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Mangfoldighed i Arriva

Mangfoldighed er et tema, som for alvor er kommet på dagsordenen i Arriva  
Danmark.

Mangfoldighed handler i første omgang om alt det, der grundlæggende gør os for-
skellige: vores køn, alder, handikap, etnicitet og seksuelle orientering – men det 
handler også om alt det andet, der gør os unikke: vores uddannelse, kompetencer, 
erhvervserfaring, fritidsinteresser, politiske overbevisning, religion m.m. Mangfoldig-
hed er med andre ord alt det, der er med til at forme os som individer, og som gør os 
til dem, vi er.

I Arriva Danmark har vi en vision om at skabe de bedste rejseoplevelser i den kollek-
tive trafik, og vores produktivitet, nytænkning og arbejdsglæde får et mærkbart løft 
af, at vi er mange forskellige mennesker om opgaven. Vi skal således alle føle os som 
en del af fællesskabet og have plads til at være os selv på arbejdspladsen – uanset, 
hvem vi er. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden sikrer, at der er plads til forskelligheder 
og inkluderer alle i organisationen.

Dette magasin sætter fokus på Arrivas mangfoldighed. Du møder nogle af de medar-
bejdere, som alle bidrager med de forskelligheder, de besidder, men der er naturligvis 
mange flere – både mennesker og forskelligheder. 

I Arrivas strategi ’Vejen frem’ ’skal vi være bedre til det, vi er gode til, og gode til det, vi 
kan blive bedre til’. Vi er godt i gang med mangfoldighedsarbejdet, men vi kan stadig 
udvikle os, og der er meget, vi kan gøre, for at mangfoldigheden kan trives endnu 
bedre i Arriva. Jeg håber, at du vil læse nogle af de mange gode historier, og hvis du 
har kommentarer eller ideer til, hvordan vi i Arriva kan blive endnu bedre til at arbejde 
med mangfoldighed, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke alle dem, der har stillet op til interview og 
fortalt om sig selv.

Venlig hilsen

Pernille Kiær 
Diversity Manager 

pernille.kiaer@arriva.dk 
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Arriva og mangfoldighed
Arrivas tilgang til mangfoldighed tager udgangspunkt i en bred definition 
af begrebet ’mangfoldighed’ som værende både de synlige og usynlige 
forskelle og ligheder mellem mennesker. Det er for eksempel køn, alder, 
etnicitet, uddannelse, faglighed, kompetencer, handikap, religion, seksu-
el orientering, livsstil, personlighed, politisk anskuelse og mange andre. Vi 
har forskellige forudsætninger og dermed forskellige ting at bidrage med i 
en virksomhed. Arrivas tilgang til mangfoldighed er derfor at betragte for-
skelle som en værdifuld ressource.
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Køn

 

Det er afgørende, at den enkelte med-
arbejder har de rette kompetencer, 
og Arriva ansætter altid medarbej-
dere og ledere under den præmis, at 
den bedst egnede vælges uanset køn. 

Af Arrivas medarbejdere udgør 14 
procent kvinder, og vi arbejder aktivt 
på at fremme en mere ligelig forde-
ling mellem kønnene. 

Arriva skal være kendetegnet ved en 
kultur, hvor kvindelige og mandlige 
medarbejdere oplever, at de har sam-
me muligheder. Vi forsøger at inspire-
re alle medarbejdere til at udvikle sig, 
så vi sikrer, at alle kandidater kom-
mer i spil til såvel ledige stillinger som 
karriere- og medarbejderudvikling.

Vi arbejder målrettet med initiativer, 
der skaber de fremtidige rammer. Øn-
sket om en mere ligelig fordeling mel-
lem kønnene i en branche, der tradi-
tionelt set ikke har tiltrukket mange 
kvinder, skal realiseres ved, at Arriva 
synliggøres som en attraktiv arbejds-
plads. 

Der er mange initiativer knyttet til 
mangfoldighedspolitikken med øn-
sket om at øge andelen af kvindelige 
ledere på alle niveauer i Arriva. Disse er 
forankrede i ledelse, driftsorganisation 
og HR-afdeling. Vi tilstræber, at leder-
stillinger er attraktive for begge køn, 
opbygger transparente vurderings- og 
udvælgelsesprocesser og sikrer mang-
foldighed i udvælgelsen af deltagere i 
vores talentprogrammer.

I Arriva er vi overbeviste om, at mangfoldighed og menne-
skelig forskellighed er en styrke. Mangfoldigheden giver os 
et væld af forskellige perspektiver, ideer og kompetencer, 
som bidrager positivt til virksomhedens udvikling og er 
med til at skabe et dynamisk og berigende arbejdsmiljø, 
hvor kreativiteten spirer, og initiativlysten trives. 

Vi tror på, at mangfoldigheden styrker konkurrenceevnen, 
skaber værdi for Arriva og er en medvirkende årsag til, at 
Arriva er en attraktiv arbejdsplads. 

Vores inkluderende kultur tilbyder lige muligheder for alle 
uanset nationalitet, etnisk oprindelse, køn, alder, seksu-
el orientering, ambitioner, religion, politisk tilhørsforhold 
eller livsanskuelse, og vi giver medarbejdere med særlige 
behov eller manglende fysisk formåen mulighed for at bi-
drage.

Arriva er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads be-
stående af medarbejdere fra mange forskellige nationer, i 
alle aldre, af begge køn og med forskellig fysisk og psykisk 
formåen. 

Arriva går forrest og tager gerne socialt ansvar, når nye be-
hov eller initiativer opstår, og uddanner ledere og medar-
bejdere i kulturel kompetence.

arrivas Mangfoldighedspolitik

ManGfoldighed i Arriva
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Alder

 

I Arriva vedkender vi os vores sociale 
ansvar, og stræber efter rummelig-
hed ved at give plads til såvel yngre 
som helt nyuddannede kandidater, 
forældre, erfarne medarbejdere og 
seniorer. Vi har indført en livsfase-
politik, som skal være med til at 
tiltrække og fastholde kompetente 
medarbejdere i alle aldersgrupper. Vi 
har igangsat en række initiativer for 
såvel de helt unge som for seniorer 
for at få disse til at blive længere på 
arbejdsmarkedet, og tilbyder fleksi-
bilitet og sundhedsaktiviteter. 

Vi tror på, at medarbejdere med 
forskellig alder og erfaring giver det 
bedste grundlag for en dynamisk 
og resultatskabende arbejdsplads, 
et godt samarbejde og en optimal 
trivsel.

Nationalitet

 

I Arriva er vi stolte over at have 
medarbejdere med 87 forskellige 
nationaliteter og ønsker at være 
en inkluderende virksomhed. Kon-
cernsproget er dansk blandt vores 
medarbejdere, og vores kultur af-
spejler en naturlig nysgerrighed og 
tolerance over for vores kollegaer og 
kunder.

Vi anerkender vores mangfoldige 
medarbejderes forskellige tros-
retninger, men stiller krav om, at 
medarbejdere, der aktivt udøver 
deres tro, viser imødekommenhed 
og hensyntagen til øvrige kollegaer 
og kunder. Arriva tillader også i uni-
formsprogrammet anvendelsen af 
forskellig religiøs hovedbeklædning.

Medarbejdere med 
særlige behov

Alle, der har motivationen og kom-
petencerne til at arbejde, skal have 
muligheden for at overveje Arriva 
som fremtidig arbejdsplads – det 
gælder i høj grad også medarbejdere 
med særlige behov. I Arriva kan den 
enkelte sagtens være en god medar-
bejder og bidrage, selv om han eller 
hun ikke kan arbejde fuld tid eller 
har et fysisk eller psykisk handicap. 

Arriva deltager som aktiv partner i 
projekter som eksempelvis fleks- og 
indslusningsjob, der er målrettet le-
dige, som under normale omstæn-
digheder har svært ved at komme 
ind på arbejdsmarkedet.

Det er afgørende for os, at alle med-
arbejdere oplever, at Arriva har en 
åben og fordomsfri kultur, hvor den 
enkelte medarbejder kan udnytte 
sine kompetencer bedst muligt. Ar-
rivas værdier ’imødekommenhed’ 
og ’trivsel’ betyder, at alle medar-
bejdere er forpligtede til at bidrage 
til mangfoldigheden ved at udvise 
respekt, tolerance og forståelse for 
menneskelig forskellighed. Ingen 
former for diskrimination og mob-
ning tolereres, idet vi er opsatte på 
at sikre alle et godt liv med Arriva. 
Såfremt der mod forventning ople-
ves uacceptabel eller krænkende ad-
færd i organisationen, skal der rettes 
henvendelse til nærmeste leder eller 
leders leder. 

Det kan få ansættelsesretlige konse-
kvenser, såfremt mangfoldigheds-
politikken ikke overholdes.
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”Selv om de ringer uden for arbejds-
tiden, så hjælper jeg dem altid. Jeg 
har det fint med at kunne hjælpe an-
dre,” siger den 54-årige buschauffør 
Gengatharan Vallipuram fra Aalborg 
med et smil. 

Han er vant til at være lidt af en møn-
sterbryder og er da også havnet i 
Danmark ved et tilfælde. Oprindeligt 
fordi han syntes, at han trængte til at 
bo et sted, hvor der var stille og roligt. 

”Jeg har altid været lidt anderledes 
end resten af min familie. Da de valg-
te at bosætte sig i London på grund 
af borgerkrigen i Sri Lanka, tog jeg til 
Aalborg,” siger han og fortæller, at 
han har været i Danmark siden 1986. 

Selvom han har haft sine udfordrin-
ger ved kulturen og vejret, har han nu 
fundet sig godt til rette i sin hverdag. 
Og han nyder faktisk at hjælpe her-
boende srilankanere med busplaner 
og andet. 

Mere tolerance i dag
”Min drøm har altid været at blive 
buschauffør. Lige siden jeg var barn, 
har jeg interesseret mig for biler, 
busser og andre større maskiner,” 
siger han og fortæller, at der kun var 
tre-fire buschauffører med anden 
etnisk baggrund end dansk, da han 
begyndte for cirka 15 år siden.

”Jeg husker, at nogle af passagerer-
ne var mistroiske eller forundrede 
over at se en udenlandsk buschauf-

før. I dag er det anderledes. Etnicitet 
spiller ingen rolle længere. Passage-
rerne er vant til, at buschaufførerne 
har forskellige kulturelle baggrunde,” 
siger han. 

Gengatharan Vallipuram har kørt den 
lokale bus i Tylstrup siden 1998, og 
han føler på mange måder, at han er 
en del af en udvikling og en vellidt 
person i lokalområdet.

”Jeg har kendt mange af mine passa-
gerer, siden de var børn. I dag er de 
blevet voksne og arbejder i lokalom-
rådet, så hvis jeg går ind i en forret-
ning, bliver jeg ofte genkendt. Det er 
en rigtig rar oplevelse,” siger han. 

Den kørende tolk

Det er alment kendt i lokalområdet, at Gengatharan Vallipuram er en buschauffør, som 
både kan tale tamilsk og dansk. Derfor bliver han ofte ringet op af herboende ældre fra Sri 
Lanka, som har problemer med at læse og forstå køreplanen.

Vidste du, at ... 
der i Arriva er
87 forskellige 
nationaliteter? 

ManGfoldighed i Arriva

”Nogle af passagererne var 
mistroiske eller forundrede 

over at se en udenlandsk 
buschauffør, da jeg begyndte 

at køre bus i 1998.  
I dag spiller det ingen rolle”
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Det bedste ved mit arbejde 
 
For Gengatharan Vallipuram er det 
vigtigste at bidrage til, at alle bliver 
bedre til at behandle hinanden med 
respekt.

Derudover er Gengatharan Valli-
puram stolt af sine placeringer i 
Arriva Open 2013 (Arriva Danmarks 
mesterskab i god buskørsel). Her fik 
han førstepladsen i økonomikørsel 
og andenpladsen i slalomkørsel.

”Det er sjovt at køre økonomikørsel. 
På instrumentbrættet i bussen plejer 
jeg at følge med i, hvor meget bussen 
kører på literen. På den måde øver 
jeg mig hver dag i at få bussen til at 
køre længere på literen,” siger han.

I min fritid 
 
Når Gengatharan Vallipuram har 
fri, vil han hellere være ude i sin 
køkkenhave end at ligge på sofaen. 
Derudover kan han godt lide at lave 
mad. I sommerferien besøger de 
familien i London eller i Holland, 
men ellers kan de godt lide at rejse 
til Spanien. 

Familien Vallipuram føler sig på in-
gen måde alene i Danmark. De har 
en stor omgangskreds bestående 
af herboende landsmænd. Hindu-
ismen er udgangspunktet for deres 
fællesskab, og hver fredag mødes 
de i templet for at bede. Troen fylder 
meget i Vallipurams liv, men religion 
er ikke noget, som han taler om på 
sit arbejde. For ham er religion en 
privat sag – og derfor holder han det 
for sig selv. 

Gengatharan 
Vallipuram
Alder: 54 år

Stilling: Buschauffør i Aalborg,  
ansat siden 2007

Konkurrenceelementet 
har altid fyldt meget  
i mit liv.  
Da jeg boede i Sri Lanka, 
vandt jeg flere konkur-
rencer – blandt andet i 
pudekamp og lang- 
somkørsel på cykel. i 
Danmark har jeg vundet 
pokaler i Arriva Open.

”

”
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”Det er vigtigt, at du som kvinde ikke 
opfører dig som en prinsesse, når du 
er på arbejde. Du kan ikke møde op 
på arbejde i højhælede sko og være 
bange for at knække en negl på fin-
geren. Man skal være lidt robust og 
vise de andre, at man godt kan tage 
fat, når togvognene skal sammen-
kobles, eller når man skal bevare 
overblikket i stressede situationer.”

Sådan lyder udmeldingen fra 40-åri-
ge Dorte Holdt, der blev ansat som 
en af de første kvindelige lokomo-
tivførere i Arriva for godt ti år siden. 
Hun takker til dels sin fortid som 
maskinarbejder for, at hun trives så 
godt i dag. Årene blandt maskiner 
og mandlige kollegaer har både lært 
hende at håndtere forskellighederne 
og at have den rette indstilling til ar-
bejdet, mener hun. 

Skiftede spor i 2003
Det var egentlig Dorte Holdts mand, 
der foreslog hende at blive lokomo-
tivfører. En idé, der til at begynde 

med lød noget overvældende i den 
unge kvindes ører.  

”Min første indskydelse var ’jamen, 
jeg kender ingenting til det at køre et 
tog’,” siger hun i dag, mens hun sam-
tidig understreger, at det var det helt 
rigtige at tage springet ind på uddan-
nelsen som lokomotivfører. 

”Uddannelsen var både spænden-
de og udfordrende. Jeg har bestemt 
ikke fortrudt mit skifte,” siger hun. 

Flere kvinder, tak
Når Dorte Holdt står og venter på 
toget på perronen i Esbjerg, er der 
mange passagerer, der tror, at hun er 
billetkontrollør, og så må hun pænt 
fortælle dem, at de tager fejl: Hun er 
lokomotivføreren. Det er der mange, 
der bliver overraskede over. 

”Kvinder i mit fag er åbenbart ikke 
så alment kendt, og jeg synes, at det 
ville være dejligt med flere kvindelige 
kollegaer – også selvom jeg helt klart 
trives fint, sådan som det er,” siger 
hun. 

Kvinde i en mandeverden

Dorte Holdt er en af Arrivas syv kvindelige lokomotivførere. Hun trives i 
mandeverdenen og kan sagtens være med, når ’drengene’ taler teknik, 
eller der er brug for nogle arbejdsvante hænder. 

Vidste du, at ... 
der i Arriva er  
14% kvinder?

ManGfoldighed i Arriva
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I min fritid 
 
Dorte er sønderjyde og bor tæt på 
den dansk-tyske grænse. Afstanden 
til arbejdspladsen i Esbjerg er den 
største udfordring ved jobbet på 
grund af familielivet. Sammen med 
sin mand driver hun et lille hobby-
landbrug bestående af en stor 
køkkenhave og fem heste – og det 
tager meget af hendes fritid.

”Min datter og jeg elsker heste. Vi 
bruger meget tid på ridning, og i 
weekenderne kører vi rundt til stæv-
ner i Sønderjylland.”

”Du kan ikke møde op 
på arbejde i 

højhælede sko og 
være bange for 

at knække en negl”

Dorte Holdt 
Alder: 40 år

Stilling: Lokomotivfører  
hos Arriva Tog i Esbjerg,  
ansat siden 2003. 

”
”

Vi har et godt 
kollegialt fællesskab, 
hvor der er plads 
til både humor og 
harmløse drillerier
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Kasper Jerviarz, der er planlægnings-
elev i Arriva, har altid været interesse-
ret i IT, og dermed besidder han også 
en naturlig nysgerrighed, når det 
gælder om at udforske computer-
systemets planlægningsfunktioner. 
Han mener selv, at interessen er na-
turlig for hans generation: Dem, der 
er vokset op med IT.

”I modsætning til mig selv er mine æl-
dre kollegaer først blevet introduceret 
til IT midt i deres arbejdsliv. De er til-
fredse, så længe programmet virker 
efter hensigten, men det er ikke nok 
for mig,” siger han og fortæller, at han 
synes, at planlægning er sjovt, men til 
tider også ret kompliceret. 

Tungen lige i munden
Der er mange forhold, man skal tage 
i betragtning, når man planlægger 
buskørsel, og selvom hans IT-færdig-
heder hjælper en stor del af vejen, er 
det guld værd at kunne læne sig op 
ad de ældre kollegaer og deres man-
geårige planlægningserfaring. 

”Det drager jeg stor nytte af, og på 
den måde supplerer vi jo hinanden 

rigtig godt,” siger han, mens han 
engageret fortæller, at han anser en 
planlæggers primære opgave for at 
være evnen til at forhøje vagteffekti-
viteten.

”Det er os planlæggere, der sørger 
for, at alle ruterne i køreplanen bliver 
besat af en buschauffør. Samtidig 
skal vi også sikre os, at der er en bus-
chauffør til rådighed, som kan køre 
bussen tilbage på garageanlægget 
om aftenen. Det har fået mig til at 
vågne op om natten og tænke: Har 
jeg fået planen til at gå op? Er jeg 
mon kommet til at efterlade en bus 
på en endestation?,” siger han. 

Ud i den virkelige verden
Kasper Jerviarz søgte stillingen som 
planlægningselev hos Arriva, fordi 
han ønskede at tage en uddannelse 
i samarbejde med en virksomhed – 
også selvom det betød, at han skulle 
flytte fra Fyn til Sjælland – væk fra fa-
milien og vennerne.

”Det var en fagre ny verden for mig 
at flytte til København. Efter to år på 
Odense Universitet, hvor jeg læste 

matematik og økonomi, havde jeg 
brug for noget luftforandring. Under-
visningen var efter min mening alt for 
teoretisk. Jeg trængte til at komme 
ud i den virkelige verden,” siger han 
og understreger, at han altid har in-
teresseret sig for kollektiv trafik, og at 
stillingen som planlægningselev på 
mange måder er hans drømmestil-
ling.

”Det er dejligt med varierende ar-
bejdsopgaver. Lige i øjeblikket del-
tager jeg i et større planlægnings-
arbejde på Fyn og sidder derfor på 
hovedkontoret.”

Del af et elevfælleskab
I løbet af elevperioden skal Kasper 
Jerviarz gennemføre syv ugers un-
dervisning på Copenhagen Business 
College, Niels Brock og afslutnings-
vis skrive en eksamensopgave. Han 
er også en del af et elevfællesskab i 
Arriva: Mens han eksempelvis arbej-
der med planlægning af busdriften, 
er der en anden elev i virksomheden, 
der arbejder med tog.

Fra studie til  
den virkelige verden

Vidste du, at ... 
der i Arriva er 
10 lærlinge 
og 7 eleveR?

Selvom man kun er en 23 år, kan man godt lære sine ældre kollegaer noget. Det mener 
Kasper Jerviarz, der er elev i Arriva og oplever, at han hjælper med IT – til gengæld 
modtager han gode råd og værdifuld erfaring. 

ManGfoldighed i Arriva

”Jeg er da vågnet op om natten, fordi 
jeg har tænkt: Har jeg fået planen til 
at gå op? Er jeg mon kommet til at 
efterlade en bus på en endestation?”
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I min fritid
 
Efter eget udsagn har Kasper Jerviarz 
en nørdet fritidsbeskæftigelse, som 
handler om udbredelsen af skak på 
internettet. Under diverse internatio-
nale skakturneringer er det ham, der 
observerer og sørger for at kontrol-
lere, at skakbrikkernes placering på 
skakbrættet bliver tilsvarende vist på 
publikums egne computerskærme. I 
foråret var Kasper observatør i Norge 
til en stor turnering med nogle af ver-
dens bedste skakspillere. 

”Til sådan en turnering er der mellem 
ti og tolv tusind mennesker fra hele 
verden, som følger med på internet-
tet. Det skaber et fællesskab på tværs 
af sprog, kultur og landegrænser,” 
fortæller han.  

Det bedste ved mit arbejde

Kasper Jerviarz synes, det er dejligt 
med de stillesidende timer i dyb kon-
centration på hovedkontoret. Men 
han nyder også at komme ud på bus-
anlæggene og få den daglige kontakt 
med chaufførerne engang imellem. 

Kasper  
Jerviarz
Alder: 23 år

Stilling: Planlægningselev  
på Arrivas hovedkontor, ansat siden 2012

”

”

Det giver mig en 
tryghed at være en del 
af elevfællesskabet i 
Arriva. Det er rart at 
have nogle, man kan 
udveksle erfaringer 
om skoleophold osv. 
med
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I dag kan en 
kvinde have 
det samme 
arbejde som 
en mand - om 
det er maler 
eller bus-
chauffør
Krisztina Gulas,  
buschauffør i Gladsaxe ”

”
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ManGfoldighed i Arriva

En fordel ved at være 
tyrkisk er, at jeg kan 
hjælpe de tyrkere, der 
ikke taler dansk. Det 
gør dem glade, og så 
bliver jeg også glad
Ramazan Senol,  
buschauffør i Roskilde  
(billedet til højre) ”

”

Jeg har aldrig været 
et sted, der har så bred 
en medarbejderstab
 
Mo Talib, Senior Business Controller  
på Arrivas hovedkontor
(billedet til venstre)

”

”
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”

I mit tidligere job som 
selvstændig havde jeg 
aldrig tid. Det giver 
mig en stor frihed, at 
jeg i dette job kan 
sætte tid på, hvornår 
jeg har fri  
 

Henning Simonsen,  
buschauffør i Svendborg
(billedet ovenover) ”

”

”
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For år tilbage var buschauffør Connie 
Søderberg involveret i en bilulykke, 
der gjorde, at hun efterfølgende ikke 
kunne varetage en fuldtidsstilling. 
Hun ønskede ikke at blive førtids-
pensionist og tog derfor imod en 
fleks-revalideringsstilling som time-
lønnet chauffør. 

”Min lyst til at køre bus kommer fra 
hjertet. Hvis ikke du brænder for dit 
job og har et smil på læben hver dag, 
skal du slet ikke være buschauffør. 
Det vigtigste er, at kunderne får en 
god busoplevelse, også selv om job-
bet til tider kan være udfordrende,” 
siger hun og fortæller, at hun selv 
har mødt udfordringerne i form af et 
overfald og et røveri, mens hun har 
været alene i bussen. 

På trods af de voldsomme oplevelser 
kan Connie Søderberg slet ikke und-
være buschauffør-jobbet. Hun iden-
tificerer sig så meget med sit job, at 
hun ligefrem kalder det en livsstil. 

Et dyrebart job
”Efter ulykken var jeg slet ikke klar til 
at stoppe med mit arbejde som bus-
chauffør. At jeg i dag kun arbejder 
som timelønnet chauffør betyder, at 
jeg stadigvæk kan passe et arbejde, 

og det giver mig selvtillid,” siger hun.

Connie Søderberg sætter en ære i at 
være opmærksom på passagerernes 
behov. Hun sørger for at køre helt 
ind til fortovskanten, sænke bussen, 
så alle nemt kan komme om bord, 
og give et muntert ord med på vejen. 
Og så nyder hun at være en del af en 
broget og ressourcestærk medarbej-
derstab. 

”Jeg skelner ikke imellem, om min 
kollega er muslim, kristen, mand el-
ler kvinde. Jeg respekterer de men-
nesker, jeg omgås. Det er dyrebart 
for mig. Derfor er jeg altid smilende, 
venligt hilsende og glad for at give 
et kram, hvis det bliver nødvendigt,” 
siger hun.

jobbet giver selvtillid

Efter en bilulykke var Connie Søderberg tvunget til at vælge mellem en fremtid 
som førtidspensionist eller fleksjobber. Hun valgte det sidste og glæder sig i dag over 
et arbejdsliv, der både giver hende selvtillid og værdi. 

”Hvis ikke du brænder for 
dit job og har et smil på 
læben hver dag, så skal du 
slet ikke være buschauffør”

ManGfoldighed i Arriva
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I min fritid 
 
Det er især Connie Søderbergs 
børnebørn, der betyder noget for 
hende. Men de er ikke de eneste, der 
tager timer af hendes fritid. De seks 
chihuahua-hunde, som hun avler 
på, samt glæden ved at danse jive 
på nu 28. år er også med til at holde 
hende i gang. 

Det bedste ved mit arbejde

For Connie er arbejdet som bus-
chauffør en livsstil. Hun elsker sit 
arbejde og har valgt at fortsætte på 
færre timer, efter hun kom ud for en 
bilulykke.

Jeg sætter en  
ære i at levere den 
bedste service 
 – også selvom 
det er snevejr, og 
bussen er forsinket

connie 
søderberg
Alder: 65 år 

Stilling: Buschauffør i Roskilde,  
ansat siden 1991. ”

”
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ManGfoldighed i Arriva

”Udenpå er jeg bare 
chauffør, men indeni 
er jeg et menneske, 
der passer på andre 
mennesker og 
behandler dem pænt”
 
Hussam Al Said, buschauffør i Esbjerg
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I modsætning til mange af sine kam-
merater bruger 14-årige Mathias 
Skov Jakobsen en stor del af sine 
weekendaftener på at gøre rent. 
Med en kost i hånden og musik i ører-
ne fejer han sig gennem 16 af Arrivas 
busser. Han fejer sig til mere frihed 
i økonomien og muligheden for at 
kunne købe det, han ønsker sig. 

”Snart skal jeg også vaske busserne 
indvendigt. Det bliver fedt med nogle 
ekstra arbejdstimer og flere penge,” 
siger Mathias Skov Jakobsen, der 
bruger sine rengøringskroner på at 
købe tøj og sko fra yndlingstøjmær-
ket Sniff – og i øvrigt på at spare op 
til en mountainbike. 

Hans far arbejder også i Arriva, og 
det var ham, der skaffede Mathias 

Skov Jakobsen jobbet. Indimellem 
arbejder de sammen, hvis hans far 
kommer forbi og har tid til at give et 
nap med. 

Et godt fritidsjob
”Vi har det rigtig hyggeligt sammen, 
når han hjælper mig, men jeg er 
også glad for at arbejde alene, for 
så elsker jeg at høre musik på min  
iPhone,” siger Mathias Skov Jakob-
sen. Han regner med at rengøre bus-
serne i resten af sin skoletid og må-
ske endda få en af sine kammerater 
til at være med.

Arrivas yngste  
medarbejder
Mathias Skov Jakobsen er Arrivas yngste medarbejder. Til daglig går han i 7. klasse, men i 
weekenderne har han et fritidsjob, hvor han rengør 16 af Silkeborgs busser.

Vidste du, at ... 
den Yngste 
medarbejder i 
Arriva er 14 år? 

ManGfoldighed i Arriva

”Nogle dage kan det 
være lidt kedeligt 
at gå i skole, men så 
opmuntrer de andre 
på arbejdet mig til at 
lave mine lektier”

24



I min fritid 
 
Efter skoledagen plejer Mathias 
Skov Jakobsen at tage ned til 
vennerne i ungdomsklubben, hvor 
de spiller PlayStation og lytter til 
musik. Er vejret godt, cykler han og 
vennerne rundt i skoven på deres 
mountainbikes. 

Byens fodboldklub Silkeborg IF 
har en særlig plads i Mathias Skov 
Jakobsens fodboldhjerte, og selvføl-
gelig spiller han fodbold i klubben. 
Han har et mål om at blive lige så 
god som sit fodboldidol David Villa 
fra Spanien.

 
 
 

Det bedste ved mit arbejde

Mathias Skov Jakobsen synes, at 
der er en enorm frihed i at tjene 
sine egne penge, fordi han så kan 
købe lige præcis det, han ønsker sig. 
Desuden kan han godt lide, at hans 
ældre kollegaer lytter til ham, når 
han fortæller om sin skole. For dem 
betyder det ikke noget, at han er 
den yngste medarbejder i Arriva. 

Mathias  
Skov  
Jakobsen
Alder: 14 år

Stilling: Fejedreng på busanlægget i 
Silkeborg, ansat siden 2012.

jeg synes,  
det er fedt at tjene 
mine egne penge

”
”
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ManGfoldighed i Arriva

Jeg mærker stærk 
opbakning fra mine 
kollegaer i forhold til 
min homoseksualitet
 
Thorkild Nielsen,  
buschauffør på Ryvang i København ”

”

”
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”

Man skal bruge mangfoldigheden 
i kommunikationen med 
medarbejderne, fordi vi er så 
mange forskellige personer med 
forskellige behov  
 
Abdellah Yacoubi,  
driftsleder på Ryvang i København
(billedet ovenover) ”

”
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”På fiskekutteren var jeg vant til at 
være sammen med mine fire til seks 
kollegaer 300 dage om året. I dag 
møder jeg cirka 1500 mennesker om 
dagen,” siger den 48-årige vestjyde 
med det vejrbidte ansigt og den sto-
re tatovering på underarmen.

Der er ingen tvivl om, at han har 
brugt noget tid på at omstille sig fra 
sit liv som fisker ud fra Thyborøn og 
Hanstholm til livet som skibsfører på 
en af Arrivas havnebusser i Køben-
havns Havn. Og heller ingen tvivl om, 
at hans nye arbejdsliv er kommet lidt 
bag på ham.

”Jeg var blevet træt af fiskerlivet, re-
striktionerne og den dårlige økono-
mi, og derfor valgte jeg at gå i land. 
Jeg søgte stillingen i Arriva sådan lidt 
for sjov og var både glad og overra-
sket, da jeg kom til samtale,” siger 
han og mindes sine første tre dage i 
København for at prøve arbejdet af. 

Til sin overraskelse fandt han ud af, 
at han langt fra var den eneste jyde, 
der var draget til storbyen. Største-
delen af hans kommende kollegaer 
kom fra samme lokalområde som 
han selv. 

Redningsaktion i havnen
Da Jan Jensen sejlede på havet, var 
der for det meste ingen skibe at spo-
re i miles omkreds. I Københavns 
Havn er det stik modsat. Jan Jensen 
fortæller, at han i dag er nødt til at 
holde et vågent øje med skibstrafik-
ken og hele tiden være forudseende, 
fordi der er mange, som sejler uden 
at have forstand på skibssejlads.

”Der var en gang, hvor vi kom til at 
sejle en båd ned ved midnat. Den 
havde ikke lys på, og derfor kunne vi 
ikke se den. Da ulykken indtraf, brug-
te vi pr. automatik vores erfaringer 
fra havet: Vi bevarede roen og over-
blikket, og det lykkedes os at bjærge 
alle fra den påsejlede båd, inden red-

ningsbåden nåede frem,” siger han 
og tilføjer, at den indsats bragte ham 
og hans søvante kollegaer stor ros.

Fordel at have været fisker
Det er ikke kun i nødstilfælde, at Jan 
Jensen og hans vestjyske kollegaer 
kan bidrage med deres erfaringer.

”Jeg har min tekniske snilde fra fi-
skeriet, og den bruger jeg meget i 
mit nye job. Når man sejler på havet, 
bliver man jo nødt til at klare sig selv. 
Man kan ikke sådan lige få en meka-
niker ud og ordne skibet. Derfor er 
det en fordel, at jeg som regel kan 
ordne havnebussen, hvis der opstår 
et mindre problem ude på ruten,” si-
ger han og fortæller, at han er så glad 
for sit jobskifte, at han fik sin kollega 
gennem 13 år til at søge – og få – job 
hos Arriva. 

Fra jysk fisker til  
københavnsk skibsfører
For lidt under et år siden skiftede Jan Jensen livet som fisker i Thyborøn og Hanstholm 
ud med livet som skibsfører i Arrivas havnebusser i København. Restriktioner og dårlig 
økonomi fik ham til at skifte branche. I dag vil han ikke bytte. 

Vidste du, at ...  
gennemsnitsalderen 
i Arriva er 50 år?

ManGfoldighed i Arriva

”På fiskekutteren var jeg vant 
til at være sammen med mine fire 

til seks kolleager 300 dage om 
året. I dag møder jeg cirka 1500 

mennesker om dagen”
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I min fritid

På nogle områder udlever Jan Jen-
sen stadig sin fiskertilværelse. Hans 
arbejde er tilrettelagt sådan, at han 
arbejder 14 dage i København og 
holder 14 dage fri hjemme i Vestjyl-
land. Selv om hans kone og han sta-
dig bor i det vestjyske, har de nu købt 
en lejlighed på Christianshavn, som 
Jan Jensen bor i, når han arbejder.

”Jeg nyder at bo på Christianshavn, 
men jeg bor også i et stille og ro-
ligt kvarter. Nogle uger bor vi begge 

herovre, men vi kommer aldrig til at 
forlade vores hus og familie i Vest-
jylland,” siger han og tilføjer, at han 
også har et par igangværende pro-
jekter, der skal passes, når han er 
hjemme i Vestjylland.

”Vi har et gammelt hus, vi går og 
renoverer lidt på, og så har jeg mit 
værksted, hvor jeg går og hygger mig 
lidt med at bruge hænderne. Jeg re-
staurerer gamle biler og motorcykler 
for hyggens skyld,” siger han. 

Jan  
Jensen
Alder: 48 år

Stilling: Skibsfører ved havnebusserne i 
København, ansat siden 2013.

”
”

Vi jyder er jo lidt 
mere jordnære end 
københavnerne, men jeg 
har aldrig oplevet at 
blive kritiseret for min 
jyske baggrund
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I  de syv år Selvaratnam Thiru- 
navukarasu ‒ i daglig tale blot  
Selva ‒ har været kundeservicemed-
arbejder og dermed også billetkon-
trollør i Arriva, har han aldrig været 
udsat for noget ubehageligt fra kun-
derne. 

”Når jeg går rundt i toget, er jeg altid 
smilende. Jeg nyder den gensidige 
kontakt med passagererne og det 
spændende i, at jeg på kort tid skal 
kunne vurdere, om nogen er beret-
tiget til en bøde eller ej. Selvfølgelig 
kommer jeg til at lave fejlvurderinger, 
men så er det jo godt, at kunderne 
har mulighed for at klage. Vi kon-
trollører er jo også bare mennesker,” 
siger han og tilføjer, at hans skifte fra 
at være buschauffør til at blive kun-
deservicemedarbejder lå i naturlig 
forlængelse af hinanden. 

Fra bus til tog
”Nu handler mit arbejde om, at jeg 
skal kontrollere billetterne. Som bus-
chauffør skulle jeg sælge dem,” siger 
han og smiler over, at hans baggrund 
som buschauffør har været så stor en 
hjælp for ham i hans nuværende ar-
bejde. 

Fra dag ét havde han både styr på bil-
letsystemet, der er ens i bus og tog, 

og på hvordan han skulle håndtere 
kunderne og deres behov for service.

Nysgerrige tyske turister
Selvaratnam Thirunavukarasu, der 
oprindelig kom til Danmark fra Sri 
Lanka for 30 år siden på grund af 
borgerkrigen, har altid interesseret 
sig for sprog. I sin første tid i landet 
gjorde han en stor indsats for at bli-
ve god til dansk, derefter tog han tysk 
på VUC – et valg, der har vist sig at 
komme ham særligt til gavn i som-
merhalvåret, hvor en stor del af de 
rejsende er tyske turister. 

”De tyske turister forstår hverken 
dansk eller engelsk, og når det går 
op for dem, at jeg kan tale deres 
sprog, bliver de meget selskabelige. 
De er ofte meget interesserede i at 
vide noget om det lokalområde, vi 
kører igennem, og så prøver jeg altid 
efter bedste evne at fortælle dem, 
hvad jeg ved,” siger Selvaratnam Thi-
runavukarasu, der ikke kan forestille 
sig at skulle få lyst til at lave andet 
end at være kundeservicemedarbej-
der. 

Kontrollører er også mennesker

Selvaratnam Thirunavukarasu er billetkontrollør i Arriva og glad for sit arbejde. I syv år 
har han haft sin faste smilende gang i toget, og selvom meget af hans dag går med at 
udskrive bøder, ser han mere sit job som en servicefunktion.

correggere 
””

ManGfoldighed i Arriva
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i min fritid

I Skjern, hvor Selvaratnam Thi-
runavukarasu bor, er han og familien 
engageret i Dansk-Tamilsk Venskabs-
forening.

”Formålet med vores foreningsarbej-
de er igennem forskellige kulturelle 
aktiviteter at styrke relationerne mel-
lem danskere og srilankanere. Ek-
sempelvis afholder vi hvert år en ju-
lefrokost, hvor folk medbringer både 
dansk og srilankansk mad til en fæl-
les buffet. Bagefter plejer der at være 
sang og dans. Det er simpelthen så 
hyggeligt,” siger han.

Selvaratnam 
Thirunavukarasu  
Alder: 51 år

Stilling: Kundeservicemedarbejder hos Arriva tog 
i Skjern, ansat siden 2006.

Når du giver respekt 
får du også respekt. 
Jeg behandler altid 
kunderne respektfuldt, 
og så respekterer 
de også mig og mit 
arbejde

”

”
”når det går  
op for dem, at  
jeg kan tale 
deres sprog, 
bliver de meget 
selskabelige”
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ManGfoldighed i Arriva

”

”
folk er meget 
imødekommende 
og hjælpsomme 
der, hvor jeg 
kommer fra, 
og det kan jeg 
bidrage med på 
arbejdspladsen
 
Aldijana Bijedic,  
økonomielev på Arrivas hovedkontor 
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Vidste du, at ...  
der i Arriva er 
57 personer  
i fleksjob? 

”Det var ikke sjovt at få at vide, at 
jeg muligvis aldrig ville komme til 
at arbejde igen,” siger Tommy Jen-
sen. Han fortæller, at hans primære 
motivation efter diskosprolapsen og 
dens invaliderende smerter var, at 
han ikke skulle ende som førtidspen-
sionist. 

”Jeg er typen, som har brug for have 
noget at stå op til hver morgen, så da 
jeg fandt ud af, at Arrivas værksted i 
Aalborgs stod og manglede en gara-
gearbejder til forefaldende arbejde 
nogle timer om ugen, blev jeg rigtig 
glad,” siger Tommy Jensen, der i dag 
har en fleksjob-stilling på to-tre timer 
om dagen. 

Accept og gode kollegaer
Tommy Jensen er oprindelig uddan-
net smed, og det var et skævt løft på 
hans tidligere job, der resulterede i 
diskosprolapsen. I dag lægger han 
vægt på at finde ud af det, han er 

god til – og så afprøve, om han kan 
holde til det.

”Jeg har accepteret, at hvis jeg arbej-
der mere end tre timer, så kommer 
jeg til at tilbringe resten af dagen 
på sofaen på grund af smerter. Jeg 
kender mine egne begrænsninger, 
og hvis jeg en dag møder op herude 
om morgenen, og kroppen ikke kan 
holde til det, så tager jeg hjem. Det er 
fuldt ud accepteret,” siger han og til-
føjer, at han ikke har nogen forvent-
ninger om at blive sine smerter kvit, 
men at han håber på at kunne passe 
sit fleksjob mange år endnu.  

Gevinst ved fortiden som smed
Tommy Jensens primære arbejdsop-
gaver består i at servicere mekaniker-
ne. Han holder værkstedet ryddeligt 
og henter reservedele hos leveran-
dørerne, hvis der pludselig mangler 
en akut reservedel. To dage er sjæl-
dent ens, og han glæder sig over, at 

hans fortid som smed har vist sig at 
være en gevinst for værkstedet:

”Når mekanikerne har udfordringer 
med en svejseopgave, bidrager jeg 
med min svejseekspertise. Andre 
gange kommer de med svejseopga-
ver, hvis der er noget, som er knæk-
ket, eller de skal have lavet andre 
ting. Forleden konstruerede jeg et 
stativ til at køre de knuste busruder 
ud til containeren. På den måde slip-
per vi for at bære på dem, og dermed 
undgår vi mange tunge løft. Det er en 
god måde at forebygge flere poten-
tielle arbejdsskader på,” siger han og 
smiler ved tanken om, at han stadig 
bidrager til arbejdsmarkedet. 

fleksjob kan gøre en forskel

Siden Tommy Jensen fik en diskosprolaps, er hans liv blevet forvandlet til en konstant 
kamp mod smerterne. Det kollegiale fællesskab og den faglige sparring på værkstedet, er 
det, som holder ham ved godt mod.

ManGfoldighed i Arriva
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I min fritid

Genoptræning efter Tommys ar-
bejdsskade udfylder store dele af 
hans fritid. Den holder hans indtag 
af smertestillende piller nede og gi-
ver ham dermed lov til at køre bil. En 
nødvendighed, hvis han vil passe sit 
arbejde. Ud over genoptræningen, 
kan han godt lide at gå lange ture 
med sin hund i skoven. 

Tommy  
Jensen   
Alder: 52 år

Stilling: Garagearbejder på værkstedet i 
Aalborg i en fleksjobstilling, ansat siden 2013.

hvis jeg en dag møder 
op herude om morgenen, 
og kroppen ikke kan 
holde til det, så tager 
jeg hjem. Det er fuldt ud 
accepteret

”

”
”Det var ikke 
sjovt at vide, 
at jeg muligvis 
aldrig ville 
komme til at 
arbejde igen”
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Vidste du, at ...  
der i Arriva er 29% nydanske medarbejdere?

Kamela Nezami er muslim, og hun 
bærer tørklæde – også når hun kø-
rer bus. Tørklædet er en vigtig del af 
hendes identitet både kulturelt og 
religiøst, og hun har ikke tænkt sig 
at tage det af foreløbig. Også selv 
om det indimellem er genstand for 
misforståede kommentarer og mal-
placerede fordomme. 

”En dag var der en dame, som sag-
de til mig, at jeg bragte hendes og 
de andre passagerers liv i fare ved at 
køre med tørklæde. Hun mente, at 
det spærrede for mit udsyn, og at jeg 
ikke kunne orientere mig ordentligt i 
trafikken,” siger Kamela Nezami.

Hun havde høfligt forklaret den be-
kymrede dame, at hun selv sad med i 
bussen og naturligt nok var opmærk-
som på både passagerernes og sin 
egen sikkerhed – og at det at køre 
bus ikke er at sammenligne med at 
køre bil.

”Når jeg kører bus, skal jeg ikke dreje 
hovedet på samme måde, som når 
du kører i bil. Jeg har nogle store si-
despejle, som jeg skal bruge til at ori-
entere mig ud fra. Hvis mit tørklæde

generede mig, så ville jeg tage det 
af. Efter min mening er et tørklæde 
mindre generende for udsynet end et 
langt løsthængende hår,’ sagde jeg til 
hende, og så sagde hun ikke mere,” 
siger Kamela Nezami, mens hun ry-
ster let på hovedet og smiler. 

Privat – også på arbejdet
Kamela Nezami og hendes familie 
har boet i Ringsted i en årrække, 
og da hun blev færdig med at lære 
dansk på sprogskolen, valgte hun 
efter nogle mislykkede praktikop-
hold i andre brancher at tage et er-
hvervskørekort. Hun havde nemlig 
læst en annonce om, at Arriva kunne 
tilbyde fast job til indvandrere.

”Jeg ringede til kontoret i Ringsted 
og fortalte dem lidt om mig selv og 
min situation. Nu har jeg været ansat 
i snart seks år, og jeg er vældig glad 
for mit arbejde,” siger hun og under-
streger, at det er vigtigt for hende at 
holde sit arbejde og sit privatliv ad-
skilt.

”Jeg vil ikke lade mig påvirke af, hvor-
dan jeg har det, inden jeg kommer 
på arbejde. Samtidig vil jeg ikke tage 

problemerne med hjem fra arbejde. 
Denne løsning fungerer bedst for 
mig,” siger hun og fortæller, at hun 
har en lang arbejdsdag og derfor 
glæder sig over hendes mands ind-
sats derhjemme.

”Jeg står op klokken 03:30 hver dag 
og pakker børnenes skoletasker, før 
jeg tager af sted. Når jeg kommer 
hjem igen, snupper jeg mig et hvil, 
mens min mand, der er på førtids-
pension, klarer mange af de huslige 
pligter,” siger Kamela Nezami, der ty-
deligvis nyder godt af opbakningen 
hjemmefra. 

Noget af en mundfuld
I begyndelsen var jobbet noget af en 
mundfuld for Kamela Nezami. Hun 
skulle både manøvrere bussen sik-
kert i trafikken, servicere kunderne 
og kende alle billetzonerne. 

”Det var virkelig en stressende perio-
de. I dag er det helt anderledes. Når 
jeg nu kører bussen, sidder jeg bare 
roligt og kigger på trafikken, hilser 
venligt på passagererne og nyder tu-
ren,” siger hun. 

Tørklædet er  
en vigtig del af identiteten
Når afghanske Kamela Nezami hviler efter en lang arbejdsdag i bussen, er det hendes 
mand, der tager sig af de huslige pligter. Det er hendes eget valg at køre bus – ligesom det 
er hendes eget valg at beholde tørklædet på. 

ManGfoldighed i Arriva
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Det bedste ved mit arbejde

”Jeg er så glad for alle mine kollega-
er,” siger Kamela Nezami, der glæder 
sig over den blanding af hjælpsom-
hed og venlighed, som kollegaerne 
udviser over for hinanden dagligt. 

I min fritid

Kamela Nezami og hendes mand er 
glade for at bo i Vestsjælland. De har 
boet i Ringsted i en årrække og har 
et stort netværk i byen. Deres ønske 
for fremtiden er at besøge venner 
og slægtninge i Afghanistan, men 
situationen i landet er stadigvæk for 
ustabil til, at det er forsvarligt at rejse 
derned. I deres fritid går de faste ture 
i lokalområdet om aftenen, nyder 
stilheden og deres by.

”Det er dejligt at komme ud og få 
noget frisk luft efter en arbejdsdag i 
bussen,” siger Kamela Nezami.

Kamela  
Nezami
Alder: 48 år

Stilling: Buschauffør i Ringsted,  
ansat siden 2007. 

”
”

De fleste af 
passagererne er 
flinke, og jeg bliver 
ofte rost for at yde 
god service

”Efter min mening er 
et tørklæde mindre 
generende for 
udsynet end et langt 
løsthængende hår”
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ManGfoldighed i Arriva

Mit kendskab til driften er en  
klar fordel i forhold til mit  
nye job på hovedkontoret  
 
Erik Clemmensen,  
Fleet Manager på Arrivas hovedkontor
(billedet nedenfor) ”

”
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Forskelligheden giver 
forskellige styrker til 
virksomheden og skaber 
en forståelse mellem 
kollegaer
 
Anitha Garimbare, buschauffør i Roskilde 
(billedet ovenover) ”

”
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19-årige Niclas Haugaard ser ikke 
den store aldersforskel imellem ham 
selv og mange af hans kollegaer som 
nogen hindring for samarbejdet. 
Tværtimod.

”Det er vigtigt at kunne samarbejde 
med alle éns kollegaer – uanset, hvor 
forskellige vi er. Jeg oplever, at der er 
stor respekt om det, jeg kan bidrage 
med, og at det for eksempel kun har 
været en fordel for værkstedet, at jeg 
er fra den generation, som er vokset 
op med IT,” siger han og fortæller, at 
han er glad for at hjælpe sine ældre 
kollegaer i brugen af IT – og at han i 
øvrigt modtager masser af hjælp fra 
dem:

”Alle på værkstedet er hjælpsomme 
og tålmodige, og det  giver en tryg-
hed, at jeg altid kan spørge de andre 
til råds, hvis der er noget, jeg er i tvivl 

om. Det betyder, at jeg lærer at ud-
føre mine arbejdsopgaver korrekt og 
på sigt bliver en god busmekaniker.” 

Biler, fodbold og familieliv
På det sociale plan oplever Niclas 
Haugaard dog, at det af og til kan 
være en udfordring at finde et sam-
taleemne i pauserne. Medarbejder-
gruppen er meget forskellig.

”Jeg kan godt lide biler og fodbold, 
hvorimod mine lidt ældre kollegaer 
interesserer sig mere for familielivet. 
Vi er simpelthen forskellige steder i li-
vet,” siger han og tilføjer, at han ikke 
har noget imod forskellighederne og 
synes, at det er spændende at høre 
om de andres liv og interesser. 

Busmekaniker ved et tilfælde
Niclas Haugaard fik sin lærlingeplads 
i Arriva gennem sin far, der er værk-

fører på busanlægget i Gladsaxe. 
Oprindelig var det ikke hans første-
prioritet at blive busmekaniker, men 
da muligheden bød sig, tog han den. 

”Jeg har ikke fortrudt mit valg og vil 
gerne fortsætte nogle år som bus-
mekaniker, når jeg er færdig med 
min uddannelse. Derefter er jeg åben 
for at blive bilmekaniker. Det kan jo 
være, at muligheden byder sig,” smi-
ler han. 

hjælper sine ældre kollegaer

Nicklas er den yngste lærling på værkstedet i Roskilde, men alligevel føler han, at hans 
alder bidrager til fællesskabet. Han ville oprindeligt have været bilmekaniker, men følger 
nu i sin fars fodspor som busmekaniker hos Arriva.

ManGfoldighed i Arriva

”Det har kun været en 
fordel for værkstedet, at 
jeg er fra den generation, 

som er vokset op med it”
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Det bedste ved mit arbejde

Det bedste ved mit arbejde er frihe-
den  i udførelsen af arbejdsopgaver-
ne og opbakningen fra min værkfø-
rer. Desuden er alle på værkstedet 
hjælpsomme og tålmodige – det gi-
ver tryghed”, siger Nicklas Haugaard.

I min fritid

Nicklas Haugaard bruger sin fritid på 
at spille fodbold, gå i byen med ven-
nerne og at arbejde på sin bil. 

”Fodbold er en stor del af mit liv. Jeg 
spiller på AB’s tredjehold, og jeg har 
spillet et par kampe i serie 2,” siger 
han og tilføjer, at han er fan af Man-
chester United og efterhånden har 
været det en del år. 

Nicklas 
Haugaard 
Alder: 19 år

Stilling: Busmekanikerlærling i Roskilde, 
ansat siden 2013.

Arriva tager hånd 
om os lærlinge. vi 
har netop mødtes på 
Fyn for at udveksle 
erfaringer. Det var en 
rigtig god oplevelse

”
”
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40-årige Michael Hein vil gerne være 
med til at nedbryde tabuerne om 
ordblindhed. I årevis har han kæm-
pet for at få styr på bogstaverne og 
arbejdslivets krav til skriftlighed, og 
han mener, at der ligger en stor sejr 
i at erkende sit handikap. På den 
måde kan man nemlig få den rette 
hjælp og en helt normal tilværelse. 

”I dag kan jeg klare mig selv, fordi jeg 
har fået de rette hjælpemidler til at 
håndtere min ordblindhed, men så-
dan har det ikke altid været,” siger 
han.

IT-rygsæk og nye udfordringer
Michael Hein fortæller, hvordan han 
i ungdomsårene gennemførte ud-
dannelsen som maskinarbejder ved 
at memorere lærerens undervisning, 
fordi han ikke kunne stave. Han for-
tæller også, hvordan han tidligere 
måtte bede chaufførkollegaerne 
om hjælp til at udfylde fejlmeldings-
sedler og få læst beskederne på op-
slagstavlen højt. Det var ikke let for 
ham at skulle bede om hjælp hele 
tiden, og derfor kom vendepunktet i 
hans liv, da han for fire år siden fandt 
ud af, at ordblinde kan få en speciel 
ordblindecomputer med udvidede 
læse- og skrivefunktioner. En com-
puter, der kan hjælpe en igennem 
hverdagens ordjungle. Han tog kon-
takt til en ordblindeskole for at høre 
nærmere:

”På ordblindeskolen testede de gra-
den af min ordblindhed, og på bag-
grund af testen blev jeg godkendt til 
at få udleveret en ordblindecompu-
ter – en såkaldt IT-rygsæk,” siger han 
og smiler over de muligheder, der 
derefter åbnede sig for ham. 

Teknologi afhjælper ordblindhed
Det var erkendelsen af, at han havde 
et handikap og derfor havde brug for 
hjælp, der gjorde Michael Heins liv 
lettere. Han fik endda lyst til at kaste 
sig ud i nye udfordringer. 

”Jeg kastede mig ud i at blive ar-
bejdsmiljørepræsentant – velviden-
de, at det indebar en del brevskri-
verier til kommunen. Men det var jo 
ikke længere noget problem, fordi 
jeg kunne klare opgaverne ved hjælp 
af min IT-rygsæk,” siger han.

I dag betyder det meget for Michael 
Hein at være med til at gøre tilvæ-
relsen nemmere for de kommende 
generationer af ordblinde. Han har 
således deltaget i et EU-forsknings-
projekt, som Arriva støttede op om, 
hvor han i halvandet år skulle teste 
en række apps for ordblinde.

”Jeg fik udleveret en iPhone, og så 
skulle jeg bruge de forskellige apps 
i min hverdag og give feedback til 
forskningsgruppen. Eksempelvis te-
stede jeg en helt fantastisk app med 

en udvidet stavekontrol, diktafon og 
en tekstoplæsningsfunktion. Den 
gjorde min hverdag som buschauf-
før endnu nemmere. Ved hjælp af 
app’en kan jeg nu hurtigere skrive 
fejlmeldingssedlen. Jeg er sikker på, 
at der i fremtiden vil blive skabt nog-
le helt nye muligheder for os ordblin-
de,” siger han. 

To sjæle – et busstoppested 
”Vi mødte hinanden ved busstoppe-
stedet ’Fuglebjerg’. På det tidspunkt 
var vores vagtplan tilrettelagt 
sådan, at vi holdt pause samtidig 
ved samme stoppested. Sød musik 
opstod, og det endte med, at vi blev 
kærester.” 
Sådan lyder Michael Heins ord, når 
han fortæller om mødet med mo-
ren til hans datter. I dag bor de alle 
i Korsør, og selvom familielivet af 
og til kan være udfordrende med to 
buschauffør-job og skiftende vagter, 
så har de fundet ud af det. 

”Vores familier er gode til at give en 
ekstra hånd med til børnepasning, 
og det er en stor hjælp i hverdagen,” 
siger han. 

Nye muligheder for ordblinde

Michael Hein er ordblind og har i årevis kæmpet for et arbejdsliv, hvor skriften ikke var i 
vejen. Vendepunktet kom, da han fik en ordblindecomputer, og i dag håber han selv på at 
kunne gøre en forskel for andre ordblinde. 

ManGfoldighed i Arriva
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Det bedste ved mit arbejde

”Jeg elsker at være buschauffør på 
grund af kontakten til passagererne. 
Nogle er faste pendlere, som jeg ef-
terhånden kender, hvorimod andre 
passagerer eksempelvis er ameri-
kanske engangsbesøgende kryds-
togtsgæster” fortæller Michael Hein 
Hansen.

Michael  
Hein  
Hansen 
Alder: 40 år

Stilling: Buschauffør i Slagelse,  
ansat siden 2003.

”
”

I dag kan jeg klare mig 
selv, fordi jeg har fået 
de rette hjælpemidler 
til at håndtere min 
ordblindhed. men sådan 
har det ikke altid været

”At man er 
handikappet, 
er jo ikke 
ensbetydende 
med, at man er 
dårlig til sit 
arbejde”
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Mangfoldighed 
for mig betyder 
anerkendelse af 
andre mennesker
 
Peter Hedegaard,  
lokomotivfører i Århus  
(billedet nedenfor)
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Jeg er meget 
glad for 
mangfoldigheden 
på min 
arbejdsplads, 
og jeg er meget 
nysgerrig omkring 
andres liv og 
kultur

Henning Juul Kirkebæk,  
buschauffør i Svendborg  
(billedet til højre)

”

”

Trods min høje 
alder på 79 
år synes jeg, 
at jeg følger 
godt med i mine 
kollegaers 
nationaliteter 
og religioner. 
Vi snakker 
meget om det

Peter Pedersen, 
servicemedarbejder på Ryvang i 
København
(billedet til venstre)
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”Det er et stort skridt i den rigtige ret-
ning, at vi i Arriva tillader vores kvin-
delige buschauffører at køre med 
tørklæde,” siger driftschef Hava Oral, 
der selv er muslim og oprindeligt 
kommer fra Tyrkiet. 

Hun går ikke selv med tørklæde, men 
mener, at det må være op til den en-
kelte at bestemme, hvad hun vil eller 
ikke vil på det område. I det hele ta-
get er Hava Oral optaget af kvinders 
rettigheder og muligheder i Arriva, og 
hun mener, at det må være muligt at 
tiltrække endnu flere kvindelige bus-
chauffører. Selvom det går fremad, er 
der i øjeblikket kun 14 procent kvin-
der i Arriva. Efter Hava Orals mening 
kunne det være meget bedre. 

”Busbranchen er på nuværende tids-
punkt en mandsdomineret verden. 
Vagtskemaerne passer eksempelvis 
ikke ind i tilværelsen for en kvinde 
med småbørn. Desuden kan man 
blive negativt overrasket over tonen 
og den sorte humor i pausestuen. 
Det er nok årsagen til, at der ikke er 
flere kvinder i branchen,” siger hun 
og fortæller, at hun gerne vil gøre en 
større indsat på dette område. 

Skeptisk familie
Hava Oral er i dag Arrivas eneste 

kvindelige driftschef med en anden 
etnisk baggrund end dansk. Hun har 
været gift med sin mand i 22 år, har 
to børn og bor i Roskilde. Oprinde-
ligt ville hun have været sygeplejer-
ske, men hun sprang fra studiet og 
begyndte for lidt over 11 år siden at 
køre som buschauffør i lokalområ-
det. 

”Fra første dag, jeg kom til Arriva, var 
jeg bare mig selv. Efter noget tid blev 
jeg spurgt, om jeg ikke ville arbejde 
i udkørslen på anlægget. Derfra gik 
det slag i slag. Da jeg blev tilbudt stil-
lingen som driftschef, var min familie 
ret skeptisk,” siger hun og fortæller, 
at hun mødte familiens skepsis med 
oprejst pande og en forklaring: 

”Årsagen til, at jeg har fået tilbudt 
stillingen, må jo være, at Arriva me-
ner, at jeg er den rette kandidat. Så 
jeg springer ud i det,” lød hendes ord 
dengang.

I dag synes hun, at lederjobbet har 
gjort hende til en stærkere person. 

Udfordringer som kvindelig chef
At blive driftschef var noget af en 
udfordring for Hava, og hun mener 
selv, at hendes køn og kulturelle 
baggrund har noget at sige i den for-

bindelse. ”Det kan til tider godt være 
svært, og derfor er det også vigtigt 
for mig at være professionel på min 
arbejdsplads”.

”Jeg er stadigvæk den samme, som 
da jeg var buschauffør. Jeg kan sæt-
te mig ind i buschaufførernes situa-
tion og lytte til deres behov. For mig 
gælder det om at udvise handlekraft  
og have blik for den enkelte, sådan 
at ingen føler sig forskelsbehandlet,” 
siger hun. 

Arrivas kultur er mangfoldig
Hava Oral bringer alle sine talenter i 
spil for at få hverdagen til at hænge 
sammen på anlægget. 

”Det er en klar styrke for mig, at jeg 
er tosproget. Når vi over radioen skal 
kommunikere med en tyrkisk bus-
chauffør om noget teknisk, og han 
har svært ved at forstå det, kan jeg 
forklare ham det på tyrkisk. Det spa-
rer os for rigtig meget spildtid,” siger 
hun og forklarer, at hun som leder 
altid forsøger at sætte fokus på det 
positive ved Arrivas mangfoldighed 
og få det til at afspejle sig i medar-
bejderne.

”Efter min mening har alle noget at 
bidrage med. Vi har tidligere oplevet, 

Til kamp for mangfoldigheden

Hava Oral er driftschef i Arriva – og stærkt optaget af at fremme mangfoldigheden på den 
arbejdsplads, hun er en del af. Hun glæder sig over, at de kvindelige buschauffører må 
køre med tørklæde, men ser mange flere ting at kæmpe for.

ManGfoldighed i Arriva
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at der er mange af vores nydanske 
medarbejdere, som ikke deltager i de 
sociale arrangementer. Derfor har vi 
prøvet at inkorporere en mangfoldig-
heds-tankegang, når vi planlægger 
vores arrangementer – for eksempel 
når vi holder julehygge. Julehygge 
er ikke kun forbeholdt Danmark og 
danskerne. Mange af vores uden-
landske medarbejdere har deres 
egen tradition forbundet med jule-
hygge. Derfor opfordrer vi alle til at 
bidrage med specialiteter fra deres 
eget hjemland – eksempelvis kage 
eller andet sødt. På den måde får alle 
mulighed for at bidrage. Det bringer 
os tættere sammen,” siger hun. 

I min fritid
 
Når Hava holder fri, bruger hun ti-
den på at holde hus og have. Hen-
des familie bor også i Roskilde, 
og dem hjælper hun, når det er 
nødvendigt. Hvert andet år pak-
ker familien deres bil og kører fire 
uger til Tyrkiet, hvor de besøger 
svigerfamilien, som bor i Antalya. 
”Vi nyder at bo tæt på badestranden, 
og meget af ferietiden bruger vi på 
at plaske rundt i Middelhavet,” siger 
hun. 

Hava  
Oral
Alder: 41 år

Stilling: Driftschef i Roskilde, 
ansat siden 2002.

”
”

For mig betyder 
det rigtig meget, 
at der er plads til 
mangfoldighed. Efter 
min mening har alle 
noget at bidrage med

”At vi i Arriva tillader vores 
kvindelige buschauffører at 
køre med tørklæde er et stort 
skridt i den rigtige retning”
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At have et handikap og samtidig 
være buschauffør afføder forskellige 
reaktioner fra passagererne.  Det kan 
Mogens fortælle mange historier om:

”Nogle passagerer fortæller mig, at 
det er sejt, at jeg med mit handikap 
kan køre bus. Jeg oplever også, at 
børn kan finde på at stoppe op ved 
førersædet og kigge på mig, når de 
er på vej ind i bussen, og det er helt 
o.k. Børn er jo så umiddelbare,” siger 
han og smiler ved erindringen om en 
passager, der engang skrev et brev til 
anlægget, hvori de roste Arriva for at 
have ham ansat. 

”Det, syntes jeg kun, var sjovt. Det 
er fint for mig, at folk kommenterer 
på mit handikap, så længe det er re-
spektfuldt,” siger han.  

Svært at få arbejde
Mogens Christensen deler holdnin-
gen om, at Arriva er en rummelig 
arbejdsplads, og han er glad for at 
have fået chancen for at køre bus. 

”Fra min omgangskreds ved jeg, hvor 
svært det er for mennesker med han-
dikap at få et arbejde. Derfor håber 
jeg, at Arriva kan være et forbillede 
for andre virksomheder, så de kan 

se, at det sagtens kan lade sig gøre 
at arbejde på trods af et handikap,” 
siger han og fortæller, at han har haft 
andre job før – og at de ikke blev af-
sluttet på grund af hans manglende 
fingre.

Hjælper mekanikerne  
Oprindelig tog Mogens Christensen 
en uddannelse som maskinarbej-
der, og han arbejdede da også de 
første ti år af sit arbejdsliv som ma-
skinarbejder på en fabrik i Aalborg. 
Desværre blev han opsagt på grund 
af nedskæringer, og da de tilbød 
ham at tage et erhvervskørekort 
som en del af fratrædelsesgodtgø-
relsen, slog han til. Dermed tog han 
hul på et nyt kapitel i tilværelsen.
”Da jeg havde fået mit erhvervskøre-
kort, prøvede jeg lidt forskelligt. Jeg 
kørte først lidt lastbil, men det var 
ikke lige mig, så prøvede jeg at køre 
bus, og det blev startskuddet til mit 
job i Arriva,” siger han. 

Selv om Mogens har skiftet branche, 
er han stadigvæk interesseret i ma-
skiner, og det kommer mekanikerne 
til gavn, når uheldet er ude.

”Jeg ved jo lidt om, hvordan bussen 
er skruet sammen sådan rent tek-

nisk, og derfor kan jeg forklare dem 
ret præcist, hvad der er i vejen. Det 
sparer mekanikerne for meget tid,” 
siger han. 

På OL-landsholdet 
Mogens Christensens liv vidner om, 
at han har oplevet mere end de fle-
ste. Som barn sejlede han med sine 
forældre på de syv verdenshave, 
fordi hans far var maskinmester på 
et skib. I ungdomsårene var han på 
handikaplandsholdet i svømning 
med deltagelse i de paraolympi-
ske lege i New York (1984) og Seoul 
(1988). Han vandt to sølvmedaljer og 
en bronzemedalje.

Handicap er ingen hindring

Mogens Christensen er buschauffør og født med et handikap, der gør, at han mangler 
nogle af fingrene på sine hænder. Han synes ikke, at det har begrænset ham i tilværelsen 
– tværtimod har det lært ham at klare sig selv.

ManGfoldighed i Arriva
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I min fritid
 
”Vi er efterhånden en del kollegaer, 
som er medlemmer af en vinterbade-
klub. Vi plejer at mødes i klubhuset 
et par gange om ugen, og så hopper 
vi i fjorden. Efterfølgende sidder vi og 
varmer os i saunaen, mens vi vender 
verdenssituationen. Sammenholdet 
og det kolde gys er virkelig godt for 
krop og sjæl,” siger Mogens Christen-
sen. 

Mogens 
Christensen 
Alder: 49 år

Stilling: Buschauffør i Aalborg,  
ansat siden 1999

”
”

Nogle af passagererne 
fortæller mig, at det 
er sejt, at jeg med mit 
handikap kan køre bus

”Alt i livet 
er muligt. 
du skal bare 
kæmpe hårdt 
nok for det”
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ManGfoldighed i Arriva

Da jeg startede hos Arriva, var 
jeg i tvivl om, om det var noget 
for mig. Det virkede som en 
mandeverden. Men jeg blev, og så 
gik det faktisk rigtig godt  
 
Rahat Butt,  
buschauffør i Roskilde
(billedet nedenfor) ”

”
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Det er spændende, at vi 
er så forskellige, men 
det er vigtigt, at vi alle 
bliver hørt
 
Haydar Ali Akodban,  
buschauffør i Esbjerg 
(billedet ovenover)

”

”
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Når 50-årige Tommy Schou Christe-
sen sætter sig ind bag rattet i sin bus 
i Gladsaxe er det ikke til at se, at han 
optræder som Drag Queen ved sær-
lige lejligheder, er gift med en mand 
fra Ghana – og i årevis har levet et 
dobbeltliv som homoseksuel i en 
heteroseksuel hverdag. Men spørger 
man ind til det, har han intet imod at 
fortælle:

”Jeg gider ikke længere rende rundt 
og spille dobbeltspil og være én per-
son på mit arbejde og en anden der-
hjemme. Nu kan jeg bare være den, 
jeg er, og det giver balance i mit liv,” 
siger han.

Ærlighed varer længst
Netop behovet for ærlighed fik Tom-
my Schou Christesen til at være fuld-
stændig åben om sin seksualitet og 
det faktum, at han er hiv-positiv, da 
han sad til jobsamtale i Arriva for 
halvandet år siden. Han mener, at 
man som homoseksuel bliver re-
spekteret på lige fod med alle andre, 
hvis man er åben om sin seksualitet 
på arbejdet, og han er glad for at det 
også har vist sig at være tilfældet i 
Arriva.

”Når en mandlig kollega fortæller om 
sin kone, så fortæller jeg også om 
min mand. Jeg prøver ikke at skjule 

noget, for så er det, at ens kollegaer 
begynder at undre sig over, hvad der 
er i vejen med én, og hvorfor man 
aldrig taler om sit privatliv. Og så 
er det, at snakken begynder,” siger 
Tommy Schou Christesen.

Kollegaer kommer forbi
Efter at det er blevet offentlig kendt 
blandt kollegaerne, at han er homo-
seksuel, oplever han, at folk, der en-
ten er homoseksuelle eller biseksuel-
le, gerne vil tale med ham. 

”De gør det dog som regel, når der 
ikke er andre til stede, fordi de ikke 
er klar til at fortælle omverdenen om 
deres seksualitet. Jeg har det fint 
med, at de kan bruge mig som en 
form for støtte eller rollemodel. For-
håbentlig kan jeg være deres inspira-
tion til selv at springe ud og bekende 
kulør,” siger han. 

Personlige omkostninger
Selvom Tommy Schou Christesen i 
dag er glad for det liv, han lever som 
erklæret homoseksuel, har det også 
haft personlige omkostninger for 
ham.

”I de tolv år, jeg var gift, vidste min 
ekskone godt, at der var noget an-
derledes ved min seksualitet. Det 
fyldte rigtig meget i vores ægteskab, 

og det endte med, at vi måtte gå fra 
hinanden,” siger han. 

I dag har han dog et godt forhold 
til både sin ekskone og deres fælles 
børn, og han har gjort det til sin mær-
kesag at være med til at nedbryde 
fordomme. 

”Jeg har det som mit personlige pro-
jekt at øge samfundets kendskab til 
homoseksualitet. Jeg oplever sta-
digvæk at blive mødt med forskelli-
ge spørgsmål og fordomme om det 
at springe ud som homoseksuel og 
at være hiv-positiv,” siger han og til-
føjer, at han ved siden af sit chauf-
før-job også arbejder som frivillig hos 
AIDS-fondet. 

Her afholder han foredrag og står for 
undervisningen af organisationens 
frivillige. 

Tommy Schou Christesen har taget 
en paraply med til interviewet, fordi 
farverne symboliserer mangfoldig-
hed og LGBT-miljøet (Landsforenin-
gen for Bøsser og Lesbiske – Lesbi-
an, Gay, Bisexual and Transgender). 
Tommy Schou Christesen holder 
af mangfoldighed, og alt hvad den 
medfører. 

taler åbent om seksualitet

Tommy Schou Christesens tilværelse ændrede sig dramatisk, da han i 2001 sprang ud 
som homoseksuel. Beslutningen havde store konsekvenser for ham og hans familie, men 
han er ikke i tvivl om, at det var det rigtige at gøre.
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I min fritid

Tommy Schou Christesen er for ny-
lig blevet gift og familiesammenført 
med sin mand fra Ghana. Samtidig 
bruger han en del tid på sin ekskone 
og sine børn, der betyder utrolig me-
get for ham. 

Tommy  
Schou 
Christesen   
Alder: 50 år

Stilling: Buschauffør i Gladsaxe,  
ansat siden 2011

”
”

Nu kan jeg bare være 
den, jeg er, og det 
giver balance i mit liv

”Jeg har oplevet 
homoseksuelle eller 
biseksuelle kollegaer, 
som har taget 
kontakt, fordi de 
gerne ville snakke om 
deres seksualitet”
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Marianne Bøttger er direktør for Cor-
porate Affairs og ene kvinde blandt 
Arrivas tre direktionsmedlemmer. 
Hun indtrådte i direktionen for tre år 
siden og føler ikke, at det har været 
anderledes for hende at skabe sig en 
karriere i Arriva, end det har været for 
hendes mandlige kollegaer. 

”Jeg underkender dog ikke det 
faktum, at der er et klart flertal af 
mandlige ledere i Arriva. Du skal der-
for  som kvinde kunne navigere i en 
mandsdomineret verden og forstå 
det, der bliver sagt mellem linjerne,” 
siger hun og nævner, at hendes juri-
diske baggrund helt klart har været 
med til at ruste hende til jobbet. 

Hun har en god forståelse for forret-
ningen og de over 4200 vidt forskel-
lige medarbejdere, der udgør selska-
bets fundament – en forståelse, der er 
oparbejdet i de 10 år, der ledte frem til 
pladsen i direktionen, hvor hun arbej-
dede både som koncernjurist, juridisk 
direktør og ansvarlig for HR.

Vasker busser om natten
”Det er min klare opfattelse, at mang-
foldighed er værdifuldt. At se mang-
foldighed som en styrke er med til 
at skabe muligheder for den enkelte  
– og her mener jeg ikke kun i relation 
til Arriva, men også i forhold til andre 
aspekter af tilværelsen,” siger hun.

For Marianne Bøttger er det et privile-
gium at være direktør på en mangfol-
dig arbejdsplads som Arriva, og hun 

sætter en ære i at være synlig og i 
løbende dialog med medarbejderne.

”Jeg har for eksempel vasket busser 
om natten sammen med garagear-
bejderne. Det var utrolig hyggeligt og 
meget lærerigt for begge parter, og 
dermed fik jeg mulighed for at rose 
dem for det store arbejde, de gør 
hver nat. Det er mit håb, at vi i fremti-
den kan knytte endnu stærkere bånd 
til hinanden på tværs af de forskellige 
anlæg i Arriva,” siger hun.

Balance mellem arbejds-  
og familieliv
Marianne Bøttger fortæller, at hun 
trives bedst, når hun formår at ba-
lancere sit familie- og arbejdsliv. 
Derfor er fleksibilitet, planlægning, 
kvalitetstid og hjælp fra forældre og 
svigerforældre nøgleord i hendes 
hverdag. Selvom Marianne Bøttger er 
direktør, prioriterer hun også at være 
en del af sine døtres liv – og sådan 
synes hun, at det skal være for alle 
medarbejdere i Arriva. 

”Der skal være plads til at være bør-
nefamilie i Arriva,” siger hun og for-
tæller, at hun selv løser balancen 
mellem arbejde og familie ved ind-
imellem at køre tidligt hjem for at 
være sammen med sine piger – og så 
logge på arbejdscomputeren senere 
på aftenen.

Chef ’på gulvet’

For direktør Marianne Bøttger er det vigtigt at være synlig og i løbende dialog med Arrivas 
medarbejdere. Hun er ene kvinde i direktionen, men er ikke for fin til at tage ud om natten 
for at vaske busser sammen med garagearbejderne. 
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I min fritid

Marianne Bøttger bruger en del af fri-
tiden ude i sin have. ”Jeg går meget 
op i mine blomsterbede, og selvom 
det er oktober, kan mine georginer 
stadigvæk blomstre,” siger hun og 
peger på blomsterne på bordet.

Marianne og hendes mand er nogle 
rigtige ‘gør det selv’ mennesker. I be-
gyndelsen af år 2000 overtog de en 
gammel villa fra 1920. ”Vi går stadig-
væk og sætter lidt i stand på huset. Vi 
er stort set færdige, men huset er jo 
gammelt, så der er altid noget, som 
lige skal repareres,” siger hun med et 
smil.

Marianne 
Bøttger
Alder: 42 år

Stilling: Direktør for Corporate Affairs, der 
dækker over Kommunikation, HR, HR Legal, 
Jura, HSE og Mangfoldighed. Ansat siden 
2001, de første tre år som koncernjurist, 
hvorefter hun blev udnævnt som direktør for 
Jura og efterfølgende også HR. 

”
”

Uanset, hvor jeg kommer 
hen i Arriva, så er der en 
imødekommenhed, energi 
og en entusiasme, som jeg 
ikke har mødt eller set i 
andre virksomheder

”Jeg er beæret over 
at være med på denne 

rejse, hvor alle 
medarbejdere bidrager 

med deres talenter til 
vores fælles vision. 

Det er en stor gave 
at opleve”
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Det kan godt 
ske, at vi begge 
er muslimer, 
men vi har vidt 
forskellige 
holdninger 
 
Hasnin Hamid Laibi,  
garagearbejder i Roskilde 

”

”
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Vidste du, at ...  
der i Arriva er 28 %  
under 44 år?

”Min far har kørt bus i mange år, og 
det er gennem ham, at jeg har fået 
min interesse for busser. Jeg er me-
get fascineret af den kollektive trafik 
og den teknologiske udvikling på 
området,” siger Morten Rasmussen, 
der elsker, at der er så meget frihed 
under ansvar som buschauffør. 

”Det er mit ansvar, at jeg overholder 
min vagtplan. Jeg føler mig virkelig 
godt tilpas bag rattet, og det er spæn-
dende at møde nye mennesker,” si-
ger han og fortæller, at det især er de 
mange mennesker i jobbet, der gør 
hverdagene til noget særligt. 

Udvidede horisonter
Morten Rasmussen nyder, at der er 
så mange mennesker med forskel-
lige baggrunde i Arriva, og at folk 
er sociale og har lyst til at tale med 
hinanden. Ofte bliver han selv hæn-
gende efter sin vagt for at snakke og 
dele dagens begivenheder. Det er 
der sjældent tid til på selve busruten.   

”Jeg har virkelig fået udvidet min ho-
risont ved at snakke med kollegaer, 
som har en anden kulturel baggrund, 
eller som er ældre end mig. Det er 
rart at få et andet perspektiv på til-
værelsen,” forklarer han.

Som han ser det, er hans kollega-
er rigtig gode til at dele ud af deres  
erfaringer, når han har brug for et 
godt råd:

”Det bedste råd, jeg har fået, er, at 
man skal bevare roen og overblikket, 
når man kører bus. Bliver man stres-
set, ødelægger det ens arbejdsdag 
og kundernes rejseoplevelse,” siger 
han. 

Flere unge buschauffører 
Det eneste, Morten Rasmussen 
umiddelbart går og mangler i sin 
hverdag, er, at der kommer nogle 
flere unge ind som buschauffører. 
Med sine kun 24 år er han den yngste 
buschauffør i Svendborg, og selvom 
han er superglad for sit job og har 
planer om at gøre karriere i Arriva, 
er det ikke alle hans jævnaldrende, 
der ser jobbet bag busrattet som et 
attraktivt karrierevalg. 

”Nogle af mine kammerater mener, 
at jeg kan bruge mine kvalifikationer 
anderledes, men de respekterer mit 
valg, fordi de ved, at jeg laver det, jeg 
brænder for,” siger han og fortæller, 
at han på sigt gerne vil være plan-

lægger, fordi han interesserer sig for 
logistik og planlægning.

Han har allerede talt med sin chef 
om fremtidsplanerne og glæder sig 
til at gøre alvor af dem. Men indtil vi-
dere holder han fast i at komme til at 
køre regionalbus.

Smartphone hjælp
Morten  fortæller, at han trives med 
den stigende digitalisering af bus-
serne, og at han blev udpeget til at 
være projektleder, da Arriva skulle 
indføre smartphone-styring af deres 
køreplaner. 

”Min opgave bestod i at instruere 
mine kollegaer i brugen af smartpho-
nen, og selvom projektet nu er over-
stået, får jeg stadigvæk opringninger 
fra ældre kollegaer, der har brug for 
hjælp. Jeg hjælper altid – også selv-
om jeg har fri.”

udvider sine horisonter 
i jobbet som buschauffør 
Med en alder på 24 år er Morten Rasmussen den yngste buschauffør i Svendborg.  
Han trives med at have kollegaer med mere livserfaring og en anden kulturel baggrund 
end sin egen.
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I min fritid
 
Store dele af Mortens fritid går med 
at være brandmand i det frivillige 
Falck Brandmandskorps i Svend-
borg.

”Når jeg kommer hjem fra arbejde, 
tænder jeg for min pager, og er på 
standby resten af dagen. Jeg bliver 
kaldt ud to-tre gange om ugen,” siger 
han. 

Ud over brandmandstjansen bruger 
Morten Rasmussen tid på at besø-
ge sin kæreste, der læser i Aarhus. 
Egentlig ville han også gerne gå til 
fodbold, men de skiftende arbejdsti-
der hos Arriva og i Falck passer ikke 
sammen med det fritidsønske. Der-
for må han nøjes med at se fodbold 
i fjernsynet og dyrke lidt motion, når 
lejligheden byder sig.

Morten 
Rasmussen  
Alder: 24 år

Stilling: Buschauffør i Svendborg,  
ansat siden 2011.

jeg har været 
interesseret i busser 
siden jeg var dreng. da 
jeg var færdig med min 
HTX-uddannelse, valgte 
jeg at udleve min drøm 
som buschauffør

”

”
”Når jeg sætter 
mig ind i bussen 
om morgenen, er 
jeg min egen chef”
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Suhail Mahmood er nået langt i sin 
karriere i Arriva med en studenterek-
samen, et par suppleringskurser på 
DTU og en stor portion erfaring. Fak-
tisk nåede han at blive driftschef for 
busanlægget i Ejby og sideløbende 
påbegynde en videregående uddan-
nelse, inden han blev headhuntet 
som business controller til Arrivas 
hovedkontor. Et job, der var lidt af en 
omvæltning, og som indimellem får 
ham til at savne suset fra driften.

”På anlægget i Ejby var jeg lige der, 
hvor det hele skete. Der var fart over 
feltet hver dag. Mine arbejdsopgaver 
handlede om at få busserne ud at 
køre på vejene, og der skulle træffes 
vigtige beslutninger flere gange om 
dagen,” siger han og fortæller, at han 
også syntes, at det var skønt at stå 
ude på busholdepladsen og små-
snakke med buschaufførerne over 
en kop kaffe i pauserne.

Omvendt har hans nye job givet ham 
nogle virkeligt spændende arbejds-
opgaver på hovedkontoret og mulig-
hed for at få en mere helhedsoriente-
ret forståelse af økonomien i Arriva.

”Til forskel fra tidligere, hvor mit fo-
kus primært var på mit anlægs øko-
nomi, sidder jeg nu og laver større 

økonomiske beregninger, som i sid-
ste ende har konsekvenser for hele 
Arriva,” siger han.

Uddannelsespapirer er vigtige
Suhail Mahmood og hans kone kom-
mer begge fra Pakistan, og selvom fa-
milielivet med to drenge og et hjem i 
Ishøj ikke levner meget fritid, så har 
Suhail Mahmood altid prioriteret sin 
uddannelse. 

Da han begyndte som business con-
troller, var han kun halvt færdig med 
sin HD i økonomistyring og projekt-
ledelse, men på grund af hans man-
geårige erfaring fra driften både som 
økonomiansvarlig og som driftschef 
var uddannelsen næsten en forma-
litet. Suhail Mahmood var dog fast 
besluttet på at færdiggøre sin ud-
dannelse.

”Selvom jobbet som business con-
troller er krævende, ønskede jeg at 
færdiggøre min uddannelse. Det er 
vigtigt for mig at have et stykke for-
melt eksamenspapir på mine kom-
petencer,” siger han. 

Headhuntet til hovedkontoret

Suhail Mahmoods erfaring fra driften har vist sig at være en værdifuld ballast i hans job som 
business controller på Arrivas hovedkontor. Han oplever, at der især er stor efterspørgsel 
på de erfaringer, der ikke kan tillæres på en traditionel uddannelse.
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I min fritid 
 
Ifølge Suhail flyver hverdagene af 
sted med arbejde og praktiske gøre-
mål, men i weekenderne laver han 
og hans familie, det han kalder for 
’de klassiske familieaktiviteter’.  

”Vi slapper af, spiser på restaurant, 
passer haven, og i sommerhalvåret 
nyder vi at grille, siger han.”

Tidligere har de to kampsportsgrene 
judo og karate fyldt en del i Suhail 
Mahmoods liv.

”Jeg har grønt bælte i karate og nåede 
at blive gradueret med brunt bælte i 
judo, inden jeg stoppede. Faktisk var 
jeg lige begyndt på jiu jitsu, men jeg 
har desværre måtte holde en pause 
på grund af helbredet,” siger han.

”Der kommer ofte 
kollegaer og spørger 
mig til råds – for 
eksempel, når noget nyt 
skal implementeres i 
driften”

Suhail 
Mahmood
Alder: 44 år

Stilling: Business Controller på Arrivas 
hovedkontor, ansat siden 2011

Det er vigtigt for mig 
at have et stykke formelt 
eksamenspapir på mine 
kompetencer

”
”
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Jeg oplever det som 
meget positivt at 
være svensker på en 
dansk arbejdsplads. 
Da jeg blev ansat, var 
det dog lidt af en 
udfordring at følge 
med i samtalerne 
i kantinen. Når 
danskerne talte om 
noget, de havde set i 
fjernsynet, kunne jeg 
ikke tale med om det 
 
Magdalena Klich,  
Business Process Developer på Arrivas hovedkontor ”

”
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Vidste du, at ... 
72% af medarbejderne 
i arriva er over 44 år  
og 21% er over 60 år?

Kundekontakten har altid været om-
drejningspunktet for Bendt Haverslev 
Pedersens arbejdsliv. Hvad enten 
han har arbejdet som automekani-
ker, kørt fisketransport eller arbejdet 
i et tømrerfirma, har det altid været i 
mødet med andre mennesker, at han 
har fundet arbejdsglæden.  

”Det er gennem kundekontakten, at 
jeg har lært at servicere mennesker 
på en ordentlig måde. For mig ligger 
der en personlig tilfredsstillelse i at 
transportere kunderne på en sikker 
måde fra A til B. Jeg nyder at hyg-
gesnakke med de rejsende om løst 
og fast, og jeg hjælper altid med at 
guide dem videre til den næste bus,” 
siger han.

Lærerige forskelle
Bendt Haverslev Pedersen mistede 
sit job i et tømrerfirma sidste år. Fir-
maet drejede nøglen om, og plud-
selig fandt han sig selv siddende i 
arbejdsløshedskøen og kigge på job-
annoncer. 

”Da jeg så en stillingsannonce fra 
Arriva, tænkte jeg, at et job som bus-
chauffør ville passe perfekt ind i min 

livssituation – jeg var lige blevet ale-
ne og havde brug for noget at lave. 
Jeg sendte en ansøgning, blev kaldt 
til samtale og fik jobbet,” siger han 
og trækker på smilebåndet over sit 
held. 

Jobbet som buschauffør sætter ham 
ikke kun i forbindelse med bussens 
mange forskellige passagerer, men 
også med kollegaer, der kommer vidt 
forskellige steder fra. Mennesker med 
vidt forskellige kulturer og oplevelser 
i bagagen. 

”Jeg synes, at det er utroligt spæn-
dende at være på en arbejdsplads, 
hvor jeg har så mange nydanske kol-
legaer. Især når man lærer folk bedre 
at kende, og vi kommer ind under 
huden på hinanden. Eksempelvis 
har jeg talt med en kollega fra Koso-
vo om det, som vedkommende blev 
udsat for under Balkankrigen. Det 
er helt ubegribeligt at forstå de ting, 
som skete dengang. Jeg føler stor 
medlidenhed,” siger Bendt Haverslev 
Pedersen og fortæller, at hans arbej-
de i Arriva er meget vigtigt for ham. 
Det er med til at holde ham i gang.  

Blev buschauffør  
få år før pensionen
Da Bendt Haverslev Pedersen blev arbejdsløs i en alder af 63, troede han ikke, at det ville 
blive nemt at finde et job. I dag er han ansat som buschauffør i Arriva, hvor han nyder sit 
arbejde og de mange forskellige mennesker, han møder. 
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Det bedste ved mit arbejde

”Servicen over for kunderne samt at 
have ansvaret for bussen er det bed-
ste ved mit arbejde,” fortæller Bendt 
Haverslev Pedersen.

I min fritid

Fiskeri og håndbold er Bendts to 
store fritidsinteresser. Hovedparten 
af fiskeriet foregår på Nyborg Havn 
ud for de gamle jernbanemoler, 
hvor han fanger torsk og fladfisk, 
mens han kigger på snøren i vandet 
og oplever en indre ro. 

Derudover har  Bendt i 10 år været 
engageret i Gudmes lokale hånd-
boldklub GOG. Oprindelig blev han 
en del af klubben, fordi hans yngste 
datter spillede der på eliteplan, men 
sidenhen er han blevet frivillig. Dels 
for at give lidt tilbage til den klub, 
der var med til at udvikle hans dat-
ter, men også fordi han synes, der er 
mange gode oplevelser i at være en 
del af klubbens frivilligteam.

Bendt  
Haverslev 
Pedersen 
Alder: 64 år

Stilling: Buschauffør i Svendborg, ansat siden 
2012

”
”

På vores anlæg har 
vi et godt kollegialt 
fællesskab. Vi kan tage 
gas på hinanden, men 
har du brug for hjælp, 
så er kollegaerne  
der altid.

”Jeg kan godt se mig selv 
arbejde en del år endnu. 

Måske til jeg bliver 70 – hvis 
helbredet holder til det. Jeg 

nyder mit job og føler, at det 
holder mig i gang”
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Det er i dag 17 år siden, at 30-årige 
Patrick Manu ankom til Danmark fra 
Ghana sammen med sin mor og sine 
to søskende. I dag arbejder han som 
mekaniker i Arriva, er HSE-repræsen-
tant og medlem af Arrivas ’Mangfol-
dighedsboard’. 

”Det har stor betydning for mig at 
være en del af mangfoldighedsboar-
det og dermed være med til at frem-
me mangfoldighedsperspektivet i 
Arriva.” 

Da han begyndte i Arriva, havde han 
følelsen af, at han måtte arbejde 
ekstra hårdt for at opnå sine kolle-
gaers anerkendelse. Han følte tit, at 
det var op til ham selv at gøre noget 
ved diskriminationen, og at der ikke 
var så meget hjælp at hente. Det er 
en af årsagerne til, at Patrick Manu i 
dag ønsker at gøre en forskel på det 
mere organisatoriske plan.

”Hvis man skal komme diskriminati-
onen til livs, skal problemerne tages 
seriøst og bekæmpes på alle niveau-
er i Arriva,” siger han og fortæller, at 
han stadig af og til oplever fordom-
me i sit arbejde.

”Når jeg oplever den slags i dag, så 
undrer jeg mig over, at folk kan være

så firkantede og sætte én i bås på-
den måde. Jeg prøver ikke at lade 
mig påvirke af det og at acceptere, at 
den slags desværre sommetider er et 
vilkår i min branche,” siger han. 

Patrick Manu ved godt, at det tager 
lang tid at fjerne diskrimination, for-
di det handler om at skabe en hold-
ningsændring hos den enkelte, men 
han mener også, at det er vigtigt ikke 
at tolerere selv den mindste form for 
diskrimination – og at det er vigtigt 
at turde fortælle, når man føler sig 
diskrimineret.

”Dermed ikke sagt, at det er nemt i si-
tuationen,” siger han og anerkender 
dermed, at arbejdet i mangfoldig-
hedsboardet er en løbende proces. 

Hjælper kollegaer med engelsk 
Patrick Manu gør meget for at bygge 
bro mellem forskellige kulturer i Arri-
va, og han er i det hele taget optaget 
af at hjælpe andre i det daglige. Han 
hjælper gerne sine kollegaer med en-
gelsk i dagligdagen, når de engelsk-
sprogede programmer driller.

”De ved, at jeg kan tale engelsk, og 
derfor kommer de tit og spørger om 
hjælp. Jeg er bare rigtig glad for at 
kunne hjælpe,” siger han.

bygger bro mellem kulturer

Patrick Manu kommer fra Ghana og har selv oplevet, hvordan det er at blive diskrimineret. 
Nu vil han gerne være med til at fremme dialogen og tolerancen i Arriva, og han har derfor 
meldt sig ind i Arrivas ’Mangfoldighedsboard’.
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I min fritid

Baptistkirken Triumphant Internatio-
nal Baptist Church i Valby har en stor 
plads i familien Manus hjerte, og det 
er der, de bruger store dele af deres 
fritid. Patrick Manu har været med til 
at starte kirken, og i dag er han dens 
økonomiansvarlige.

På arbejdspladsen deler Patrick ger-
ne sin kristne tro med sine kollegaer, 
når samtaleemnet er religion.

”Mange af mine kollegaer er ateister, 
så når vi nogle gange snakker om re-
ligion, laver de lidt sjov med det, men 
jeg lader mig ikke påvirke. For mig er 
det vigtigste, at de andre ved, at jeg 
er kristen,” siger han. 

Patrick  
Manu 
Alder: 30 år

Stilling: Busmekaniker på værkstedet i 
Gladsaxe, ansat siden 2002. 

Jeg ved, at Arriva har 
værksteder i Østeuropa. 
Det kunne være 
spændende at besøge 
dem og fortælle om, 
hvordan vi arbejder med 
mangfoldighed her i 
Danmark

”Man skal ikke tolerere 
selv den mindste form 
for diskrimination, og 
det er vigtigt at turde 
fortælle, når man føler 
sig diskrimineret”

”

”
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Morten Nissum Larsen elsker at skri-
ve. Og som nyuddannet kandidat 
i kommunikation og virksomheds-
studier fra RUC var det i høj grad 
muligheden for at skrive, der gjorde, 
at han søgte stillingen som kommu-
nikationsmedarbejder i Arriva. Han 
ønskede at være en del af et profes-
sionelt team i en stor organisation 
med et stærkt brand. Han ønskede 
at få lærerige erfaringer. 

Mange bolde i luften
En af de største udfordringer i Morten 
Nissum Larsens hverdag er, at han 
har mange bolde i luften på samme 
tidspunkt.

”Vi har mange projekter kørende 
sideløbende, og der kommer hele 
tiden nye arbejdsopgaver ind fra 
højre. Det kan derfor være svært at 
arbejde struktureret og planlægge 
ens arbejde frem i tiden,” siger han 
og tilføjer, at det høje tempo og de 
mange opgaver gør det rart at have 
en chef, der er tilgængelig: 

”Min chef er altid parat til at give mig 
et godt råd med på vejen. Vi sparrer  
meget i hverdagen, hvilket er med til 
at udvikle mine faglige kompeten-
cer,” siger han. 

Morten Nissum Larsen beskriver sig 
selv som værende bindeleddet mel-

lem den interne og eksterne kommu-
nikation i Arriva, og det bærer hans 
arbejdsopgaver også præg af. Han 
skriver både artikler, laver sundheds-
kampagner, skriver pressemeddelel-
ser og håndterer presseopkald – og 
det er netop alsidigheden i arbejdet, 
der gør, at han virkelig elsker sit job. 

Mere jord under neglene
Inden for de næste par år håber Mor-
ten Nissum Larsen at blive endnu 
bedre til at udfylde rollen som kom-
munikationsmedarbejder. Det vil 
han gøre ved ”at få noget mere jord 
under neglene”.

Han vil skrive tekster til forskellige 
medier og målgrupper og få erfaring 
med pressehåndtering – og i den 
forbindelse er han overbevist om, at 
Arriva er et godt sted at være. Selv-
om han er nyuddannet, får han lov til 
at prøve mange forskellige kommu-
nikationsdiscipliner, og det er han 
glad for. 

nyuddannet får erfaring i  
en stor organisation
27-årige Morten Nissum Larsen er kommunikationsmedarbejder i Arriva og synes, at det 
giver ham en solid erfaring, at være en del af en stor organisation med et stærkt brand og 
alsidige arbejdsopgaver. 

ManGfoldighed i Arriva

68



Det bedste ved mit arbejde

Morten sætter stor pris på, at han 
altid bliver mødt med stor hjertelig-
hed de steder, hvor han kommer – 
og at der ofte bliver serveret kaffe og  
kringle.

I min fritid

Morten bor på Østerbro i København 
sammen med sin kæreste. I fritiden 
bevæger han sig primært i gastrono-
miens og sportens verden. Interessen 
for gastronomi udlever han blandt 
andet hjemme i sit køkken, hvor han 
eksperimenterer med nye smagsop-
levelser. Han er også med i to restau-
rantklubber, hvor han sammen med 
vennerne opsporer spændende re-
stauranter for at nyde en god flaske 
vin og spise et lækkert måltid mad. 
Derudover spiller Morten badminton 
sammen med vennerne og løber en 
del ture. 

Morten  
Nissum  
Larsen 
Alder: 27 år

Stilling: Kommunikationsmedarbejder på 
Arrivas hovedkontor, ansat siden 2013 

jeg kan godt lide at  
have mange bolde i luften 
på samme tid. det giver 
mig mulighed for at 
udvikle mig

”
”

”Jeg har jo arbejdet som 
tjener i en del år, så jeg er 

vant til det direkte sprog fra 
restaurationsbranchen. Jeg 

bliver ikke hylet ud af den på 
grund af jargonen i driften”

69



Vores ambition er at sætte Arrivas mangfoldighed på 
agendaen både internt og eksternt samt anvende 
og fremme mangfoldigheden proaktivt som et 
værdiskabende konkurrenceparameter i Arrivas forretning.

Det vil vi opnå ved at:

Øge kendskabet til mangfoldighed i organisationen

Fokusere på den demografiske situation 

Afdække mangfoldigheden i Arriva

Anvende mangfoldighed som beslutningsgrundlag og 
værdiskabende element 

Kommunikere og videndele resultater og erfaringer

Sikre Arrivas fordele med mangfoldighed som 
konkurrenceparameter 

Synliggøre Arrivas arbejde og succes internt og eksternt

Bidrage og deltage i omverdenens aktiviteter vedrørende 
mangfoldighed

Arrivas ambition  
med mangfoldighed

ManGfoldighed i Arriva
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Arrivas mål 
med mangfoldighedsarbejdet

1: Vi skal fremme mangfoldighed på alle niveauer i Arriva  

2: Vi skal anvende mangfoldighed i udviklingen af Arriva og 
     Arrivas virksomhedskultur

3: Vi skal afspejle vores kunder og bidrage aktivt til initiativer, 
     der positivt fremmer mangfoldighed og lige muligheder i Danmark
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Thomas Eybye Øster
Administrerende direktør
Arriva Danmark A/S

*   Tjenesten koster 0 kr. + alm. takst. 
Udbydes af Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,3, 1300 København K. Tlf.: 3373 5000

Arrivas  
mangfoldighedsindsatser  
Vores mangfoldighedsindsatser hænger tæt sammen med ambitionen og målet for 
mangfoldighedsarbejdet som beskrevet på forrige side. Vi arbejder ud fra tre mål, der 
alle støtter op om Arrivas overordnede vision om at skabe de bedste rejseoplevelser i den 
kollektive trafik. Nedenfor ses et udpluk af Arrivas mangfoldighedsindsatser.

Mangfoldighedsseminar 
Todages ledertræning i 
mangfoldighedsledelse for 
Arrivas øverste 45 ledere.

Bland dig i Byen
Arrivas Corporate Affairs 
Director Marianne Bøttger 
er medlem af København 
Kommunes Mangfoldig-
hedsboard.

CABI
Indmeldelse af Arrivas 
øverste 80 ledere i Virk-
somhedsnetværkCabi, der 
fokuserer på arbejdet med 
socialt ansvar.

CONTACT 
Afholdelse af workshop om 
diskrimination for Arrivas 
tillidsvalgte samt direktion 
med C:NTACT, der er et 
interaktivt forumteater. 

Dansk Flygtningehjælp 
Samarbejde med Dansk 
Flygtningehjælp om deres 
landsindsamling. 
Arriva viste små spots om 
indsamlingen på skærme 
i busser og tog, og mange 
af Arrivas medarbejdere 
deltog i indsamlingen.

Elevdage
Elevprogrammer inklusive 
elevdage, hvor alle elever 
samles. 

Erhvervsguiderne
Samarbejde med Erhvervs-
guiderne, som ledes af 
Center for Socialt Ansvar.
Medarbejdere kan melde 
sig som frivillige erhvervs-
guider (mentorer) for en 
ung person i 6.-9. klasse.

Højtidskalender
Hovedsponsor på Høj-
tidskalenderen, der viser 
forskellige religioners 
højtider.  

ManGfoldighed i Arriva
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Kampagnen ’Stemplet’ 
Samarbejde med Kø-
benhavns Kommune om 
antidiskriminations-kam-
pagnen ’Stemplet’. Arriva 
viste små spots om anti-
diskrimination på skærme 
i busser og tog. 

Virksomhedsforum for 
Socialt Ansvar 
Deltagelse i projektet 
Flekspilot om at ansætte 
personer i fleksjob i maksi-
malt 10 timer om ugen
Arrivas administrerende 
direktør Thomas Øster er 
desuden medlem af Virk-
somhedsforum for Socialt 
Ansvar .

Mangfoldighedsboard 
Oprettelse af et internt 
mangfoldigheds-board 
med 21 medlemmer med 
både ledere og medarbej-
dere.

MIA-prisen 2012
Vinder af Institut for Men-
neskerettigheders MIA-pris 
2012.

Natteravnene
Samarbejde med Natterav-
nene om, at de kan køre 
gratis med Arrivas busser 
og tog.

Københavns  
Mangfoldighedscharter 
Underskrevet Københavns 
Kommunes Mangfoldig-
hedscharter og bakker 
derved blandt andet op 
om følgende:
Mangfoldighed er en styrke
Alle skal have lige mulig-
hed for at være med
Medborgerskab kommer 
alle ved.

Ramadan
Folder med info om 
ramadanen samt gode råd 
til, hvordan man kommer 
gennem fasten på den 
bedst mulige måde.

“I min bus skal der
være god stemning”

Hussam, buschauffør

Københavns

Stå sammen mod diskrimination
/stemplet.kbh




















 

 

 



 

 



 











 

 

Gør en forskel som Natteravn

Vil du vide mere, eller har du lyst til at få  
en uforpligtende prøvetur med Natteravnene?

Kontakt Diversity Manager Pernille Kiær fra Arriva  
via e-mail: pernille.kiaer@arriva.dk
eller Natteravnene på telefon 70 12 12 99  
eller via e-mail: info@natteravnene.dk

Natteravne kører gratis med Arriva

Natteravnene kan køre gratis med alle Arrivas tog og busser 
i hele landet, når Natteravnene udfører deres frivillige  
arbejde på gaden, i bussen eller toget. De skal bære deres 
gule jakker og have deres ID kort på sig.

Gør som andre Arriva-medarbejdere – meld dig som frivillig
Som frivillig Natteravn går du kun de ture, som passer ind 
i din hverdag, f.eks. 5 til 10 gange om året i nogle timer. Du 
går sammen med andre Natteravne og du vælger selv, om 
du vil gå om eftermiddagen, om aftenen eller om natten. 

Natteravnene er ikke et lokalt vagtværn eller opsyn. Det 
er omsorgsfulde voksne, som gerne vil gøre en indsats 
for at skabe et trygt og godt lokalmiljø, livsglæde og  
positivt samvær – primært for børn og unge.

Natteravnene er en mangfoldig non-profit organisation, 
hvor alle er velkomne uanset køn, alder, religion, politisk 
overbevisning og etnisk oprindelse. Der i alt 7000 frivillige 
Natteravne i Danmark og 265 lokalforeninger fordelt over 
hele landet.

Som Natteravn får du blandt andet:

 • Muligheden for at gøre noget for unge i dit lokalområde
 • Et realistisk indblik i nutidens ungdomsliv
 • Et godt netværk med ligesindede, som også ønsker at  
  gøre en forskel
 • Motion og frisk luft

Arne Ladefoged, Lagerbestyrer i  
Arriva Tog, Natteravn i Ribe 

”Jeg er Natteravn for at gøre en synlig  
forskel. Gennem en ganske lille indsats  
er jeg med til at skabe lokal tryghed,  
især blandt børn og unge og indirekte  
med til at forebygge hærværk, vold,  
misbrug og anden småkriminalitet. Jeg får sammen med 
andre Natteravne fornøjelsen af at møde fantastisk mange 
rare unge mennesker i det natteliv, vi som forældre, sender 
vores unge mennesker ud i” .

En god
ramadan

Arriva Danmark – de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

Ungdommens Røde 
Kors Gademægling 
Arrivas medarbejdere 
kunne vælge at give 
deres støtte til Ungdom-
mens Røde Kors’ projekt 
i stedet for at modtage 
en julegave.

Mangfoldig mad
Afholdelse af mangfoldige 
arrangementer med mad 
fra forskellige lande – 
arrangeret og kokkereret af 
medarbejderne.
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Gademægling – en af Arrivas julegaver
Arriva indgik et samarbejde med 
Ungdommens Røde Kors om, at 
medarbejderne kunne vælge at give 
deres støtte til projektet Gademægling 
i stedet for at modtage en julegave. 
Projektet Gademægling er en 
kriminalitetsforebyggende indsats, 
der er målrettet unge mellem 13 og 25 
år. Projektet henvender sig primært til 
unge fra udsatte boligområder. Dette 
projekt er valgt, da Arriva har busser, der 
kører igennem nogle af disse belastede 
boligområder, hvorfor vi gerne vil være 
med til at forbedre forholdene. 

ManGfoldighed i Arriva
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Todages ledertræning i mangfoldighedsledelse  
for de øverste 45 ledere i Arriva

Arrivas seminar om mangfoldighedsledelse omfattede blandt 
andet brug af mangfoldighedsværktøjet ’Med andre øjne’. Kon-
ceptet er, at lederne bliver sminket og dermed prøver at få en 
ny etnicitet, nyt køn eller at være handikappet. Lederne bliver 
sendt ud i byen i nogle timer for at opleve, hvordan verden ser 
ud ’med andre øjne’. Det skaber nogle oplevelser og reaktioner 
på egen krop. 

Mangfoldighedsseminar 
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Nøgleord som beskriver mangfoldighed i Arriva  

Arriva deltog i mangfoldighedsprojektet M+ sammen med 
Foreningen Nydansker og Copenhagen Business School (CBS). 
I forbindelse med projektet blev der gennemført en mindre 
mangfoldighedsundersøgelse i Arriva, hvor medarbejdere og 
ledere skulle fortælle om en situation, de havde oplevet om 
mangfoldighed i Arriva.CBS fortog analysen, og billedet viser, 
hvilke ord medarbejdere og ledere brugte. De største ord er 
dem, som blev brugt flest gange i historierne.
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Fakta  
om mangfoldighed i Arriva 

4202 
medarbejdere 

29% 
nydanske 
medarbejdere

 

 
forskellige 
nationaliteter

87

er over 

60 år

21% 

Yngste
medarbejder er

 14 år 

7
elever

10 
lærlinge 
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14%  
kvinder 

er under 

44 år

28% er over 

44 år

72% 

Gennemsnits-
alderen er 

50år

57 
personer 

Ældste 
medarbejder er 

79 år 
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Skøjtevej 26, 2770 Kastrup   

Tlf. +45 7230 2500 
www.arriva.dk 



Mangfoldighed 

i Arriva 


