturen, som vi har et konstant fokus 
på at forbedre . 

Når vi får resultaterne fra MS Poll og Great  
Place to Work, gennemgår hver leder sine  
resultater med HR, hvorefter de præsenteres 
for teamet . Her tages en dialog om, hvordan 
der skal handles på resultaterne for at sikre, 
at vi fastholder eller når det niveau, vi ønsker 
på de enkelte områder . Medarbejderne har 
samtidig mulighed for at byde ind med deres 
perspektiv på det samlede resultat og ønske-
de indsatsområder . Hver afdeling nedsætter så 
en gruppe af frivillige medarbejdere, der kan  
arbejde med at forstærke det positive og  
arbejde med de områder, der er blevet påpeget 
som fokusområder for den enkelte afdeling .

Charlotte Kristina Hjort
Account Executive
Som ny medarbejder var jeg positivt overra-
sket over, hvor mange muligheder jeg havde for 
at involvere mig i Microsoft – både fagligt og  
socialt. Fagligt oplevede jeg på tre måneder bl.a. 
at blive hørt og kunne bidrage til en udvælgelse 
af et internt kursus og deltage i GPTW-initiativet. 
Socialt har jeg gennem vores medarbejderklub 
Club Sport’n’More deltaget i en champagne- 
smagning med en masse kolleger. De mange 
muligheder gør, at jeg føler mig som en del af 
Microsoft.

Vores HR-direktør opfordrer her alle til at  
deltage i arbejdet med GPTW-kulturprofilen:
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I 2015 har vi målt medarbejdertilfreds-
heden på den overordnede faktor Ar-

bejdsgruppens Sundhedsindeks (WHI-Workg-
roup Health Index) til at være 82 procent, og 
den største stigning i medarbejdertilfredshe-
den viser sig at opstå, når medarbejderne skal 
svare på, om de har tillid til, at vi har valgt den 
rigtige strategi for virksomheden, og at vi træf-
fer de rigtige beslutninger for langvarig succes .

Derudover svarede 86 procent i 2015, at de er 
glade for at komme på arbejde . På alle disse 
spørgsmål var der kun 2-3 procent, der svarede 
negativt . Til spørgsmålet om, hvad medarbej-
derne bedst kan lide ved at arbejde hos Micro-
soft, havde mange også svaret det store ansvar 
samt den indflydelse, de har hos Microsoft. 

Great Place to Work-undersøgelsen er en an-
den af de medarbejderundersøgelser, som vi 
bruger . På den måde får vi jævnligt data på 
vores medarbejderes tilfredshed, da MS Poll 
foretages i februar/marts, og Great Place to 
Work-undersøgelsen bliver sendt ud i august/
september . Dette giver os mulighed for konti-
nuerligt at tage pulsen på vores organisation 
og følge op på de ting, vi kan gøre bedre .

Microsoft Danmarks samlede resultater  
diskuteres i Lederforum med alle lederne og 
præsenteres også på Business@Breakfast . 
Hvert segment nominerer en medarbejder til 
at deltage i et samarbejde på tværs af huset for 
at sikre en handlingsplan, der rækker ud over 
indsatsområderne for de enkelte afdelinger . 

Vi arbejder hvert år systematisk med at bruge 
resultaterne konstruktivt, så vi prioriterer de 
områder, hvor medarbejderne peger på, at der 
er plads til forbedring, og holder fast i det, der 
virker . Senest har vi for eksempel iværksat me-
get klare principper for, hvordan vi rekrutterer, 
og vi har gjort en stor indsats for at fortælle 
organisationen om rekrutteringsprocesser og 
efterfølgerplaner for medarbejdere, der til-

træder topstillinger, da tilbagemeldingerne fra 
medarbejderne viste, at der var en opfattelse af 
favorisering og nepotisme i forhold til besæt-
telse af ledige stillinger .

Kim Enrum
Solution Specialist, medarbejderundersøgelses- 
ansvarlig i SMSP

Jeg synes, at den type feedback, man 
får fra begge undersøgelser, giver no-

get, man kan arbejde med – både de positive 
og de negative aspekter. HR og virksomhedens 
ledelse er med til at sikre, at der bliver sat fokus 
på undersøgelserne, og at der bliver brugt tid på 
feedbacken. Værdien ligger i, at vi følger op på 
undersøgelserne, og at vi bruger resultaterne til 
noget. Det er vigtigt, at medarbejderne i en travl 
og hektisk hverdag faktisk får muligheden for at 
sige deres mening.

Medarbejderundersøgelsen fra Gre-
at Place to Work i 2014 viste, at vores 

vendor-ansatte, som udgør af en fjerdedel af 
vores ansatte, der alle er ansat gennem et bu-
reau og ikke direkte af Microsoft Danmark, ge-
nerelt svarede mere negativt på spørgsmålene 
end vores øvrige ansatte . For at adressere dette 
afholdt vi en række fokusgruppeinterviews og 
erfarede, at meget af utilfredsheden handlede 
om den måde, vores bureau kommunikerede 
til dem på, og at det var svært for dem at vur-
dere deres karrieremuligheder i den form for 
ansættelse . For at løse dette indførte vi ”Micro-
soft Tone of Voice”, som går ud på, at vi i Mi-
crosoft skal godkende al kommunikationen til 
vores vendor-ansatte . Derudover sender vi nu 
kvartalsvise nyhedsbreve ud med information 
om åbne roller og forskellige udviklingsmulig-
heder . I den seneste medarbejderundersøgelse 
foretaget i marts måned kunne vi se, at vores 
medarbejdertilfredshed er gået op hos vores 
vendor-ansatte .
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Co-Location-projekt
– medarbejderne skaber deres egne rammer
At bygge og flytte til nyt domicil er både en 
mulighed og en udfordring for mange med-
arbejdere . I forbindelse med Co-Location har 
alle ansatte i Microsoft mulighed for at invol-
vere sig og få indflydelse på udformningen af  
lokalerne og funktionerne i bygningen . 

Udformningen af vores fremtidige  
arbejdsplads er et direkte resultat af 

vores medarbejderes visioner, idéer og enga-
gement . Ved projektets begyndelse nedsatte 
vi et Change Management Team, hvis fornem-
meste opgave er at sikre, at medarbejderne er 
med på rejsen . Medarbejderne i både Helle-
rup og Vedbæk har derfor været involverede 
fra første dag, og de har været med til både 
at definere og udfylde rammerne for det nye 
domicil . Medarbejdere på tværs af organisatio-
nen har siddet i virtuelle teams, vores såkaldte 
v-teams, og diskuteret en lang række områder, 
bl .a . hvordan vi sikrer et forbedret arbejdsmiljø, 
som understøtter de enkelte medarbejdere og 
teams’ foretrukne måder at arbejde på . 

Processen for v-teams består af en workshop, 
hvor medarbejderne briefes om de aktuelle 
planer og i forlængelse heraf giver deres input . 
Medarbejdernes idéer og ønsker bliver taget 
direkte videre til vores arkitekter og tekniske 
rådgivere, som reviderer planerne, hvorefter de 
respektive v-teams bliver præsenteret for det 
nye layout . 

Her er de områder, som forskellige v-teams, der 
har arbejdet på Co-Location-projektet, har væ-
ret ansvarlige for: 

• Arbejdspladser
• Kundeområder
• Parkering 
• Cykel og omklædning
• Kaffe og kaffemaskine
• Demooplevelsen
• AV-udstyr

Medarbejdernes input har bl .a . været afgø-
rende for, hvordan caféerne vil blive indrettet, 
hvilke kaffemaskiner vi køber, og udvalget af 
kaffetyper . De har også været årsag til udform-
ningen af mødelokalerne, da de er en central 
del af det daglige samarbejde . Arkitekterne 
designede fem forskellige størrelser møderum, 
men funktionaliteten i disse har medarbejderne 
defineret. Nogle rum er traditionelt indrettede 
med mødebord og stole omkring – men andre 
er lounges med lænestole og en uformel stil . 
Der er tænkt meget over placeringen af møde-
lokalernes døre for at forhindre uhensigtsmæs-
sig trafik og støj ved skriveborde, og dermed 
har alle +6 personers lokaler kun adgangsdøre, 
der ikke er placeret i skrivebordsområderne . 
Erfaringer fra vores nuværende bygning er, at 
gelænderet ved Atrium er et populært sted 
at stå og tale i telefon . Derfor introducerer vi  
telefonpladser med udsigt over den åbne  

atriumgård, der vil være central i den nye byg-
ning . Medarbejderne foreslog også, at der blev 
tilføjet en bordplade og strøm – så man kunne 
udnytte denne uformelle telefonplads optimalt .  
I de store (120-170m2) interne caféer skal ople-
velsen være hygge og social kontakt . Her øn-
sker medarbejderne at kunne mødes både til 
en uformel faglig snak og til et socialt frikvarter .

I tillæg til de forskellige v-teams er der 
også blevet afholdt flere ”Interior DNA 

Workshops”, der er åbne for alle medarbejdere, 
for at bestemme den nye bygnings indretning 
og atmosfære . Dermed er skrivebordsområdet 
blevet det rolige sted, hvor der ikke må være alt 
for mange vilde farver og forstyrrende desig-
nelementer . Derimod ønskede medarbejderne 
farver, inspiration og forskellighed i mødeloka-
lerne . Her skal der skabes energi og inspireres 
til kreativitet via farver og sjov indretning . 

Et citat fra en deltager på en ”Interior DNA 
Workshop”:
Det kommer til at gøre en kæmpe forskel, at vi 
har flyttet alle adgangsdøre til større mødelo-
kaler ud mod Atriumgården. Så fjerner vi støjen 
fra mødedeltagerne ved skrivebordene, når de 
ankommer og forlader mødelokalet.
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I forbindelse med Co-Location-projektet holder 
vi desuden løbende sessioner, både fysisk og 
virtuelt, hvor medarbejderne kan stille spørgs-
mål til projektets fremdrift . Vi har samtidig op-
rettet et særskilt SharePoint for både Microsoft 
Denmark og Microsoft Development Center 
Copenhagen, hvor medarbejderne fra de to 
virksomheder kan finde al tilgængelig infor-
mation om projektet . Her kan medarbejderne 
se de grafiske illustrationer, videoer fra projek-
tet, læse pressedækningen og stille spørgsmål, 
som systematisk besvares af projektgruppen .

For at inddrage, informere og nå ud til flest mu-
lige medarbejdere benytter vi også en række 
andre værktøjer:

• Projektintranet: et elektronisk informati-
onsområde på SharePoint . Her deler pro-
jektledelsen tegninger, planer, idéerne 
fra v-teams, forslagskasse og spørgekas-
se . Dermed fungerer intranettet som det 
centrale informationscenter for Co-Locati-
on-projektet .

• Info Zone: et fysisk informationsområde, 
hvor tegninger og informationer om pro-
jektet løbende deles, og hvor medarbej-
derne kan skrive kommentarer, idéer og 
spørgsmål på en stor tavle . 

• Kvartalsopdateringsmøder: To gange hvert 
kvartal inviterer projektlederen til en times 
præsentation af projektet, hvor alle med-
arbejdere kan deltage og stille spørgsmål 
og bidrage med idéer . Alle input samles og 
formidles videre til projektledelsen .

• I marts/april inviterede vi alle medarbejde-
re til en rundtur på byggepladsen . Råhuset 
stod klart, og dermed kunne alle få et ind-
tryk af stedet, hvor de skal sidde . Der var 
en meget positiv stemning, og flere gav 
udtryk for både glæde og stolthed over at 
skulle arbejde på fremtidens arbejdsplads .

• Spørgeskemaer: Vi har løbende udsendt 
et elektronisk spørgeskema, der indsamler 
medarbejdernes holdninger til projektet 
og bidrager til at identificere, hvor der er 
behov for information og involvering . Vi 
kalder spørgeskemaet for ’Pulse’, fordi det 
tager pulsen på organisationens parathed 
og på, hvad medarbejderne tænker og fø-
ler .

• NYT Mulighed for rundtur på byggeplad-
sen for alle medarbejdere, hvor de fik mu-
lighed for at opleve indretningen og høre 
om de forskellige muligheder i bygningen .

Management Forum
Alle ledere samles omkring ”Change Manage-
ment”-processen hvert kvartal . Agendaen for 
disse møder er bygget op omkring projektet 
og involveringen af medarbejderne . I febru-
ar 2015 inviterede vi alle ledere til en rundtur 
på byggepladsen, hvor de fik mulighed for at 
opleve indretningen og høre om de forskellige 
muligheder i bygningen . Efterfølgende drøf-
tede de deres indtryk, og hvorledes de bedst 
kunne dele disse med medarbejderne .

Anette Vainer
Sales Manager Public Sector 
Manager-workshoppen handlede om vores for-

ventninger til det nye domicil – både til 
selve stedet, men også til hinanden. Jeg 

tror, langt de fleste har syntes, at det har været 
super spændende at blive inddraget i projektet 
og have muligheden for at sige deres mening 
om det undervejs, så alle har været involverede.

Henrik Baunsgaard
Service Manager Consumer and Retail 

Det har været et utroligt interessant 
forløb. I ledergruppen blev vi inviteret til 

at sidde med til de forskellige manager-works-
hops, der bl.a. handlede, om hvordan arbejds-
klimaet skulle være i den nye bygning – det var 
fedt, at fantasien kunne få frit løb i forhold til at 
gøre os tanker om, hvordan vi arbejder i dag, og 
hvordan vi ønsker at arbejde i fremtiden.

Rigtig mange af medarbejderne har været ude 
og få en guidet tur, og de har alle sammen været 
super positive. Det har været rigtig sjovt at kom-
me ud og se byggeriet, og jeg synes, det er rigtig 
positivt, at vi har givet medarbejderne mulighe-
den for at se byggeriet i denne fase af projektet, 
så alle kan danne sig et indtryk af det. Det er 
super fedt at se, at mange af de ting, vi havde 
talt om og håbet på at se, rent faktisk bliver til 
noget. Jeg glæder mig utroligt meget, og det tror 
jeg også, at alle medarbejderne gør. Det giver 
et boost at få nogle helt nye faciliteter, fordi det 
hele er gennemtænkt på en ny måde.

Resultatet af ”Change Management”-processen  
omkring Co-Location-projektet bliver en byg-
ning, som ikke blot er smuk og funktionel fra 
arkitekternes hånd, men også skræddersyet til 
Microsoft Danmark-medarbejdernes ønsker og 
behov . Den seneste ”Pulse”-undersøgelse viste, 
at mere end 96 procent af medarbejderne ser 
frem til at flytte til den nye bygning.
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Påskønnelse

Anerkendelse
driver succesen
I Microsoft har vi en stærk performancekultur . 
Bagsiden af det kan være, at hver enkelt med-
arbejder kun fokuserer på sine egne mål . Det 
er naturligt, at man under pres koncentrerer 
sig om det, der ligger nærmest én selv . Men 
så udnytter man ikke ressourcerne og hinan-
den godt nok . For at vi skal lykkes med vores 
mål for virksomheden, er vi nødt til at arbejde 
sammen . Det gælder både på tværs af huset 
– så salgsafdelingen ved, hvad marketingafde-
lingen laver, og omvendt – og det gælder også 
i forhold til vores eksterne partnere, der er en 
stor del af vores forretning . Vi har de seneste år 
arbejdet med et initiativ, der skal styrke samar-
bejdet mellem afdelingerne . Vi kalder det One 
Microsoft .

One Microsoft er et fundament for vores for-
retning . Vi kan ikke nå vores mål, hvis ikke vi 
arbejder sammen . Samtidig ser vi samarbejde 
som en vigtig forudsætning for trivsel . Det er 
sjovere at gå på arbejde, når man kender sine 
kollegaer og arbejder tæt sammen . Vi trives 
bedre, når vi forstår hinanden og bruger hin-
anden . 

Det er afgørende for vores succes, at vi 
påskønner hinanden og har en følelse 

af fællesskab . I en stor virksomhed som Micro-
soft skal leder og medarbejder hele tiden være 
opmærksomme på ikke at isolere sig fra hinan-
den . Derfor arbejder vi med at bryde barrieren 
ned mellem ledere og medarbejdere . Det gør 
vi ved at mødes i virtuelle teams på kryds og 
tværs af organisationen . 

Vi gør også meget for at opmuntre og moti-
vere til et tæt samarbejde på tværs . Det sker 
oftest gennem Yammer, hvor alle kan stille 
spørgsmål, kommentere og få svar . Ledelsen 
giver også gerne anerkendelse og ros for gode 
teamindsatser og vellykket samarbejde, når de 
holder taler for medarbejderne . Vi taler tit om 
værdien af et stærkt samarbejde og forsøger at 
vise, at en plus en ofte giver tre .

NYT



35

Ny performancemodel – år to 
Hos Microsoft har vi en filosofi om, at det er 
resultaterne, der tæller. Denne filosofi afspejles 
nu i vores performance-model, som i somme-
ren 2014 blev ændret til at have fokus på, hvor-
dan vi når vores resultater gennem samarbej-
de, og at det ikke er aktiviteter i sig selv, men 
resultatet og måden resultaterne bliver opnået 
på, der tæller . Ændringerne har haft en positiv 
betydning for vores medarbejdere og samar-
bejdet i organisationen, fordi medarbejderne 
herigennem bedre end før har kunnet mærke, 
hvordan vi påskønner deres fælles indsats .

En medarbejder udtalte i efteråret 
2014 følgende, da vi bad om at få ano-

nym feedback på den nye performance-model: 

Det, jeg rigtig godt kan lide, er, at vi pludselig 
taler meget om, hvordan vi kan bidrage til hin-
andens succes. Og det er et vendepunkt. Det har 
jeg store forventninger til. Vi har stadig en boble, 
der hedder individuel performance. Det kommer 
vi aldrig væk fra, og det skal vi heller ikke, men 
jeg er glad for, at der er en anden boble, som er 
lige så stor, som handler om, hvordan vi bidrager 
til andres succes.

Vi vil gerne motivere vores medarbejdere til at 
yde en ekstra indsats og samtidig have nogle 
konkrete redskaber til at vise vores påskønnelse . 
Derfor har vi udviklet en særlig performance-
model, der sikrer, at gode resultater bliver be-
mærket og belønnet . Vores tilgang afspejler, at 
vi stiller krav til vores medarbejdere . Vi er ikke 
bange for at evaluere, måle og bedømme vores 
medarbejderes præstationer .

Det har ikke ændret sig med introduktionen af 
den nye performance-model, men er snarere 
blevet opdateret for at understøtte den kultur-
transformation, som virksomheden er i gang 
med . Vores nye tilgang er enklere og måler i 
højere grad, hvilken forskel vi gør for hinan-
den, vores kunder og vores forretning . Fremfor 
alt skal den sikre, at vores medarbejdere ikke 
konkurrerer med hinanden internt, men at vi i 
stedet kollektivt retter vores konkurrencefokus 
udadtil . 

Med den nye performance-model bliver hver 
medarbejders præstation vurderet ud fra tre 
faktorer, der sammenlagt giver en indikation af, 
hvordan medarbejderen bidrager til forretnin-
gens, teamets og kundernes resultater gennem 
samarbejde . Det er illustreret ved ovenstående 
figur.

Biggest
impact achieved 
through successful 
combination of 
3 inter-related  
factors

Modellen illustrerer, hvordan vi vurderer vores medarbejderes 
performance ud fra den nye performance-model .

Key accomplishments
that contribute to...
• team
• business
• customer result

You use of others’...
• work
• ideas
• effort
to make your 
results even 
better

Your contributions 
to the success of 
others

NYT
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Vi holder nu med hyppigere intervaller per-
formance-samtaler med vores medarbejdere, 
hvor vi evaluerer en kortere periode og lægger 
vægt på feedback fra de kolleger, som medar-
bejderne har samarbejdet med i den forgang-
ne periode .

En af vores ledere fortæller her om, 
hvordan han ser den nye tilgang: 

Hasse Wehner
Delivery Manager
Det har kørt et halvt år, og vi har givet en  
bonus ud fra det. Vi kiggede lidt mere på, hvad 
vi gerne vil have medarbejderne til at fokusere 
på. Man skal koncentrere sig om det, man gerne 
vil, i det nye system. Man kan tale om det, der er 
væsentligt. Der er mere fokus på feedback i det 
nye system.

Helt konkret vil den enkelte samtale være byg-
get op omkring følgende spørgsmål: 

• Hvad er dine prioriteter?
• Hvilke resultater har du skabt i relation til 

dine prioriteter?
• Hvad kunne du have gjort anderledes, der 

ville have øget din præstation?
• Hvad er dine prioriteter for den kommen-

de periode?
• Hvad vil du gøre for at lære og ud-

vikle dig i den kommende periode? 

Performance-samtalerne med dette fokus fin-
der sted tre-fire gange hvert år, og når året er 
omme, tager hver leder en individuel beløn-
ningssamtale med sine medarbejdere, hvor 
medarbejderne informeres om bonusandel, 
lønforhøjelse og tildeling af aktier .

Kim Enrum
Senior Solution Specialist

Jeg er vild med den del, hvor der skrues 
op for fokus på samarbejde på tværs. 

Hvordan man gør en forskel for andres og egen 
succes og udvikling og dermed gør en forskel 
for One Microsoft. Vi bruger meget tid på in-

terne ting, både rapportering og til tider ”blame 
game”. Jeg tænker, at det nye system på sigt 
vil øge vores vilje eller lyst til at samarbejde på 
tværs og til at fokusere udad på vores kunder og 
partnere. Delen med at bidrage til andres succes 
er et vigtigt element, jeg godt kan lide.

Klare krav skaber tryghed
Alle ansatte hos Microsoft har deres egne per-
formance-mål – lige fra direktøren til Account 
Manageren . Enhver medarbejder hos Microsoft 
skal til hver en tid kunne svare på to spørgsmål: 
Hvad er mine personlige mål? Og hvad er sam-
menhængen mellem mine egne og virksom-
hedens mål? Det betyder, at hver enkelt med- 
arbejder føler et ansvar for vores fælles suc-
ces og kan se sin egen andel heri, hvilket også  
bidrager til at skabe fællesskab .

Medarbejderen og den nærmeste leder fast-
lægger sammen medarbejderens personlige 
mål . Når disse mål er aftalt, så har vi fuld tillid 
til, at medarbejderen bedst selv ved, hvordan 
opgaverne skal løses, så målene bliver nået . Le-
deren støtter, hjælper og coacher medarbejde-
ren tæt i processen . Det er det, vi kalder frihed 
under ansvar . 

Den stramme performance-styring kan for 
udenforstående virke udansk, men vi kan se, 
at vores medarbejdere opfatter det som en 
tryghed at have nogle håndfaste pejlemærker 
at arbejde efter . Og medarbejderne fremhæver 
meget ofte kombinationen af den klare for-
ventningsafstemning og fleksibilitet samt ind-
flydelse på, hvordan målene nås, som en årsag 
til deres store tilfredshed med Microsoft som 
arbejdsplads . Så længe resultaterne er der, så 
bestemmer man selv, hvordan man vil indrette 
sit arbejdsliv, så det hænger sammen for den 
enkelte .

En medarbejder udtalte i efteråret 
2014 følgende, da vi bad om anonym 

feedback på performancemålene: 

Det giver bedre mening at måle på mere bløde 
værdier. Vi er ikke i mål, slet ikke, men vi er på 
vej. Det er en kultur, der skal ændre sig. Jeg tror, 
at samarbejdet bliver bedre. Kommunikationen 
om, at man skal hjælpe hinanden, er ikke til at 
tage fejl af, men om folk så gør det, det må vi se. 
Jeg tror, det her med mål bliver sværere for nog-
le med det nye system, det er lidt mere diffust. 
Det var nemt for folk blot at skulle forholde sig 
til et tal i det tidligere system.

Kontant belønning og ros for gode 
resultater
Gode resultater belønnes i Microsoft . Vi kvit-
terer for gode performance-vurderinger med 
lønforhøjelser eller forfremmelser, ligesom vi 
hvert år uddeler bonus og aktier i virksom- 
heden til de medarbejdere, der har ydet en god 
indsats .

Sker det, at en medarbejder ikke når 
sine mål, drøfter vedkommende det 

med sin nærmeste leder og muligvis HR . For-
målet er at finde frem til, hvad man i fællesskab 
kan gøre for at forbedre resultaterne fremover, 
og der kan blive lagt en klar plan som hjælp til 
at forstå, hvordan målene skal opnås .

Ved siden af vores bonussystem har vi en række 
særlige priser, vi bruger til at påskønne de med-
arbejdere, der yder en ekstraordinær indsats . 
Middage, ferieophold og personlige takke- 
kort fra topledelsen i Seattle er blandt aner-
kendelserne, som hvert år bliver delt ud til 
en række medar¬bejdere, der har overgået  
forventningerne . Det gælder både konkrete 
præstationer, vedvarende gode indsatser og 
godt kollegaskab . 

Derudover bruger vi vores Praise-værktøj på 
Yammer, hvor alle medarbejdere til hver en tid 
offentligt kan rose en kollega for dennes gode 
eller ekstraordinære indsats .
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From: Mette Duckfeldt 
Sent: 23 . februar 2015 13:03
To: MSDAS SMS-P Full Time Employees; MSDAS SMS-P Temp Employees
Subject: Nominer månedens stjerne
Kære alle,
Så er vi tilbage med ”månedens stjerne”  . . . . 
 . .og du har igen mulighed for at nominere en kollega, der har bidraget til din eller til andres succés . 
Blot send en mail til mig med navnet på den/de kollega(er) du vil nominere, samt et par ord om hvor-
for du har valgt at nominere vedkommende . Vinderen vælges på baggrund af den bedste nominering .
Afstemningen starter idag og slutter på fredag kl . 12 .00!
Som bekendt er dette ét af actionpunkterne fra Borupgård, og tanken er at afstemningerne kører i 
slutningen af hver måned – dog gælder denne afstemning for både januar og februar måned . 
Dvs, er der én af dine kollegaer der har bidraget til din eller andres succés i løbet af januar eller februar 
måned – så tøv endelig ikke med at nominere vedkommende

Her er teksten om et par af dem, der blev nomineret og vandt for februar og marts måned:

Hun har formået at holde styr på alle aktiviteter i hendes nuværende dobbeltrolle. Særligt værd at  
bemærke er, at Jeanett formår at være god til at lytte til og forstå ens situation, være engageret og 
hjælpe til med at holde det rette fokus. Plus hun har en masse gode idéer og initiativer.

Fordi han bidrager til både min og andres succes i hverdagen med en yderst professionel tilgang til 
tingene, omhyggelig, samvittighedsfuld, direkte i kommunikationen over for både kollegaer, partnere 
og kunder, som aftvinger respekt. Samtidig er han en god ambassadør for Microsoft med øje for både 
kundens behov (ikke så meget J), men ikke mindst, hvordan Microsoft kan maksimere sin forretning 
(noget mere J). Alt i alt en fantastisk kollega og en stor hjælp i hverdagen

Også når det kommer til performance og be-
lønning, er åbenhed et nøgleord for os . Vi gør 
meget ud af at fejre de gode resultater i fælles-
skab . Medarbejdere eller teams, der har opnået 
særlig anerkendelse, bliver fejret ved vores må-
nedlige fællesmøder, Business@Breakfast, eller 
på de enkelte afdelingsmøder . Desuden viser vi 
det på informationsskærmene, der er opstillet 
rundt om i vores kontorlandskaber, ligesom vi 
gør succeserne synlige på Yammer .

Vi tror på, at det er vigtigt at rose hinanden i 
plenum og synliggøre succeser og forbilledlige  
indsatser . Vi vil frem for alt gerne sikre en kultur, 
hvor vi glæder os på hinandens vegne . Samti-
dig oplever vi, at vi kan bruge succeshistorierne 
til at motivere og inspirere hinanden .

Herover et eksempel på, hvordan de i vores 
partnerforretning hylder en medarbejder, der 
har gjort en exceptionel indsats i den forgang-
ne måned .
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• Alle medarbejdere bliver evalueret årligt ud fra individuelt fastsatte performance-mål . De 
medarbejdere, der har nået eller overgået deres performance-mål, får tildelt lønforhøjelse, 
kontante bonusser og aktier i virksomheden. 95 procent af Microsofts medarbejdere fik i 
2014 udbetalt en bonus og aktier for deres performance .  

• Hvert år nominerer alle Microsoft-afdelinger medarbejdere til en såkaldt ”Circle of Excel-
lence”-pris . Vinderne bliver hyldet af Microsofts topledelse på den globale Microsoft- 
konference MGX og belønnet med en ferierejse til en eksotisk destination . Blandt vinderne 
var i 2014 to danskere, som blev hyldet på scenen foran 14 .000 hujende kollegaer . 10  
danske medarbejdere var derudover i 2014 vinderne af prisen i Vesteuropa . De vandt også 
en ferie for dem selv og en partner . 

• Hvert kvartal uddeles en pris til de medarbejdere, der har opnået en særlig tilfredshed 
blandt kunder eller partnere eller har vundet en vigtig kundesag . Det kalder vi en CPE 
(Customer Partner Experience) eller en Sharefighter-pris. Fem af vores medarbejdere  
modtog sådan en belønning i 2014, og indtil videre har tre fået en sådan pris i 2015 .  
Vinderne modtager en personlig tak og anerkendelse, en fysisk pokal med deres navn  
på, en invitation til CPE Award-receptionen på MGX samt en bonus, der svarer til fem  
procent af deres årsløn . 

• Medarbejderne kan endvidere nominere hinanden til en række priser inden for udvalgte 
kategorier . Det gælder både for konkrete præstationer og for godt kollegaskab . 

• Medarbejdere, der har ydet en særlig god indsats, bliver belønnet med såkaldte ”Dinner 
Awards”, der er et gavekort til en god middag . I 2014 blev der uddelt 61 ”Dinner Awards” . 

• Vores medarbejderaktier er en anden form for kollektiv anerkendelse, der giver kontant 
belønning, når virksomheden som helhed klarer sig godt .

 
Kort sagt mener vi, at det er vigtigt at skabe et miljø, hvor vi på alle tænkelige måder påskøn-
ner en god præstation, uanset om det er at hive en stor ordre hjem, gøre en kunde glad eller 
hjælpe en anden i teamet i mål . Og med de mange forskellige værktøjer, som vi netop har 
gennemgået, kan vi alle påskønne hinanden på kryds og tværs i organisationen .

Sådan belønner
vi vores ansatte
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Eksempel på, hvordan vi offentliggør vindere af CPE Awards:

From: Eric Boustouller
Sent: ma 04-05-2015 23:27
To: All Western Europe Employees; Western Europe GMs; Western Europe SMSG Leadership Team

Subject: Congratulations to the FY15 Q3 Western CPE Champion Award Winners
Dear Western Europe Team,
I am excited to announce the winners of the FY15 Q3 CPE awards for Western Europe . 
These awards recognize the exceptional commitment of individuals and/or teams to our priorities and 
values; winning share and enhancing the customer and partner experience . Winners have demonstra-
ted an innovative and sustainable approach towards overcoming business challenges and making the 
difference for our customers and partners . 

Thanks to all the teams across our subsidiaries for submitting such a rich set of diverse nominations .
Congratulations again to all the nominees and the winners!

Thank you
Eric

CPE Award

Denmark
Marie-Louise Elming – Sales Excellence Manager

EPG: driven by your passion for CPE you have changed the culture amongst 
the team to be customer focused and to act as trusted advisors even during 
their busiest periods . Ensuring that they follow-up with their contacts regar-
ding both issues and opportunities raised has led to consistently high NSAT 
results .

Denmark
Dann Andersen – Account Executive
Tom Ekmann Sørensen – Strategist

Vestas Wind Systems: Your active engagement with the customer to under-
stand their business positioned Microsoft as their strategic advisor . Respon-
ding to their need to reduce costs while improving productivity, you identified 
Cloud solutions to achieve that and through the consequent implementation 
and achievement of their objectives NSAT increased from 114 to 186 .
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Udvikling

Jeg skaber min 
egen karriere
I Microsoft lægger vi vægt på, at den enkelte 
bærer ansvaret for at skabe sin egen karriere, 
og vi arbejder hele tiden på at sætte de bedst 
mulige rammebetingelser for medarbejdernes 
personlige og professionelle udvikling . Vi har 
ambitioner på vores medarbejderes vegne, og 
vi stiller krav til dem . Vores mål er at hjælpe 
vores medarbejdere med at nå så langt, som 
deres vilje, evner og ambitioner rækker . Derfor 
lægger alle medarbejdere i Microsoft en indivi-
duel karriereplan, som der nøje bliver fulgt op 
på med samtaler, coaching og uddannelse . 

Vi ved, at vores medarbejdere er ambitiøse 
mennesker, som altid er på vej mod nye mål . 

Derfor gør vi også vores bedste for at fasthol-
de dem i Microsoft . Det er hele tiden vores 
mål at sikre, at alle bliver opmærksomme på 
de mange karrieremuligheder, de har i Micro-
soft i Danmark og i udlandet . Microsoft er en  
arbejdsplads, som tillader medarbejderne at  
realisere deres fulde potentiale . 

Karriereplan og udvikling for alle 
Der er mange karrieremuligheder i Microsoft, 
og vi gør, hvad vi kan, for at synliggøre mu-
lighederne for vores medarbejdere, så de selv 
kan tage del i, hvordan deres karriere tilrette-
lægges . Alle medarbejdere har en karriereplan, 

Karriereplan og udvikling for alle
• Guidet gennem Connects
• Inspireret af online Career Guide
• Læring i hverdagen

Lederudvikling
• Godt lederskab investeres i og dyrkes
• Fokus på morgendagens ledere

Top Talent udvikling
• Lokal key talent-udvikling
• Globalt high potential-program
• Unge talenter



41

hvad enten de har et mål om at rykke ”op i hie-
rarkiet” eller arbejde på fortsat dygtiggørelse i 
deres nuværende job . 

Ved de løbende performance-samtaler gør 
medarbejderen og lederen status over perfor-
mance, så medarbejderen altid ved, hvordan 
præstationen bliver vurderet . Vores nye per-
formance-model indeholder også en refleksion 
over, hvad medarbejderen kunne have gjort 
bedre, hvilke områder eller mål medarbejde-
ren ønsker at arbejde hen imod, samt hvad hun  
eller han ønsker at lære i den kommende  
periode .

Leder og medarbejder følger op på de måned-
lige én-til-én-samtaler i løbet af året . Medar-
bejderen fremlægger selv status og handlings-
plan, og lederen coacher medarbejderen om 
opgaver, adfærd, værdier og ønsket retning . 
Dermed giver én-til-én-møderne lejlighed til 
at drøfte både personlig trivsel og professionel 
udvikling .

Hver enkelt medarbejders mål er koblet til 
virksomhedens overordnede mål, så det bliver  
tydeligt for den enkelte, hvordan han eller hun 
bidrager til den samlede forretning . Vi er over-
beviste om, at konkrete mål og en klar bevidst-
hed hos medarbejderne om, hvordan disse mål 
bidrager til virksomhedens samlede succes, 
skaber engagement og begejstring . 

Det er vigtigt for os, at medarbejderne 
føler, at de bevæger sig i den rigtige 

retning i forhold til deres udviklingsmål og kar-
riere . I vores omfattende årlige MS Poll er med-
arbejdernes oplevelse af deres udvikling derfor 
et højt prioriteret område . I 2015 svarede 80 
procent positivt på spørgsmålet om, hvorvidt 
det var synligt for dem, hvordan deres karriere-
mål kan blive indfriet i Microsoft . 

I MS Poll havde en række medarbejdere også 
kommenteret mulighederne for faglig udvik-
ling .

Her ses en række medarbejderkom-
mentarer til spørgsmålet om, hvad 

medarbejderne bedst kan lide ved at arbejde 
i Microsoft:

• Muligheden for at arbejde i et spændende 
arbejdsmiljø, hvor det er muligt at gøre en 
forskel og skabe resultater. Det er motive-
rende at vide, at ens idéer bliver hørt i et 
åbent og ærligt miljø. Og vigtigst af alt er 
der mulighed for karriereudvikling.

• Jeg sætter stor pris på udfordringerne og 
den stejle læringskurve – stort set hver ene-
ste dag indebærer en ny udfordring, hvad 

end det handler om at løse et problem for 
vores kunder eller at hjælpe en kollega fra 
teamet eller en leder.

• Mulighederne i Microsoft er bedre og mere 
forskelligartede end i andre virksomheder, 
som jeg har arbejdet for. Jeg har følelsen af, 
at ”the sky is the limit”, og at jeg konstant 
har muligheden for at forbedre og udvikle 
mine kompetencer.

Favorable Neutral Unfavorable

80% 14% 5%

84% 10% 6%

80% 14% 7%

W01 
Overall, I feel that my career 
goals can be met at Microsoft .

W02 
My job makes good use of  
my skills and abilities .

W03 
My current job is helping me 
develop the skills that will allow 
me to achieve my career goals .

NYT NYT

NYT
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Her er et eksempel på en med-
arbejders karriereplan . 

Karriereplanen viser medarbej-
derens udviklingsmål (i dette 
tilfælde at udbygge karrieren 
internationalt) og tidshorisonten 
for udviklingen . Nedenstående 
er medarbejderens egen udtalel-
se i forhold til hans karrierepla-
ner i Microsoft . 

Karriereplan

Jesper Green Frost 
Sr . Category Manager, Xbox, Australien 
Når man føler sig som en verdensborger, så er 
det fantastisk at have en arbejdsplads, der i så 
udtalt en grad som Microsoft Danmark støtter 
én i ens internationale karrieremål. Microsofts 
danske ledelse prioriterer karriere og udvikling 
højt og er uselviske i deres støtte af medarbej-

dere. Det har jeg netop oplevet på egen person, 
da jeg, på trods af at jeg netop havde fået et 
nyt job i Microsoft, takkede ja til et andet job, da 
Microsofts australske datterselskab kom og prik-
kede mig på skulderen med et fantastisk tilbud. 
Jeg modtog ikke andet end opbakning fra den 
danske organisation. Det siger noget om, hvor 
højt Microsoft Danmark vægter medarbejder- 

og kompetenceudvikling, og i hvor høj grad de 
tager karriereplaner og ambitioner seriøst. Når 
jeg kommer tilbage til Microsoft Danmark en 
gang, bliver det som et endnu stærkere aktiv for 
organisationen og forretningen, og det forstår 
den danske ledelse.
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Læring i hverdagen
Vi tror på, at den mest værdifulde læring sker 
i hverdagen . Derfor har vi udviklet en lærings-
model, vi kalder 70/20/10 . Tallene illustrerer, 
at 70 procent af udviklingsaktiviteterne for en 
medarbejder skal være knyttet til det daglige 
arbejde, 20 procent skal komme gennem læ-
ring fra andre, fx . gennem coaching eller men-
torprogrammer, og 10 procent skal være læ-
ring fra kurser, seminarer eller lignende .

Den betydning, som læring på jobbet tillæg-
ges, afspejler en af vores værdier – værdien 
”store udfordringer” . Eksempler på nogle af 
vores forslag til læring på jobbet på tværs af 
kompetencerne kan ses til venstre herfor:

Hvad angår læring fra andre, opfordrer vi til at 
deltage i vores mentorordning, hvor erfarne 
medarbejdere står til rådighed for andre med-
arbejdere med coaching og sparring . Det er 
en ordning, som omkring 70 procent af vores 
medarbejdere vælger at benytte sig af . Det at 
benytte sig af en mentor giver samtidig adgang 
til et værdifuldt netværk i hele organisationen – 
både i Danmark og i udlandet .

Alle medarbejdere har desuden mulighed for 
at få en 360-graders feedback på deres arbej-
de . Det foregår online, hvor medarbejderen 
skal besvare en række spørgsmål, som er ba-
seret på deres rolle . Et spørgeskema sendes ud 
til medarbejderens leder samt arbejdskolleger, 
så de også kan give input til den pågældende 
medarbejders udvikling . En coach hjælper med 
at tolke resultaterne, og sammen udarbejder 
coachen og medarbejderen en udviklingsplan . 

Gaining Access  
to Best Practices

Experiencing 
Challenging 
Relationships

To see the optimal way or alter-
native ways to deliver the work

• Shadow a coworker/leader  to 
experience their challenges 
and approach

• Work with a recognized 
expert on a key project

• Connect with others who have 
achieved big or tough wins

• Tap many views and processes 
to help solve a problem

To gain interpersonal skills

• Take on a challenging custo-
mer or account .

• Watch how other leaders 
navigate difficult situations 
and relationships – learn from 
them .

• Offer to lead a project where 
there are multiple contradic-
tory or competing views

• View every interaction as an 
opportunity to create a win-
win, and take steps to do so

Accepting 
Broader 

Responsibility

Influencing and 
Coaching

To gain valuable experience 
from more complex tasks or 
tasks that need scale

• Offer to dig into a known, but 
unsolved challenge that cros-
ses multiple teams

• Take on a challenging assign-
ment

• Consider a lateral opportunity 
to either broaden your skill set 
or do deep in an area .

• Fill in for a manager tempo-
rarily

To learn alternative approaches 
to influence

• Help a co-worker/ leader 
make a difficult decision

• Coach coworkers in your area 
of expertise

• Help onboard a new hire to 
the team

• Be a formal or informal men-
tor

• Try at least one new influence 
approach per month when 
working on a challenging 
projects

Undergoing 
Change and 

Adversity

Making Difficult 
Decisions

To learn how to be flexible and 
adaptable

• Work in an environment with 
rapidly changing circumstan-
ces

• Take on a  turn-around situ-
ation

• Identify a high impact oppor-
tunity which challenges cur-
rent conventional thinking but 
may be great for the business

To assess and think deeply about 
difficult situations

• Talk with a leader about why 
they made a risky decision 
& how

• Identify 1-2 frameworks to 
help you think through tough 
decisions, and use them

• Listen for the questions that 
leaders ask when they are 
faced with a tough decisions

• Raise your hand to participate 
or lead a difficult project
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Lærende oplevelsesrejse
I Microsoft har vi et omfattende katalog af in-
terne kurser, der er tilgængelige for vores med-
arbejdere . I 2014/15 har vi dog valgt at synlig-
gøre medarbejdernes muligheder for læring på 
en ny måde, der i højere grad kan forenes med 
vores 70/20/10-model, og som lægger vægt 
på, at læring er en rejse med mange forskellige 
input, muligheder og destinationer .

Den nye tilgang understreger, at læring ikke 
handler om, hvor mange kurser man har delta-
get i, men i stedet skal betragtes som en ople-
velse, der er med til at ændre måden, man ser 
tingene på, og at denne læring kan komme fra 
mange forskellige vinkler . Der vil stadig være 
traditionelle kurser, men disse bliver suppor-
teret af andre ressourcer som læringsgrupper, 
blogs, e-learning, videoer, selvstudier og inter-
aktive oplevelsesfora, hvor man kan udfordre 
sig selv og sine kolleger . Muligheden for at 
overføre læring direkte til hver enkelt medar-
bejders specifikke job er nu til stede, og det er 
fleksibelt i en sådan grad, at medarbejderen 
kan tilgå læring, når han eller hun har behov 
og tid . 

Den nye tilgang til læring er designet til at un-
derstøtte vores prioriteter i Microsoft og vores 
nye måde at arbejde sammen på . Medarbej-
derne får hjælp til at lære, hvordan de skaber 
større indflydelse i deres arbejde, bygger videre 
på andres idéer, taget chancer og lærer af an-
dre . 

Disse læringsrejser er inddelt for henholdsvis 
medarbejdere, ledere og ledere af ledere . Man 
kommer til de forskellige ressourcer via vores 
fælles Microsoft-intranet, hvor medarbejderne 
kan vælge de muligheder, der ligger inden for 
hvert område, og som passer til de lærings-
behov, de har prioriteret sammen med deres 
leder .

Eksempler på tilgængelige kurser for medarbejderne i den 
nye model inden for emnet ”Byg på andres ideer” .

Nedenstående viser, hvad vores medarbejdere møder på hjemmesiden:
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Her ses et billede af vores RoleGuide

Eksempler på klasseværelseskurser
• Mangfoldigheds kurser
 - Inclusive Culture
 - Culture Agility
 - Power of Small
• Produktivitets kurser
 - Virtually Here
 - Workstyles
 - Social Power

Online karrierevejledning
Udfordringen for vores medarbejdere kan 
være at navigere i al den information og alle de  
muligheder, der er . HR forsøger løbende at  
informere, coache og hjælpe, og vi er bevidste 
om, at det for den enkelte kan virke en smule 
overvældende at sikre det rette udbytte .

Derfor har vi udviklet et redskab, som vi  
kalder Career Guide, som kan hjælpe til at give 
overblik over mulighederne . Det er et online 
værktøj, der ligger på vores intranet, og som 
vores medarbejdere kan bruge, når som helst 
de har brug for det . I Career Guiden kan man 
let og overskueligt se sin egen rolle og få in-
spiration til fremtidige roller og job i Microsoft .

Det betyder, at alle medarbejdere kan følge 
med i, hvilke specifikke krav der bliver stillet til 
dem, og hvad der skal til for, at de når deres 
mål – nu og i fremtiden . Medarbejderen kan 
se, hvor han eller hun ligger i dag, og identi-
ficere de områder, som vedkommende gerne 
vil udvikle .

Hvis en medarbejder eksempelvis ønsker at 
rykke et niveau op og få en lederstilling, kan 
vedkommende bruge Career Guiden til at kort-
lægge, hvilke kompetencer der skal udvikles for 
at kvalificere sig til den nye stilling. Career Gui-
den giver desuden konkrete forslag til kurser 
og andre udviklingsaktiviteter, som medarbej-
deren kan sætte i gang for at opnå de nye kom-
petencer . Disse udviklingsforslag er baseret på 
vores 70-20-10-model, så forslagene fordeler 
sig på læringsaktiviteter i hverdagen, læring fra 
andre og læring gennem kurser .

Career Guiden rummer desuden links til ledige 
stillinger i og uden for Danmark . I Microsoft er 
det helt acceptabelt at fortælle sin leder, hvis 
man gerne vil prøve noget andet . Det skaber 
et naturligt udgangspunkt for konkret handling 
og løbende justering, så målene passer til den 
enkelte medarbejders situation .

Opgradering af produktviden
I Microsoft har vi mange forskellige 
produkter, og det er afgørende for os, 

at vi alle har den nyeste viden og ved, hvordan 
vi kan hjælpe andre til en nemmere arbejds-
dag . For at vores medarbejderstyrke kan holde 
sig opdateret, har vi en hel organisation, der 
sørger for at udbyde produkttræning til vores 
medarbejdere . 

Som led i dette gælder det hvert år, at alle 
medarbejdere har en intensiv periode i star-
ten af året, hvor de skal gennemføre et antal  
kurser – typisk online – som vil klæde dem på til at  
varetage deres opgaver i deres job det kom-
mende år . Vi kalder det ”Fast Start”, fordi det 
skal give alle medarbejdere en effektiv start 
på året . Hver medarbejder får et overblik over 
sin egen rolle og den træning, vedkommende 
skal tage online, og kan følge med via sin egen  
applikation kaldet Role Guide . God forret-
ningsetik er et gennemgående element i alle 
disse kurser, og både vores administrerende 
direktør og HR-direktør er ansvarlige for, at alle 
gennemfører kurserne .

Kurserne rummer alt fra nye produk-
topdateringer til nye salgsmetoder . 

For at understøtte den forandring, Microsoft 
står midt i, har vi også introduceret en mi-
ni-MBA gennem INSEAD, som er tilgængelig 
for alle vores medarbejdere . Den bliver udbudt 
halvårligt og foregår online over en otteugers  
periode . Fokus ligger på at lære vores med-
arbejdere, hvordan de tænker anderledes i  
forhold til vores måde at gå til markedet på, 
så de får et mere innovativt og udfordrende  
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Pitch Perfect

tankesæt i deres arbejde inden for finans, salg 
og marketing . Idet det foregår online, kan 
medarbejderen selv styre, hvornår det passer 
bedst . Indholdet er af høj kvalitet med video-
er fra dygtige undervisere fra INSEAD . På den 
måde kobler vi kvaliteten fra INSEAD med vo-
res egen fleksibilitet gennem teknologi, og det 
skaber nogle store fordele .

Som noget nyt til vores sælgere har vi 
lanceret programmet ”Pitch Perfect” . 

Formålet med programmet er at klæde vores 
sælgere bedre på til at vise kunderne, hvor-
dan de skaber forretningsmæssig værdi gen-
nem anvendelse af vores teknologi – fremfor 
udelukkende at præsentere produktet og dets 
funktionalitet . 

”Pitch Perfect”-programmet består af tre ele-
menter, som alle Microsofts sælgere skal gen-
nemgå: 1) en online træning, som forbereder 
sælgeren på et udvalgt emne, 2) et rollespil 
med en certificeret coach og, 3) officiel og do-
kumenteret feedback fra coachen . Sælgeren 
modtager herefter en certificering, som do-
kumenterer, at personen har de nødvendige 
kompetencer til at have en relevant dialog med 
kunden . 

Mette Gottlieb
Account Lead EPG

I Microsoft er vi ved at vænne hele 
kulturen til at fokusere på kundernes 

forretning fremfor vores egen. Til ”Pitch Perfe-
ct” coacher vi sælgerne på nye produkter ved at 
fokusere på ét bestemt produkt ad gangen, så 

vi får trænet alle aspekter af et salg på en rig-
tig god måde og får identificeret de ting, vi skal 
blive bedre til. Det er en læringsproces, hvor vi 
coacher hinanden og får større kendskab til kun-
derne. De kunder, jeg har talt med, har sagt, at 
Microsoft har flyttet sig enormt meget de sene-
ste 12 måneder, og de er enormt positive over for 
vores nye tilgang til markedet. De lægger mær-
ke til, at Microsoft gør en indsats for at forstå sig 
på markedet. 

Det har været en utroligt givende proces og en 
rigtig god måde at implementere de nye pro-
dukter på. Det er også en fantastisk måde at 
komme tættere på hinanden som kollegaer på, 
fordi man interagerer med hinanden.

Henrik Helsinghoff
Account Technology Strategist EPG

”Pitch Perfect” tager udgangspunkt i 
vores teknologi og produkter funderet 

i den værdiskabelse, der kan være hos kunden. 
Det skaber en kobling mellem Microsofts og 
kundens verden, hvilket er grundlæggende for 
vores salgsrolle, fordi det er vigtigt at kunne for-
binde produkterne til hverdagen. Det er enormt 
effektivt og rigtig god træning og forberedelse, 
fordi vi bliver udfordret til at gøre nogle ting, 
som vi normalt ikke ville have gjort. 

Det er en bedre læringsmodel end blot at sid-
de på skolebænken, fordi det er tættere på ens 
hverdag. ”Learning by doing” er den stærkeste 
læringsmodel, fordi man både læser om det, hø-
rer om det, får feedback og får alle de lærings-
elementer, der er nødvendige. Det er enormt re-
levant og kan virkelig bruges til noget.

I vores ”Work Smarter”-sessioner, som vores 
egen it-afdeling udbyder, får medarbejderne 
tips og tricks til, hvordan de øger deres pro-
duktivitet fx . ved at blive superbrugere af det 
nye Windows 10-styresystem . Det gør samtidig 
medarbejderne til endnu bedre repræsentan-
ter for Microsofts produkter . 

Lederudvikling
Vi investerer i godt lederskab

Succesfuld medarbejderudvikling er et 
samspil mellem god ledelse og stærkt 

ejerskab fra den enkelte . Medarbejderne kan 
være nok så dygtige og engagerede – men 
godt lederskab er forudsætningen for, at de får 
et frugtbart miljø at spire i . Den nærmeste leder 
er central i forhold til at formidle rammerne og 
hjælpe den enkelte med at navigere . Vi gør me-
get ud af at klæde vores ledere på til at udvikle 
medarbejderne i hele organisationen . Derfor er 
lederudvikling højt prioriteret i Microsoft . 

Vores administrerende direktør, Niels Soelberg, 
og vores HR-direktør, Karin Nicholson Kristen-
sen, er begge ansvarlige for og bliver målt på, 
at alle ledere deltager i et todages lederkur-
sus inden for de første 12 måneder, efter de 
er blevet ledere . Dette gælder, uanset om de 
forfremmes til ledere eller kommer udefra og 
”Pitch Perfect” påtager sig et lederjob i orga-
nisationen . Lederkurset handler om funda-
mentale principper og praksis vedrørende god 
ledelse i Microsoft . Det tager udgangspunkt i 
Microsofts tre ledelsesprioriteter:

• Udvikl og tiltræk talenter
• Skab resultater gennem teamwork
• Vær rollemodel for Microsofts værdier

At være leder i Microsoft er et spændende, 
krævende og lærerigt job . Vi prioriterer efter-
uddannelse og udvikling af vores ledere højt . 
Ligesom vi beskrev i forhold til medarbejder-
udvikling, er der også et spor på denne nye  
læringsrejse for ledere . Nedenstående viser, 
hvordan det kan se ud, hvis man som leder  
vælger sporet ”Byg på andres ideer”:
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Generelt arbejder HR på at stille praktiske red-
skaber til rådighed for lederne, så de kan lede 
både op, ned og til siden, opnå resultater gen-
nem stærkt teamwork og øge indsigten i deres 
egen rolle og adfærd som ledere . På den måde 
får alle nye ledere en omhyggelig indføring i, 
hvad det vil sige at være leder i Microsoft, og 
hvilke værktøjer de har til rådighed .

Vi afholder løbende træningssessioner for le-
derne i situationsbestemt ledelse, i coaching 
og i at blive dygtigere til at håndtere svære 
samtaler . Derudover mødes vi i Lederforum til 
heldagssessioner et par gange om året . I 2014 
handlede en stor del af heldagsmøderne om at 
klæde lederne på til at være gode rollemodel-
ler i forhold til prioritering af deres arbejdsop-
gaver samt at fastholde en sund balance mel-
lem arbejdsliv og privatliv . Det initiativ blev sat 

i gang for at adressere den feedback, der bl .a . 
var kommet gennem Great Place to Work-un-
dersøgelsen om omfanget af arbejde i Micro-
soft og prioritering af arbejde og privatliv . 

I samarbejde med konsulentbureauet Franklin 
Covey tilrettelagde vi et udviklingsforløb for 
alle lederne . Her arbejdede vi konkret med ”De 
Fem Valg”, som handler om at prioritere, hvad 
der er vigtigt, og ikke altid kun det, der haster . 
Dette skaber mere energi og bedre resultater . 
Prioriteringen gælder også om at skabe tid/
overskud til at genoplade batterierne, hvilket 
bidrager til en bedre balance mellem deres ar-
bejds- og privatliv .

Nogle af afdelingslederne var endda så begej-
strede, at de valgte at tilbyde samme proces til 
alle deres medarbejdere . 

Claus Jul Christensen
Public Sector Lead
I teamet har vi fået meget ud af workshoppen 
og fået en god start med den. Vi managers i 
Public Sector-teamet var på den her workshop 
i efteråret, og vi var egentlig ret begejstrede for 
den og tænkte, at det var utroligt brugbart, sim-
pelt at forholde sig til og operationelt – noget, 
man nemt kan bruge i hverdagen. Og så tænkte 
vi, at det ville være en fin måde at få et fælles 
sprog på i teamet, så derfor ville vi gerne have, 
at alle fik denne træning. 

Det handlede desuden også om at sætte fokus 
på work-life-balance, da mange føler, de har 
meget at lave og ikke altid føler, de kan nå det 
hele, og derfor tager arbejdet med hjem, men 
det er jo ikke meningen. Vi er hele mennesker, og 
skal også helst være det, så derfor var det også 
tænkt som et værktøj, der kunne sætte fokus på 
dette, så man bedre kan prioritere sine arbejds-
opgaver og tid.

Vi har desuden lovet os selv og hinanden i team-
et at holde fast i det og snakker om det på vores 
forskellige møder. Vi forsøger at forankre det og 
gøre det til en del af vores kultur, så det ikke bare 
falder væk.

I 2015 har vi valgt at følge op på de initiativer, 
vi satte i gang i 2014, og tilbyder derfor mind-
fulness-træning til vores ansatte . Læs mere om 
dette i kapitlet Omsorg .

Her ses ”De Fem Valg”, som leder-
ne i organisationen blev trænet i, 
og som nogle tog videre til de en-
kelte teams ude i organisationen . 
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Talentudvikling
To gange om året gennemfører vi en proces, 
som vi kalder ”People Review” . Her skal alle le-
dere vurdere deres medarbejderes performan-
ce og talent . Talenter ses som de medarbej-
dere, der bidrager særligt til vores forretning 
og har potentiale til at udvikle sig yderligere  
– enten som specialister eller ledere . Dermed får 
vi en eksklusiv gruppe af de bedste 20 procent af  
organisationen fra alle niveauer i organisatio-
nen .

Gruppen med de mange talenter tilbyder vi et 
særligt udviklingsprogram med fokus på de 
fem acceleratorer for udvikling, som Microsoft 
har identificeret gør den største forskel for top-
talenters udvikling . Disse fem faktorer er: 

Det stærke lederengagement sikres dels gen-
nem ledernes involvering i det første punkt 
og dels ved hjælp af en værktøjskasse, der er 
udviklet til dem som ledere af toptalenter . HR 
har desuden holdt informationsmøder med 
lederne for at formidle aktiviteterne for topta-
lenterne og forventningerne til dem som lede-
re af toptalenter . Desuden bliver der sendt et 
nyhedsbrev ud til lederne af toptalenter hvert 
kvartal med tips og tricks til, hvordan man leder 
talenter, og hvad der bør være deres fokus for 
det kommende kvartal .

I I de enkelte talenters udviklingsplaner 
skal der indgå aktiviteter rettet mod 

læring på jobbet . Derfor afholdt vi en innova-
tions-workshop i sommeren 2014, som skulle 
give vores talenter inspiration til at tænke på 
udfordringer på en ny og anderledes måde, 
som er i tråd med den foranderlige verden, 
de skal navigere i til daglig . Som opfølgning 

på dette gav vi de forskellige grupper en ud-
fordring inden for forskellige områder og bad 
dem løse denne forretningsudfordring ved at 
tænke anderledes . Efterfølgende præsentere-
de talenterne deres idéer først for hinanden i 
talentgruppen og dernæst for den øverste le-
delse, som gav dem feedback og coaching på 
deres præsentationer . En af idéerne var særligt 
nytænkende, og vi har valgt at bruge den som 
fundament for en ny måde at tænke forret-
ningsstrategi på . Med dette projekt sikrede vi 
også en øget synlighed af toptalenterne over 
for ledere på tværs af huset .

Thomas Saks
Product Marketing Manager

”Key Talent” giver en stolthed og skaber 
en mulighed for at arbejde med nog-

le strategiske opgaver i Microsoft. Det er super 
fedt, at vi mødes på tværs af huset med forskel-
lige perspektiver på tingene, fordi vi har meget, 
vi kan lære af hinanden – det har givet en rigtig 
god dynamik, og vi har alle sammen fået rig-
tig meget ud af det. Der har været en rigtig god 
kemi, som har givet energi til gruppen. Samtidig 
har der været coaching med ledergruppen i for-
hold til vores karriereplaner, og det fokus er en af 
de ting, jeg synes bedst om i Microsoft. Derud-
over er det, vi har arbejdet med i talentgruppen, 
meget integreret med resten af vores daglige ar-
bejde, hvilket har fungeret rigtig godt.

Thomas Bille
Product Marketing Manager

Talentprogrammet er for “High Poten-
tials” – de personer, der har et stort ta-

lent, har ambitioner, og som er motiverede for 
at udvikle sig. Det har været super interessant, 
fordi det har givet én mulighed for at arbejde 
med nogle problemer, som vi ikke møder i vores 
daglige arbejde. Vi arbejder sammen med nogle 
mennesker, som vi normalt ikke sidder med, og 
prøver at løse nogle problemer, der er helt uden 
for vores kompetenceområde. Det har været su-
per lærerigt og interessant, samtidig med at det 
har været udfordrende, fordi man bliver tvunget 
til at tænke på en helt anden måde, end man er 
vant til. Samtidig giver det personlig udvikling og 
en udvidelse af ens netværk i Microsoft, så der er 
rigtig mange fordele ved det.

Erica Lundsfryd
Partner Sales Executive

Det var spændende at arbejde med en 
konkret problemstilling og få lov til at 

skabe nogle nye idéer og tænke kreativt. Det var 
super interessant at arbejde med nye kollegaer, 
der alle sammen var interesserede i at bidrage 
og supplere hinandens kreative idéer og tænke 
ud af boksen. Gennem talentprogrammet lær-
te jeg en afdeling at kende, som jeg ellers ikke 
arbejder med, og det var fedt at samarbejde på 
tværs af teams og skabe en fælles teamindsats. 
Samtidig var det en aha-oplevelse, at det ikke 
kræver så meget at tænke ud af boksen, hvis 
man bare bruger tid på det – det har givet en til-
fredsstillende følelse, at vores idé kunne bidrage 
til Microsofts langsigtede strategi. Jeg vil anbe-
fale talentprogrammet til enhver, der har mu-
lighed for at deltage, fordi det udvikler en både 
personligt og fagligt.

HR-direktør Karin Nicholson Kristen-
sen afholdt derudover også et møde, 

hvor hun fortalte talenterne om, hvordan de 
kan tænke på deres karrierer, og hvordan de 
kan bygge en god karriereplan . Som opfølg-
ning på denne workshop blev alle talenterne 
inviteret til en ”Career Advisory Board”-session, 
hvor hvert talent fik mulighed for at præsente-
re deres egen karriereplan for et panel bestå-
ende af topledelsen i Microsoft Danmark .
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1 . En klart defineret ambition for deres karriere 
og en udviklingsplan af høj kvalitet

2 . Stærkt lederengagement

3 . Målrettede udviklingsaktiviteter relateret til 
jobbet

4 . Større synlighed i øverste ledelse

5 . Udvidelse af deres organisatoriske netværk
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Ud over vores lokale talentprogram har vi et in-
ternationalt talentprogram, som kører på tværs 
af landegrænser, og hvor deltagerne får mu-
lighed for at opbygge et stærkt internationalt 
netværk i Microsoft . Det er knap fem procent 
af den danske talentgruppe, der får mulighed 
for at deltage i det . 

Også dette program har undergået en 
forandring i forbindelse med vores nye 

læringstilgang og består nu af en række com-
munity-møder på Yammer og en opgave, hvor 
deltagerne skal fokusere på at løse en specifik 
udfordring, som den øverste ledelse i USA har 
stillet . Dertil kommer en tredages workshop, 
som afholdes et sted i Europa, hvor alle Micro-
softs toptalenter mødes fra hele verden .

NYT

Talentudvikling
Talentprogrammets hovedtræk i 2014/2015

Create a thoughtful career aspiration and rich development plan
• Career Development Workshop
• Specific trainings targeted at key talent

Maintain strong employee-manager engagement
• Manager career coaching
• Manager aid and toolkit

Accelerate the development from on-the-job experiences
• Sustainable transformation projects  engage on one of the workstreams Azure, 

Office 365, Devices, CRM Online or CPE

Build greater visibility to leaders
• Present real work and ideas to DLT
• Career Advisory Board

Expand and diversify organizational network
• Mentoring
• Personal Branding Workshop
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Vi skal også forholde os til, hvilke medarbejdere 
der har potentiale til at efterfølge lederne, så 
vi opbygger en efterfølgerplan for alle vigtige 
stillinger på både kort og langt sigt . Dermed 
sikrer vi, at ledertalenterne bliver identificeret,  
og at vi altid har kvalificerede kandidater i  
organisationen til alle vores lederstillinger og 
andre kritiske roller .

Identifikationen af efterfølgere rummer en 
særlig udviklingsplan for medarbejdere med 
lederpotentiale . Dette er et centralt element i 
vores fokus på at sikre, at vi udvikler den næste 
generation af ledere til vores øverste ledelses-
lag . Vi tror på, at vi med efterfølgerplanlæg-

ning giver gode udviklingsmuligheder for de 
medarbejdere, der kan og vil være en del af 
den øverste ledelse en dag . 

Vi arbejder med ledertalenter på både kort og 
langt sigt . Medarbejdere med lederpotentiale 
deler vi op i tre kategorier: 1) klar inden for 12 
måneder, 2) klar inden for et-tre år og 3) klar in-
den for tre-fem år . Vi taler med medarbejderne 
om, hvilke udviklingsområder de skal arbejde 
med, og hvad der skal til for at understøtte den 
udvikling . 

Efterfølgerplanlægningen foregår på denne måde:

Kig på den, der har 
jobbet i dag

 Hvornår skal vedkommende videre?
 Hvilke karrieremål har vedkommende?
 Sandsynlige næste roller

Identificér
fremtidens behov

 Nuværende og fremtidig forretningsstrategi
 Nuværende sammensætning af ledergruppen og evt . behov for mere diversitet
 Eventuelle ændringer i nødvendige kompetencer eller erfaringer i fremtiden i denne rolle

Identificér
efterfølgere

 Udvikl eller rekruttér den næste til rollen eksternt - evaluér interne og eksterne emner
 Styrker og svagheder ved mulige kandidater
 Kandidaternes karrieremål (vil de jobbet?)
 Parathed - hvornår kan de være klar?

Ledergruppe-
feedback-session

 Tværorganisatorisk syn på identificerede talenter
 Udveksling af talenter
 Ledergruppens fælles ansvar for at udvikle næste generation af ledere

Opfølgning
 Tal med interne og eksterne mulige efterfølgere
 Analyser konsekvenserne af nuværende talentlandskab og efterfølgerplaner
 Følg op regelmæssigt, så data altid er opdateret

1

2

3

4

5

Fokus på
morgendagens ledere
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Unge talenter
I I Microsoft har vi et intensivt kandidat-

program for unge talenter fra forskel-
lige uddannelsesinstitutioner, der har lyst til at 
være en del af Microsoft . MACH-programmet, 
Microsoft Academy College Hires, som det kal-
des, er baseret på at tilbyde unge mennesker 
med bachelor-, master- eller MBA-uddannelser 
en karriere og fremtid i Microsoft . Et intensivt 
samarbejde med en bred skare af uddannel-
sesinstitutioner sikrer, at vi har mulighed for 
at tiltrække de dygtigste, unge talenter . Som 
beskrevet under kapitlet Ansættelse er dette 
program Microsofts måde at få unge nyuddan-
nede talenter ind i virksomheden på .

Vi ansætter kandidaterne i en specifik rolle i  
organisationen, og i deres første to år i Micro-
soft sikrer vi en stejl læringskurve, hvor de gen-
nem store udfordringer og ekstra kurser rundt 
om i verden bliver klædt på til at kunne levere 
på niveau med vores andre medarbejdere, der 
har meget større arbejdserfaring end dem . De 
unge talenter kommer med mange forskellige 
baggrunde, der bidrager til at skabe nuance-
rede perspektiver og udfordrer Microsofts ar-
bejdsgange .

Christina Valdorf
Services Consultant og MACH fra februar 2014
Jeg startede MACH-forløbet sidste år. Min første 
dag startede med, at jeg rejste to uger til vores 
hovedkontor i Seattle på Microsofts Services 
University. Her deltog jeg i ”How to consult the 
Microsoft way”. Det var en fed måde at starte 
sin karriere på! Vi kom hele palletten igennem 
og blev klædt godt på til vores opgaver. Det var 
både stort og overvældende at komme til en så 
stor koncern. 

Derefter var jeg kun hjemme på kontoret i kort 
tid, inden vi blev sendt på boot camp i Amster-
dam en hel måned. Denne gang skulle vi tage 
hardcore tekniske certificeringer for at blive tru-
sted advisors. Hjemme fortsatte træningen med 
to-tre dages interne certificeringskurser i foran-
dringsledelse. 

Højdepunktet i introduktionsperioden var helt 
klart vores store salgs- og marketingmøde MGX 
i USA – her fik vi indblik i en helt anden del af 
organisationen – og så er det altså en unik op-
levelse at være samlet med så mange tusinde 
kollegaer. Jeg føler mig fantastisk privilegeret 
over at være en del af et så stort hus, som har 
så mange ressourcer at smide efter én. Her er en 
unik kultur, hvor vi alle gerne vil hjælpe hinan-
den i gang.

MACH-programmet indeholder tre 
MACH-specifikke træningsforløb over 

to år, hvor MACHs fra hele verden mødes og 
løser en række opgaver inden for forskellige te-
maer . Vi oplever en stigende interesse blandt 
talentfulde kandidater for at komme med i 
MACH-programmet, hvilket gør os stolte og 
glade . Vi tror på, at MACH-programmet giver 
unge talenter en unik mulighed for at udvikle 
deres potentiale og starte deres karriere efter 
endt uddannelse på en god måde . MACH- 
programmet er samtidig med til at fremtidssik-
re Microsoft i en krævende fremtid, hvor talent 
og dygtighed er et afgørende fundament . 

Christian Fredslund
Consume/Retail-kanalansvarlig og MACH fra 
September 2014

Jeg valgte at deltage i MACH-program-
met, fordi jeg syntes, at det var fedt, 

at jeg fra dag ét kunne få mit eget job med et 
stort ansvar og stor eksponering. På MACH- 
programmet får man lov til at have en reel ind-
flydelse på sit job og komme i dybden med det, 
man laver – det giver muligheden for, at man 
som ung kan starte på et højt niveau og træde 
ind i et job med stort ansvar, som det normalt 
ville tage flere år at opnå. 

Man kan sagtens arbejde i Microsoft uden at 
have en it-baggrund – det skal man ikke lade sig 
skræmme af. Der er plads til alle slags talenter 
med meget forskellige baggrunde.

MACH-programmets styrke ligger i, at man får 
sit eget ansvarsområde. Det betyder en meget 
stejl indlæringskurve med fuld fart på.

Lokalt og globalt fællesskab 
af unge talenter

Noget af det bedste ved MACH- 
programmet er netværket med unge 

Microsoft-ansatte fra hele verden – Charlotte  
Hjort, MACH fra januar 2013 og Account  
Manager i vores salgssegment rettet mod stor-
kunder .

MACH-programmet skaber et naturligt refe-
rencepunkt for at danne formelle og uformelle 
netværk både i det danske datterselskab og 
på tværs af landegrænser . De danske MACHs 
har skabt et lokalt MACH-fællesskab med det 
formål at sikre, at MACH-programmet bliver så 
udbytterigt, lærerigt og godt som muligt for 
alle, samt at maksimere deres bidrag til Micro-
soft . 

Morten Riisgaard Larsen
Sales Excellence Manager og MACH fra efter-
året 2014

Vi mødes en gang om måneden til et 
fagligt møde efterfulgt af et socialt  

arrangement. Ansvaret for at arrangere dagen 
går på tur mellem MACH’erne i de forskellige 
segmenter hver måned. Typisk inviteres lederne 
fra hvert segment ind for at fortælle om deres 
forretning, karriere og/eller et andet interessant 
fagligt emne. Det skaber en god forståelse for 
hele organisationen og er en god mulighed for 
at stille udfordrende spørgsmål. Samtidig er 
det også en god platform for at lære de andre  
MACHs at kende, så vi kan bidrage til at arbejde 
på tværs i organisationen som One Microsoft. 

Det danske MACH-fællesskab bidrager også 
til en sikre en god start for nye MACHs, fordi 
en erfaren MACH melder sig som buddy for 
den nyansatte og hjælper hende eller ham i 
gang de første måneder . MACH-fællesskabet 
betyder også, at man hjælper hinanden med 
at foreslå og formidle kontakt til mentorer i  
Microsoft . I det internationale MACH-fælles-
skab er målet at skabe større forståelse for  
Microsoft og de mange forskellige karriereveje 
samt at netværke på tværs af landegrænser . Via 
vores sociale netværk Yammer kan man som 
MACH også sparre og erfaringsudveksle med 
MACHs fra andre lande .
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Omsorg

Arbejdet er ikke
et sted. Det er
noget, vi gør
Vi er alle forskellige og foretrækker forskellige 
måder at arbejde på . Derfor tilbyder vi vores 
medarbejdere nærmest ubegrænset fleksibili-
tet og frihed til at indrette deres arbejdsrutiner, 
som de selv vil .

Arbejd smartere
Vores motto er: ‘Vi skal ikke arbejde mere, vi 
skal arbejde smartere .’ Der er ingen, der fortæl-
ler vores medarbejdere, hvor eller hvornår de 
skal møde, og der er ingen, der holder øje med, 
hvornår de går hjem . 

Det betyder, at A-mennesket kan møde på ar-
bejde kl . 07 .00 og gå tilsvarende tidligt hjem, 
mens B-mennesket først møder kl . 11 .45, hvis 
det er det, vedkommende har lyst til . Det be-
tyder også, at medarbejderen med børn kan 
dele arbejdsdagen op i to, hvis det passer bed-
re med børnehave-afhentning og kvalitetstid 
med familien . Desuden betyder det, at vores 
medarbejdere aldrig er tvunget til at tage ind 
på kontoret, hvis de hellere vil sidde et andet 
sted .

Vores Lync-teknologi gør, at vi kan se, præcis 
hvornår vores medarbejdere er tilgængelige . 
Det gør det nemt at indrette arbejdsdagen, 
nøjagtig som det passer opgaven og den en-
kelte medarbejder bedst .

At arbejde smartere betyder ikke, at man skal 
arbejde mere . I stedet handler det om, at med-
arbejderne skal have fleksibilitet til at arbejde 
når som helst og hvor som helst, om at få en 
fleksibel hverdag, om at dele viden mere effek-
tivt og om at spare unødvendig transporttid .

De afgørende forudsætninger for det fleksible 
arbejde er en klar forventningsafstemning og 
gensidig tillid mellem ledelse og medarbej-
dere . Vores klare performancemål er i denne 
sammenhæng et meget vigtigt redskab, da 
de sikrer, at medarbejderne ved præcis, hvad 
der forventes af dem . Vi tror på, at der både 
er øget produktivitet, øget medarbejdertrivsel 
og større livskvalitet at hente i det fleksible ar-
bejde . I vores medarbejderundersøgelse svarer 
en stor del af medarbejderne, at fleksibilitet og 
muligheden for selv at styre balancen mellem 
arbejde og privatliv er noget, de værdsætter 
hos Microsoft . 
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Livet er mere end arbejde
Vi vil have hele mennesker i Microsoft . Vi er 
både bevidste om og glade for, at vores med-
arbejdere har et liv uden for arbejdet, en familie 
at tage sig af og fritidsinteresser at dyrke . Der-
for tillægger vi fleksibilitet på arbejdspladsen 
stor værdi . 

Dog kender vi også fleksibilitetens bagside. 
Vi lader det i høj grad være op til den enkel-
te medarbejder at definere sin arbejdstid og  
sætte grænsen for, hvornår man er på arbejde, 
og hvornår man ikke er . Med vores stærke per-
formancekultur vil der uundgåeligt være med-
arbejdere, som føler, at det kan være svært at 
nå det hele . Fleksibiliteten stiller krav til, at vores 
medarbejdere er i stand til at finde en fornuf-
tig balance mellem arbejdsliv og privatliv, dét vi 
kalder work-life-balance . Og det forsøger vi at 
hjælpe dem med, så godt vi kan .

Stress er en udfordring, som enhver moderne 
arbejdsplads er nødt til at se i øjnene og hånd-
tere . Microsoft har kun få medarbejdere, som 
er blevet syge af stress, men én er en for man-
ge, og vi er klar over, at der altid er en risiko for, 
at der kan opstå flere sygdomstilfælde. Derfor 
har vi et stærkt fokus på at forebygge stress og 
forsøger hele tiden at lytte til vores medarbej-

dere . Her tror vi på, at den tætte og tillidsfulde 
dialog mellem medarbejder og leder er et af de 
vigtigste redskaber, vi har til rådighed .

Work-life-balance er et tilbagevendende tema 
på Lederforum, hvor mellemlederne diskuterer 
stresshåndtering og stressforebyggelse . Initiati-
vet med kurset vedrørende ”De fem valg”, som 
er beskrevet i afsnittet om udvikling, var også 
et led i at klæde lederne på til dels at håndtere 
deres egen balance bedre, men også til at være 
bedre rollemodeller og rådgivere for deres 
medarbejdere . De dele af organisationen, der 
valgte at tilbyde det til alle medarbejdere, har 
selvfølgelig haft stor glæde af, at hele afdelin-
gen har haft samme sprog og redskab til bedre 
at kunne prioritere deres tid og arbejdsopgaver 
og derved opnå en bedre work-life-balance i 
hverdagen . 

Signe Aadal Schrøder
Education teamet
De Fem Valg” er en tankegang, der skal stræk-
ke over hele dagen – det handler også om at få 
hjemmet til at fungere. Man skal sætte sig nogle 
mål og have fokus. Det hjælper ikke, hvis man 
kun sætter mål for arbejdet, for der er også et 
liv ved siden af. 

Jeg har en meget bred rolle og er lidt en blæk-
sprutte, og med det her føler jeg for alvor, at 
der er nogen, der prøver at hjælpe mig med at 
arbejde mere effektivt. Jeg ser en virkelig stor 
forskel med de værktøjer og den tankegang, jeg 
har fået til at strukturere min hverdag. Det gør, 
at jeg er mere til stede over for mine børn, min 
mand og mig selv, fordi jeg ikke har alt det, der 
kører rundt oppe i mit hoved. Jeg synes desuden, 
at det er fedt, at lederne oplever sådan et effek-
tivitetsværktøj og så tænker, at hele vores team 
vil kunne drage nytte af det.

I 2015 har vi ønsket at bygge videre på 
den basisviden, vi fik gennem ”De Fem 

Valg” . Stadig med fokus på balancen mellem ar-
bejdsliv og privatliv . En bagside ved vores med-
arbejderes store passion for arbejdet og høje 
engagement kan være, at ikke alle er lige gode 
til at passe på sig selv og eksempelvis huske at 
lade batterierne op indimellem . Derfor har vi 
valgt at indlede et samarbejde med Potential 
Project om at tilbyde mindfulness til de medar-
bejdere, der har lyst til det . Formålet er at skabe 
bedre trivsel og hjælpe medarbejderne med at 
give det, de lærer, videre til deres teams .

Her er et uddrag af vores 
medarbejderes svar i MS Poll 
på, hvad de sætter pris på ved 
Microsoft som arbejdsplads. 
• Jeg sætter stor pris på at samarbejde med nogle af de dygtigste mennesker på markedet. 

Det er inspirerende at arbejde sammen og se, hvordan vi i fællesskab kan fortsætte med 
at skabe initiativer, der kan fungere som standarder og blive delt på tværs af teams.

• Der er en meget sund kultur i Microsoft, hvad angår privatliv og arbejdsliv. Det motiverer 
mig meget, at mit arbejdsliv ikke overtager mit privatliv. På den måde kan jeg fokusere 
på mit arbejde uden at have dårlig samvittighed over for mit familieliv og omvendt.
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Programmets tilgang til mindfulness er base-
ret på en videnskabelig, neurologisk referen-
ceramme, der appellerer til moderne, travle 
mennesker .  Internationale forskningsresultater 
har vist, at mindfulness er en simpel og effektiv 
metode til at lære at mestre sit sind og på den 
måde bl .a . blive bedre til at fokusere, være ef-
fektiv og til stede i nuet – og ad den vej opleve 
større arbejdsglæde og mindre stress i en ellers 
hektisk hverdag .

HR-direktør Karin Nicholson Kristen-
sen forklarer, hvordan mindfulness kan 

bidrage til at øge medarbejdernes trivsel:
I en organisation som vores, hvor vi alle bræn-
der for det, vi laver, og ofte har flere ambitioner 
end timer i døgnet, så er jeg konstant optaget 
af, hvordan jeg bedre kan klæde lederne og den 
enkelte medarbejder på til at trives i dette miljø.  
Da jeg blev introduceret til mindfulness, øjnede 
jeg muligheden for at udvide vores værktøjs-
kasse med noget nyt, som ikke bare forebygger 
stress, men virkelig hjælper med en indre ro og 
fokus til at opnå det, som hver især gerne vil lyk-
kes med. 

Første hold med 33 deltagere startede i marts 
og er godt i gang . Kurset består af 11 sessio-
ner af 1½ times varighed, hvor en mindfull-
ness-coach kommer med inspiration og træ-
ning . Derudover tilbyder vi 10 minutters fælles 
træning hver dag for alle på kontoret . 

Rune Ungermann 
Senior Business Manager:

I lederteamet oplevede vi, at vi – fordi vi 
er så passionerede – faktisk godt kunne 

blive lidt for fortravlede i hverdagen, og vi endte 
med at holde for mange møder med for lidt fo-
kus. Så vi besluttede at gøre noget og kontakte-
de HR. Det viste sig, at der var igangsat et pilot-
projekt i huset, som vi kunne koble os på. Derfor 
deltager hele vores lederteam i projektet. For os, 
der er med, er det super at være i et firma, som 
vælger at investere så meget tid og penge i det. 
Vi skal træne hver dag, og vores coaches forsø-
ger at holde os i ørene, og det er super godt. 
For mig handler det om at få mere overskud i 
dagligdagen og være til stede. Vi har en kultur 
i Microsoft, hvor vi rigtig gerne vil mange ting. 

Der er virkelig et højt drive, og nogle gange vil vi 
mere, end vi har tid til. 

Mindfulness handler for mig om at holde fokus 
og tage nuet alvorligt. Kan vi som ledere og rol-
lemodeller gå ind til et møde, være til stede og 
vise, at når vi mødes, vil vi være fokuserede, så 
smitter det af på vores medarbejdere. Jeg håber 
også, at medarbejderne ser, at vi altså tager det 
seriøst. Nogle af de tilbagemeldinger, vi får fra 
vores medarbejdere, handler om work-life-ba-
lance og pres på forretningen, så er det vigtigt, 
at vi også signalerer, at vi skal have styr på vores 
mentale sundhed i forretningen.
 

Kriser i hverdagen
Netop fordi vi har så mange engagerede med-
arbejdere, bliver Microsoft uundgåeligt invol-
veret, når der opstår kriser og livsomvæltende 
begivenheder for vores medarbejdere . Uanset 
om det gælder personlige kriser som skilsmisse 
eller sygdom eller kriser i den nærmeste familie .
Vores ambition er at håndtere det med over-
skud og omsorg, når en medarbejder løber ind 
i en svær situation, hvad end det er privat eller 
på jobbet . Vores medarbejdere skal opleve, at 
de bliver mødt med forståelse og omsorg fra 
både ledere og kolleger, når de af den ene eller 
den anden grund har brug for at trække stik-
ket i en periode, gå på nedsat tid eller få ekstra 
støtte til arbejdsopgaverne .

Der er ikke faste procedurer for, hvordan le-
delsen og HR tackler det, når en medarbejder 
går igennem en skilsmisse, et sygdomsforløb 
eller sygdom eller dødsfald i familien . Dels er 
mennesker forskellige og har brug for forskel-
lig støtte og hjælp i krisesituationer, og dels 
har vores medarbejdere ret til at have deres 
privatliv i fred, hvis de ikke ønsker Microsofts 
indblanding .  

Men uanset hvilken krise en medarbejder går 
igennem, holder både HR og den nærmeste 
mellemleder et vågent øje med, hvilken støtte 
eller hjælp der er brug for i den konkrete situ-
ation .

En leder deler sine erfaringer: 
Jeg kunne fornemme, at min medarbej-
der havde det skidt. Vi talte sammen, 

og hun delte, at hun stod midt i en skilsmisse, 
og at det var meget hårdt for tiden. Jeg aftal-
te med hende, at hun kunne tage den tid, som 
hun havde brug for privat, og at hun altid kunne 
komme til mig, hvis det blev svært at balancere 
arbejdsliv og privatliv i den situation, som hun 
stod i. Jeg aftalte med HR at henvise hende til 
vores trivselslinje og holde fokus på, at hun ikke 
blev stresset over de ekstra ting, der pludselig var 
blevet en del af hendes hverdag, så jeg kunne 
aflaste, når hun havde brug for det.
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Axel Þór Eysteinsson
Senior TAM Iceland
Min datter kom til verden den 30. november 
2012 med Downs syndrom. Det var svært for 
mig og min familie at acceptere og tage den ud-
fordring på os, og de følgende måneder var eks-
tremt svære. Samtidig døjede jeg med sygdom 
og måtte opereres i november 2013. 2013 var 
altså et svært år for at sige det mildt. 

Men jeg oplevede ikke andet end støtte, fleksi-
bilitet og opmuntring fra både min leder og mit 
team. Den støtte gjorde, at vi – og jeg – kom 
helskindet igennem 2013. Det er svært at sætte 
ord på, hvor meget den tillid og forståelse, min 
leder gav mig, faktisk betød for mig. Det var 
langt mere, end jeg nogensinde havde forventet. 
Vi bør forvente visse ting fra vores ledere, men 
når jeg ser tilbage, står det klart for mig, at min 
leder, Peter, gik langt længere. Hans indsats var 
eksemplarisk i forhold til, hvordan medarbejdere 
i krise bør behandles.

Inga Sigfredsen
Support Manager, Customer Service:

Da jeg for anden gang blev ramt af 
brystkræft, kendte jeg forløbet og vidste 

godt, at jeg ikke skulle gå derhjemme. Det kunne 
hurtigt ende i vasketøj og et serviceniveau, der 
stiger, når man har teenagebørn. En stor del af 
ens identitet er også ens arbejde, og Microsoft er 
et fantastisk sted at være.

Da jeg blev syg, talte jeg med HR, som sagde, 
at vi sagtens kunne finde en ordning, som pas-
sede til mine ønsker, så jeg har under hele min 
sygdom haft en tilknytning til mit arbejde. Hele 
vejen har det været mig, som har styret, hvor 
meget jeg kunne deltage i. Min chef sagde, at 
han hellere ville have, at jeg kom en gang imel-
lem, end at jeg var helt væk, og at jeg i øvrigt 

skulle gøre, som det passede mig. For mig har 
det været vigtigt at fastholde tilknytningen til 
arbejdet og følge med i, hvad der foregår – det 
har gjort det meget nemmere at komme tilbage. 
seks måneder er lang tid at være væk fra et job, 
og det kan være svært at være up to date, så 
tilknytningen har været meget vigtig.

Min chef har hele vejen bakket mig meget op. 
Mine udfordringer – som at jeg fx kunne blive 
træt ved længere møder - har han kunnet vende 
til en fordel. Hvis jeg var træt, så skulle mødet 
måske være kortere - det er jo et fantastisk men-
neske, der kan det. Jeg har på intet tidspunkt 
følt mig presset. Alene af mine egne ambitioner  
– jeg ville gerne være med, for sådan et firma er 
det her – man vil gerne være med. Jeg fik sim-
pelthen også så mange positive tilkendegivelser: 
”Hvor er det godt at se dig.” Mine kolleger er folk 
med overskud. Jeg er blevet inkluderet, og jeg 
føler, at vi værner om hinanden.

Sidse Theill
Partner Business & Development manager, 
SMSP:

Kort efter at jeg fødte min første datter, 
fik jeg konstateret en blodprop i hjer-

nen. Det var en voldsom følelsesmæssig ople-
velse. Jeg var indlagt i en uge med min datter 
og derefter tilknyttet Riget som dagspatient i 
en lang periode, så vi kunne være sammen som 
familie, men så de stadig kunne observere mig. 
Den efterfølgende periode var præget af adskil-
lige indlæggelser, og familien blev naturligvis 
påvirket. Det var svært at gennemskue, hvordan 
vi lige skulle klare alting, og så skulle vi jo samti-
dig lære at være en familie.

En måned efter at jeg havde fået konstateret 
blodproppen, orienterede jeg min chef om min 
situation. Derefter blev jeg kontaktet af HR, og 
spørgsmålet var ganske enkelt: ”Hvad har I brug 

for?” For os var alt kaotisk, og vi kom pludselig 
i kontakt med offentlige instanser, som vi skulle 
forholde os til, og vi skulle træffe en masse be-
slutninger – det var en jungle at finde rundt i, 
og det havde vi slet ikke overskud til. Jeg havde 
konstant ondt i hovedet og skulle jo slappe af 
og passe vores datter. Vi var så meget i krise i 
en lang periode. Så hjælpen fra HR var helt fan-
tastisk – HR sagde ganske enkelt: ”Prøv at høre 
her, Sidse – jeg tager over - I skal ikke gøre mere, 
og så ringer I bare, hvis I har brug for noget.” 
Og så ordnede de alt det praktiske og helt sik-
kert meget mere, end de egentlig skulle. Alt det 
administrative blev taget fra os, og det var bare 
det, vi havde brug for, for vi var max pressede. 
Det var rigtig rart at vide, at HR tog dialogen 
med min chef, så jeg bare skulle kontakte én her 
i huset. Flere gange fik vi også blomster tilsendt 
med beskeden om, at ”vi håber, I har det godt”. 
Det er jo en meget problematisk sag at blive så 
syg, og jeg har hele vejen følt stor tillid til, at Mi-
crosoft håndterede det på en god og professio-
nel måde.
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Vores medarbejdere har adgang til en række 
goder og services, mens de arbejder i Micro-
soft . Goderne er et udtryk for påskønnelse for 
den indsats, medarbejderne yder, og et forsøg 
på at gøre rammerne for arbejdslivet hos os så 
godt og let som muligt . Alle medarbejdere har 
derfor adgang til:

• Sundhedsforsikring og livsforsikring hos PFA. For-
sikringen giver adgang til lægebehandling på privat-
hospitaler/-klinikker eller hos speciallæge, behandling 
hos kiropraktor og fysioterapeut, psykologbehandling, 
genoptræning og rekreation, tilskud til medicin mv . 
ved arbejdsrelaterede skader . Livsforsikringen dækker 
også forebyggende behandlinger, der ikke forudsætter  
lægeerklæring eller sygdomssymptomer . 

• Gratis frugt og drikkevarer. I arbejdstiden kan ansat-
te frit vælge mellem et stort udvalg af frugt, kaffe, te, 
juice og sodavand uden omkostninger . 

• Måltider. For tyve kroner om dagen kan medarbej-
derne få adgang til en sund og varieret frokostbuffet 
i kantinen . Desuden serverer vi gratis morgenmad hver 
fredag, og der er mulighed for at købe morgenmad for 
10 kroner resten af ugens dage .

• Rens. Hver tirsdag og fredag kan alle medarbejdere  
aflevere tøj til rens og få det rent tilbage to dage senere. 

• Frisør i arbejdstiden. Hver anden uge kommer en fri-
sør på besøg på kontoret, så medarbejderne har mulig-
hed for at blive klippet eller få farvet hår i arbejdstiden .

• Fitness. Microsoft har indgået en fordelagtig aftale 
med Fitnessdk, der giver de ansatte mulighed for at 
træne hos Fitnessdk for kun 2 .100 kroner årligt . 

• Massageordning. Alle medarbejdere har mulighed for 
at få massage i arbejdstiden til en meget lav pris . 

• Internet. Vores medarbejdere får gratis internetforbin-
delse til brug i arbejdsøjemed uden for kontoret . 

• Telefon. Alle medarbejdere får tildelt en gratis smart-
phone . 

• Køb af software. Det er muligt for alle ansatte i Micro-
soft at købe vores software til fordelagtige priser . 

• Aktier. Medarbejderne kan vælge månedligt at få truk-
ket en procentdel af deres løn og købe aktier i Micro-
soft 10 procent billigere end markedskursen .

• Skærmbriller. Fuldtidsansatte medarbejdere kan få 
tjekket hos læge eller optiker, om de har behov for 
skærmbriller . Hvis det er tilfældet, dækker Microsoft 
udgifterne til glassene og giver tilskud på op til 600 
kroner til stellet . 

• Jul. Hvert år er alle vores medarbejdere med børn og 
ægtefæller inviteret til den årlige juletræsfest på Son-
nerupgaard Gods . Her mødes vi en dag i december, 
fælder juletræ, synger julesange, danser om juletræet, 
spiser pølser, drikker glögg, og børnene får gaver . 

Medarbejdergoder hos Microsoft
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Mandag 30/3 – Onsdag 1/4 

9 .00  Velkommen & godmorgen 

9 .15 Første halvdel

12 .00 Frokost . Børnene spiser sammen med deres forældre 

12 .45  Anden halvdel

15 .00  Farvel

Den sidste dag byder vi alle forældre velkommen fra kl . 14 .00 .  
Børnene deles op i grupper ud fra klasse:

• Mikro – 1 . og 2 . klasse 

• Mini – 3 . og 4 . klasse

• Junior – 5 ., 6 . og 7 . Klasse 

DigiKidz
Påske Camp 2015
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DigiKidz
Hvert år i de tre hverdage før påske af-
holder vi en påskeskole for vores med-

arbejderes børn og deres venner . Den kalder vi 
DigiKidz . Her hyrer vi eksterne undervisere til 
at inspirere de omkring 60 børn til at lære om 
it og skabe kreative produkter med en række 
forskellige it-værktøjer . 

Uddrag fra DigiKidz Påske Camp-programmet 
2015:
Kodning er ikke et mål i sig selv, men et middel 
til målet. Dette er netop dét, vi kommer til at 
arbejde med: hvordan man kan bruge kodning 
gennem kreativitet, innovation og iværksætteri. 

DigiKidz 2015 lærer ikke børnene at mestre 
avancerede programmeringssprog, men vi kom-
mer til at arbejde med det grundlæggende ved 
kodning for at konstruere spil, mindre apps og 
programhardware. Vi skal arbejde med mo-
dulær programmering, og nogle børn kom-
mer til at bygge deres egne ting, imens andre  
 
vil lege med et sammensurium af eksisteren-
de ting. Dette er en del af ”DigiKids-måden” – 
krydsfeltet mellem sjov læring og udfordrende 
sjov: Vi præsenterer børnene for en bred variati-
on af værktøjer og services og opsætter lærings-
design, der opfordrer dem til at ville lære, men 
vi tester dem ikke og kræver ikke en bestemt 
fremgangsmåde baseret på et standardiseret 
curriculum. 

Alle de voksne har en baggrund inden for uddan-
nelsessystemet, men ikke alle er programmører, 
udviklere eller computerspecialister – trods dette 
ved vi en masse om at skabe de rette omgivelser, 
der muliggør, at børnene kan nå deres mål og 
lære en masse på vejen dertil. Vi glæder os til at 
gøre alt dette igen på Påske Camp 2015.

Trine Barenkopf
Project Manager & PA
Vores datter, Mathilde, har deltaget til arrange-
mentet DigiKidz to gange, og begge gange har 
det været en kæmpe succes. Underviserne er 
enormt gode til at få læring ind på en sjov og 
anderledes måde, så ungerne både kan hygge 
sig med opgaverne og få nye venskaber. Jeg er 
sikker på, at vi igen næste år vil sidde klar ved 
tasterne, så vi kan sikre os en af de eftertragtede 
pladser. Stor tak til alle, der er med til at arrange-
re det, og til de meget dygtige undervisere.

Club Sport ’n’ More
Club Sport ’n’ More er en klub med 
arrangementer for Microsofts ansatte . 

Formålet med Club Sport ’n’ More er at frem-
me samværet kolleger imellem gennem sociale 
arrangementer og sportsaktiviteter . Club Sport 
’n’ More tilbyder mange forskellige muligheder 
– lige fra løb, crossfit, yoga og tennis til vin- 
smagning, teaterture og forpremierer på film.

Inger Hammer Sørensen
Senior Finance Manager
Jeg er med i Club Sport ’n’ More, fordi det er me-
get mere personligt end det lokale fitnesscenter. 
Her får du mødt nye kolleger på tværs af afdelin-
gerne. Unge, gamle, mænd og kvinder. De ting, 
jeg har deltaget i, har mest været forskellige fit-
nessaktiviteter: crossfit, fitness, Energy Reformer, 
og hvad der ellers har været. Det at møde kolle-
ger på den måde gør det så meget nemmere og 
hyggeligere at spise i kantinen, så kan du bedre 
sætte dig ved et andet bord, end du plejer, og 
så har du mere end vejret at tale om. Jeg får et 
meget større netværk, og til festerne kender jeg 
lige pludselig en masse. Vi taler ikke arbejde! Det 
er alene socialt. Det er super fedt at kunne møde 
ens kolleger som mennesker. Hvis der er noget 
fagligt, så er det alene, fordi de finder ud af,  
at ”nå ja, du sidder i Finans, så kan du måske 
hjælpe.......” Så er de ikke så bange for at kom-
me op til mig og spørge om noget, så er der jo  
kommet et ansigt på.
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Fejring

Plads til begejstring
I Microsoft er ingen glædelig begivenhed for 
lille til at blive markeret med en fælles fejring . 
Vi fejrer gode resultater, produktlanceringer, 
personlige sejre, fødselsdage, jubilæer og en 
række andre mærkedage . Vi fejrer de medar-
bejdere, der har opnået noget særligt godt, og 
vi fejrer, når vi i fællesskab har leveret et godt 
resultat i virksomheden .

Vi mener, at der skal være plads til begejstring 
i hverdagen . Vi tror på, at det skaber sammen-
hold, arbejdsglæde og motivation at fejre suc-
ceserne sammen . Det er også vigtigt for os, at 
vores medarbejdere føler sig set og anerkendt 
for deres indsats . Vi belønner vores medarbej-
dere for det, de gør . Derfor fejrer vi store som 
små successer . 

Kollektivt gør vi følgende  
på mærkedage:

• Alle medarbejdere bliver fejret med flag 
og lakridser på deres fødselsdag .

• Nye medarbejdere bliver budt velkommen 
med blomster .

• Alle medarbejdere får påskeæg til påske 
og julegaver til jul .

• Medarbejdere, der har været ansat i mere 
end fem år, får hvert femte år en jubilæ-
umsfigur og et personligt brev med tak for 
indsatsen .

Fejringer skaber fællesskab
Hvert år starter med en fest, et såkaldt 
kick-off-event, hvor medarbejderne i 

hver afdeling først laver noget sammen, fejrer 
det foregående år og hygger sig sammen med 
at tale om de gode resultater, som de har op-
nået, og hvordan de skal starte året sammen på 
en god måde . Herefter mødes hele organisati-
onen til en fælles opsamling med den øverste 
chef og hans ledelsesteam, og vi slutter dagen 
af med en lille fest, hvor vi alle kan ønske hinan-
den en god sommer .

Til vores kick-off i 2014 valgte consu-
mer-afdelingen eksempelvis at hele 

afdelingen skulle ud at sejle med speedbåd . 
Hele afdelingen blev samlet op uden for konto-
ret i Hellerup og sejlede herfra med 75 km/t ind 
mod Københavns kanaler, hvor teamet spiste 
frokost på en hyggelig restaurant for bagefter 
at sejle fuld fart tilbage til kontoret .

En medarbejder udtaler:
Det var en super sjov og hyggelig tur, og vi fik 
virkelig startet det nye år godt op sammen.
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Et andet team valgte at spille rundbold sam-
men, inden de dukkede op til den fælles del af 
arrangementet .

I løbet af året er der også en række aktiviteter, 
som mange af vores medarbejdere deltager i, 
og som er med til at styrke det sociale samvær 
og skabe fællesskab:

• DHL-løb i august
• Fælles sportsaktiviteter i løbet af ugen så-

som yoga, crossfit o.l.
• Fælles aktiviteter i Club Sport ’n’ More så-

som vinsmagning, chokoladefestival, bio-
grafpremierer o .m .a .

• Fredagshygge ved specielle lejligheder
• Fredagsmorgenmad

I december 2014 havde Microsoft 
Danmark 25-års jubilæum, og det 

skulle vi naturligvis fejre! Vi valgte at lave en 
større julefrokost, end vi plejer, og da afde-
lingerne i Hellerup og Vedbæk snart skal bo 
sammen, var det naturligt, at vi festede sam-
men netop denne dag . Vi valgte at skrue op 
for feststemningen, og alle var derfor inviteret 
til gallafest om aftenen .  Selve dagen begynd-
te med vores velkendte Business@Breakfast- 
møde, og som startskud for festlighederne fik 
vi Microsoft-cupcakes, der var lavet særligt til 
lejligheden . Hen på eftermiddagen var huset 
fyldt med festklædte mennesker, og de man-
ge flotte gallakjoler satte gang i festen, alle-
rede inden den begyndte . Normalt holder vi  
vores julefrokoster i huset, men i år skulle jul og  
jubilæum fejres ude i byen, så vi havde lejet 
Langelinie Pavillonen . Vi holdt en stor fest med 
600 festglade deltagere, der gik op ad den 
røde løber og fik taget fotos i bedste ameri-
kanske Hollywood-stil . Aftenen var med tre ret-
ters-menu, underholdning fra Henrik Svanekær 
og et big-band, der spillede til langt ud på nat-
ten. Jubilæet fik virkelig bragt de to afdelinger 
sammen på en festlig måde .
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Afdelingsmøder med alternativ  
dagsorden

Innovation skal komme indefra, og 
derfor forsøger vi med jævne mellem-

rum at vende op og ned på vores egne ruti-
ner . Vores allerbedste afdelingsmøder er ofte 
dem, hvor vi tilføjer noget nyt eller gør noget 
anderledes . Fx tog vores afdeling for tekniske 
eksperter (STU) en hel dag ud af kalenderen 
og arbejdede med Microsofts interne trivsels- 
resultater fra MS Poll-analysen .

Thomas Oldenburg
HR Business Partner:
Rent fysisk tog vi til vores udviklingscenter i  
Vedbæk og gennemgik i arbejdsgrupper, hvor-
dan vi kunne fokusere endnu bedre på bl.a. 
work-life-balance, samarbejdet med andre 
afdelinger, og hvorledes vi bruger vores egne 
elektroniske værktøjer bedst. Det blev styret af 
medarbejderne selv, så de kunne fokusere på de 
udfordringer, de selv fandt mest relevante eller 
vigtige. 
 
Derefter lavede vi teambuilding med alle del-
tagere i naturen rundt om centeret. Kort fortalt 
gav det plads til både smil og refleksioner om 
MS Poll-resultaterne - og naturligvis en sund sult 
til festmiddagen om aftenen. Udfaldet af denne 
dag blev ændrede rutiner og et øget fokus på 
arbejdsprocesser. Det ses med andre ord hurtigt, 
at medarbejdernes stemme bliver taget alvorligt.

Sjov og hygge i hverdagen
Vi fejrer naturligvis de store begivenheder, 
men vi gør også meget ud af at markere min-
dre begivenheder i hverdagen . I Microsoft er 
medarbejdere så vel som ledere med til at 
gøre hverdagen sjov og hyggelig . Fødselsdage 
markeres typisk med gaver og blomster samt 
morgenmad eller kage i de enkelte afdelinger . 
Og medarbejdere, der er under uddannelse, får 
blomster, når de er færdige med uddannelsen .

I april fejrede vi vores nyudklækkede 
MACH’ere ved en festlig reception . Vi 

synes, at det er vigtigt at markere afslutnin-
gen på to spændende år hos Microsoft og ikke 
mindst startskuddet for deres kommende kar-
riere . Derfor samledes vi i vores caféområde for 
at ønske holdet tillykke på bedste vis med et 
glas vin og lidt lækkert . Alle medarbejdere var 
velkomne til at fejre vores talenter . De enkelte 
chefer holdt en personlig tale for deres egen 
MACH’er, og der blev givet et par personlige 
gaver . 

Louise Kold-Christensen
Service Account Manager, Customer Service 
Support
Receptionen var en rigtig fin måde at afrunde 
MACH-forløbet på. Min chef og mine kolleger 
deltog. Desuden har jeg arbejdet meget sam-
men med HR i forbindelse med, at vi har været 
ude på uddannelsesinstitutioner og fortælle om 
MACH-programmet, så det var dejligt, at HR 
indledte festligheden med en tale og ønskede os 
alle tillykke med den milestone, som vi nu var 
kommet til. De to år var færdige, og nu skulle 
vi videre. Jeg følte en stolthed samtidig med en 
ydmyghed over at arbejde for denne store inter-
nationale virksomhed. For mig var det helt klart 
en milestone i min femårsplan.

Fejringer kan også opstå mere spon-
tant . Som da en af vores medarbejdere 

skulle spille med sit band på en cafe i nærhe-
den af kontoret . Så blev der via Yammer op-
fordret til, at alle fra kontoret kiggede forbi til 
en fredagsbar med kendte ansigter . Det blev til 
en hyggelig eftermiddag med god musik og 
samvær med glade kolleger . Det styrker sam-
menholdet, at vi også mødes om andet end 

arbejdet, og det understreger, at vi hver især er 
hele mennesker .

Vi udnytter også enhver mulighed for at fejre 
hverdagssejre og hygge os . Det gør vi ved at 
markere mærkedage, kampagnelanceringer, 
og når teams eller afdelinger når milepæle eller 
opnår særlige resultater . 

Vi er så heldige at have en vigtig  
kulturbærer i vores postansvarlige,  

Harald, som ikke bare deler post ud om  
morgenen, men også giver knus til alle, han  
møder, med et ønske om en god dag . Der-
udover deler han fødselsdagsgaver ud til fød-
selarerne, påskeæg til alle i påsken, og om  
sommeren kan man være så heldig at få  
blomster fra hans egen have, hvis man er tidligt 
på kontoret .

Fordi vi har et afslappet miljø i Microsoft og er 
gode til at fejre hinanden og vores successer, 
høres der tit højlydte grin, når man går en tur 
rundt i huset . Og bevæger man sig over i vores 
devices-afdeling, Consumer Channel Group, er 
det ikke uden risiko, da der nogen gange flyver 
bolde gennem luften . Der er ingen tvivl om, at 
det sociale samvær er en vigtig drivkraft hos 
Microsoft . Ligesom det er tilfældet med man-
ge af vores øvrige aktiviteter, er det ofte vores 
medarbejdere selv, der tager initiativ til og dri-
ver de festlige begivenheder . De gør de, fordi 
de slet ikke kan lade være .
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Lighed og socialt ansvar

Fælles om at
skabe successen

I Microsoft er vi alle lige . Vi er fælles 
om at skabe vores succes, og vi ved, at 

ingen af os kan lykkes uden hinanden .

Vi tror på, at det er afgørende, at hver enkelt 
medarbejder kender sin egen rolle i organisa-
tionen . Medarbejderne i Microsoft skal føle, at 
de er en del af en helhed – en helhed, der gør 
en forskel, og som hver enkelt medarbejder 
kan være stolt af at bidrage til . Når man forstår 
værdien af sit eget bidrag til helheden, bliver 
arbejdet meningsfuldt .

Lighed i indretning
Lighedsidealet kommer til udtryk på mange 
måder . Også i den måde, som vi har indrettet 
vores arbejdsplads på . Ingen ledere eller med-

arbejdere har deres egne kontorer eller særlige 
personalegoder . Alle sidder i vores fælles kon-
torlandskaber, så vi kan dele viden, tale med 
hinanden og spørge hinanden til råds, når vi 
har brug for det .

Selvom it-løsninger helt naturligt fylder meget i 
vores hverdag, opmuntrer vi medarbejderne til 
også at mødes, når de arbejder sammen eller 
har brug for svar på et spørgsmål . Øjenkontakt 
og mundtlig dialog er et vigtigt element i at 
skabe sammenhængskraft og fællesskabsånd . 
Det betyder, at på trods af vores størrelse og 
den dynamiske organisation, som Microsoft er, 
så ved vores medarbejdere stort set altid, hvor 
i huset de kan finde hinanden, når de har brug 
for det .

Maks . tre ledelseslag fra øverste leder til nederste medarbejder .

95 procent af 
medarbejderne fik 

udbetalt bonus 
i 2014

79 procent af 
medarbejderne har 
kun to ledelseslag til 

topledelsen
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Lighed i struktur
I Microsoft Danmark er der ikke langt fra top 
til bund, og alle bliver hørt . Vi stræber efter 
en flad struktur i organisationen, hvor alle har 
rum og plads til at opnå det bedste, de kan . 
Det er helt grundlæggende for Microsoft som 
virksomhed at have en flad struktur. Derfor  
bliver den danske topledelse målt på, hvor flad 
en struktur Microsoft Danmark har – det vil 
sige, hvor mange led der er i hierarkiet op til 
Satya Nadella, som er Microsofts øverste chef 
i USA . Lige nu er vores organisation otte led 
dyb . Det betyder, at der kun er syv ledere op 
til Satya Nadella . Vores mål er, at 90 procent 
af vores organisation skal have en maksimal  
dybde på syv .

I Microsoft Danmark er der højst tre ledel-
seslag mellem den nederste medarbejder og  
vores administrerende direktør, og 79 procent 
af medarbejderne har kun to ledelseslag op til 
vores administrerende direktør, Niels Soelberg .  

Lighed i performance
I Microsoft har vi en stærk performancekultur, 
men alligevel er lighed et centralt ideal for os . 
Vi er lige i den forstand, at det er resultater-
ne, der tæller . Alle har adgang til de samme  
bonussystemer, hvor det er præstationen, der 
afgør aflønningens størrelse. Det, synes vi, er 
det mest retfærdige. Sidste år fik 95 procent af 
vores medarbejdere udbetalt bonus og aktier 
på baggrund af vores performancemodel .

Men resultaterne på bundlinjen er ikke det 
eneste parameter, som medarbejderne vurde-
res på . Det tæller også, hvordan man har op-
nået sine resultater . Derfor er spørgsmålet om 
’hvordan’ indskrevet i vores performancemål . 
Her opmuntrer vi til, at man deler sin viden 
med sine kolleger, at man lærer fra sig og for-
søger at lære fra andre – og vi belønner gode 
samarbejdsevner . Vi kan nemlig kun lykkes,  
hvis vi arbejder sammen .

På introdagen for nye medarbejdere gør 
HR-direktøren meget ud af at beskrive, at man 
godt kan få en dårlig performanceevaluering, 
selv om man når sine salgstal . Det handler om, 
at vi kigger på, hvordan man når sine tal . Og på 
den måde understreger vi, at vi sætter pris på 
godt kollegaskab, og at man hjælper hinanden .

Vi er desuden meget åbne omkring de perfor-
mancemål, som vi hver især bliver målt på . Alle 
vores medarbejdere har adgang til en fælles 
oversigt over de generelle performancemål for 
hver enkelt medarbejderkategori . Vi synes ikke, 
at der er nogen grund til at skjule, hvad vi vur-
derer hinanden på . 

Fordi alle vores medarbejdere har aktier i  
Microsoft, får de også automatisk del i gevin-
sten, når det går godt for vores forretning . Så 
vi er fælles om at skabe successen, og vi de-
ler udbyttet, når det går godt . Det, mener vi,  
skaber motivation .
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Mangfoldighed
og inklusion 
NYT Lighed hænger sammen med mang-

foldighed og inklusion . For os handler 
det om at få det bedste ud af vores medarbej-
deres individuelle styrker og behandle alle lige 
uanset alder, køn, religion eller seksuel overbe-
visning . Vi tror på, at forskellige talenter, erfa-
ringer, verdenssyn og baggrunde er med til at 
gøre os stærkere . Vi mener, at mangfoldighed 
skaber udvikling og innovation, og at forskel-
ligheden er vigtig i forhold til at forstå vores  
kunders behov og det samfund, som vi er 
en del af . Derfor stræber vi hele tiden efter 
at skabe og bevare et miljø, der er præget af 
accept, påskønnelse og respekt – ligegyldigt 
hvem man er . Vi er alle lige . Af samme grund 
har mangfoldighed været en del af Microsoft- 
kulturen, lige siden Bill Gates og Paul Allen 
etablerede virksomheden i 1975 .

Sidste år lancerede vi en ny ”Diversity & Inclu-
sion”-strategi . 

For at implementere vores ”Diversity & Inclu-
sion”-strategi havde vi fra starten opstillet tre 
ambitioner for de næste tre år –  ”Know it” i år 
et,  ”Feel it” i år to og ”Live it” i år tre .

Sidste år var ambitionen ”Know it” . Den handle-
de om at få fundamentet på plads og gennem-
føre en række konkrete initiativer . Initiativerne 
fremmede mangfoldigheden inden for fokus-
områderne køn, etnicitet og handicap .

Disse initiativer er enten allerede udført eller i 
gang .
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Kommunikation
Som en del af implementeringen af vores  
”Diversity & Inclusion”-strategi har vi først kom-
munikeret den nye strategi til vores øverste le-
delsesteam og dernæst til alle ledere og med-
arbejdere på et Business & Breakfast-møde .

Tværdimensionelle initiativer
• Promotion Policy: Vi har gennemgået 

vores forfremmelser over et år og kigget 
på, hvordan forfremmelsesfordelingen af 
mænd og kvinder er i forhold til kønsfor-
delingen hos Microsoft . Det har vi gjort for 
at få et indblik i, om der er nogle bestemte 
trends, som vi skal være opmærksomme på . 
Udgangspunktet er, at den procentvise for-
deling af mænd og kvinder blandt de med-
arbejdere, som bliver forfremmet, skal være 
den samme fordeling, som der allerede er 
blandt alle medarbejdere . På baggrund af 
gennemgangen har vi kunnet konkludere, 
at der er lidt flere mænd end kvinder, som 
er blevet forfremmet i forhold til kønsfor-
delingen . 21 procent kvinder blev forfrem-
met, mens den totale andel af kvinder i  
Microsoft er lige over 25 procent . Det er 
ikke en voldsom skævvridning, men ikke 
desto mindre noget, som vi holder øje med 
for at sikre os, at der er lige muligheder for 
alle .

• Diversity & Inclusion Day på CBS: Vi har 
deltaget i Copenhagen Business Schools 
Diversity Day, hvor der blev sat fokus på 
mangfoldighed og inklusion . Her deltog 
også interesseorganisationer, der repræ-
senterer forskellige mindretalsgrupper . 

• Initiate cooperation med MDCC: Vi sam-
arbejder også med Microsoft Development 
Center og ser frem til den øgede mangfol-
dighed, som vi vil opnå, når vi flytter sam-
men, da de har mange medarbejdere fra 
andre lande og kulturer . Vi har præsente-
ret vores ”Diversity & Inclusion”-strategi for 
dem, og de for os . Eventen ”Taking Charge 
of Your Career”, som beskrives nedenfor, er 
et godt eksempel på et fælles projekt, der 
skal være med til at integrere os . 

• Diversity Profile: Vores diversitetsprofil er 
blevet vist på skærme rundt omkring i virk-
somheden . Da mangfoldighed og inklusi-
on er en af vores værdier og derfor også 
en central del af vores hverdag, mener vi, 
at den er vigtig at have fokus på og minde 
vores medarbejdere om i deres dagligdag . 

• Refine & Establish D&I Metrics: Et af 
målene med vores strategi er at skabe en 
bredere kanal af mulige fremtidige med-
arbejdere og fremtidssikre en mangfoldig 
virksomhed . Vi forsøger derfor at opstille 
nogle målsætninger og succeskriterier for 
at finde ud af, om vores aktiviteter har den 
ønskede effekt, og om de er værd at inve-
stere i .  

Køn
• Female Mentoring Scheme: Dette er en 

relancering af et eksisterende initiativ, der 
skal være med til at fokusere på at udvikle 
kvindelige medarbejderes kompetencer, så 
vi sikrer, at vi får flere kvinder op i organisa-
tionen . Grundlæggende handler det om, at 
en række af vores kvindelige medarbejdere 
kan få en ekstern mentor, såfremt de ønsker 
det, eller de kan være mentorer for kvinder 
fra andre virksomheder . 

• Females in Succession Planning: Efterføl-
gerplanlægning er planlægning af, hvem 
der kan overtage en rolle, hvis en af de 
øverste ledere eller en leder herunder for-
lader virksomheden . På disse planer har vi 
et krav om, at vi minimum skal have en til 
to kvinder . 

• External Female Network event: Dette 
arrangement blev afholdt i maj og satte fo-
kus på, hvad mangfoldighed betyder for en 
virksomheds forretning, om der er forskelle 
på, hvordan mænd og kvinder træffer karri-
erevalg, og hvordan kvinders karriereforløb 
ser ud . 

• Taking Charge of Your Career: Dette ar-
rangement blev også afholdt i maj og var 
kun for kvinder . Meningen var, at det skul-
le give deltagerne værktøjer til og ind-
sigt i, hvordan de kan udnytte deres fulde  
potentiale og benytte sig af de muligheder, 
de har i deres omgivelser . Det var et heldags- 
arrangement, som bestod af fem works-
hops og inspirerede kvinderne til, hvordan 
de kunne blive i stand til at tage styringen 
med deres karriereudvikling . 

• Girls in ICT: Et event for en masse unge 
kvinder i gymnasiealderen deltog . Formå-
let var at inspirere pigerne til at forfølge 
en karriere inden for it, kommunikation og 
teknologi . 

Invitation til netværksarrangementet 
”Kvinder & Karriere”
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Etnicitet
• Explore Ethnicity Employer Attractive-

ness: Via vores medlemskab af Foreningen 
Nydansker holder vi os løbende orientere-
de i forhold til udviklingen og trends inden 
for mangfoldighed . Senest har vi deltaget i 
deres netværksarrangement ”Diversitet på 
tværs af Nordatlanten”, der handlede om 
de nyeste tendenser inden for mangfoldig-
hedsledelse . Desuden har vi gjort brug af 
deres erfaringer til at finde ud af, hvordan vi 
bedst kan vise, at vi værdsætter den mang-
foldighed, som medarbejdere med anden 
etnisk oprindelse end dansk tilfører virk-
somheden, og vi har fået indspark til prakti-
ske tiltag, som vi kan implementere for at få 
disse medarbejdere til at føle sig godt tilpas . 
Det handler blandt andet om at vise inte-
resse og respekt for deres baggrund . 

• GPTW - An Ethnical Perspective Analysis:  
Vi har gennemgået resultaterne fra sidste 
års GPTW-undersøgelse med fokus på ste-
der med markant forskel mellem svarene 
fra gruppen af vores medarbejdere, som 
har tilkendegivet, at de har en anden etnisk 
baggrund end dansk, og de medarbejdere, 
som har dansk baggrund . Det har vi gjort 
for at finde de områder, hvor vi skal være 
særligt opmærksomme på, at alle føler sig 
ligeværdige og godt tilpas . Tiltaget blev 
startet op sidste år og bliver gennemført 
løbende . I år har vi ikke fundet nogen om-
råder, hvor der er markant forskel mellem 
svarene fra de to grupper af medarbejdere, 
men vi har lagt mærke til nogle mindre vari-
ationer . Dem har vi fokus på i forhold til den 
næste undersøgelse . 

Handicap
• Disability & MS Building: I år vil den nye 

Microsoft-bygning i Lyngby stå klar . Den er 
fremtidssikret til at favne så mange men-
nesker som muligt – herunder er den også 
handicapvenlig . 

• Explore opportunities for working with 
recruitment agencies with inclusion of 
disabled: Vi har undersøgt muligheden for 
at samarbejde med rekrutteringsbureauer, 
der specialiserer sig i rekruttering af per-
soner med forskellige handicaps for bedre 
at kunne tiltrække medarbejdere fra denne 
gruppe .

Da vi er en amerikanskejet virksomhed med 
store ”Diversity & Inclusion”-traditioner, er der 
også en række politikker og retningslinjer, der 
kommer fra hovedkontoret, som skal overhol-
des . Desuden har vi, ud over de initiativer der 
er direkte forbundet til vores nye ”Diversity & 
Inclusion”-strategi, også andre ældre initiativer, 
som vi fortsætter med, fordi de også er med til 
at fremme mangfoldigheden hos Microsoft og 
sikrer, at alle behandles lige . 

• Vores ledelse er forpligtet til at sikre, at 
mangfoldighed og inklusion er en integre-
ret del af vores daglige arbejde, hvilket der 
på vores intranet, HRWeb, findes en række 
værktøjer til. Fremfor alt gør vores fleksible 
arbejdsmiljø det muligt at rumme menne-
sker med forskellige arbejdsmønstre, livs-
stile, aldre og livsfaser .

• Vi har underskrevet Ligestillingsministeri-
ets charter for kvinder i ledelse . Både vores 
administrerende direktør, Niels Soelberg, 
og vores HR-team bliver personligt målt 
på, om de formår at øge antallet af kvin-
delige medarbejdere og kvindelige ledere . 

• Vores orlovspolitik tilgodeser homoseksu-
elle forældrepar . Det betyder, at lesbiske 
medmødre har ret til fædreorlov på sam-
me måde, som fædre har .

• For at fremme mangfoldighed i forhold til 
alder arbejder vi målrettet med at rekrut-
tere unge medarbejdere . Det sker blandt 
andet i vores MACH-program, hvor vi an-
sætter nyuddannede unge .

2015 er året, hvor vi skal sikre, at alle 
ledere på alle niveauer føler et ansvar 

for at bidrage til mangfoldigheden i virksomhe-
den . Vi skal nu med andre ord bevæge os over 
i ”Feel It”, hvor arbejdet med mangfoldighed er 
mere integreret i vores processer og tankesæt 
frem for kun at komme til udtryk gennem en-
keltstående aktiviteter . Herudover skal der til-
føjes flere dimensioner i form af også at tænke 
alder og seksuel orientering ind i spørgsmålet 
om mangfoldighed .

Status på ligestilling
Microsoft Danmark har konkrete mål 
for kvinder i ledelse samt en strategi 

for, hvordan vi skal nå de mål .

Pga . det tekniske fundament appellerer it- og 
teknologibranchen generelt mere til mænd 
end til kvinder . Med det in mente har vi sat 
nogle mål for antallet af kvindelige ledere samt 
antallet af kvindelige ansatte i det hele taget  
– og de mål har vi mere end nået .

Microsoft Danmark har nu 28 procent kvinde-
lige ledere . Målet var 21 procent, og det er en 
stigning på ni procent i forhold til sidste år . Der 
er samlet 26 procent kvinder i hele virksomhe-
den . Til sammenligning var målet 24 procent .  
I løbet af regnskabsåret er der desuden blevet 
rekrutteret yderligere to kvinder til Microsoft 
Danmarks topledelse . Så per 1 . juli 2014 sidder 
der fem kvinder i Microsoft Danmarks tople-
delse mod én for to år siden . Den udvikling er 
vi tilfredse med .
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Microsoft Danmarks politik for kvinder i ledelse 
i det kommende regnskabsår er:

• Der skal være mindst én kvinde med i fel-
tet til enhver åben stilling

• Alle overdragelsesplaner til topledelsen 
skal indeholde mindst én kvinde

• Alle i topledelsen skal være mentor for en 
kvinde

• Hele topledelsen bliver målt på, om vi 
samlet set når vores diversitetsmål

• Vi fokuserer både på repræsentation og 
inklusion (antal og oplevelse)

I vores rekruttering lægger vi derudover meget 
vægt på, at Microsoft Danmark som arbejds-
plads er præget af et meget fleksibelt arbejds-
miljø, hvor der er plads til alle . 

Alle ledere er også blevet engagerede i at sik-
re, at der er kvindelige kandidater med i feltet, 
når de skal ansætte nye medarbejdere, og le-
derne bliver holdt ansvarlige for, at vi når vores 
mål - at 40 procent af alle nyansatte skal være 
kvinder . 

Men det er ikke kun i forhold til ansættelser, at 
vi arbejder aktivt for at sikre, at kvinder kom-
mer frem . Det gør vi også i forhold til vores in-
terne processer: 

• Når vi fordeler bonus, lønforhøjelser og 
aktier, når året er omme, evaluerer vi, om 
belønningerne er ligeligt fordelt mellem 
mænd og kvinder . 

• Vi ser på, at procentdelen af kvinder, der 
forfremmes, ikke er lavere end den tilsva-
rende procentdel af mændene .

• Når vi laver efterfølgerplanlægning, sikrer 
vi, at kvinderne er repræsenterede i pla-
nerne . Dermed får de den øgede opmærk-
somhed på deres udvikling, som gør, at de 
bliver klar til at gå et niveau op . 

• Når vi identificerer toptalenter, sikrer vi 
også, at andelen af kvinder afspejler ande-
len af kvinder i virksomheden . 

Etnicitet
Vi ser meget frem til at flytte sammen med Mi-
crosoft Development Center, som har en langt 
højere grad af mangfoldighed i forhold til etni-
citet end os i salgsorganisationen . De har man-
ge nationaliteter ansat med mange forskellige 
kulturer og baggrunde . 

Vi har bygget videre på initiativerne fra 2014 og 
analyseret resultaterne fra GPTW-medarbej-
derundersøgelsen ud fra et etnisk perspektiv 
og har kunnet se en positiv udvikling i forhold 
til denne gruppe af ansatte . Dels har dobbelt 
så mange med en anden etnisk baggrund end 
dansk besvaret undersøgelsen . Dels var de me-
get mere tilfredse end tidligere år og generelt 
mere tilfredse end de øvrige medarbejdere . 

Handicap
Den primære måde, hvorpå vi arbejder med 
denne dimension, er at sikre, at vi har de rette 
fysiske rammer til også at rumme mennesker 
med særlige behov . Det vil vores nye bygning 
i høj grad også tilgodese . Derudover har vi i år 
etableret en ekstra handicapparkeringsplads i 
kælderen til en gangbesværet medarbejder . 

Alder 
En stor del af vores medarbejdere er i alderen 
35-44 år . Men de seneste år har vi arbejdet ak-
tivt for sænke gennemsnitsalderen for medar-
bejderne . Det har vi gjort ved målrettet at an-
sætte unge nyuddannede . Sidste år var det 10 
nyuddannede, vi skulle ansætte, i år er det 12, 
og næste år er det 14 . 

Vores fleksible arbejdsmiljø gør det muligt for 
alle aldersgrupper at trives hos os, da medar-
bejderne i vid udstrækning selv kan tilrettelæg-
ge hvor og hvornår, de arbejder . På den måde 
er det muligt at tilpasse arbejdet til ens alder 
og livsfase . 

Seksuel orientering
Vi stræber efter at sikre, at vores politikker 
tilgodeser alle uanset seksuel præference . Fx 
med barselsorloven, hvor der ikke bliver gjort 
forskel .

Medarbejdere fordelt på alder 

25 år eller yngre

26 - 34 år

35 - 44 år

45 - 54 år

4%

16%

46%

30%

4%

55 år eller ældre
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En vigtig del af vores fælles identitet 
er fortællingen om, hvordan vi skaber 

værdi for samfundet . Sammen bidrager vi til 
at løfte produktiviteten, jobskabelsen, innova-
tionen og effektiviteten hos de virksomheder, 
organisationer og privatpersoner, der anvender 
vores produkter .

Microsofts succes bygger på mennesker – på 
vores medarbejdere og på de kunder, som kø-
ber vores produkter . Derfor mener vi også, at 
det er vores pligt som en stor virksomhed at 
engagere os og tage ansvar for vores omver-
den og de mennesker, som befinder sig i den. 
Samtidig ved vi, at en stor kilde til vores med-
arbejderes passion og arbejdsglæde er, at de er 
stolte af at arbejde i en virksomhed, der tager 
ansvar og er en aktiv medborger . 

Samfundsansvar 
I Microsoft tager vores samfundsansvar afsæt 
i vores forretning, så vi kan udnytte vores styr-
ker og på den måde bidrage mest muligt . Det 
betyder, at vi har skabt en række partnerska-
ber, programmer og aktiviteter, hvorigennem 
vi effektivt og meningsfyldt kan give tilbage til 
samfundet . Disse programmer omfatter soft-
waredonationsprogrammer, vores Employee 

Volunteering-program samt partnerskaber 
med udvalgte organisationer .

Støtte til foreningslivet – software 
Med vores softwaredonationsprogram hjælper 
vi foreninger og organisationer med at udnytte 
deres fulde potentiale . En god softwareløsning 
betyder øget produktivitet og større output, 
og for foreninger og organisationer, hvor mid-
lerne ofte er knappe, er en softwaredonation 
en stor besparelse . Siden 2005 har vi ydet mere 
end 200 softwaredonationer gennem vores 
on-premise-donationsprogram . Donationerne 
tæller alt fra mindre og simple softwareløsnin-
ger, fx Windows og Office, til større donationer, 
der udgør en komplet opdatering af store or-
ganisationers softwareløsninger . Og donatio-
nerne skaber stor glæde hos organisationerne:  

Janek D. Blankensteiner
Københavns Retshjælp
Vi er meget glade for softwaredonationen, som 
virkelig har hjulpet os til at modernisere hele or-
ganisationen. Vi er stadig ved at bygge installa-
tionen op, for det er en kompleks opgave - men 
det har samtidigt hjulpet os til at bruge noget 
”ny” hardware, som andre har været søde at do-
nere til os.”

 
Vi har et særligt fokus på at støtte foreninger, 
der støtter samfundets svage grupper, så de 
ikke bliver hægtet af den teknologiske udvik-
ling . Den øgede digitalisering af den offentlige 
sektor medfører et større krav til borgere om at 
have adgang til og kunne bruge computere og 
internet, hvilket kan være en stor udfordring for 
visse grupper .

I efteråret 2014 udvidede vi vores soft-
waredonationsprogram til også at in-

kludere Office 365 – Microsofts produkter der 
ligger i ”skyen” . I den forbindelse besøgte godt 
100 repræsentanter fra danske NGO’er Micro-
soft i Hellerup for at deltage i vores årlige NGO 
Connection Day og lære mere om Office 365 
og de nye muligheder, som en moderne, on-
line-baseret produktivitetsløsning giver .

NYT
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Samfundsansvar 

Sådan giver
vi tilbage 
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Mads Gaub
Sektionsleder for administrationen i Red Barnet,  
som får gratis Office 365 gennem Microsoft
Ved at tilbyde medarbejderne et mobilt kontor 
frigør vi dem fra tung administration og tunge 
it-systemer og giver dem i stedet fleksibiliteten 
til at kunne arbejde på farten og hjemmefra i 
højere grad end tidligere. Vi forventer derfor at 
se mere produktive og tilfredse medarbejdere, 
der får en nemmere arbejdsdag og bedre kan 
koncentrere sig om faglige indsatsområder.

Allerede nu modtager 116 danske NGO’er  
Office 365 gennem softwaredonationspro-
grammet .

Støtte til foreningslivet – Employee 
Volunteering 
Vores medarbejdere engagerer sig helhjertet 
i vores samfundsaktiviteter . Over 100 med-
arbejdere har deltaget i frivillige aktiviteter, 
og gennem Microsoft har de mulighed for at 
bidrage på præcis den måde, der passer dem 
bedst . Alle medarbejdere har således hvert år 
tre arbejdsdage med løn, som de kan bruge på 
frivilligt arbejde efter eget valg . 

Som beskrevet i inspirationsafsnittet, udsprang 
vores Finansafdelings Indien-initiativ også af et 
ønske om at bruge vores tre frivilligdage på no-
get, der gjorde en forskel .

For at gøre det nemmere at arbejde frivilligt 
promoverer vi løbende initiativer, hvor vores 
medarbejdere kan bidrage med deres viden 
og kompetencer . Det kan være ved at hjælpe 
beboere på sociale væresteder med at opdage 
mulighederne i internet og sociale medier eller 
ved at støtte nye danskere på deres vej ind på 
det danske arbejdsmarked som erhvervsmen-
torer for Foreningen Nydansker . Andre rådgi-
ver frivilligt velgørende organisationer i, hvor-
dan Microsofts teknologi kan hjælpe dem med 
at nå længere for færre midler . Vi mener, at vi 
dermed tilbyder samfundet vores mest værdi-
fulde råstof: vores medarbejdere .

Partnerskab og græsrodsbevægelse
Microsofts partnerskab med Red Barnet er 
også omdrejningspunktet for en stor del af 
vores medarbejderes frivillighed . Medarbejder-
nes engagement er er en vigtig forudsætning 
for, at vi løbende udvikler et tættere, stærkere 
og mere strategisk samarbejde med Red Bar-
net . I 2014 begyndte et team i vores konsu-
lentafdeling, Services, et projekt sammen med 
Red Barnet om at opgradere og modernisere 
hele organisationens it-infrastruktur . Gennem 
Employee Volunteering dækkede Microsoft 
medarbejdernes timeløn, og vi finansierer der-
udover, at en Microsoft-partner i 2015 skal im-
plementere den strategi, som konsulenterne 
aftalte med Red Barnet .

I julen 2014 donerede et rekordstort 
antal medarbejdere deres julegave til 

Red Barnet . Når en medarbejder donerer et 
bestemt beløb, matcher Microsoft beløbet, og 
på den måde kunne vi give en julegave på hele 
59 .000 kr . til Red Barnet . For den donation af-
viklede Red Barnet i marts en kampagne blandt 
landets 1 . og 2 . klasser . De kaldte den ’De første 
venner på nettet’, og 20 Microsoft-medarbej-
dere deltog også som frivillige ved at tage ud 
på skoler og tale med børnene om deres ad-
færd og samvær på nettet .
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Fremmer grøn it
Også når det kommer til miljø og klima ar-
bejder vi for at påvirke samfundet positivt . Vi 
har en ambition om at være en af Danmarks 
grønneste virksomheder, og siden 2013 har 
Microsoft været CO2-neutral på globalt plan . 
Samtidig har vi en vision om at gøre resten af 
samfundet grønnere ved at hjælpe andre til at 
blive mere miljøvenlige gennem teknologiske 
løsninger . 

Vi arbejder konstant på at udvikle nye produk-
ter og services, der sikrer større bæredygtig-
hed, mindre CO2-udledning og lavere omkost-
ninger . It står i dag for omkring to procent af 
verdens samlede CO2-udledning og har sam-
tidig potentiale til at medvirke til at nedbrin-
ge de resterende 98 procent . I Microsoft har 
vi nedbragt vores rejseaktivitet markant ved at 
satse på ny teknologi som virtuelle møder og 
videokonferencer . Vores mål er at reducere det 
aftryk, vores aktiviteter og produkter sætter på 
miljøet .
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YouthSpark  
– Vi skaber muligheder for unge  
Fremtidens jobs kræver teknologisk indsigt . Til 
trods for en høj grad af ungdomsarbejdsløshed 
i Europa er der mangel på arbejdskraft inden 
for netop it-branchen . EU anslår, at der alene i 
2015 kommer til at mangle 500 .000 arbejdsta-
gere med it-kompetencer, og dette tal forven-
tes at stige til 900 .000 i 2020 . Microsofts mål 
er derfor at give unge adgang til teknologi og 
dermed skabe nye muligheder, så de unge kan 
realisere og udnytte deres fulde potentiale til 
fordel for dem selv og samfundet . Siden 2012 
har Microsoft globalt haft et særligt fokus på 
at skabe nye muligheder for unge inden for 
uddannelse, jobs og entreprenørskab . Vi kal-
der det Project YouthSpark . Det foregår blandt 
andet gennem softwaredonationer, kurser, 
uddannelse og projekter i en række forskelli-
ge lande . På globalt plan er vores ambition at 
skabe muligheder for 300 millioner unge fra 
2012 til 2015, mens målet i Danmark er 150 .000 
unge .  

Fokus i YouthSpark-programmets første år har 
især været på entreprenørskab og innovation . 
Det har afstedkommet et tæt samarbejde med 
Fonden for Entreprenørskab om at inspirere 
og undervise unge i entreprenørskab . Vores 
samarbejde har primært fokuseret på socialt 
entreprenørskab og entreprenørskab gennem 
teknologi – et område med stort potentia-
le som eksempelvis udviklingen af nye apps . I 
2013 afholdt vi Innovation Camps for over 100 
studerende og gav dem 70 redskaber og viden 
til bedre at kunne undervise i entreprenørskab, 
og i år udvides indsatsen med træning af lære-
re og to online-træninger . I april i år afholder vi 
desuden for andet år i træk YouthSpark Live og 
Imagine Cup i Danmark . Sidste år deltog knap 
300 unge i en dag om karriere, uddannelse og 
entreprenørskab. Dagen blev afsluttet med fi-
nalen i Imagine Cup Danmark 2014, en global 
app-udviklingskonkurrence afholdt af Micro-
soft og Fonden for Entreprenørskab, hvor unge 
entreprenører konkurrerede om at få finansie-
ring til deres app og møde Bill Gates . 

På grund af det globale arbejdsmar-
keds efterspørgsel efter it-kompeten-

cer har Microsoft i 2015 udvidet YouthSparks 
fokus, så projektet også beskæftiger sig kon-
kret med kodning og programmering . Men det 
fokus har vi faktisk haft i Microsoft Danmark 
allerede siden sommeren 2014, hvor vi indledte 
vores samarbejde med Coding Pirates . Coding 
Pirates er, som beskrevet tidligere, en dansk 
NGO, der inspirerer børn til kreativitet gen-
nem it og programmering . På kort tid har vores 
samarbejde med Coding Pirates udviklet sig til 
et partnerskab, hvor vi støtter hinanden i at nå 
vores fælles mål om at klæde børn og unge på 
til både nutidens og fremtidens arbejdsmarked, 
samtidig med at de har det rigtig sjovt – for 
med Coding Pirates går leg og læring hånd 
i hånd . Sammen med Coding Pirates har vi  
afholdt ugentlige Code Camps landet over samt 
på Microsofts kontor i Hellerup . Vi har afholdt 
Danmarks første 24-timers Game Jam med  
koder, hvor 100 børn tilbragte et helt døgn  
(inklusiv overnatning) hos os i Hellerup, mens 
de udviklede spil . Og i december udkæmpe-
de vi to digitale søslag over Øresund mellem 
danske og svenske skoleklasser i forbindelse 
med det verdensomspændende initiativ Hour 
of Code .

En mail fra en medarbejder, der deltog i initiativet:
From: Maja Maria Rybøl  
Sent: 10 . marts 2015 23:28 
To: Laura Carstens (LCA); Katrine Waldorff (Adecco) 
Subject: Feedback på digital trivsel

Hej Laura og Katrine,

Har i dag været hos 1 . b på Hellerup skole og fortælle om digital trivsel . Ville lige give feedback, mens det er i frisk erindring .

• Rygsæk og plakat måtte meget gerne have vist de 5 regler . De var tilfredse med de regler, der var .

• Stor spørgelyst og mange eksempler fra eleverne allerede inden, de havde set filmen, og kun foranlediget af en 
indledning .

• Stor spredning på erfaring som Red Barnet sagde . Nogle enkelte kendte ikke til ”synes godt om/like” . Nogle var både 
på Facebook og Instagram, andre havde ingen idé om, hvad det var .

• Det, de bedste huskede fra filmen, var ham, der sad på toilet, så den med hajen og nogle den, hvor personen blev 
mindre og mindre, fordi andre ”synes om”, at han var dum .

• De havde lidt svært ved at forstå betydningen af det klip med hajen, hvor det med personen på toilet var lettere at 
forstå .

• Flere var blevet bedt om at give deres adresse, så råd om ikke at give oplysninger om navn, adresse og telefonnum-
mer etc . Og ikke bruge sit rigtige navn kunne sagtens indgå .

• Alle talebobler skulle læses op, så alle kunne følge med – vigtig pointe til de andre, som skal ud of fortælle i 0 . og 1 . 
klasse .

Der var rigtig mange gode spørgsmål og eksempler, og det er tydeligt, at der for mange af dem er en udbredt brug af digi-
tale midler allerede .

Tak for et super initiativ

Mange hilsner 
Maja Maria Rybøl

NYT
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Fra folkeskoleniveau og hele vejen op igennem 
uddannelsessystemet sætter vi aktivt ind for at 
sikre, at børn og unge tilegner sig de it-kompe-
tencer, der er nødvendige for at kunne begå sig 
i såvel uddannelsessystemet som på fremtidens 
arbejdsmarked . Folkeskolen er samlingspunk-
tet, hvor børn og unge lærer basale færdighe-
der som at læse, skrive og regne . Folkeskolen 
skal samtidig være stedet, hvor børn tilegner 
sig de it-kompetencer, som de skal bruge i ud-
dannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i 
samfundet generelt . Derfor støtter Microsoft 
integrationen af it i folkeskolens undervisning . 
Blandt andet med initiativet Det digitale Penal-
hus der hjælper den næste generation af bor-
gere i vores vidensamfund med at blive fortro-
lige med it-redskaberne . 

Vi giver også studerende og nystartede 
virksomheder gratis adgang til vores 
udviklingsværktøjer med initiativerne 
DreamSpark og BizSpark og hjælper 

dem i opstartsfasen med initiativer som 
Danish App Lab .

BizSpark: Her giver Microsoft gratis  
software og support til nystartede  

virksomheder i tre år .  

DreamSpark er et Microsoft-program, 
der giver studerende, undervisere og 
akademiske institutioner adgang til  

Microsofts software .

Danish App Lab faciliterer og hjælper 
med app-projekter blandt studerende, 
forskere og virksomheder . Her hjælper 
de blandt andet med udvikling og ved  

at dele deres viden . 




