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Abstract 

This thesis explores how a new management standard for diversity and equality can contribute to increas-

ing gender diversity in Danish management. To address this issue, we rely on a hermeneutic philosophy 

of science and combine theoretical frameworks grounded in organisational theory and institutional the-

ory. We apply an explorative lens and inductively engage in a qualitative study including empirical inter-

views with eleven expert or elite interviewees. 

 

The first part of the analysis diagnostically investigates the barriers to increase gender diversity in Danish 

management. Based on the findings, the second part of the analysis explores the opportunities and limi-

tations of CSR-related management standards as well as what conditions enable such a standard to be 

institutionalised. We find that the coming management standard for diversity and equality has limited 

potential to solve the deep structural and socially embedded barriers, which is why we turn to discuss the 

implications of hard law versus soft law. Moreover, the analysis finds that there are limited possibilities 

for the institutionalisation of the coming management standard in the Danish society, as policymakers 

and other institutions create few incentives for organisations to adopt the standard. Therefore, we find it 

interesting to discuss how issue framing and narratives about standards might mobilise institutional sup-

port. Finally, we turn to a normative discussion of whose responsibility it is to eliminate the barriers to 

increase gender diversity in Danish management.  

 

We find that the upcoming management standard is not able to spur fundamental change at a societal 

level on its own, due to the underlying structural barriers and lack of support to solve the issue among 

various institutional actors in Denmark. Though, we conclude that the upcoming management standard 

has the potential to contribute to the solution, as it brings legitimacy and attention to the problem and 

provides organisations with concrete tools for how to increase the gender balance in top management. 

However, this requires support from both influential corporations and policymakers, which is why we 

argue that these actors share the responsibility to actively contribute to increasing gender equality and 

diversity in Danish management. Our research contributes to and extends on gender diversity literature 

in a Danish context, as it investigates an unexplored field by applying a novel approach for how to solve 

the complex issue of the lacking gender diversity in Danish management. 
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Kvinders repræsentation på arbejdsmarkedet er et aktuelt tema på den globale agenda. Eksempelvis er 

ligestilling mellem kønnene et af de 17 Verdensmål, som indgår i dagsordenen for bæredygtig udvikling 

frem mod 2030. FN’s udviklingsprogram har sammen med FN-partnere forpligtet sig til Verdensmål 

nummer 5 med formålet om at styrke kvinders rettigheder og muligheder på verdensplan. FN pointerer, 

at eliminering af alle former for diskrimination mod kvinder og piger ikke blot er en basal menneskeret, 

men at det også har en multiplikatoreffekt på tværs af adskillige andre udviklingsområder. 

(Verdensmålene, s.d.) Denne effekt bekræftes i en rapport fra McKinsey Global Institute, der konstaterer, 

at det årlige globale bruttonationalprodukt ville vokse med 26 pct. i 2025, såfremt kvinder var repræsen-

teret i erhvervslivet i samme grad som mænd (Madgavkar, Ellingrud & Krishnan, 2016). Desuagtet er 

kvinder stærkt underrepræsenteret på ledelsesniveau globalt. Ser man eksempelvis på fordelingen af 

mandlige og kvindelige ledere på det europæiske arbejdsmarked, er kun én ud af tre ledere en kvinde. 

Bevæger vi os op på bestyrelsesniveau, falder dette tal til 28 pct., mens det på direktørniveau er nede på 

18 pct. Med andre ord er kvinder ikke repræsenteret i topposterne i samme grad som mænd - på trods 

af, at de i dag udgør omtrent halvdelen af alle ansatte i EU. (Eurostat, 2020) 

 

Ser man på det danske arbejdsmarked, forekommer der ligeledes en ulige repræsentation mellem mænd 

og kvinder på toplederniveau (Dansk Erhverv, 2020). Dette er endda på trods af, at Danmark sammen 

med de øvrige nordiske lande betragtes som globale frontløbere i forhold til kønsligestilling, grundet den 

store opmærksomhed og opbakning til kvindefrigørelsen gennem 1960’erne og 70’erne. (Dahlerup, 

2018). Som følge af denne tilslutning havde Danmark allerede opnået EU’s Lissabon-mål om at øge 

andelen af kvinder i beskæftigelse til over 60 pct. i slutningen af 1970’erne - 30 år før de strategiske mål 

overhovedet blev stadfæstet (Borchorst, 2009; Europa-Parlamentet, 2000). Dog er der sket en stagnation 

de sidste årtier i forhold til Danmarks performance inden for kønsligestilling - særligt på ledelsesgangene 

(Dahlerup, 2018). I dag er det nemlig tre gange mere sandsynligt, at en administrerende direktør i en 

dansk børsnoteret virksomhed hedder Lars, end at personen er en kvinde (Schmidt & Toxvig, 2019, s. 

52). Der er dog gode grunde til at øge kønsdiversiteten i de øverste ledelseslag, idet forskning peger på, 

at man for hver gang man udskifter en mandlig leder i det øverste ledelsesteam med en kvinde, øger 

rentabiliteten med op mod 8 pct. (Christiansen, Lin, Pereira, Topalova & Turk 2016). Imidlertid er der 

et nyt dansk initiativ under opsejling, der potentielt kan fremme kønsdiversiteten i dansk ledelse, nemlig 

en ledelsesstandard for diversitet og ligestilling (Dansk Standard, 2021). 

 

I december 2020 påbegyndte organisationen Samstilling i samarbejde med Dansk Standard samt et nøje 

udvalgt standardiseringsudvalg at udvikle en dansk ledelsesstandard for diversitet og ligestilling. 
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Standarden er formodet færdig i første halvdel af 2022 og er tænkt som et værktøj, der skal hjælpe danske 

virksomheder og organisationer med at opnå en mere ligelig kønsrepræsentation samt at skabe mangfol-

dige og inklusive arbejdspladser. Standarden er inspireret af den lignende islandske standard, som blev 

introduceret i 2013, og som menes at have medvirket til Islands flotte førsteplads på ‘The Global Gender 

Gap Index’ (Chora Connection, 2018). Spørgsmålet er dog, hvorvidt sådan en standard vil have stor 

indflydelse på kønsdiversitet i en dansk kontekst. 

 

På baggrund af ovenstående betragtninger er problemformuleringen for denne afhandling som følger: 

 

Hvordan kan udvikling og implementering af en ledelsesstandard for diversitet og ligestilling 
bidrage til at fremme kønsdiversiteten i dansk ledelse? 

 

Problemformuleringen besvares gennem følgende fire underspørgsmål: 

 

1. Hvordan er kønsdiversitet i ledelse ‘enacted’ i danske organisationer? 

2. Hvilke muligheder, begrænsninger og betingelser påvirker effekten af den kommende le-

delsesstandard i en dansk kontekst? 

3. Hvordan kan issue framing og narrativer mobilisere støtte til den kommende ledelses-

standard? 

4. Hvilke implikationer har frivillige retningslinjer versus lovgivning for udbredelsen og virk-

ningen af den kommende ledelsesstandard? 

 

1.1 Afhandlingens struktur 

For at besvare ovenstående problemformulering vil denne afhandling bestå af et kvalitativt, eksplorativt 

studie. Første del af afhandlingen har til formål at redegøre for afhandlingens relevans samt uddybe, 

hvordan vi bidrager til den eksisterende forskning. I de efterfølgende to kapitler vil vi redegøre og argu-

mentere for afhandlingens teorivalg, hermeneutiske fortolkningsramme, metodeanvendelse og empiriske 

grundlag. 

 

Efter afhandlingens indledende kapitler vil analysens første del undersøge, hvordan kønsdiversitet er ‘en-

acted’ i en organisatorisk kontekst. Anden del af analysen har til formål at undersøge, hvilke muligheder, 

begrænsninger og betingelser der påvirker effekten af den kommende ledelsesstandard for diversitet og 
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ligestilling i en dansk kontekst. Anden delanalyse vil således først undersøge, hvilke muligheder og be-

grænsninger der kendetegner CSR-relaterede ledelsesstandarder efterfulgt af en analyse af, hvilke betin-

gelser der eksisterer for den kommende ledelsesstandards udbredelse og indvirkning på kønsdiversitet i 

dansk ledelse. 

 

Afslutningsvis vil vi indføre vores empiriske resultater i et bredere perspektiv ved at diskutere, hvordan 

og i hvilken grad det er muligt at mobilisere støtte til den kommende ledelsesstandard fra samfundets 

aktører gennem ‘issue framing’ og narrativer. Ydermere vil vi diskutere, hvilke implikationer frivillige 

retningslinjer versus lovgivning har for at mindske den manglende kønsdiversitet på ledelsesniveau. Her-

under vil vi løbende indgå i en normativ diskussion om, hvis ansvar det er at bidrage til at fremme køns-

diversitet i dansk ledelse.  

 

 
                                                                                                                                 Figur 1 

 

1.2 Begrebsafklaring og afgrænsning 

Følgende afsnit vil præsentere og definere en række begreber, som er centrale for afhandlingen. Herefter 

vil vi uddybe afhandlingens afgrænsning. 

 

I denne afhandling benytter vi begreberne kønsdiversitet og ligestilling. I praksis bruges disse termer ofte 

sammen eller arbitrært som udtryk for samme fænomen. Betegnelserne reflekterer dog forskellige 
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koncepter, der har udviklet sig som en del af ligestillingsdiskursen. (Kumra & Manfredi, 2012) Kønsdi-

versitet er hovedbegrebet i denne afhandling, men da vi anskuer ligestilling som en forudsætning for 

kønsdiversitet, vil begge begreber spille en betydelig rolle. Kønsdiversitet vil i denne afhandling blive 

behandlet i en organisatorisk kontekst, og begrebet repræsenterer derfor en ligelig fordeling mellem køn 

i en organisation. I denne afhandling vil opfattelsen af køn være baseret på en binær rammeforståelse, 

hvorfor vi kun medtager kønsdiversitet mellem mænd og kvinder. Derudover opfatter vi ikke kun køn 

som bestående af bestemte biologiske attributter, men som en kulturel kategori, der betinger vores sociale 

sfære (Possing, 2018). Ligestilling mellem kønnene er ifølge Human Rights Careers defineret som: 

 

“Gender equality means that all genders are free to pursue whatever career, lifestyle choice, and 

abilities they want without discrimination. Their rights, opportunities, and access to society are 

not different based on their gender.” (Human Rights Careers, s.d.). 

 

Ligestilling indebærer derfor ikke nødvendigvis, at alle skal behandles på samme vis, men at behov og 

drømme er betragtet som havende lige værdi. Når vi benytter begrebet ligestilling, er det derfor baseret 

på denne definition. 

 

Enactment er et term skabt af professor Karl Weick, og er et afgørende element i processen for at skabe 

mening. Ordet ‘enactment’ kan i nærværende sammenhæng bedst oversættes til handlinger, der skaber 

individers såvel som organisationers betydningsunivers. Udtrykt på anden vis, betegner enactment de 

aktiviteter, der ‘sætter scenen’ for betydningsdannelsen. Enactment-teorien foreskriver, at mening opstår, 

når individer eller organisationer ‘enacter’ ved at handle baseret på deres forståelse af fænomener. I man-

gel på et dækkende dansk begreb samt for ikke at miste betydning benytter vi Weicks egen betegnelse 

‘enactment’ i denne afhandling. (Weick, 1979) 

 

Denne afhandling afgrænser sig til at undersøge kønsdiversitet i dansk ledelse. Vi definerer medlemmer 

af ‘ledelse’ som individer på toplederniveau, herunder bestyrelsesmedlemmer, direktører og vicedirektø-

rer. Vi inkluderer altså både ledelse på det overordnede, strategiske niveau samt den daglige ledelse. Der-

udover vil afhandlingen tage afsæt i en organisatorisk kontekst. Begrebet organisation kan potentielt 

dække over mange forskellige organisationstyper, såsom private virksomheder, offentlige institutioner, 

interesseorganisationer, politiske foreninger, konsortier samt frivillige og internationale organisationer 

(Billing, 2009). Etzion (1975) sondrer mellem normative organisationer, utilitaristiske organisationer og 

“tvingende” organisationer. Denne afhandling vil tage udgangspunkt i utilitaristiske organisationer, der 
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dækker over organisationer, hvor individer er en del af disse med henblik på at modtage en specifik 

materiel belønning. Dog inkluderer vores definition ikke offentlige institutioner, og dækker dermed ude-

lukkende over det private erhvervsliv. Derfor benytter vi begreberne ‘organisation’ og ‘virksomhed’ ar-

bitrært gennem afhandlingen. 

 

1.3 Undersøgelseskontekst og emnebegrundelse 

Nærværende sektion har til formål at beskrive afhandlingens undersøgelseskontekst, herunder redegøre 

for graden af kønsdiversitet i det danske erhvervsliv samt beskrive de nuværende regulerende tiltag, der 

eksisterer for at fremme kønsdiversitet i Danmark. Samlet munder dette ud i en argumentation for emnets 

relevans. 

 

I Danmark er kvinder en stor del af arbejdsmarkedet. I 2019 var 73,2 pct. af kvinder i alderen 16 til 64 i 

beskæftigelse, mens andelen af mænd i beskæftigelse i samme aldersspænd var 77 pct. (Danmarks 

Statistik, 2019a). På uddannelsesfronten har kvinderne dog overhalet mændene. I 2020 havde 24,6 pct. 

af 30-34-årige kvinder nemlig en lang videregående uddannelse, mens 18,6 pct. af mænd havde et tilsva-

rende uddannelsesniveau (Danmarks Statistik, 2020). Tager man kvinders uddannelsesniveau samt høje 

repræsentation på arbejdsmarkedet i betragtning, kan man undre sig over, at der i Danmark alligevel 

forekommer en ulige repræsentation af mænd og kvinder på topniveau. 

 

I 2017 var 37 pct. af de ansatte i den private sektor kvinder, men som ledelseslagene stiger, falder repræ-

sentationen af kvinder. På mellemlederniveau falder kvindeandelen til 26 pct., på bestyrelsesniveau udgør 

kvinder 19 pct., mens der blot er 15 pct. kvinder repræsenteret i direktioner i Danmark. (Dansk Erhverv, 

2020) Billedet forværres yderligere, hvis vi kigger på de administrerende direktører i de 1000 største virk-

somheder i Danmark, idet kun 6,9 pct. af disse har en kvinde i spidsen. Samtidig er der ikke én eneste 

kvinde repræsenteret i bestyrelsen i over halvdelen af Danmarks 1600 største virksomheder. (Philipsen, 

2021) Disse tal er blandt andet årsagen til, at Danmark for nyligt er blevet placeret som nummer 101 ud 

af 156 lande på World Economic Forums ligestillingsmåling over kvindelige ledere. Denne placering 

betyder, at Danmark er blevet overhalet af lande som Rwanda, Nicaragua, Aserbajdsjan og Polen, når det 

kommer til ligestilling på ledelsesgangene. (World Economic Forum, 2021) Fortsætter Danmark i dette 

tempo, vil det tage 102 år før, der er lige så mange kvinder som mænd på de danske ledelsesgange 

(Dalgaard, Lundberg & Saabye, 2019). 
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Danmark halter også betydeligt efter sine nordiske naboer på ligestillingsfronten. Island, Norge, Finland 

og Sverige har ufravigeligt været at finde blandt de fem første på World Economic Forums Global Gen-

der Gap Index, siden den første rapport blev publiceret i 2006, mens Danmark i 2021 er faldet hele 15 

pladser - fra en 14. plads til en 29. plads (Chora Connection, 2018, World Economic Forums, 2021). 

Dette drastiske fald kombineret med Danmarks performance i relation til sine naboer indikerer, at det 

danske erhvervsliv skal komme op i gear, hvis de skal være i stand til at følge med på internationalt plan 

(Philipsen, 2021). Noget tyder dog på, at den danske befolkning ikke er bekendt med denne virkelighed. 

En rapport udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) pointerer, at det faktisk kun er 3 pct. af danske 

mænd, der ser et problem i forhold til kønsdiversitet i Danmark (Poulsen et al., 2019).  

 

Den manglende kønsdiversitet i dansk ledelse forekommer på trods af, at Danmark faktisk allerede har 

en lovgivning, der forpligter de største danske virksomheder til at opstille et måltal for andelen af det 

underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan samt udarbejde en politik for at øge andelen af 

det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer (Erhvervsstyrelsen, 2017, s. 4). 

Denne lovgivning blev stadfæstet i 2012 af den daværende Thorning-Schmidt-regering, men har - som 

de ovenstående nyere tal tydeligt illustrerer - ikke haft en prangende effekt på andelen af kvinder i dansk 

ledelse. Loven indebærer ikke, at virksomheder, som er forpligtet til at opstille måltal, vil blive sanktio-

neret i tilfælde af, at de ikke lever op til deres opstillede måltal. Der kan derimod udskrives bøder, hvis 

virksomhederne ikke oplyser om deres måltal og politikker, som loven betinger. (Philipsen, 2021) 

 

På baggrund af ovenstående beskrivelse af den danske kontekst i relation til kønsdiversitet i ledelse, er 

det relevant at undersøge, hvilke barrierer, der er til stede for at eliminere den manglende kønsdiversitet. 

I forlængelse af dette er det også relevant at undersøge, hvordan den kommende ledelsesstandard for 

diversitet og ledelse kan bidrage til at øge kønsdiversitet i ledelse. Næste sektion vil præsentere en litterær 

indføring i kønsdiversitet for at kortlægge den eksisterende litteratur. 

 

1.4 Litteraturstudie om kønsdiversitet 

Kreitz (2008) definerer diversitet som “any significant difference that distinguishes one individual from 

another” (s. 102). Hun konkretiserer diversitetsbegrebet yderligere ved at pointere, at termen både er 

specifik og kontekstuel, da det henholdsvis fokuserer på individet samt opstår gennem sociale konstruk-

tioner. Typisk inddeles diversitet i fire forskellige kategorier; personlighed, interne karakteristika, eksterne 

karakteristika samt organisatoriske karakteristika. Inden for kategorien ‘interne karakteristika’ figurerer 
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køn, hvilket er omdrejningspunktet for denne afhandling (Kreitz, 2008). Derfor vil den følgende indfø-

ring i litteraturen fokusere på kønsdiversitet - herunder primært kønsdiversiteten på arbejdspladsen. Yder-

mere vil kønsdiversitet på ledelsesniveau være i centrum. 

 

1.4.1 Øget fokus på kønnets rolle i en organisatorisk kontekst 

Køn kom for alvor i spil i den organisatoriske litteratur i 1970’erne, hvor forskere med afsæt i feminisme 

begyndte at undersøge ‘the organizational society’, og hvordan mænd dominerede i denne arena (Kanter, 

1975; Acker & Van Houten, 1974). Dengang fokuserede studier af topledelse hovedsageligt på mænd, 

idet det primært var mændene, der sad på de magtfulde lederposter (Acker & Van Houten, 1974). Acker 

(1990) kritiserer dog 1970’ernes organisationsstudier, idet hun argumenterer for, at de antager, at organi-

sationer er ‘gender-neutral’ - altså kønsneutrale. Kønsneutralitet udspringer af termen ‘neutralitet’, hvilket 

refererer til “an ideal society in which gender and minority markers are insignificant” (Mensi-Klarbach & 

Risberg, 2019, s. 4). Ifølge Acker (1990) er organisationer dog langt fra kønsneutrale, hvorfor hun refe-

rerer til dem som ‘gendered organisations’. Hun anerkender dog, at ‘det kønnede’ kan være svært at få 

øje på i organisationerne - særligt i 1990’erne - idet det mandlige køn primært var repræsenteret. Af samme 

grund mener hun, at kønnets betydning for måden organisationer er konstrueret, er blevet sløret grundet 

den kønsneutrale diskurs, der har floreret i og omkring organisationer. Med udtrykket ‘gendered organi-

sations’ argumenterer hun for, at køn - forstået som en distinktion mellem maskuline og feminine attri-

butter - er en integreret del af de organisatoriske processer, der finder sted. Mere specifikt tillægger Acker 

(2006) det mandlige køn mere magt, og pointerer, at mænd såvel som kvinder gennem kønnede processer 

reproducerer kønsidentiteter, -strukturer og -hierarkier, der favoriserer maskuline værdier. 

 

De tidlige akademiske artikler, der satte fokus på favoriseringen af de maskuline værdier i en organisato-

risk kontekst bekræftes af nyere studier, der indikerer samme tendens; at kvinder endnu ikke er repræ-

senteret i samme grad som mænd på ledelsesgangene (N. Smith, V. Smith & Verner, 2013;  Gregoratti, 

Roberts & Tornhill, 2018; Smith & Parrotta, 2018). De senere års forskning har blandt andet fokuseret 

på linket mellem kvinder i topledelse og finansiel virksomhedsperformance, men resultaterne har været 

tvetydige. Nogle forskere finder en tydelig sammenhæng mellem kvindelige ledere og øget virksomheds-

performance (Abdullah, Ismail & Nachum, 2016; Carter, Simkins & Simpson 2003), andre mener, at 

kvindelige ledere har en negativ effekt på virksomhedens bundlinje (Adams & Ferreira, 2009; Lee & 

James, 2007), mens en tredje gruppe har fået neutrale resultater, der indikerer, at der ingen signifikant 

sammenhæng er mellem kvinder på ledergangen og virksomhedens finansielle performance (Farrell & 
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Hersch, 2005; N. Smith, V. Smith & Verner, 2006). Trods forskningen har produceret tvetydige resulta-

ter, påpeger Gregoratti et al. (2018), at der de seneste år har været en begyndende diskurs blandt virk-

somheder om, at øget kønsligestilling “makes good business sense” (s. 93). De tre forfattere undersøger 

årsagerne til denne diskursændring, og mener, at selvom årsagerne til at arbejde med kønsdiversitet vari-

erer virksomhederne imellem, kan der identificeres tre årsager, som går igen på tværs af organisationsty-

per. Først er det bevist, at de virksomheder, der forbedrer kønsbalancen - særligt på ledelsesniveau - vil 

være mere profitable sammenlignet med dem, der ikke gør noget. Næst er der flere undersøgelser, der 

indikerer, at øget lighed mellem kønnene vil forbedre den globale økonomi generelt, idet talentmassen 

forstørres, når kvinder inkluderes. Den sidste fælles årsag til at arbejde med kønsdiversitet og -lighed 

rækker ud over det faktum, at det er “good for business”, idet den fokuserer på, hvordan kvinders em-

powerment stiger, og hermed mindsker ulighed helt generelt (s. 94). Trods diskursændringen samt de 

nævnte årsager til at ty til handling, mener Gregoratti et al. (2018) ikke, at magtfordelingen mellem mænd 

og kvinder bliver nem at ændre. 

 

Smith et al. (2013) har i deres artikel ‘Why are So Few Females Promoted into CEO and Vice President 

Positions?’ undersøgt de bagvedliggende faktorer, der har været med til at skabe den skæve magtfordeling 

mellem mænd og kvinder på ledelsesgangene. Undersøgelsen tager afsæt i det danske arbejdsmarked og 

viser blandt andet, at tid væk fra arbejdsmarkedet samt andre børnerelaterede beslutninger er vigtige 

faktorer, der bidrager til den skæve kønsbalance i dansk ledelse. Deres undersøgelse viser en tydelig ten-

dens til, at kvinder er højerestående i det huslige arbejde sammenlignet med mænd, og derfor er mere 

tilbøjelige til at forlade arbejdsmarkedet, idet familieværdien for kvinderne overstiger lønnen. (Smith et 

al., 2013) Denne pointe bakkes op af Nentwich & Tienari (2019), der tegner et lignende billede af manden 

som familiens forsørger og kvinden som familiens omsorgsperson. 

 

1.4.2 Det maskulint konnoterede lederideal 

Et andet aspekt i litteraturen om kønsdiversitet berører, hvordan idealet for en leder ofte konnoterer 

maskulint. Nentwich og Tienari (2019) pointerer, at “doing management” ofte er lig med “doing mascu-

linity”, hvilket skyldes, at en leder typisk associeres med konkurrencedygtighed, rationalitet og styrke, 

hvilket alle er værdier, der tilhører det stereotype billede af maskulinitet. At en leders værdigrundlag typisk 

konnoterer maskulint er ikke et nyt fænomen, idet tidligere organisatoriske studier har vist samme ten-

dens. Kanter (1975) pointerer blandt andet, hvordan maskuline værdier blev set som en nødvendighed 

for en organisations effektivitet:  
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“A “masculine ethic” of rationality and reason can be identified in the early image of managers. 

This “masculine ethic” elevates the traits assumed to belong to men with educational advantages 

to necessities for effective organizations: a tough-minded approach to problems; analytic abilities 

to abstract and plan; a capacity to set aside personal, emotional considerations in the interests of 

task accomplishment; and a cognitive superiority in problem-solving and decision-making.” 

(Kanter, 1975, s. 43). 

 

Endnu et element, der er med til at reproducere dette maskuline lederideal er rekrutteringsprocessen. 

Nentwich og Tienari (2019) argumenterer for, at man ubevidst tenderer til at ansætte nogle med karakte-

ristika, der minder om ens egne, hvilket de referer til som homosocialitet. Det betyder, at de nuværende 

mandlige ledere vil ansætte personer, der minder om dem selv, og hermed reproduceres det maskuline 

lederideal. Ifølge Smith et al. (2013) finder homosocialitet dog ikke sted i organisationer med kvindelige 

ledere. Deres undersøgelse viser nemlig, at virksomheder med kvindelige direktører enten ikke adskiller 

sig fra andre virksomheder eller faktisk ansætter færre kvinder i topstillinger sammenlignet med andre. 

Samtidig viser deres undersøgelse, at jo flere kvinder, der er repræsenteret i bestyrelsen, desto større er 

sandsynligheden for, at en mand bliver forfremmet til enten direktør eller vicedirektør (Smith et al., 2013). 

 

Ovenstående indføring i litteraturen omkring kønsdiversitet indikerer, at der siden 1970’erne har været 

en stigende interesse inden for køn og kønsdiversitet som forskningsramme. Resultaterne af denne forsk-

ning indikerer en fortsat ubalance mellem det mandlige og kvindelige køn, hvilken man i organisationerne 

kontinuerligt reproducerer gennem kønnede processer. Samtidig indikerer litteraturen, at idealet for en 

leder konnoterer maskuline værdier, og at dette lederideal fortsat eksisterer grundet en rekrutteringspro-

ces, der styres af homosocialitet. Efter at have klarlagt litteraturens ståsted angående kønsdiversitet, vil 

næste sektion gå i dybden med, hvilke tiltag, organisationer kan anvende for at fremme kønsdiversitet 

baseret på eksisterende litteratur. 

 

1.4.3 Måder at fremme kønsdiversitet 

Der findes forskellige måder, hvorpå organisationer kan fremme kønsdiversitet. Potentielle tiltag kan 

inddeles i lovgivning og frivillige retningslinjer. Lovgivning vil være bindende foranstaltninger, som er 

retsgyldige og derfor skal overholdes, mens frivillige retningslinjer referer til ikke-bindende 
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foranstaltninger såsom vejledninger (Buhmann, 2016). I følgende sektion vil vi komme med eksempler 

fra litteraturen på lovgivende såvel som frivillige foranstaltninger, der kan fremme kønsdiversitet på top-

niveau. 

 

Indførelsen af kvoter er en måde, hvorpå man via lovgivning kan fremme kønsbalancen i ledelse. Ved 

kønskvoter indfører man en minimumsgrænse for det underrepræsenterede køn, som organisationerne 

bliver retmæssigt bundet til. Dette er eksempelvis tilfældet i Norge, Island, Spanien, Frankrig, Belgien og 

Malaysia, hvor regeringerne har indført lovkrav, der kræver, at bestyrelser som minimum har enten 30 

pct., 33 pct. eller 40 pct. kvindelige medlemmer (Gidlund & Lund, 2017). Ifølge Klettner, Clarke & 

Boersma (2016) er fordelen ved denne rationelle metode, at organisationerne bliver tvunget til at handle. 

De fremhæver, at Norge - det første land, der indførte kønskvoter - har skabt en ligelig kønsbalance i 

bestyrelserne, hvilket har medført, at landet internationalt har markeret sig positivt inden for kønsligestil-

ling på topniveau. Dog er der ifølge en anden strømning i litteraturen også ulemper ved indførelsen af 

kvoter. Ifølge Wang & Kelan (2013) risikerer man ved kønskvoter at glemme elementer af den “fairness”, 

man prøver at indføre. De pointerer eksempelvis, at kvoterne ikke kun bør øge antallet af kvindelige 

repræsentanter i bestyrelsen, men derimod også ændre den manglende repræsentation af kvindelige be-

styrelsesformænd og topledere. Denne pointe fremgår også hos Klettner et al. (2016), som pointerer, at 

Norge med sin kvotelovgivning har haft succes med at skabe en balance mellem kønnene i bestyrelserne, 

mens antallet af kvindelige CEOs i Norge er forblevet uændret. De argumenterer for, at hvis det lovgiv-

ningsmæssige mål er at skabe kulturelle ændringer i organisationerne, kan en fleksibel, frivillig ordning i 

nogle tilfælde være mere effektiv end et obligatorisk kvotesystem (Klettner et al., 2016). 

 

Der findes forskellige vejledninger, som organisationer kan læne sig op af, hvis de ønsker at fremme 

kønsdiversiteten i deres organisation. Kreitz (2008) dykker eksempelvis ned i ‘best practice’-eksempler 

og præsenterer “The U.S. Government Accountability Office's (GAO) Principles”. GAO principperne 

består af ni principper, der skal guide virksomhedslederne til at arbejde succesfuldt med diversitet. De ni 

principper indebærer blandt andet engagement og forpligtelse hos topledere, gennemsigtighed samt etab-

lering af et målesystem. Derudover er medarbejderinvolvering også et af de ni principper, hvilket skyldes, 

at en succesfuld implementering af diversitet afhænger af, hvor god en organisation er til at integrere de 

nye tiltag i virksomheden - fra topniveau til de forskellige underafdelinger. (Kreitz, 2008) Selvom Kettner 

et al. (2016) argumenterer for, at en frivillig ordning til tider kan være mere effektiv, når man ønsker at 

skabe kulturelle ændringer, er ulempen, at det netop er frivilligt, hvorfor organisationerne selv skal indse 

vigtigheden i at indføre tiltag til at fremme kønsdiversitet (Buhmann, 2016). 
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Baseret på ovenstående indføring i den eksisterende litteratur om kønsdiversitet i organisationer, samt de 

forskellige metoder og værktøjer, der kan øge denne, er forskning om, hvorvidt udvikling og implemen-

tering af en ledelsesstandard kan øge kønsdiversitet i ledelse bemærkelsesværdigt fraværende. Derfor fin-

der vi det relevant at udfylde dette identificerede hul i litteraturen. På den måde bidrager denne afhandling 

til litteraturen om kønsdiversitet gennem en empirisk funderet analyse, hvor udvikling og implementering 

af den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling undersøges i den specifikke kontekst: 

kønsdiversitet i dansk ledelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2
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For at besvare afhandlingens problemformulering kræver det et teoretisk fundament, der indkapsler de 

underliggende faktorer bag organisationers handlen, samt giver indsigt i, hvordan udvikling og imple-

mentering af en ledelsesstandard kan ændre disse handlinger. Afhandlingens problemstilling er kompleks, 

og derfor finder vi det relevant at kombinere forskellige teoretiske frameworks og perspektiver. Første 

del af analysen vil tage udgangspunkt i Weicks (1979) teori om enactment, som anses for at være en 

central del af den eksisterende organisationsteori. Afhandlingens anden delanalyse vil anvende et institu-

tionelt perspektiv for at undersøge, hvilke faktorer der har indflydelse på udbredelsen af CSR-relaterede 

ledelsesstandarder (Delmas & Montes-Sancho, 2011). Afhandlingen vil løbende anvende andre teoretiske 

værker for at komplimentere det empiriske grundlag. Disse teorier vil blive præsenteret undervejs, når de 

anvendes. 

 

Dynamikkerne i henholdsvis enactment og institutionel teori komplimenterer hinanden samt overlapper 

på visse områder. Enactment skaber i første delanalyse fundamentet for en dybdegående analyse af kog-

nitiv kompleksitet og logikkens natur, hvor institutionel teori i anden delanalyse bidrager med en rigere 

refleksion over kontekst, struktur og kausalitet. Dette hænger sammen med de to delanalysers separate, 

men komplimenterende formål. For at opnå en analytisk ‘fuldstændighed’ bidrager enactment-teorien til 

en mere komplet forklaring på de organisatoriske handlinger og kognitive forståelser hos individer i or-

ganisationer, mens den institutionelle teori faciliterer en mere detaljeret forklaring på den langsigtede 

udvikling i sociale strukturer. Udtrykt på anden vis kan vi via enactment-teorien analysere og forstå dele 

af helheden, hvorefter vi ved brug af institutionel teori kan anskue helheden ved at inkludere et bredere 

perspektiv i form af samspillet mellem flere af samfundets aktører. (Jennings & Greenwood, 2003) 

 

2.1 Enactment-teorien 

For at undersøge, hvordan kønsdiversitet i ledelse opfattes og skabes gennem forforståelse, drager vi på 

Karl Weicks teori om enactment. Weick (1979) introducerer begrebet enactment i sin bog ‘The Social 

Psychology of Organizing’ og præsenterer det som det afgørende element i sin organiseringsteori. Ena-

ctment er en del af processen for at skabe mening, hvilket Weick (1979) refererer til som ‘sensemaking’. 

Meningsskabelse handler om, hvordan individer interagerer i forhold til deres virkelighed. Enactment 

betyder i denne sammenhæng, at individer skaber mening (sensemaking) i verden ved at handle i den 

(enacte) ud fra forestillinger og forforståelser og derefter oplever, hvad de handlinger afføder. Enactment-

teorien er skabt ud fra et organisatorisk perspektiv og tager derfor hovedsageligt udgangspunkt i, hvordan 

individer og organisationer skaber deres egne omgivelser ved at handle i disse. Sådanne handlinger kan 
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være passive eller aktive, tilfældige eller rutinemæssige, systematiske eller usystematiske (Daft & Weick, 

1984). Selvom Weick (1979) ikke præsenterer kommunikation som et isoleret tema, er det nærliggende at 

betragte hans organiseringsperspektiv som en teori om den organisatoriske kommunikation. Vi vil derfor 

benytte teorien til at kortlægge, hvordan vores informanter og øvrige sekundære empiri oplever individers 

og organisationers enactede virkelighed om kønsdiversitet i dansk ledelse. 

 

Almindeligvis klassificeres Weicks (1979) enactment-teori som socialkonstruktivisme, idet den bygger på 

antagelsen om, at tale og handling skaber den virkelighed, individer og organisationer agerer i 

(Langenberg & Wesseling, 2016). Dog kan det hermeneutiske videnskabsparadigme også identificeres, 

idet teorien forudsætter, at forskere er afhængige af fortolkende midler til at formulere det organisatoriske 

liv. Samtidig involverer teorien en række hermeneutiske metoder til at fortolke handling og aktivitet i 

organisationer. (Barrett, Powley & Pierce, 2011) Weicks (1979) opfattelse af fortolkning stemmer overens 

med hermeneutikkens forståelse af fortolkning som et grundvilkår for al menneskelig væren. Den måde 

mening skabes i forhandling mellem synspunkter, stemmer ydermere overens med det, hermeneutikken 

betegner som horisontsammensmeltning. Derfor benytter vi teorien om enactment for at kortlægge, 

hvordan organisationer skaber mening ved at handle på baggrund af forforståelse. 

 

Weick (1979) præsenterer forskellige eksempler på og karakteristika for enactment, som har indflydelse 

på, hvordan medlemmer af organisationer anskuer verden. Det næste afsnit vil først gennemgå 

eksemplerne: ‘enactment of experience’, ‘enactment of limitations’ og ‘enactment of charades’. Derefter 

præsenterer vi karakteristikaene: ‘enactment as bracketing’, ‘enactment as deviation amplification’, ‘en-

actment as self-fulfilling prophecies’ samt ‘enactment as social construction of reality’. 

 

2.1.1 Enactment of Experience 

Første eksempel på enactment, er det Weick (1979) refererer til som ‘enactment of experience’. Han 

argumenterer for, at individer i organisationer forsøger at gøre deres synspunkter mere ens. Denne proces 

er et eksempel på enactment og betyder i praksis, at individer forhandler om, hvordan visse fænomener 

bør beskrives og forstås. Med afsæt i individers forståelse kan fænomener enten være forudgående for 

eller konsekvenser af et andet fænomen. Dette afhænger af, hvor man starter og slutter den kausale cirkel 

- og dermed, hvordan man forstår og enacter virkeligheden. Dette bevirker, at individer eller organisati-

oner med en bestemt opfattelse af en given kausal sammenhæng vil handle ud fra denne opfattelse, mens 

individer eller organisationer med en anden kausal forståelse vil handle i overensstemmelse med denne. 
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(Weick, 1979) Dette begreb kan således benyttes til at afdække, hvordan individer eller organisationer 

opfatter sammenhængen mellem forskellige fænomener ud fra deres handlinger. 

 

2.1.2 The Enactment of Limitations 

I Weicks (1979) andet eksempel på enactment, argumenterer han for, at begrænsninger er baseret på 

antagelser nærmere end handling. Han beskriver, at ledere i virksomheder ofte har en forestilling om 

fiktive begrænsninger, selvom de ikke har afprøvet dem. Den opfattede viden om individers begrænsnin-

ger er derfor ofte ikke baseret på reelle afprøvninger af kompetencer, men snarere på at undgå at afprøve. 

På basis af disse undgåede afprøvninger, konkluderer ledere, at begrænsninger eksisterer i omverdenen, 

og at der dermed er grænser for deres reaktions-repertoire. Dermed skaber individer og organisationer 

selvpåførte restriktioner i forhold til de handlinger, de overvejer og foretager. Pointen er, at den store 

mængde kommunikation, socialisering, konsensusskabelse og indirekte læring, man producerer i organi-

sationer, ofte resulterer i ‘pluralistic ignorance’ i forhold til omgivelserne. Dette opstår, når virksomheds-

ledere ser andre undgå visse procedurer, mål eller aktiviteter og på baggrund af dette konkluderer, at 

denne undgåelse er motiveret af reelle restriktioner i omgivelserne. Jo mere disse handlinger bliver gen-

taget, desto større tendens har organisatoriske ledere til at konkludere, at de kender omgivelserne, selvom 

de ikke har afprøvet dem. Når ledere forstærker hinanden i den overbevisning bliver det i højere grad 

betragtet som gyldig viden. Dette resulterer altså i selvforstærkende uvidenhed. Weicks (1979) pointe er, 

at hvis individer vil ændre deres omgivelser, må de ændre sig selv og deres handlinger for at opdage en 

ny virkelighed. 

 

2.1.3 The enactment of charades 

Sidste eksempel i enactment-teorien er en sammenligning mellem et af hovedprincipperne i enactment 

og processen i den populære selskabsleg, gæt og grimasser. Weick (1979) argumenterer for, at individer i 

organisationer skal udtrykke sin version af et givent emne for at finde ud af, hvad de i virkeligheden 

formidler til observatørerne via disses respons. Dette bevirker, at den omverden, som individer eller 

organisationer bekymrer sig om, skabes af individet eller organisationen selv. Det centrale er, at en orga-

nisation først opdager, hvordan dens handlinger tolkes, når den oplever omgivelsernes reaktion. 
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2.1.4 The enactment of bracketing 

Weick (1979) beskriver enactment som en aktivitet, der inddeler verden i bestemte ordener. Individer, 

der fortolker verden ved at inddele den i en bestemt orden, spejler en del af sig selv i fortolkningen, idet 

individets egne interesser er påvirket af ‘inddelingsprocessen’. Måden, individer inddeler fænomener og 

skaber mening på, er altså formet af bias. Disse bias er indlejret i skemaer og bruges som et udgangspunkt 

for fortolkning (Neisser, 1976). Et kognitivt skema kan forstås som en forkortet, generaliseret og korri-

gerbar organisering af oplevelser, som skaber den indledende ramme for handling og opfattelse. Et skema 

er overbevisningen om, at “I’ll see it when I believe it” (Weick, 1979, s.154). Skemaer kan på den måde 

begrænse oplevelsen af et fænomen. Den aktivitet der foregår, når individer inddeler verden, resulterer 

derfor ofte i selvopfyldende snarere end selvdestruerende profetier. Derfor vil organisationer ofte opleve, 

at de enactede omgivelser er almindelige snarere end sjældne. 

 

Ideen om skemaer kan også spores i Janis (1972) beskrivelse af gruppetænkning. Dette fænomen beskri-

ver, hvordan medlemmer af en gruppe, der er overbevist om et specifikt skema, vil inddele omverdenen 

på en måde, der resulterer i selv-validering, hvilket igen blot forstærker tilknytningen til skemaet. Dette 

kan, som Janis (1972) demonstrerer, resultere i en spiral af fejlvurderinger af situationer eller fænomener. 

Dette stemmer overens med Weicks (1979) påstand om, at hvis et individ har en opfattelse, eksisterer 

der nok kompleksitet og tvetydighed i verden til, at der findes data, der kan verificere denne opfattelse, 

som dermed vil blive tolket som plausibel. Weick (1979) overfører dette til en organisatorisk kontekst og 

argumenterer for, at de fleste “objekter” i organisationer i vid udstrækning består af kommunikations-

mønstre, forestillinger, myter og fortolkninger, som alle skaber betydelig rum for definition og selv-vali-

dering. 

 

2.1.5 The enactment as deviation amplification 

I mange tilfælde af enactment er der en afvigelsesforstærkende struktur, som bevirker, at selv mindre 

forstyrrelser kan vokse sig til store faktorer med store konsekvenser, når de møder et afvigelsesforstær-

kende loop. Weick (1979) præsenterer et eksempel, hvor dem, som deltager og er til stede til bestemte 

arbejds- og beslutningsprocesser, genererer mere viden end dem, der er forhindret i at deltage. Dette 

leder til fænomenet ‘competence multiplier’, hvor store forskelle i kompetenceniveauet oprindeligt ud-

springer fra en mindre afvigelse. 
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2.1.6 The enactment as self-fulfilling prophecies 

Weick (1979) hævder, at organisationer og deres medlemmer handler som om deres omgivelser betinger 

deres adfærd. Sådanne antagelser kan komme til udtryk som selvopfyldende profetier, der begrænser 

organisationens muligheder. En selvopfyldende profeti indebærer opførsel, som afføder en reaktion hos 

andre, der passer til den pågældende opførsel. Hvis man eksempelvis agerer på en præmis om, at der 

eksisterer en selvstændig logik i individers behov, livsstile og efterspørgsel og organisationen handler i 

overensstemmelse med dette, enacter organisationen den orden, som den senere må indrette sig efter. 

Det man tror, er med andre ord, det man handler ud fra - og på den måde påvirker man selv sine omgi-

velser. Problemet med dette er, at individet, der oplever den selvopfyldende profeti, ofte kun ser sin 

opførsel som reaktion på de andres opførsel i stedet for at indse, at man selv har indflydelse på andres 

reaktion. Det samme sker i en organisation. Ledere og medarbejdere handler ud fra antagelsen om logik 

- at deres syn på verden er validt og at andre i organisationen ville handle på samme måde. Antagelsen 

om klarhed får ledere til at se og gøre ting, som skaber en utvetydig og klar omverden, fordi det er lettest 

at få øje på det, du forventer - og sværere at opdage tegn, der tyder på det modsatte. (Weick, 1979) 

 

2.1.7 The enactment as social construction of reality  

Weick (1979) argumenterer for, at den objektive virkelighed er selektivt opfattet, omarrangeret kognitivt 

og forhandlet interpersonelt. Altså påfører individer virkeligheden en orden og skaber derved deres egne 

begrænsninger (jf. sektion 2.1.2). De enactede omgivelser, der er et resultat af organisering af aktiviteter 

(bracketing), er på en måde en anakronistisk, forsinket stimuli. Den mening, der dannes i kraft af organi-

seringsprocessen, følger i princippet efter organisationens handlinger. Omgivelserne er dermed en gen-

givelse af tidligere begivenheder, der er lagret i form af kausale påstande og gjort bindende for nogle 

aktuelle handlinger. Hermed inddrages et strejf af retrospekt, når individer handler på basis af den sociale 

konstruktion af virkeligheden. Weick (1979) udtrykker organiseringsprocessen som følgende “How can 

I know what I think until I see what I say?” (s. 5). 

 

Ovenstående eksempler på og karakteristika af enactment vil i analysens første del benyttes til at belyse 

og forklare forskellige aspekter af vores informanters opfattelse af kønsdiversitet i dansk ledelse ved at 

undersøge, hvordan individers og organisationers enactment skaber barrierer for at øge kønsdiversitet i 

dansk ledelse. 
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2.2 Institutionalisering af CSR-relaterede ledelsesstandarder 

Første delanalyse har til formål at identificere, hvordan fænomenet kønsdiversitet i dansk ledelse er ena-

cted, og dermed, hvilke barrierer der eksisterer for at øge kønsdiversiteten. På baggrund af de identifice-

rede enactede barrierer har anden delanalyse til formål at undersøge, hvordan udvikling og implemente-

ring af en ledelsesstandard for diversitet og ligestilling kan eliminere disse barrierer. Derfor er det relevant 

at identificere, hvilke betingelser, der forudsætter bred implementering af CSR-relaterede ledelsesstan-

darder i organisationer. Vi tager derfor udgangspunkt i betingelserne for institutionalisering for at under-

søge, hvordan institutionelle kræfter forudsætter spredningen af den kommende ledelsesstandard og der-

med potentielt skaber en adfærdsændring, som ændrer den enactede virkelighed i danske organisationer. 

 

Delmas og Montes-Sancho (2011) undersøger, hvordan nationale institutionelle faktorer påvirker imple-

menteringen af en CSR-relateret ledelsesstandard. Med andre ord undersøger de institutionaliseringen af 

standarder på et nationalt niveau. Begrebet institutionalisering dækker over: “The processes by which 

social processes, obligations or actualities come to take on a rule-like status in social thought and action” 

(Meyer & Rowan, 1977, s. 341). For at opnå institutionalisering af en given standard argumenterer Tolbert 

& Zucker (1996) for, at der skal eksistere en social konsensus blandt organisatoriske beslutningstagere 

om værdien af at leve op til denne standard. Tolbert og Zucker (1996) præsenterer tre former for insti-

tutionalisering: præ-, semi- og fuld institutionalisering. Præ-institutionaliseringsfasen kendetegnes ved, at 

der eksisterer et begrænset kendskab til standarden og at der er få, der endnu har implementeret den. I 

semi-institutionaliseringsfasen er standarden forholdsvis udbredt, men endnu ikke implementeret af ma-

joriteten af organisationer. Den tredje fase og fulde institutionalisering er kendetegnet ved, at standarden 

overgår til at blive taget for givet og dermed antages at være normal praksis (Tolbert & Zucker, 1996). 

Idet den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling endnu ikke er færdigudviklet, vil vi ho-

vedsageligt inddrage præ-institutionaliseringsfasen i analysen. 

 

I præ-insitutionaliseringsfasen er det muligt at analysere det spind af institutionelle kræfter, der former 

spredningen af en standard (Delmas & Montes-Sancho, 2011). Den institutionelle sociologiske tilgang 

foreskriver, at regulerende, normative samt kognitive aspekter af det institutionelle miljø påvirker orga-

nisationers tilbøjelighed til at optage nye praksisser. Det regulerende aspekt bidrager til overholdelse af 

regler og love ved at benytte belønninger og sanktioner. Dette aspekt inkluderer også tvangs-isomorfisme, 

hvilket indebærer formelle eller uformelle regulerende pres fra organisationer og instanser, som virksom-

heden har et afhængighedsforhold til (DiMaggio & Powell, 1983). Disse pres efterleves af organisationer 



Side 23 af 130 
 

i forsøget på at opnå legitimitet inden for en bestemt kontekst (Delmas & Monte-Sancho, 2011). Det 

normative aspekt i det institutionelle miljø henviser til forventningerne til, hvad der udgør passende og 

legitim opførsel inden for bestemte organisatoriske sammenhænge. De kognitive aspekter refererer til de 

kulturelle elementer, der styrer organisationers valg - som ofte træffes ubevidst. (Delmas & Montes-San-

cho, 2011) De kognitive aspekter kan derfor spejles i teorien om enactment, idet denne også beror på 

antagelsen om, at handlinger er baseret på forestillinger såvel som forforståelser, som er kulturelt betinget 

(Weick, 1979). 

 

2.2.1 Samspillet mellem regulerende, normative og kognitive aspekter 

På basis af de tre aspekter - regulering, normativ og kognitiv - kan man jævnfør Delmas & Montes-

Sancho (2011) undersøge, hvordan en standard kan udbredes via institutionelle kræfter. Regeringer, 

NGO’er og internationale virksomheder bidrager til udbredelse af en standard ved at fremsætte formelle 

og uformelle regulerende pres, der enten belønner eller sanktionerer organisationer, som henholdsvis 

implementerer eller ignorerer standarden. Regeringer anses for at være hovedaktører, når nye organisa-

toriske praksisser skal udbredes på nationalt plan. Det skyldes regeringernes direkte regulerende magt og 

autoritet til at implementere sanktioner og belønninger. Foruden regeringer kan NGO’er også udøve et 

regulerende pres og derigennem fremme udbredelsen af en standard på baggrund af deres stigende ind-

flydelse på den globale dagsorden, hvorigennem de skaber nye diskurser i samfundet. Slutteligt kan større 

internationale virksomheder også udbrede standarden via tvangs-isomorfisme. Det sker, når internatio-

nale virksomheder kræver, at deres leverandører og samarbejdspartnere kan bevise, at de engagerer sig 

inden for et konkret felt - såsom bæredygtighed, socialt ansvar, sikkerhed eller lignende. (Delmas & 

Montes-Sancho, 2011) 

 

Selvom regeringer, NGO’er og internationale virksomheder kategoriseres som magtfulde institutioner, 

og derfor typisk forbindes med det regulerende aspekt, advokerer teorien for, at en institution simultant 

kan udøve regulerende, normative og kognitive pres. Eksempelvis kan et regulerende eller tvingende pres 

fra magtfulde organisationer på sigt udvikle sig til et normativt pres, når et signifikant antal organisationer 

har implementeret standarden. De normative og kognitive aspekter af institutionaliseringen af en stan-

dard er påvirket af organisationens tidligere positive erfaringer med ledelsesstandarder og geografisk nær-

hed. Tidligere positive erfaringer med ledelsesstandarder former forventningerne til en ny standard, hvor-

for organisationer vil være mere tilbøjelige til at implementere nye ledelsesstandarder. Denne afvejning 

repræsenterer det kognitive aspekt af institutionalisering. Geografisk nærhed kan også fremme 
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spredningen af en standard, idet beslutningstagere opererer på basis af kognitive begrænsninger, som 

resulterer i, at de ubevidst begrænser deres undersøgelsesfelt til kontekster, der er geografisk og kulturelle 

nære. (Delmas & Monte-Sancho, 2011) 

 

Delmas & Montes Sancho (2011) hævder, at det regulerende pres har tendens til at have større indflydelse 

på implementeringen af en standard i den præ-institutionelle fase. Dog kan det regulerende aspekt falme 

over tid, mens normative og kognitive kræfter har tendens til at være mere effektive til at fremme en 

standard i de senere faser af institutionalisering. Når en standard opnår mere vidtspredt implementering 

og tildeles højere legitimitet, bliver det normative pres mere effektivt. Det skyldes, at man gennem be-

lønninger eller sanktioner definerer, hvad der opfattes som idealet, og herved opstår det normative pres 

for, hvordan organisationer bør handle. De to forskere argumenterer imidlertid for, at de normative 

kræfter, der går imod standardens formål også kan være til stede i den tidlige fase af institutionalisering. 

Disse kræfter er præget af en manglende social konsensus blandt organisatoriske beslutningstagere om 

værdien af den praksis, der er indlejret i standarden. Mere specifikt pointerer Delmas & Montes Sancho 

(2011), at normative kræfter kan modsætte sig regulerende kræfter. Sådanne modstandskræfter vil dog 

forsvinde over tid, når standarden opnår fuld institutionalisering. (Delmas & Montes-Sancho, 2011) 

 

Denne teori om institutionalisering af CSR-standarder vil i analysens anden del benyttes til at analysere, 

hvordan institutionelle kræfter er med til at udbrede CSR-standarder. Denne delanalyse vil således belyse, 

hvilke betingelser der gør sig gældende for en succesfuld udbredelse af den kommende ledelsesstandard 

for diversitet og ligestilling i en dansk kontekst. 

 

  



3
metode

-  R U T H  B A D E R  G I N S B U R G  2 0 2 0
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Dette kapitel har til formål at belyse, hvordan problemformuleringen vil blive besvaret. Først vil vi be-

grunde, hvorfor denne afhandling baserer sig på et hermeneutisk videnskabsteoretisk ståsted. Herefter 

følger en indføring i afhandlingens metodiske valg, herunder undersøgelsesdesign, indsamling af empiri 

samt analysetilgang. 

 

3.1 Videnskabsteoretisk ståsted 

Denne sektion vil kortlægge det videnskabsteoretiske fundament for vores afhandling. Herunder vil den 

følgende sektion redegøre for, hvordan paradigmevalget påvirker udvælgelsen af metode, den empiriske 

dataindsamling og teorivalg. Slutteligt vil vi kort argumentere for de videnskabsteoretiske fravalg. 

 

3.1.1 Det hermeneutiske videnskabsparadigme 

Det videnskabsteoretiske perspektiv har implikationer for afhandlingens ontologiske antagelser om, hvad 

der accepteres som virkeligt samt epistemologiske antagelser om, hvordan viden er opnået og anerkendt 

(Egholm, 2014). Derudover er det videnskabsteoretiske ståsted afgørende for afhandlingens anvendte 

metodetilgang. Denne afhandling har sit videnskabsteoretiske ståsted i det hermeneutiske paradigme. 

Derfor vil den følgende sektion uddybe hermeneutikkens karakteristika. 

 

Det hermeneutiske paradigme søger at redegøre for, hvordan individer oplever og fortolker visse fæno-

mener i et kontekstuelt perspektiv (Egholm, 2014). Undersøgelsesfeltet er ifølge hermeneutikken men-

neskeheden, dens kultur og viden. Fortolkning af fænomener og tekster er central for denne videnskab, 

der er orienteret mod individets egen opfattelse snarere end objektivt eksisterende fænomener. Det on-

tologiske standpunkt i hermeneutikken tager udgangspunkt i idealismen og er baseret på et realistisk 

virkelighedsbegreb. Altså antages det, at de opfattelser og meninger, man studerer, eksisterer uafhængigt 

af italesættelse, og at det er op til forskeren at identificere dem og forstå dem kontekstuelt. Opfattelser 

og meninger eksisterer derfor også uafhængigt af forskeren.  

 

Paradigmets epistemologiske antagelse om, hvad der gælder som gyldig viden, og hvordan denne viden 

opnås, er baseret på fortolkning. Viden handler om forståelse og kan opnås af både induktive og deduk-

tive veje. Fra et hermeneutisk synspunkt er formålet således at forstå via subjektive fortolkninger. For-

skerens fordomme og forforståelse former et udgangspunkt og faciliterer bedre og dybere fortolkning af 

det studerede fænomen. Med andre ord afskriver hermeneutikken ideen om værdifri videnskab. 
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Sandhedsbegrebet er fra en hermeneutisk anskuelse baseret på et kohærensprincip. Derfor antager her-

meneutikere, at et udsagn er sandt, hvis det er kohærent med den generelle opfattelse. Det er derfor 

evaluering af relationen med andre fortolkninger og intentioner, der er central for at bedømme korrekt-

heden og troværdigheden af et hermeneutisk udsagn. (Egholm, 2014) 

 

 
                                              Tabel 1 

Inden for hermeneutikken findes forskellige retninger. Denne afhandling tager udgangspunkt i Gadamers 

filosofiske hermeneutik. Den filosofiske hermeneutik er opmærksom på, at kulturen er en integreret del 

af menneskers forståelsesprocesser. Det hermeneutiske videnskabsparadigme foreskriver, at enhver kom-

munikation må forstås ud fra en historisk-kulturel horisont. Fortolkning opstår kun gennem en forståel-

seshorisont, og sproget er mediet for den fundamentale strukturering af vores forståelse (Brier, 2017). 

Fortolkning og forståelse er dermed baseret på det narrative, som er et grundvilkår for den menneskelige 

eksistens. Sproget antages derfor at have en handlingskarakter, der således kan påvirke andre i deres 

meningsdannelse. Gadamer fortolker den hermeneutiske cirkel, som foreskriver en konstant vekselvirk-

ning mellem forforståelse og fortolkning. Udtrykt på anden vis kan man i processen af fortolkning og 

forståelse ikke blot gå lineært frem, men i stedet bør man arbejde med at forstå dele af helheden og 

helheden i dele ved at inkludere kultur, historie og sprog i det studerede fænomen. Gadamers overbevis-

ning er netop, at delene kun kan forstås, hvis helheden inddrages - og vice versa kan helheden kun forstås 

i kraft af delene. Gennem fortolkning kan individer overskride sin tidligere forståelse og derved opnå 

horisontsammensmeltning med det fænomen, der undersøges. På den måde bliver det muligt at opnå en 

ny erkendelse. (Brier, 2017) 
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                                      Figur 2 

 

 

3.1.2.1 Hermeneutikkens implikationer for afhandlingen 

I lyset af det hermeneutiske paradigme søger denne afhandling at opnå viden baseret på vores empiriske 

felts fortolkninger. Det anerkendes, at vi som forskere ikke kan løsrive os fra genstandsfeltet, og at vores 

tolkninger vil være subjektivt funderet og influeret af vores egen forståelseshorisont, da vi er et aktivt led 

i fortolkningsprocessen. (Brier, 2017) 

 

Hermeneutikken studerer individers forståelse af fænomener. Derfor bør det indsamlede empiriske ma-

teriale illustrere individers tanker, forståelser og tilskrivninger af mening. Det hermeneutiske paradigme 

understøtter således afhandlingens empiriske frem for teoretiske omdrejningspunkt. Selvom kvalitative 

metoder anses for at bidrage til hovedparten af viden, bør man ikke afskrive den kvantitative dimension 

for at opnå indgående forståelse af et fænomen. (Egholm, 2014) Vores metodiske tilgang vil derfor pri-

mært være kvalitativt funderet med støtte fra kvantitativ data.  

 

Den hermeneutiske tilgang søger at redegøre for situationer og fænomener i dybden og er derfor velegnet 

til at beskrive tilstande og brede kontekster, der former og influerer handling. Fra et hermeneutisk syns-

punkt er det ikke nok at beskrive, hvordan to adskilte fænomener, som for eksempel kønsdiversitet og 

standarder, påvirker hinanden. Man bør derimod nærmere undersøge, hvordan fænomenerne og deres 

effekter er indlejret i en bredere kontekst (Egholm, 2014). Derfor tager vores afhandling afsæt i det 
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eksplorative undersøgelsesdesign, for at nå frem til en forståelse af kønsdiversitet i ledelse samt potentiel 

effekt af en kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling i den organisatoriske kontekst, som 

fænomenerne optræder i. 

 

Den filosofiske hermeneutik er også reflekteret i vores teorivalg. Weicks (1979) teori om enactment in-

dikerer en evig proces, hvor mening konstant udvikles, påvirkes, bekræftes eller modsiges. Dette spejler 

sig i den hermeneutiske cirkels uendelige samspil mellem forforståelse og fortolkning. Derudover kan 

hermeneutikkens fokus på helhed og kontekst også genkendes i det institutionelle perspektiv, der anskuer 

den brede kausalitet og sociale struktur (Jennings & Greenwood, 2003). 

 

3.1.3 Videnskabsteoretiske fravalg 

Idet vores afhandling har et kommunikativt perspektiv samt benytter teori, der bygger på, at kommuni-

kation har en performativ karakter (enactment-teorien), ville det socialkonstruktivistiske paradigme også 

forekomme som et naturligt videnskabsteoretisk ståsted. Det socialkonstruktivistiske paradigme bygger 

på den samme epistemologiske antagelse som den filosofiske hermeneutik, at viden er historisk og kul-

turelt betinget. Dog bygger socialkonstruktivismen på en anti-essentialistisk antagelse om, at fænomener 

først realiseres, når de anerkendes gennem sproget (Brier, 2017). Dette er forskelligt fra hermeneutikken, 

der, som nævnt, bygger på et realistisk virkelighedsbegreb. Dog opfatter hermeneutikken stadig sproget 

som konstituerende for forståelse og fortolkning, og derfor opfattes sproget som det vigtigste medium 

til at skabe overensstemmelse mellem livsverdener. Derfor reflekteres det hermeneutiske videnskabspa-

radigme både i afhandlingens anvendelse af enactment-teorien samt det institutionelle perspektiv, der 

sammen skaber et helstøbt perspektiv på kønsdiversitet i dansk ledelse. Derudover bidrager hermeneu-

tikkens fokus på forforståelse og kontekst til en dybere forståelse af de fænomener, der undersøges i 

denne afhandling. Derfor argumenterer vi for, at selvom det socialkonstruktivistiske paradigme ville un-

derstøtte afhandlingens kommunikative karakter, er det hermeneutiske ståsted et bedre fundament for at 

opfylde afhandlingens formål. 

 

3.2 Undersøgelsesdesign 

Vi ønsker at undersøge, hvordan en CSR-relateret ledelsesstandard i form af en række opstillede, trans-

parente krav til organisationers arbejde med diversitet og ligestilling kan bidrage til at fremme den ellers 

manglende kønsdiversitet på de danske ledelsesgange. Denne afhandling søger dermed at belyse et 
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fænomen, der eksisterer i en organisatorisk kontekst - altså ude i ‘virkeligheden’. Derfor er vores afhand-

ling empirisk funderet frem for teoretisk. Som følge af afhandlingens empiriske fundament benytter vi 

en induktiv undersøgelsestilgang. Induktive studier tager afsæt i empiri - altså observationer af et givent 

fænomen - og forsøger ud fra disse observationer at opsætte en generel hypotese eller teori om det aktu-

elle fænomen. Et induktivt studie søger altså at drage generelle konklusioner baseret på enkelte observa-

tioner (Andersen, 2013). I denne afhandling er det dog ikke målet at præsentere en almengyldig teori om, 

hvordan man kan fremme kønsdiversitet i dansk ledelse baseret på de foretaget enkeltobservationer. 

Derimod undersøger afhandlingen, hvordan udvikling og implementering af en ledelsesstandard kan bi-

drage til fremgang på området, og derfor kan vi til dels argumentere for, at vores afhandling afviger en 

smule fra den ‘klassiske’ induktive undersøgelsestilgang (Andersen, 2013). Forud for vores empiriske 

undersøgelse har vi forsøgt at forholde os åbent til problemfeltet og beslutte det teoretiske grundlag på 

baggrund af empiriens resultater. Dog anerkender vi qua vores hermeneutiske ståsted, at vi som forskere 

ikke kan løsrive os fra vores egen forforståelse, idet vores tolkninger vil være subjektivt funderet og 

influeret af vores egen forståelseshorisont (Brier, 2017). 

 

Analysen er inddelt i to dele med hvert sit formål. For at besvare vores problemformulering om, hvordan 

udvikling og implementering af en standard kan øge kønsdiversitet i ledelse, finder vi det afgørende først 

at kortlægge de underliggende årsager til den manglende kønsdiversitet i dansk ledelse. Derfor tager den 

første del af analysen udgangspunkt i 11 forskningsinterviews samt komplimenterende sekundær empiri, 

hvorigennem vi søger at afdække forforståelser af fænomenet kønsdiversitet i dansk ledelse samt, hvor-

dan denne forforståelse påvirker individers og organisationers handlen. Altså undersøger vi, hvordan 

kønsdiversitet i dansk ledelse er enacted i en organisatorisk kontekst. Baseret på de empiriske resultater 

fra første delanalyse har analysens anden del til formål at undersøge, hvorvidt og hvordan udvikling og 

implementering af den kommende standard for diversitet og ligestilling kan være et middel til at fremme 

kønsdiversitet i dansk ledelse, samt hvilke betingelser der gør sig gældende for institutionalisering af stan-

darden.  

 

Idet formålet med de to analysedele er forskelligt, varierer undersøgelsesmetoden også. Første delanalyse 

belyser forholdet mellem forforståelse og handling. Den første del af analysen kan dermed kategoriseres 

som en diagnosticerende undersøgelse, der er placeret inden for genren ‘eksplorative undersøgelser’. Den 

diagnosticerende undersøgelse indebærer, at vi på basis af nogle allerede identificerede symptomer - i 

dette tilfælde den manglende kønsdiversitet i ledelse - forsøger at undersøge, hvilke faktorer, der produ-

cerer disse resultater. For at afdække dette undersøger vi genstandsfeltet på basis af udvalgte informanters 
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oplysninger om deres egen forståelse af kønsdiversitet i dansk ledelse samt deres refleksioner over orga-

nisationers forståelse af samme. På baggrund af informanternes oplysninger, forsøger vi at fastslå en mere 

generel forståelse af kønsdiversitet i en organisatorisk kontekst. Denne fremgangsmåde er klassisk inden 

for eksplorative studier, hvor man på baggrund af relativt få personers oplysninger søger at identificere 

mere generelle tendenser. (Andersen, 2013) 

 

Ifølge Andersen (2013) anvendes diagnosticerende undersøgelser ofte som en form for forarbejde til en 

senere undersøgelse. Dette er også tilfældet i vores afhandling, idet den anden delanalyse undersøger, 

hvordan udvikling og implementering af en ledelsesstandard for diversitet og ligestilling kan bidrage til at 

løse det diagnosticerede problem, og dermed øge kønsdiversitet i dansk ledelse. Herunder vil vi først 

undersøge muligheder og begrænsninger forbundet med CSR-relaterede ledelsesstandarder, efterfulgt af 

en analyse af betingelser for udbredelsen af den kommende ledelsesstandard i en dansk kontekst. Af-

handlingens diskussion bidrager til et højere taksonomisk niveau ved at diskutere analysens resultater i et 

bredere perspektiv. Afhandlingens undersøgelsesdesign er illustreret i nedenstående figur. 
 

 
                                                                                     Figur 3 
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3.3 Indsamling af empiri 

Baseret på vores empiriske metodetilgang er vi interesserede i at belyse opfattelsen af kønsdiversitet i 

ledelse hos en række udvalgte informanter. Fordi vi netop ønsker indsigt i forståelsen af et fænomen, 

er vores undersøgelsesdesign hovedsageligt baseret på kvalitativ data. Kvalitativ data kan betegnes som 

det artsbestemte data, der belyser hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder eller udvikles, hvorimod 

kvantitativ data kan bidrage til at undersøge, hvor meget der findes af noget. Valget af kvalitativ data resul-

terer i et kontekstspecifikt empirigrundlag, der ikke gør det muligt at inferere uforbeholdent til en bredere 

kontekst. Det vil sige, at vi ikke kan drage endegyldige konklusioner på basis af vores kontekstbaserede 

empiri. Idet vi på baggrund af vores eksplorative studie søger at identificere generelle tendenser, er det 

derfor afgørende at supplere empirien med sekundær empiri. (Andersen, 2013) Den kvalitative empiri-

indsamling passer ligeledes til afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, idet fokusset på, hvordan noget 

opfattes, passer ind i hermeneutikkens grundantagelse om at forstå via subjektive fortolkninger (Egholm, 

2014). Selvom kvalitativ empiri er omdrejningspunktet for afhandlingen, anvender vi også kvantitativ 

data i form af statistikker (Andersen, 2013). Den kvantitative data bidrager med en bredere indsigt i 

genstandsfeltet ved at finde tendenser og sammenhænge i større datasæt, der rækker ud over vores ind-

samlede primære empiri.  

 

Den næste sektion vil beskrive afhandlingens primære kilder efterfulgt af de sekundære kilder.  

 

3.3.1 Primære kilder 

Primære kilder er kendetegnet ved de materialer, der fungerer som empiri i en given undersøgelse. Det 

kan eksempelvis være interviews, rapporter, casebeskrivelser med mere, og kan typisk defineres som “det 

man skriver om” (Rienecker & Jørgensen, 2012). Primære kilder kan inddeles i to kategorier, nemlig 

primær empiri og sekundær empiri. Primær empiri består af det data, vi selv indsamler, hvorimod sekun-

dær empiri kan kategoriseres som materiale udarbejdet af andre, som i sin oprindelige form er tiltænkt et 

andet formål. Vores afhandling vil drage på primær såvel som sekundær empiri. De næste to afsnit vil 

redegøre for de metodiske overvejelser og valg i empiriindsamlingen. 

 

3.3.1.1 Primær empiri 

Primær empiri er det materiale, vi som forskere selv har indsamlet (Andersen, 2013). Den primære empiri 

i denne afhandling består af 11 kvalitative forskningsinterviews. Interviews er en af de mest udbredte 



Side 33 af 130 
 

metoder til at indsamle empiri i kvalitativ forskning. Det skyldes, at man via interviewet kan opnå viden 

om menneskers livssituation, deres meninger, holdninger og oplevelser (Tanggaard & Brinkmann, 2010, 

s. 29). Forskningsinterviewet er ikke kun en professionel samtale, men et “rum”, hvor viden konstrueres 

løbende i interaktionen mellem interviewer og informant (Kvale & Brinkmann, 2009). På den måde kan 

udviklingen i interviewet relateres til den hermeneutiske cirkel, idet vekselvirkningen mellem forståelse 

og fortolkning er i konstant udvikling. Gennem det kvalitative forskningsinterview søger vi at få et dybere 

indblik i informanternes forståelse af fænomenet kønsdiversitet i ledelse og deres oplevelse af de bagved-

liggende faktorer, der har resulteret i den manglende kønsdiversitet på ledelsesniveau. Ifølge Tanggaard 

og Brinkmann (2010) er den viden, der opnås gennem interviewet, bundet op på den specifikke inter-

viewsituation. Det betyder, at vi som forskere er opmærksomme på, at vi i samspil med informanten er 

med til at forme den viden, der konstrueres i interviewsituationen. Dette hænger igen tæt sammen med 

afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, idet hermeneutikken antager, at alle tolkninger vil være sub-

jektivt funderet og influeret af vores egen forståelseshorisont. 

 

Et forskningsprojekt, som denne afhandling, består typisk af interviews med 10-20 informanter (Tang-

gaard og Brinkmann, 2010). Det er dog som forskere vigtigt at anerkende analysens begrænsninger og 

dermed ikke indsamle mere empiri, end det er muligt at behandle i dybden. Ved denne afhandling har vi 

ikke på forhånd besluttet størrelsen af det empiriske grundlag. Vi har derimod afholdt interviews løbende 

og undervejs vurderet, om nye pointer kom til syne. Da vi oplevede et mætningspunkt, altså at yderligere 

interviews ikke ville bringe nye relevante informationer om vores afgrænsede genstandsfelt, valgte vi at 

stoppe vores empiriske indsamling. Dette oplevede vi efter 11 dybdegående interviews. Vores interviews 

strakte sig over to måneder, hvilket har faciliteret kontinuerlig udvikling i vores egen forståelseshorisont 

og dermed løbende skabt bedre grundlag for relevante interviewspørgsmål. Denne fremgangsmåde kan 

forenes med det hermeneutiske paradigme, der anerkender den evige interaktion mellem genstandsfeltet 

og fortolkning gennem den hermeneutiske cirkel. (Brier, 2017) Valget om at stoppe efter 11 interviews 

betyder, at vores sidste interview blev afholdt den 3. marts. Den viden vi har opnået gennem vores pri-

mære empiri, begrænser sig derfor tidsmæssigt til denne dato, hvilket vil sige, at vi ikke er bekendte med 

yderligere udvikling i arbejdet med den kommende ledelsesstandard efter starten af marts. 

 

Udvælgelse af informanter 

I udvælgelsen af vores informanter benyttede vi en målrettet strategi, der indebar, at vi udvalgte individer, 

der kunne bidrage med unikke, vigtige perspektiver på det studerede fænomen. Denne udvælgelse var 

baseret på vores a-priori teoretiske forståelse af det studerede genstandsfelt. (Robinson, 2014) Rationalet 
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bag at benytte en målrettet strategi var at sikre relevante kategorier af informanter i vores empiriske da-

taindsamling. Vores definerede selektionskriterier var: 

 

Kategori 1:  Individer, der er involverede i udviklingen af den nye, danske ledelsesstan-

dard for kønsdiversitet og ligestilling. 

Kategori 2:  Eksperter og meningsdannere inden for kønsdiversitet. 

Kategori 3:  Repræsentanter fra erhvervslivet, som arbejder med, eller har udtalt sig of-

fentligt om kønsdiversitet i ledelse. 

 

Udover ovenstående selektionskriterier, har vi søgt at udvælge informanter med forskellig demografi. 

Vores informanter differentierer sig derfor på alder, uddannelsesområde og køn og bidrager dermed til 

en relativt bred repræsentation. Selvom vi havde prædefinerede kategorier, som vi fandt relevante for 

afhandlingens undersøgelsesfelt, fandt udvælgelsen af informanter qua vores hermeneutiske ståsted og 

eksplorative undersøgelsesdesign sted løbende. Vi startede vores indsamling af empiri med tre afdæk-

kende interviews. Vi valgte at tale med Niels Madelung, konsulent hos Dansk Standard og aktiv i arbejdet 

med at udvikle den kommende diversitetsstandard samt Annelise Ryberg og Lynn Roseberry, som begge 

er initiativtagere til standarden (Bilag J; Bilag C; Bilag H). Disse interviews refererer vi til som afdækkende, 

idet vi ønskede at blive klogere på arbejdet med den kommende ledelsesstandard for diversitet og lige-

stilling, inden vi fastslog vores endelige problemfelt. Vi anvendte ligeledes samtalerne med Niels Made-

lung, Lynn Roseberry og Annelise Ryberg til at identificere, hvilke andre personer og organisationer, der 

er tilkoblet arbejdet med den kommende standard, og dermed kunne være relevante at inddrage som 

informanter. Derudover har vi på basis af ovenstående selektionskriterier udvalgt informanter ud fra 

deres bidrag til relevante akademiske artikler, debatindlæg med afsæt i kønsdiversitet, fagbøger med vi-

dere. Vores selektionskriterier er baseret på, at vi qua vores eksplorative studie ønsker at præsentere mere 

generelle forståelser af kønsdiversitet i ledelse på basis af relativt få informanters udsagn. Det har derfor 

været essentielt, at de udvalgte informanter har indgående kendskab til genstandsfeltet, idet det højner 

pålideligheden af den indsamlede empiri samt danner grundlag for valide, generelle udtalelser om orga-

nisationers forståelser og handlinger i forbindelse med kønsdiversitet i dansk ledelse. Slutteligt var ud-

vælgelsen influeret af, om informanterne kunne bidrage til at belyse forskellige perspektiver i relation 

til genstandsfeltet. Derfor er vores empiriske grundlag baseret på udtalelser fra forskere, meningsdannere 

og repræsentanter fra erhvervslivet, der er eksperter på, eller arbejder med enten kønsdiversitet eller den 

kommende ledelsesstandard. I nogle tilfælde repræsenterer en informant flere kategorier. Baseret på vores 
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udvælgelseskriterier, blev nedenstående informanter udvalgt for at skabe en nuanceret indsigt i afhand-

lingens problemfelt. Informanterne præsenteres i kronologisk rækkefølge i forhold til interviewtidspunkt: 

 

Niels Madelung 
Kandidatgrad i banking og finance (1977). Konsulent hos Dansk 
Standard. Aktiv i udviklingen af den kommende diversitetsstan-
dard. 

Lynn Roseberry 
Ph.d. i handelslov fra CBS (1999). Initiativtager til den kommende 
diversitetsstandard, samt stifter af On the Agenda ApS. 

Annelise Ryberg 
Social entreprenør og kreativ direktør hos Samstilling. Initiativtager 
til den kommende diversitetsstandard. 

Nina Smith 
Cand.oecon fra Aarhus Universitet (1981). Professor hos Aarhus 
BSS og bestyrelsesformand for Forenet Nykredit. 

Ea Høg Utoft 
Cand.negot fra Syddansk Universitet (2015) samt Ph.d. i virksom-
heders motivation for kønslighed (2020). Post-doc hos Center for 
Forskningsanalyse, Aarhus Universitet. 

Laura Vilsbæk 
Kandidatgrad i religionsvidenskab og virksomhedskommunikation 
(1999). Forfatter, foredragsholder og bestyrelsesmedlem. 

Allan Levann 
Kandidatgrad i litteratur. Stifter og CEO af High Institute Perfor-
mance. 

Christina Ottsen 
Ph.d. i tværkulturel diversitet fra Aarhus Universitet. Stifter af Co-
hera Consult. Aktiv i udviklingen af den kommende diversitetsstan-
dard. 

Camilla Kruse 
Cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet (1997). People & Purpose 
Leader hos Deloitte. Aktiv i udviklingen af den kommende diversi-
tetsstandard. 

Matias Pollmann-Larsen 
Kandidatgrad i Management Engineering fra DTU (2010). Forfat-
ter og partner i Boston Consulting Group. 

Troels Børrild 
Cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet (2007). Chef for ansvar-
lige investeringer hos AkademikerPension. Aktiv i udviklingen af 
den kommende diversitetsstandard. 
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Elite- & ekspertinterviews 

Som anført ovenfor, består vores felt af informanter af forskere, højtstående erhvervsfolk og menings-

dannere. Derfor kan alle vores interviews defineres som enten elite- eller ekspertinterviews. Ekspertin-

terviews foretages med informanter, der har indgående viden eller erfaring inden for et givent område. 

Eksperter kan ses som repræsentanter for en bredere kreds af informanter, idet de kan opfattes, som 

Bogner, Littig og Menz (2009) beskriver det, “as “crystallization points” for practical insider knowledge” 

(s. 2). Derfor kan det være gavnligt at samle empiri hos eksperter, særligt i den eksplorative fase, da disse 

informanter kan bidrage med et velfunderet vidensgrundlag (Bogner et al., 2009). Et eliteinterview er 

ifølge Kvale (2007) et interview, hvor informanten har en magtfuld position i samfundet.  

 

Når man foretager interviews med elitepersoner og/eller eksperter, er det vigtigt, at man informerer om 

formål og betingelser for interviewet (Mikecz, 2012). Derfor har vi i vores første kontakt til informanterne 

tydeligt tilkendegivet afhandlingens omdrejningspunkt, interviewets formål, samt hvilken relation infor-

manten har til problemfeltet (Bilag P). Dertil er et essentielt aspekt at etablere troværdighed for at få 

indblik i informanternes opfattelse af specifikke fænomener. Troværdighed skabes gennem et kendskab 

til informantens erfaring og baggrund (Mikecz, 2012). Derfor kræver det enkelte interview grundig for-

beredelse for at sikre, at vi taler samme faglige sprog som informanten (Kvale, 2007). Denne forberedelse 

bestod af udførlig research af den enkelte informant samt dennes offentlige udtalelser og eventuelle pub-

likationer. Dette forarbejde gav os den nødvendige viden til at udarbejde en interviewguide med de rette 

spørgsmål tilpasset den enkelte informant.  

 

Forberedelse til interviews 

Afhandlingens 11 forskningsinterviews kan alle betegnes som semistrukturerede interviews. Det betyder, 

at vi som forskere på forhånd har forberedt en række spørgsmål, som vil bane vejen for interviewet. Dog 

kan vi qua den semistrukturerede interviewtilgang afvige fra de forberedte spørgsmål, hvis det giver me-

ning ud fra interaktionen med informanten (Tanggaard & Brinkmann, 2010). De forberedte interview-

spørgsmål fremgår af vores interviewguides (Bilag A). 

 

Vores interviewguides består af to typer spørgsmål: forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Forsk-

ningsspørgsmål er teoretiske af natur og søger typisk at finde forklaringer på bestemte fænomener og 

sammenhænge, hvorimod interviewspørgsmål er mere mundrette og ønsker nærmere at tilvejebringe 

mere konkrete beskrivelser af de selvsamme fænomener og sammenhænge. Med andre ord anvendes 

interviewspørgsmålene som et værktøj til at afdække vores forskningsspørgsmål. Vi har forsøgt at opstille 
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interviewspørgsmål, der faciliterer en positiv interaktion med informanten samt øger informantens lyst 

til at tale om sine oplevelser og forståelse af kønsdiversitet i dansk ledelse (Tanggaard & Brinkmann, 

2010, s. 41). Eftersom vores interviews kan betegnes som semistrukturerede, kan samtalerne afvige fra 

de på forhånd opstillede spørgsmål, idet interaktionen styrer interviewets gang. 

 

Vi anvender forskellige spørgsmålstyper strategisk, med henblik på at sikre en vis fremdrift i samtalerne. 

Vores interviewspørgsmål består blandt andet af indledende, opfølgende, sonderende, fortolkende og 

direkte spørgsmål (Tanggaard & Brinkmann, 2010). I næste afsnit vil vi skildre konkrete eksempler på, 

hvordan vi har anvendt de forskellige spørgsmålstyper. 

 

Brug af forskellige spørgsmålstyper 

Vi har startet samtlige af vores interviews med et indledende spørgsmål, der lyder: “Til at starte med 

tænkte vi, om du måske ville fortælle lidt om dig selv og din erhvervserfaring?” (Bilag A). Formålet med 

dette spørgsmål er at give informanten en anledning til at fortælle om sig selv, og finde frem til baggrun-

den for deres perspektiv på kønsdiversitet. For at holde liv i denne fortælling, benytter vi opfølgende 

spørgsmål, såsom: “Du har skrevet en del publikationer, der handler om kønsdiversitet og -ligestilling. 

Hvorfor synes du, det er et vigtigt emne at tage op?” (Tanggaard & Brinkmann, 2010; Bilag A.1). Således 

giver vi vores informant mulighed for at uddybe sin fortælling, og samtidig viser vi, at vi har indsigt i 

dennes tidligere arbejde, hvilket skaber øget troværdighed ved eliteinterviews (Kvale, 2007). I tilfælde, 

hvor vi har søgt en mere detaljeret beskrivelse fra informanten, har vi anvendt sonderende spørgsmål, 

såsom: “Med din erfaring som bestyrelsesmedlem, hvor langt oplever du, at danske virksomheder er nået 

inden for kønsdiversitet?” (Bilag A.6).  

 

Vi har løbende anvendt strukturerende spørgsmål for at guide informanten gennem interviewet. Det ses, 

når vi har spurgt: “Spørgsmålene indtil nu har været mere generelt om kønsdiversitet, og nu vil vi gå over 

til den kommende standard, som I jo er ved at udvikle [...] Hvilken rolle spiller du i forhold til det?” (Bilag 

E, 00:20:12). De strukturerende spørgsmål sikrer, at vi styrer interviewet i en retning, som er nyttig for 

vores afhandlings overordnede fokus. Vi har samtidig løbende forsøgt at bekræfte, at vi har forstået vores 

informant korrekt. Det har vi gjort ved at anvende fortolkende spørgsmål, som: “De [red: virksomhe-

derne] har måske ikke helt endnu konkrete tiltag, de anvender for at fremme diversitet, men de er åbne?” 

(Bilag E, 00:05:25). Vi har forsøgt at skabe elementer af genkendelighed på tværs af vores interviews ved 

eksempelvis at afrunde samtlige interviews med et direkte spørgsmål. Her har vi spurgt vores informanter: 

“Hvis ansvar mener du, det er at øge kønsdiversitet i ledelse?” (Bilag A). Vi har stillet informanterne dette 
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spørgsmål, fordi vi ønsker indsigt i deres egen forståelse og holdning. Vi er bevidste om, at vi løbende i 

vores interviews har stillet komplekse spørgsmål, der kræver dybere refleksion. Derfor har vi tilladt tavse 

øjeblikke i vores interviews, hvor vi har givet informanten tid til at gennemtænke sit svar. Tavshed kan 

netop være et relevant værktøj, som muliggør, at vigtig og gennemtænkt information fremkommer af 

samtalen. (Tanggaard & Brinkmann, 2010) 

 

3.3.1.2 Sekundær empiri 

Sekundær data er det materiale, som andre har indsamlet og som i sin oprindelige form er tænkt til et 

andet formål (Andersen, 2013). Denne afhandling benytter blandt andet sekundær empiri i form af rele-

vante interviews udarbejdet af andre. Vi benytter tre interviews fra bogen ‘Sådan kommer der flere kvin-

der på ledelsesgangen’, der indeholder interviews med Executive Vice President i Salling Group, Louise 

Gade, kultursociolog Emilie van Hauen og ph.d. i psykologi og tværkulturel diversitet Christina Lunds-

gaard Ottsen. Sidstnævnte er også en af informanterne i vores forskningsinterviews. Foruden disse se-

kundære interviews inddrager vi også diverse lovtekster samt artikler, debatindlæg med mere fra danske 

aviser og tidsskrifter. Vi inkluderer ligeledes kvantitativ sekundær empiri i form af statistikker over ek-

sempelvis kønsrepræsentationer i organisationer, husligt arbejde og barsel samt rangeringer af nationers 

performance inden for ligestilling. 

 

3.3.2 Sekundære kilder 

Sekundære kilder består af de materialer, der hjælper til fortolkning af den indsamlede empiri. Udtrykt på 

anden vis kan sekundære kilder sættes lig med undersøgelsens teoretiske udgangspunkt. Rienecker og 

Jørgensen (2012) definerer sekundære kilder, som “det vi bruger til at bearbejde (analysere og forstå) 

vores stof med og støtte argumentationen” (s. 174). De sekundære kilder i denne afhandling består af en 

række akademiske artikler og bøger, der fungerer som teoretisk fundament for afhandlingens analyse og 

diskussion. Disse kilder er specificeret og beskrevet i afhandlingens kapitel 2 eller vil blive beskrevet 

undervejs, når de anvendes. 

 

3.3.3 Datakvalitet 

Når man arbejder med dataindsamling, er det vigtigt at sikre, at de empiriske resultater er retvisende. De 

skal altså være gyldige, pålidelige, præcise og repræsentative (Riis, 2012, s. 346). Derfor har vi forsøgt at 

sikre høj validitet og reliabilitet i den indsamlede data.  
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Validitet skal sættes i relation til termerne gyldighed og relevans, hvor gyldighed repræsenterer sammen-

hængen mellem undersøgelsens teoretiske og empiriske ståsted, mens relevansen baseres på empiriens 

aktualitet i relation til problemformuleringen. Med andre ord vurderer validiteten, i hvilken grad under-

søgelsen undersøger det, den har til hensigt. Reliabilitet angiver graden af troværdighed og konsistens. 

Derfor vurderes reliabiliteten typisk ud fra, om undersøgelsens resultater er reproducerbare på et senere 

tidspunkt af en anden forsker. Reliabilitet angiver pålideligheden af den indsamlede empiri og dermed, 

hvor sikkert og præcist man har undersøgt det afgrænsede problemfelt. (Andersen, 2013) 

 

For at sikre validiteten i denne afhandling, har vi tilstræbt at indsamle tilstrækkelig empiri og dermed 

bygge vores analytiske resultater på udtalelser fra en bred vifte af informanter med forskellige perspekti-

ver og forståelser. Ifølge Kvale (2007) er det helt essentielt for undersøgelsens kvalitet og gyldighed, at 

man verificerer de udtalelser, interviewpersonen tilvejebringer. Derfor har vi inddraget sekundær empiri 

med det formål at supplere og styrke resultaterne fra den primære empiri. Denne sekundære empiri består 

både af kvalitativ data i form af rapporter og videnskabelige artikler samt kvantitativ data i form af stati-

stikker. Kombinationen af kvalitative og kvantitative data har resulteret i metodetriangulering, idet vi har 

inddraget forskellige empiriske kilder for at belyse afhandlingens problemstilling fra flere vinkler. Meto-

detriangulering er fordelagtig, da det imødekommer potentielle begrænsninger ved kun at benytte en form 

for empirisk data. Derfor bidrager metodetriangulering til afhandlingens gyldighed og skaber validitet. 

Afhandlingens reliabilitet sikres gennem korrekt brug af vores angivne teori og metode. (Andersen, 2013) 
 

Eftersom interviews i høj grad er en personlig dataindsamlingsmetode, kræver det et vis niveau af tillid 

mellem forskeren og informanten. Ideelt set bør vi som forskere derfor skabe en behagelig atmosfære 

ved at afholde interviews i fysiske omgivelser, informanten kender. (Fergus, 2011) Idet afhandlingens 

primære empiri er indsamlet under Covid-19 pandemien, mere præcist under Danmarks anden lockdown, 

var vi imidlertid ikke i stand til at foretage interviews ansigt til ansigt. Hindringer, der umuliggør inter-

views med fysisk tilstedeværelse, er ikke en nylig udfordring for forskning, idet tidsmæssige og økonomi-

ske begrænsninger samt geografisk adskillelse ofte skaber en barriere for at mødes fysisk (Cater, 2011). 

Vi gennemførte interviewene digitalt via Microsoft Teams, da kvaliteten ved videosamtaler er forbedret 

betydeligt og mange af de problemer, der historisk har været associeret med mediet, er stort set ikkeeksi-

sterende i dag (Hooley, Wellens & Marriot, 2012). Ved at anvende video, har vi bevaret muligheden for 

gensidig tolkning af kropssprog. Derfor var interviewene på trods af, at de ikke kunne udføres fysisk, 

alligevel kendetegnet ved kommunikativ kvalitet, som faciliterede udviklingen af en fælles forståelse. Dog 
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har det faktum, at interviewene er afholdt online, potentielt skabt en vis distance mellem os som inter-

viewer og informanten. At interagere i en fysisk ramme faciliterer trods alt et mere komfortabelt miljø 

for samtale, idet det i højere grad tillader forskeren og informanten at læse og fortolke kropssprog og 

mimik samt skabe et naturligt flow i interaktionen. En anden ulempe ved online interviews er, at infor-

manten i højere grad har tendens til at blive distraheret af sine omgivelser, hvilket risikerer at skade den 

empiriske kvalitet (Hooley et al., 2012). Denne konsekvens oplevede vi i flere interviews - eksempelvis i 

form af forstyrrelser fra kollegaer eller telefoniske afbrydelser (Bilag D; Bilag F). Dette skabte et unaturligt 

brud i dialogen, som momentvis forstyrrede samtale-flowet. Dog vurderes det, at eftersom vi er et år inde 

i pandemien, er mange af os omstillet til en mere digital hverdag, hvorfor vi ikke mener, at det online 

format har begrænset vores empiriske indsamling markant. Den relative anonymitet og det reducerede 

sociale pres, der opstår som følge af online interaktion, skaber måske endda større komfort, og kan der-

med give mere autentiske data (Bolderston, 2012). 

 

3.3.3.1 Kritik af data  

Vores afhandling søger at undersøge kønsdiversiteten i dansk ledelse - eller nærmere manglen på samme. 

I udvælgelsesprocessen af informanter stod det hurtigt klart, at der er et overtal af kvinder, der har udtalt 

sig inden for dette område. Dette har bevirket, at der findes en overvægt af kvinder blandt vores infor-

manter. Ud af de 11 interviews er syv af dem kvindelige informanter mens fire er mandlige. Vi har aktivt 

arbejdet for at sikre en nogenlunde ligevægt mellem mandlige og kvindelige informanter for at få et ba-

lanceret og nuanceret empirigrundlag, og dermed sikre validiteten.  

 

3.4 Analysetilgang 

Eftersom vi i vores afhandling ønsker at undersøge, hvordan en standard i form af en række frivillige, 

transparente krav kan bidrage til at fremme kønsdiversitet i dansk ledelse, baserer vores analyse sig pri-

mært på de forskningsinterviews, vi har indsamlet (Tanggaard & Brinkmann, 2010). Denne sektion går 

derfor i dybden med databehandling og analysetilgang for det indsamlede materiale. 

 

Kvale (2007) pointerer, at “to transcribe means to transform, to change from one form to another” (s. 

93). At transskribere kan dermed beskrives som en oversættelse fra et sprogligt medie (det talte) til et 

andet (det skriftlige). Det talte sprog vil typisk indeholde ufuldendte sætninger, hvor man løbende vender 

tilbage til tidligere uafsluttede sætninger. Dette betyder, at dialogen, når den skrives ned, hurtigt kan 

fremstå rodet og usammenhængende. Når man transskriberer, er det vigtigt, at man er konsistent med 
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sin metode. Vores transskriptionsstrategi er gennemgående detaljeret og medtager ufuldendte sætninger 

samt fyldord. Vi har anvendt transskriptionssystemet Konch, som har udarbejdet første udkast af trans-

skriptionen, hvorefter vi har lyttet filen igennem, tilpasset og sikret den korrekte oversættelse fra det talte 

til det skriftlige medie. (Tanggaard & Brinkmann, 2010) 

 

3.4.1 Kodningsprocessen 

For at forstå vores forholdsvis store empiriske indsamling af primære kilder anvender vi kvalitativ kod-

ning. Mere præcist anvender vi ’open’ og ’axial coding’ (Strauss & Corbin, 1998).  

 

Strauss & Corbin (1998) definerer open coding, som: “The analytical process through which concepts 

are identified and their properties and dimensions are discovered in data” (s. 101). Vi benytter åben 

kodning for at specificere og eksaminere vores empiri og dermed vurdere forskelle og ligheder. Koder 

skabes arbitrært baseret på vores fortolkning og fokus for denne afhandling. Det er derfor værd at be-

mærke, at andre forskere med en anden baggrund og forforståelse potentielt ville skabe andre kategorier 

og koder. Det er vigtigt, at koderne er funderet i den specifikke kontekst, udtalelserne optræder i (Strauss 

& Corbin, 1998). Udtrykt på anden vis skal vores informanters udtalelser samt øvrige sekundære empiri 

altså forstås og kodes med øje for de betingelser, der er indlejret i udtalelserne og bør derfor ikke tolkes 

uden for konteksten. 

 

Efter den indledende kodningsproces, hvor et væld af koder opstod på baggrund af det empiriske mate-

riale, grupperede vi de koncepter, hvor der forekom en vis lighed, under mere abstrakte, forklarende 

kategorier. Vi formede disse kategorier ud fra empirien. Kategorierne beskriver bestemte fænomener, der 

kan karakteriseres som vigtige analytiske ideer, som udspringer fra den empiriske data og skildrer proble-

mer, bekymringer, udfordringer og andre forhold, der forekommer vigtige for det analyserede genstands-

felt. Derfor beror de identificerede kategorier på vores faglige baggrund samt afhandlingens forsknings-

kontekst. Dog er det afgørende, at vi som forskere har forholdt os åbent til koderne og forsøgt at lade 

koderne opstå på baggrund af empirien. På den måde undgår vi, at kategoriseringer bliver influeret af 

teoretiske koncepter, hvilket kan skabe visse bias i fortolkningen af empirien. (Strauss & Corbin, 1998) 

Denne induktive frem for deduktive kodningsproces er ligeledes i tråd med afhandlingens induktive un-

dersøgelsesdesign. 
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Der findes flere variationer af åben kodning. Åben kodning kan foregå på ord-, sætnings-, paragraf- eller 

dokumentniveau. I denne afhandling består den åbne kodning af en kombination af ‘line-by-line’ kod-

ning, hvor vi følger dataene tæt og koder sætning for sætning, samt paragraf kodning, hvor vi nærmere 

identificerer den primære ide med paragraffen. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

Da empirien var gennemarbejdet med åben kodning, påbegyndte vi axial kodning. Axial kodning 

beskrives af Strauss og Corbin (1998) som “the process of relating categories to their subcategories” (s. 

123). Formålet med axial kodning er at påbegynde processen ved at ‘gensamle’ den data, som vi opdelte 

under åben kodning. Axial kodning består af at relatere de skabte kategorier til subkategorier for at forme 

mere præcise og fuldendte forklaringer af de identificerede fænomener. En subkategori karakteriseres ved 

at besvare spørgsmål om de udvalgte fænomener såsom ‘hvem? hvor? hvornår? hvorfor? hvordan? med 

hvilke konsekvenser?’ med videre, og tilfører således forklarende elementer til de identificerede koncep-

ter. Subkategorierne blev tydelige i takt med at vores kodningsproces fremskred. De ovennævnte spørgs-

mål hjælper os med at kontekstualisere et fænomen og dermed placere det i en betinget struktur samt 

identificere måden, hvorpå kategorien er manifesteret. Med andre ord muliggør subkategorierne at rela-

tere struktur til proces. Det er afgørende at relatere disse begreber, idet struktur skaber omstændighederne 

for de forhold, fænomenerne opstår i. Processen betegner derimod forskellige individers og organisatio-

ners handlinger samt interaktion med de forhold. Derfor studerer vi både struktur og proces for at af-

dække den dynamiske og udviklende natur af fænomener. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

Den indledende åbne kodningsproces resulterede i 46 koder og 843 referencer på tværs af de 11 forsk-

ningsinterviews samt interviews fra den sekundære empiri. På baggrund af de 46 koder dannede vi fem 

subkategorier via axial kodning for at bringe empirien tilbage til en sammenhængende helhed. Denne 

proces involverede at sammenligne, regruppere samt sætte koderne i relation til hinanden og herved opnå 

et højere abstraktionsniveau. I tabel 2 opsummerer vi alle afhandlingens koder. Tabellens venstre side 

illustrerer de koder, som udspringer af den åbne kodning, mens højre side viser resultatet af axial kodning. 

Denne kodningsproces leder til vores analyse. 
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  Manglende motivation 
  Strukturelle barrierer 

• Barsel 
• Biases 

o Minimere bias 
• Den danske mentalitet 
• Fortællingen om kvindelige ledere 
• Fortællingen om meritokratiet  
• Manglende opbakning til kønsdiversitet 
• Organisatoriske forhold 
• Rekrutteringsprocesser 
• Stereotyper kønsroller 

o Kvinders udfordringer 
o Mandsdomineret ledelse 
o Mænds forcer 

• Tradition, vaner og kultur 
  Ulemper ved diversitet 

Barrierer for kønsdiversitet i 
dansk ledelse 

  Definition af diversitet og kønsdiversitet 
• Ligestilling versus diversitet 

Italesættelse af  
kønsdiversitet 

  Afgørende for succes 
  Aktører med et ansvar 
  Det gode argument 
  Det gode eksempel 
  Efterspørgsel på håndtering af kønsdiversitet 
  Værktøjer til at fremme kønsdiversitet 
  Evidens fra forskning 
  Intention versus handling 
  Kønsbestemt opbakning 
  Ledelsens rolle 
  Lovgivning og dets konsekvenser 
  Motivation til at arbejde med kønsdiversitet 
  Positive tendenser indenfor kønsdiversitet 
  Verdensmål som ramme 

Initiativer til at  
fremme kønsdiversitet 

  Fordele ved kønsdiversitet 
• Betingelser for succesfuld kønsdiversitet 

  Ulemper ved manglende kønsdiversitet 
• Uudnyttede menneskelige ressourcer  

Kønsdiversitet i  
dansk ledelse 

  Fordele ved standarder 
  Forudsætninger for standardens succes 
  Processer relateret til standarden 
  Ulemper ved standarder 

Standard som løsning 

 

                                                                      Tabel 2 
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4.1 Hvordan er kønsdiversitet enacted i dansk ledelse? 

Denne første del af analysen har til formål at undersøge, hvordan kønsdiversitet er enacted i dansk ledelse. 

Det følgende afsnit er derfor bygget op omkring to af de fem identificerede subkategorier, der udsprang 

af vores kodningsproces. Denne sektion vil således først analysere subkategorien ‘barrierer for kønsdi-

versitet i dansk ledelse’ og dernæst undersøge ‘kønsdiversitet i dansk ledelse’ i form af fordele ved køns-

diversitet samt ulemper ved manglende kønsdiversitet i ledelse. 

 

4.1.1 Barrierer for kønsdiversitet  

Først stiller vi skarpt på de barrierer, vores primære empiri har identificeret som gældende for at øge 

kønsdiversitet i dansk ledelse. Ved at tage udgangspunkt i subkategorien ‘barrierer for kønsdiversitet i 

dansk ledelse’, undersøger vi, hvordan disse barrierer ifølge vores empiriske datagrundlag er enacted i 

danske organisationer. 

 

4.1.1.1 Strukturelle barrierer 

Vores empiriske grundlag indikerer, at strukturelle barrierer er en stor hindring for fremdriften af køns-

diversitet i dansk ledelse. Strukturelle barrierer kan ledes tilbage til begrebet ‘struktur’, hvilket betegnes 

som ‘måden som noget er opbygget, organiseret eller sammensat på’ (Den Danske Ordbog, s.d.). Dette 

kan overføres til vores samfundsmæssige og organisatoriske handlemønstre, hvorfor vi undersøger, 

hvilke barrierer der opstår på baggrund af måden den kognitive forståelse er opbygget, organiseret og 

sammensat og dermed påvirker organisationers handlen. Samtlige af vores 11 informanter udpeger struk-

turelle barrierer som en hindring for at øge kønsdiversitet. Allan Levann udtaler, “det er de strukturelle 

ting i vores virksomheder, og det er dem, der blokerer for det her [red: kønsdiversitet]” (Bilag B, 38:45). 

Nina Smith tager qua sin stilling som professor på Aarhus Universitet afsæt i et konkret eksempel fra 

forskningsverdenen, når hun berører de strukturelle barrierer i forbindelse med kønsdiversitet. Hun siger: 

 

“Det er faktisk veldokumenteret, hvem der får artikler publiceret i fine tidsskrifter, og hvad man 

så skal forske i og den slags ting. Så det, der er finest at forske i er noget med finansiel økonomi 

eller makroøkonomi. Præcist alle de steder, hvor kvinder ikke er, det er der, det har størst pre-

stige.” (Bilag K, 01:22) 
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Nina Smiths udtalelse indikerer, at der er nogle underliggende strukturer, der skaber en ubalance mellem 

mænd og kvinder - i dette specifikke tilfælde mellem mandlige og kvindelige forskere. Idet strukturelle 

barrierer er et gennemgående tema blandt vores informanter, vil denne sektion gå i dybden med disse for 

at forstå, hvilke elementer der er medvirkende til, at barriererne opstår.  

  

Myten om ligestilling 

Den danske mentalitet er på sin vis medvirkende til at skabe et forvrænget billede af kønsdiversitet i 

Danmark. Christina Ottsen siger:  

 

“Hvad er det egentlig, der specielt går galt for Danmark? Der tror jeg er, at vi bliver forblændet 

af denne tanke om og det her brand om ligestilling. Vi har den tanke, at vi allerede har opnået 

ligestilling. Og sådan ser udlandet jo også på Danmark og siger “I er frontrunners på det her”” (Bilag 

E, 03:03) 

 

Dette billede af ligestilling i Danmark genkender Camilla Kruse, Ea Utoft og Nina Smith. De påtaler alle, 

at danskere generelt har en fejlagtig opfattelse af, at der eksisterer ligestilling mellem kønnene (Bilag B, 

F, K). Udtalelserne fra disse informanter indikerer, at danskere tenderer til at handle ud fra det, de tror. 

Dette handlemønster kan reflekteres i ‘the enactment as self-fulfilling prophecies’, hvilket konkret bety-

der, at man handler ud fra en antagelse om omverdenen, og på den måde selv skaber den orden, man 

senere indretter sig efter (Weick, 1979). Idet den danske mentalitet er baseret på en antagelse om, at vi er 

ligestillede mellem kønnene, indretter organisationer sig efter denne enactede virkelighed. Som følge af 

dette argumenterer Ea Utoft for, at kønsdiversitet og -ligestilling i en dansk kontekst risikerer at blive 

tabuiseret, hvilket hun referer til som ‘gender fatigue’:  

 

“(...) det er ligesom om, at det er lidt tabuiseret at tale om, at man har den der - jeg er begyndt at 

bruge begrebet 'gender fatigue', altså vi gider ikke snakke mere om køn. “Kan vi nu ikke bare komme 

videre. Altså, vi har jo ligestilling, så skulle vi ikke bare… Det var noget, de beskæftigede sig med tilbage i 60'erne 

og 70'erne.” Og så er man jo nødt til, hvis man vælger de der skyklapper at sige “ligestilling det er 

opnået”, jamen så mister man også et ordforråd og en analytisk ramme for at forstå nogle ting.” 

(Bilag F, 17:56) 

 

Ea Utofts sidste pointe i ovenstående udtalelse er et tydeligt eksempel på, hvordan selvopfyldende pro-

fetier faktisk betinger vores adfærd. Når danskere enacter, at de er ligestillede, skaber det en klar og 
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utvetydig omverden, fordi man er mere tilbøjelig til at bekræfte det, man forventer end at opdage tegn, 

der tyder på det modsatte. Derfor vil danskerne typisk ikke se nødvendigheden af at indskrive ‘køn’ i den 

organisatoriske ligning. Dette bakkes op af en rapport fra BCG, som konkluderer, at kun 3 pct. af danske 

mænd anerkender et problem i forbindelse med kønsdiversitet (Poulsen, Pollmann-Larsen & Hansen, 

2019). Statistikker indikerer, at det ikke kun er mænd, der ikke anskuer manglende kønsdiversitet som et 

problem. En EU-rapport om europæernes holdning til kønsdiversitet konkluderer nemlig, at 49 pct. af 

danskerne - på tværs af køn - mener, at kvinder ikke er til stede på ledelsesgangene, idet de er mindre 

interesseret i at besidde det ansvarsområde. Danmark er det land i Europa med flest indbyggere af den 

overbevisning (TNS Opinion & Social, 2012). Denne manglende erkendelse af problemet om kønsdiver-

sitet - blandt mænd såvel som kvinder - betyder også at beslutninger, der inddrager ‘køn’ som faktor, ofte 

er upopulære. Ea Utoft uddyber denne pointe: “Men uanset, så skal man i hvert fald som virksomhed jo 

være parat til, at hvis man går ind i den her agenda [red: kønsdiversitet i ledelse], så skal man stå på mål 

for en upopulær beslutning” (Bilag F, 23:10). 

 

Kønskvoter og fortællingen om meritokratiet  

Endnu et aspekt, der begrænser fremdriften af kønsdiversitet i dansk ledelse, er organisationers såvel som 

individers enactede forståelse af kvoter. Kvoter er et initiativ, man kan anvende til at udøve positiv sær-

behandling for at skabe en specifik balance. Kønskvoter er således et værktøj, der kan øge antallet af 

kvinder i de organisatoriske ledelseslag (Larsen, Hansen, Ellersgaard & Krogh, 2016). Dog er der flere 

studier, der indikerer, at danske topledere ikke tror på kvoter som et middel til at fremme kønsbalancen 

i dansk ledelse. En rapport udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder pointerer, at ingen af de ad-

spurgte virksomhedsledere anser kvoter som et relevant værktøj til at fremme kønsdiversitet (Larsen et 

al., 2016, s. 10). Denne manglende opbakning til at anvende kvoter oplever Allan Levann også. Han siger: 

“Jeg har jo været talsmand for kvoter. Det gik bare ikke. Altså i Danmark ville man ikke kvoter” (Bilag 

B, 17:48). Christina Ottsen udtaler også, at danskere typisk ikke anerkender kvoter som potentiel løsning 

til at øge kønsdiversitet i ledelse: 

 

“Vi er mere tilbagelænede i forhold til autoriteter, og sådan vil vi gerne se os selv. Så vi skal ikke 

have politikere, der går ind og laver kvoter (...) vi skal have lov til selv at bestemme. Der, hvor vi 

går galt i byen, er, at vi simpelthen ved for lidt om, hvordan vi som mennesker psykologisk fun-

gerer. Vi tænker ikke over, hvor meget vi er underlagt vanens magt. At vi faktisk ikke er så frie i 

vores valg, som vi går og siger” (Høg, 2020, s. 216). 
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Man kan altså se en gennemgående modvilje over for anvendelsen af kvoter (Erhvervsstyrelsen, 2017). 

Denne modvilje stemmer overens med den gængse danske opfattelse af ligestilling og tro på frie mar-

kedskræfter. Muhr (2019) skriver: “Man ønsker ikke at give – eller modtage – særbehandling. Det er et 

tegn på svaghed.” (s. 45). I Danmark har man nemlig en opfattelse af at være et meritokrati, hvor dem 

med de bedste meritter stiger i hierarkiet. Derfor anses kvoter ikke for at være et gyldigt værktøj til at øge 

kønsdiversitet i en dansk kontekst. Kvindelige ledere ønsker ikke at være såkaldte “kvote-kvinder”, da 

det betyder, at man vælges på baggrund af køn frem for kompetencer (Muhr, 2019). Derudover mener 

kun 12 pct. af danske kvinder og 8 pct. af danske mænd, at en lov om kønskvoter i bestyrelser er en god 

ide (Andersen & Shamshiri-Petersen, 2016). Ifølge flere af vores informanter eksisterer der dog et pro-

blem med den danske meritokratiske fortælling, idet mange ledere tror, de ansætter baseret på kompeten-

cer, mens det ikke er tilfældet. Laura Vilsbæk uddyber: 

 

“Jeg kan i hvert fald stadig høre rigtig mange virksomhedsejere sige det der ”vi ansætter jo altid den 

bedste”. Og det er jo bare skide godt, men er det ikke rigtig sjovt, at de alle sammen ligner dig? Jeg 

synes det er mega sjovt, så måske skulle man tænke det anderledes” (Bilag G, 07:28). 

 

Ovenstående udtalelse er et eksempel på ‘enactment of limitations’. Idet virksomhedsledere ofte oprigtigt 

tror, at de rekrutterer med afsæt i kandidaternes kompetencer og handler på baggrund af denne overbe-

visning, enacter de dermed en orden, der begrænser muligheden for at opdage de strukturelle problema-

tikker (Weick, 1979). Derfor er rekrutteringsprocessen ligeledes en barriere for fremdriften af kønsdiver-

sitet i dansk ledelse. Ea Utoft argumenterer for, at lysten til at rekruttere flere kvinder er der, men at man 

ofte bliver mødt med undskyldninger. Hun foreslår derfor, at man som virksomhedsleder går mere pro-

aktiv til værks i sin rekrutteringsproces: 

 

“Altså hvordan laver I jeres rekruttering? Fordi det jeg hører konstant her på universitetet er jo 

det her... Åh den er træg... Så siger de jo “jamen kvinderne søger bare ikke”. Nej, men hvad gør du 

for, at kvinder skal søge? Hvis de har et jobopslag, så smider de det ud på deres hjemmeside, så 

ligger det der i to måneder, og så ser de, hvad der kommer ind. Ja, det er måske en lille smule for 

passivt. Især sådan noget som de her STEM-fag (...) altså der er så mange organisationer for 

kvinder i STEM. (...) Ofte er det en meget god idé at sende bare lige en orientering ud, “vi har det 

her jobopslag, er det noget I kan formidle i jeres netværk?” Altså prøve at tænke lidt mere aktivt (...)” (Bilag 

F, 29:58) 
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Ea Utofts udtalelse indikerer, at rekrutteringsprocessen også er påvirket af virksomhedsledernes selvop-

fyldende profetier, idet de rekrutterer ud fra antagelsen om, at ‘kvinderne ikke søger’, og derfor ender 

virksomheder med at indrette sig efter denne antagelse. Rekrutteringsprocessen er også influeret af ‘the 

enactment of bracketing’. Under denne karakteristika beskriver Weick (1979), hvordan organisationer på 

baggrund af enactede skemaer danner ‘standard operating procedures’, som strukturerer organisationens 

omgivelser. Med andre ord kan organisationer via bestemte procedurer skabe nogle rammer for at handle. 

Disse rammer begrænser organisationens forståelseshorisont, og påvirker derigennem det interne hand-

lemønster (Weick, 1979). Ifølge Laura Vilsbæk er rekruttering typisk baseret på tre elementer: kemi, kultur 

og kompetencer (Bilag G, 16:41). Elementerne er prioriteret i denne rækkefølge og kan sammenlignes 

med det, Weick (1979) betegner som en ‘standard operating procedure’, idet de tre elementer fungerer 

som de gængse faktorer, organisationer rekrutterer ud fra og dermed skaber rammerne for handling. 

Laura Vilsbæk uddyber de tre elementer: 

 

“(...) når man rekrutterer et bestyrelsesmedlem, så kigger man ikke på kompetencerne allerførst. 

Man kigger faktisk på kemien, kulturen og så dernæst kompetencerne. Kemien er det her med, 

om vi har lyst til at arbejde sammen, kulturen det er ‘forstår det her nye bestyrelsesmedlem den 

kultur og de værdier, som min virksomhed bygger på, for ellers kan jeg ikke tage ham ind.. eller 

hende ind’. Og så kommer kompetencerne, og hvis man ved, at kemien fylder så meget, så er det 

bare mega nemt at tage en god ven, fordi der har vi jo den kemi: “du forstår min virksomhed og det 

den bygger på – og du kan også noget, du har nogle kompetencer”. (Bilag G, 16:41) 

 

Laura Vilsbæk nævner til slut i ovenstående udtalelse, at det i mange organisationer er kutyme at rekruttere 

dem, man kender til en bestyrelsespost eller lederstilling, hvorfor hun senere tilføjer: “Så der er mange 

ting man kan gøre, men det er det der med ikke at komme til at gøre som vi plejer – det er ligesom den 

første barriere vi skal passere.” (Bilag G, 18:59). Laura Vilsbæk indikerer hermed, at virksomhedslederne 

bør ændre de etablerede rekrutteringsprocedurer og vægte kompetencer over kemi. Troels Børrild mener 

dog, at det kan være svært at rette op på den skævhed, der er opstået på basis af måden organisationer 

rekrutterer på:  

 

“(...) det kan også godt være med til at gøre det vanskeligt at rette op på nogle skævheder, hvis 

der nu er overvejende mænd i en bestyrelse, fordi alle er lige meget værd og alligevel ender det 

med, at der kun er mænd. Og man har jo gode værdier alle sammen og er gode mennesker, så 

hvorfor er det, at det går sådan?” (Bilag L, 05:52) 
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Troels pointerer, at det er svært at rette op på denne skæve kønsfordeling i dansk ledelse, fordi den er 

baseret på en enacted forståelse af måden, organisationer rekrutterer på. Ledere er typisk overbeviste om, 

at de rekrutterer med fokus på kompetencer, hvorfor de ikke ser det problematiske i den prioritering af 

elementer, der ifølge Laura Vilsbæk i virkeligheden påvirker rekrutteringsprocessen. Flere af vores infor-

manter fornemmer dog en stigende italesættelse af ønsket om at øge kønsdiversiteten blandt danske top-

ledere. Trods en stigende anerkendelse af behovet for at øge kønsdiversitet i ledelse, pointerer Allan 

Levann, at der eksisterer væsentlig diskrepans mellem ord og handling:  

 

“Jeg synes, de [red: toplederne] taler mere, end de gør. Så der er meget holdning. Jeg tror ikke, 

jeg taler med nogen topleder, der ikke har en holdning til, at vi skal også flere kvinder i ledelse. 

Men de gør det ikke.” (Bilag C, 15:35) 

 

Andre informanter har dog konkrete eksempler på tiltag, der anvendes ude i virksomhederne i forsøget 

på at fremme kønsdiversitet, heriblandt oprettelsen af kvindenetværk. Christina Ottsen kritiserer det kon-

cept:  

 

“Altså det er sådan noget som at oprette et kvindenetværk inde i virksomheden. Det er ikke fordi 

kvinder ikke må netværke, og hvis de netværker uden for virksomheden, så kan det have en 

funktion. Men hvis du opretter det [red: kvindenetværket] inde i virksomheden, så isolerer du 

kvinderne og gør dem til en nem målgruppe for at blive udskældt og et eller andet sted, så får 

kvinderne endnu mindre adgang til de rigtige netværk. De magtfulde netværk. Dem man skal 

netværke med for faktisk at få stillinger.” (Bilag E, 05:34) 

 

Sådanne netværk, som dem Christina Ottsen referer til, kan karakteriseres som ‘the enactment as social 

construction of reality’, hvilket refererer til måden, hvorpå organisationer påfører virkeligheden en orden, 

der skaber egne begrænsninger. Når virksomhederne etablerer interne kvindenetværk, skaber de en or-

den, som adskiller kommende mandlige ledere fra kommende kvindelige ledere. Ved ‘the social construc-

tion of reality’ inkluderer Weick (1979) en dimension af retrospekt, idet han argumenterer for, at de 

betydninger, der dannes i kraft af organiseringsprocessen, i princippet følger efter organisationens hand-

ling. Reflekteres dette over på konceptet ‘kvindenetværk’, kan det udledes, at disse opstår på basis af, at 

virksomhedsledere handler ud fra den sociale konstruktion af virkeligheden - nemlig at kvinder skal have 
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hjælp til at udvikle de rigtige ledelseskompetencer - og at etableringen af disse kønsspecifikke netværk 

igen er med til at bekræfte dette skema. 

 

Barsel som barriere 

Endnu en strukturel barriere for at øge kønsdiversitet i ledelse er fordelingen af barsel. Camilla Kruse 

nævner den ofte ulige fordeling af barsel mellem mænd og kvinder som en hæmmende faktor for et 

kontinuerligt ligestillingsarbejde i organisationer: 

 

“Noget af det, jeg synes, vi drøfter, (...) det er jo, hvad det er for nogle andre strukturelle barrierer, 

der er i samfundet, som gør, at arbejdet med ligestilling i virksomheder kan gå i stå på et tidspunkt. 

Altså betalt barselsorlov til mænd for eksempel kunne være et helt relevant sted at starte på sam-

fundsplan, eller i hvert fald, at man tager den overvejelse op. Fordi det er der ingen tvivl om, at 

det ville kunne hjælpe yderligere.” (Bilag D, 30:01) 

 

Den danske barselslov giver alle gravide ret til fire ugers barsel op til fødslen samt 14 uger efter fødslen. 

Fædre har ret til 14 dages barsel i løbet af de første 14 uger. Herefter har forældrene 32 ugers betalt barsel, 

som de frit kan dele mellem sig (Beskæftigelsesministeriet, s.d.). Ifølge Danmarks Statistik tog mødre i 

2019 i gennemsnit 280,3 dages barsel efter fødslen, mens fædre tog 34,2 dage, hvilket tydeligt viser, at de 

32 uger til fri fordeling er meget skævt fordelt mellem kønnene (Danmarks Statistik, 2019b). Matias Pol-

lmann-Larsen forklarer, hvordan reaktionerne man møder, når man efterspørger barsel, ofte er bundet 

op på køn: 

 

“When you are pregnant and go to your employer and say, “Hey, I'm Mette and I'm pregnant, and I 

want to take six months leave”. And then you have Jakob who says, “Well, my girlfriend Mette is pregnant 

and I want to take six months leave”. The reaction you get conscious, unconscious, explicit, implicit, 

is fundamentally different.” (Bilag I, 07:19) 

 

En undersøgelse af Smith et al. (2013) bekræfter Matias Pollman-Larsens udtalelse om, at reaktionen, når 

man beder om barsel, differentierer alt efter om man er mand eller kvinde. I undersøgelsen konkluderer 

de, at når en mand beder om barselsorlov, vil det skade hans karrieremuligheder og nedsætte muligheden 

for forfremmelse, hvorimod barsel ingen skadelig indvirkning har på en kvindes karriere. At barsel ikke 

har en hæmmende effekt på kvinders karriere, er dog baseret på en generel forventning om, at kvinder 

tager det meste af den berettigede barsel. Derfor er det allerede en hæmsko for kvinders karriere, inden 



Side 52 af 130 
 

de overhovedet realiserer denne forventning. Man kan derfor argumentere for, at kvinder generelt deva-

lueres, idet arbejdsgivere på forhånd antager, at kvinder vil være fraværende undervejs i deres karriere og 

derfor ikke er i stand til at leve op til de gældende lederegenskaber (Acker, 1990). Den samme formodning 

eksisterer ikke for mænd, og derfor vil de få mænd, der tager hele den berettigede barselsperiode sende 

et negativt signal til arbejdsgiveren og dermed skade chancerne for at stige i det organisatoriske hierarki. 

(Smith et al., 2013) Matias Pollmann-Larsen uddyber det fiktive eksempel med Mette og Jakob, og kriti-

serer de kønsnormative fordomme, der ofte implicit ligger i italesættelsen af henholdsvis mænd og kvin-

ders barselsorlov: 

 

“While we live in a very equal society, where we experience and feel equal opportunities, we live 

in a society where social norms are shaping the way we think. We live in a society where a mother's 

female friends are the fiercest critics of her only taking six months leave. At the same time, you 

have Jakob’s friends saying, “Well, you are taking six months of holiday, that is nice”. It's shocking, right? 

So I think we have a big, big issue in Denmark.” (Bilag I, 07:48) 

 

Nina Smith taler ligeledes om den skæve fordeling af barsel mellem kønnene, og de fordomme man 

særligt som kvinde risikerer at møde: 

 

 “Jeg er ret kritisk over for nogle af de barselsorlovsordninger og omsorgsordninger, vi har fået, 

fordi vi ikke deler dem ligeligt. De er jo rigtig gode de ordninger, og vi skal bestemt have børn og 

alt det der. Men kvinderne vil jo selv gerne have det. Altså, de vil spille mødre og synes ikke, at 

de kan være rigtige mødre, hvis ikke de tager et helt års barselsorlov.” (Bilag K, 04:07) 

 

Man kan altså argumentere for, at danske kvinder er med til at enacte en virkelighed om, at en god mor 

er en, der tager lang barselsorlov. Det er dog ifølge Nina Smith ikke barselsorloven alene, der er en 

barriere for kønsdiversiteten i dansk ledelse. Det er også de konsekvenser, den fører med sig. Hun siger: 

“Det er jo ikke bare en barsel. Det er også det, der sker bagefter, hvor mor bliver den, der får ansvaret 

for husholdningen. Det er hende, der er vant til at trøste ungerne og alt det, der sker bagefter.” (Bilag K, 

09:12). Ifølge Matias Pollmann-Larsen skaber denne fordeling af barsel et ‘career gap’. Han uddyber: 

 

“(...) the career gap we create is incredibly high and it is also backed up by follow up statistics 

where the share of women that are not in the career path of what they studied is larger than men. 

And more mothers than fathers are in part time jobs” (Bilag I, 06:57) 
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Denne pointe bekræftes statistisk, idet 25,2 pct. af kvinder i 2019 havde et deltidsjob, mens det kun var 

10,9 pct. af mænd, der var i samme situation (Danmarks Statistik, 2019a). Diskussionen om at barselsor-

loven er med til at skabe et career gap kan karakteriseres som ‘enactment as deviation amplification’, der 

foreskriver, at der i en enacted situation kan opstå en afvigelsesforstærkende struktur, som bevirker, at 

selv mindre forstyrrelser kan vokse sig til store faktorer med store konsekvenser, når de møder et afvi-

gelsesforstærkende loop (Weick, 1979). Idet kvinder tager majoriteten af barslen, kan man argumentere 

for, at de qua deres fravær løbende i deres karriere træder ind i et afvigelsesforstærkende loop. Det med-

fører, at dem som er til stede - i dette tilfælde mændene, som tager mindre barsel - danner mere arbejds-

relateret viden og opnår højere anciennitet. Dette skaber en forskel i erfaringsniveauet blandt mænd og 

kvinder, hvilket udspringer af, at kvinder har været fraværende fra arbejdsmarkedet. Man kan derfor sige, 

at kvindernes enactede virkelighed af, at en god mor tager et års barsel kombineret med den enactede 

virkelighed af, at mænd ikke bør tage meget barsel, skaber en virkelighed blandt organisationerne om, at 

mænd har mere erfaring og dermed flere kompetencer end kvinder. Dette afvigelsesforstærkende loop 

viser sig også direkte på lønchecken. Det er således i gennemsnit cirka en million dyrere at blive mor end 

at blive far, og i gennemsnit vil en kvinde med to børn opleve et indkomsttab på cirka 20 pct. set over en 

livstid. (Sander, 2021) 

 

Stereotype kønsroller  

I forlængelse af de ovenstående strukturelle barrierer, identificerer vi også opfattelsen af stereotype køns-

roller som en barriere for at skabe øget kønsdiversitet i dansk ledelse. Stereotype kønsroller refererer til 

de forventninger, vi har til, hvordan en person, der opfattes som mand eller kvinde, opfører sig i en given 

kulturel kontekst (Jensen, 2020). Stereotyper kan kategoriseres som en specifik form for bias, der repræ-

senterer rigide kognitive skemaer, man nødigt viger fra. Det følgende afsnit vil således udfolde de køns-

stereotype opfattelser, der hersker i organisationer og medvirker til at begrænse kvinders repræsentation 

i dansk ledelse.  

 

Et af de gennemgående temaer på tværs af vores interviews er den eksisterende forståelse af, at specifikke 

egenskaber er betinget af køn. Ea Utoft udtaler:  

 

“Og at man har sådan en abstrakt idé om, hvad er den ideelle medarbejder - jamen det er formet 

ud fra en mandlig model. Det er en, der skal være til rådighed hele tiden. Det skal være en, som 

er fuldstændig dedikeret og ikke har andre krav på deres tid eller opmærksomhed end arbejdet. 
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Og det er bare sådan, at det i mange tilfælde er, eller i hvert fald for en del kvinder, er det jo sådan, 

at man gerne vil have børn og gerne have familie (...). Arbejdslivet skal være godt og fyldestgø-

rende, og man skal blive stimuleret af det og så videre. Men det er måske ikke det eneste, man 

har lyst til at have i sit liv.” (Bilag F, 10:03) 

 

Når Ea Utoft italesætter, at der generelt eksisterer en idé om den ideelle medarbejder, kan det udledes, at 

individer og organisationer har skabt et skema (bracketing) omkring køn, der inddeler individers dedika-

tion og forhold til arbejdet baseret på køn. Ea Utoft argumenterer for, at der eksisterer et kognitivt skema 

om, at mænd ofte er mere dedikerede medarbejdere, hvor kvinder i højere grad prioriterer børn og fami-

lieliv. Denne udtalelse bekræftes af, at 60 pct. af kvinder og 55 pct. af mænd i Danmark mener, at kvinders 

underrepræsentation i ledelse skyldes, at kvinder prioriterer familien frem for karrieren (Andersen & 

Shamshiri-Petersen, 2016). Dette skema er tæt forbundet med ovenstående barriere og bliver kontinuer-

ligt forstærket på baggrund af de faktorer, barselsfordelingen mellem mænd og kvinder ofte medfører. 

Hvis der samtidig, som Ea Utoft fastslår, eksisterer en kollektiv forståelse af, at kerneegenskaberne i en 

medarbejder er formet ud fra stereotype maskuline kvaliteter, kan konsekvensen være, at organisationer 

automatisk fravælger kvinder baseret på antagelsen om manglende lederegenskaber. Denne tendens be-

rører Laura Vilsbæk, idet hun kritiserer måden, organisationer har tendens til at vurdere kompetencer: 

“Der er stadigvæk nogle, der siger det der “det skal handle om kompetencer, og ikke køn”. Yes. Ingen er uenige, 

selvfølgelig skal det det. Men lige nu kommer kvinderne bare ikke til fadet, fordi vi vurderer kompetencer 

meget ensidigt” (Bilag G, 03:51). Dette udsagn er igen et udtryk for bracketing, hvor Laura Vilsbæk 

indikerer, at medlemmer af organisationer har skabt en generaliseret organisering af oplevelser, der dan-

ner rammen for opfattelsen af kompetencer. 

 

Hvis organisationer favoriserer kompetencer, der stereotypt konnoterer maskulint, vil de være tilbøjelige 

til at opleve selvskabte restriktioner ved at undgå at afprøve, hvad der stereotypisk opfattes som feminine 

egenskaber i ledelse. Dette er et eksempel på ‘the enactment of limitations’ (Weick, 1979). Denne kon-

sensus om, at ‘rigtige’ lederegenskaber er kønsbestemte, kan føre til ‘pluralistic ignorance’, hvor organi-

sationer på baggrund af andre organisationers manglende kønsdiversitet i ledelse konkluderer, at denne 

mangel er motiveret af reelle begrænsninger (Weick, 1979). Altså kan den manglende kønsdiversitet i 

dansk ledelse være fastholdt, idet virksomheder antager, at der er en plausibel årsag til, at andre organisa-

tioner  heller ikke indfører en ligelig fordeling af køn i ledelse. At organisationer anser begrænsninger for 

at øge kønsdiversitet som gyldig viden, kommer til udtryk i Lynn Roseberrys udtalelse: “De begynder at 

tro på, at den her kønsfordeling, vi ser, bare er et udtryk for noget i mænd og kvinders natur, eller at 
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kvinder bare ikke vil. De kommer med en hel masse undskyldninger for status quo.” (Bilag H, 04:13) 

Denne overbevisning illustreres i en undersøgelse af danskernes holdninger til ligestilling, hvor 61 pct. af 

danskerne mener, at den manglende kønsdiversitet i ledelse skyldes, at kvinder ikke har ambitioner om 

disse stillinger (Andersen & Shamshiri-Petersen, 2016) 

 

Nina Smith bekræfter opfattelsen af, at kvinder ikke er motiveret til at søge lederrollen. Ikke fordi deres 

egenskaber ikke er tilstrækkelige til at lede, men fordi lederrollen ofte defineres uhensigtsmæssigt: 

 

“Kvinder kan ikke se sig selv i lederrollen. Men det har noget at gøre med, at vi også definerer 

lederrollen forkert. Altså fordi grundlæggende, hvis man skræller alt væk, så var jeg slet ikke i tvivl 

om, at kvinder lige så gerne ville lede og lige så godt kunne det som mændene. Problemet er, at 

vi har nogle kønsstereotype billeder af, hvad en succesfuld leder skal gøre, og det passer ikke med 

de billeder, som kvinderne har om, hvad de selv har lyst til.” (Bilag K, 03:15) 

 

Baseret på Nina Smiths udtalelse er forestillingen om de rette lederkompetencer altså både begrænsende 

for organisationens opfattelse af kvinder i ledelse og kvinders egen opfattelse af deres lyst til at blive 

ledere. Disse konsekvenser kan anses som en kausal cirkel, hvor forståelsen af, hvilket fænomen der er 

forudgående for det andet, er baseret på ‘the enactment of experience’. Udtalelserne fra Ea Utoft og Lynn 

Roseberry tyder på, at organisationer i vid udstrækning opfatter den gængse maskulint konnoterede de-

finition af lederrollen som gyldig, hvilket bliver bekræftet af organisationernes oplevelse af, at kvinder 

ikke har lyst til at lede. Dog er den reelle årsagssammenhæng ifølge Nina Smith og Laura Vilsbæk, at 

definitionen af lederrollen er fejlagtig, hvilket bevirker, at kvinderne ikke lever op til definitionen af en 

god leder og ikke kan spejle sig selv i denne rolle. Dette fænomen illustreres af Ashcraft (2013), der tager 

afsæt i eventyret om Askepot, hvor kun hendes fod passer i den tabte glassko. Ashcraft (2013) overfører 

på metaforisk vis denne situation til køn og ledelse, hvor glasskoen repræsenterer ledelse og foden repræ-

senterer mænd. Det er således kun mænd, der passer til lederrollen. Hvis andre forsøger at passe ‘skoen’, 

må de altså lave om på sig selv for at tilpasse sig lederidealet. Med afsæt i denne metafor er der noget, der 

tyder på, at opfattelsen af den kausale sammenhæng grundlæggende bør ændres i danske virksomheder, 

hvis kønsdiversiteten i ledelse skal have forudsætninger for at stige. Det kan dog vise sig at være en dybere 

kognitiv barriere, idet definitionen af den kompetente leder, ifølge Emilia Van Hauen, er en konsekvens 

af et kønsstereotypt skema, der har eksisteret i årtusinder og er blevet forstærket over tid: 
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“Kigger vi kulturhistorisk på det kønnede, kan vi konstatere, at det netop er de arketypiske, ma-

skuline markører, der i dag og i mange tusinde år før, er blevet vægtet højest i samfundet, og som 

dermed både har og til stadighed udløser en højere løncheck, flere lederstillinger og dermed større 

adgang til magten. Hvilket naturligvis har medført, at de systemer og strukturer (f.eks. den poli-

tiske arena, erhvervslivet, bureaukratiet og naturligvis politi og militær) der har den største synlige 

magt, er baseret på præcis de egenskaber og dyder.“ (Høg, 2020, s. 24) 

 

Denne sammenhæng mellem forforståelsen af de prioriterede egenskaber og de strukturer, denne opfat-

telse medfører, illustrerer en af konsekvenserne ved enactment, nemlig afvigelsesforstærkende strukturer. 

Hvis mænd historisk set har befundet sig i magtpositioner, og dermed historisk har haft forudsætningerne 

for at definere de egenskaber, der betragtes som afgørende for at være kvalificeret som en god leder, 

forelægger det naturligt, at de anerkendte egenskaber er spejlet i de individer, der i forvejen besidder 

magten. Idet disse kvalificerende egenskaber dermed er baseret på mandlige ledere, skabes et afvigelses-

forstærkende loop, der udelukker kvinder med typisk feminine egenskaber fra ledende positioner. Chri-

stina Ottsen fremhæver også lederes tendens til at definere egne kompetencer som gældende og samtidig 

nedprioritere divergerende kompetencer:  

 

“Og det, der også kommer bag på mange af dem [red: topledere], men som jeg synes, de også 

tager rigtig pænt, er når jeg siger til dem “forskning viser, at nogle af de personer, der er allermest bias i 

deres måde at tilgå beslutninger på og agere i verden på, er faktisk magtfulde personer. Det er personer, der er 

blevet tildelt magt, og det er den simple grund, at når du stiger op igennem hierarkiet, bliver du bekræftet i, at dine 

beslutninger er rigtige. Hver gang du får en ny titel og en ny stilling, jamen så bliver du bekræftet i, at ‘jeg er dygtig 

til det her, mit verdenssyn er da rigtigt’. Og lige så stille glemmer man at spørge andre til råds, fordi man bliver 

bekræftet i det”” (Bilag E, 16:10) 

 

Forskning peger netop på, at individer på højere magtniveauer er mere tilbøjelige end dem med mindre 

magt til at opføre sig som det passer dem. Individer med meget magt er også mere tilbøjelige til at ud-

trykke sine holdninger og mindre tilbøjelige til at holde deres uenigheder for sig selv. (Keltner, Gruenfelt, 

Galinsky & Kraus, 2010) 

 

Allan Levann bekræfter de traditionelle kønsroller, der er etableret gennem generationer og forårsaget af 

organisatoriske strukturer, der favoriserer mænds valg af karriere frem for familieliv, hvilket efterlader 

kvinderne med det huslige ansvar - selvom de har kvalificerede uddannelser og høje erhvervsstillinger. 
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Han giver et eksempel på, hvordan mænds arbejdsrelaterede udstationeringer ofte har stået i vejen for 

kvinders karriere:  

 

“(...) mændene tog altid bare af sted i min generation. Og kvinderne, vores koner eller hustruer, 

de kom med og endte som hausfrau. Og mange af dem [red: kvinderne], jeg kender, de har et 

topjob. Altså virkelig veluddannede... Men mændene tager bare afsted, og så er de måske ude i 6-

7 år, og så kommer de hjem, når børnene skal i skole. Meget almindeligt mønster.” (Bilag B, 

34:53) 

 

At kvinder bruger mere tid på ubetalt arbejde end mænd, og at mænd derimod bruger mere tid på betalt 

arbejde end kvinder, er netop - som Allan Levann beskriver - et meget almindeligt mønster. For selvom 

mænd over de sidste 50 år gennemsnitligt har øget deres daglige husarbejde, er kvinders gennemsnitlige 

arbejde i hjemmet ikke faldet proportionelt (Bonke & Jensen, 2012). Der eksisterer fortsat en forskel på 

én time dagligt mellem mænd og kvinders respektive bidrag til huslige gøremål (Cevea, 2016). Kigger vi 

tilbage på de nøgleegenskaber, Ea Utoft konkluderede som definerende for den ideelle medarbejder - at 

man kan dedikere mest tid og udelt opmærksomhed til jobbet - kan mænd og kvinders arbejdsratio i 

hjemmet altså også blive en afgørende faktor for deres tildelte tid på arbejdet, og dermed opfattelsen af 

deres kvalifikationer til at lede. Dette mønster er ifølge Nina Smith begrænsende for øget kønsdiversitet 

i ledelse: 

 

“Fordi pointen er, at så længe det er mødrene, der går derhjemme og passer unger et helt år og 

ammer - jeg ved sgu snart ikke hvor mange år - og henter syge børn og henter dem tidligere og 

alt det der. Jamen, så er kønsstereotyperne jo også rigtige. Vi bekræfter dem jo selv de her køns-

stereotyper, og før vi får sparket et hul i det, så tror jeg ikke, det [red: holdningen til kvinder i 

ledelse] flytter sig.” (Bilag L, 10:26) 

 

Annelise Ryberg italesætter, hvordan den stereotype opfattelse af kønsroller ikke kun afholder kvinder 

fra ledelse, men også afholder mænd fra at overtage nogle af de huslige gøremål og funktioner, som Nina 

Smith ovenfor konkluderer som afgørende for at ændre på den manglende kønsdiversitet i ledelse:  

 

“Du [red: kvinder] siger, at “jeg har en karriere kørende og tjener mange penge”. Han siger “jeg bliver 

hjemme og passer børnene”. Det går rigtigt godt det første år. Det går måske også godt det andet år. 

Men så starter andre menneskers normer (bias) med at bide ind i hans maskulinitet. “Skvat”, og 
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“hun er en bitch”, og “hun bestemmer, at du står der med gylp ned ad ryggen, når hun kommer hjem i stilethæle 

(...)”. Så umiddelbart kan det ikke reguleres i familier, fordi den normative forventning til mande- 

og kvinderollen stadig er overvældende.” (Bilag C, 41:17) 

 

De samfundsmæssige kønsroller er altså ifølge Annelise Ryberg for stærke til at ændre på, og selv hvis 

familier aktivt prioriterer kvinders karriere, vil de eksterne fordomme og italesættelser sabotere denne 

konstellation. De stereotype kønsroller opretholdes altså både gennem handling i forhold til fordelingen 

af huslige gøremål jævnfør Nina Smith og Allan Levann, men ifølge Annelise Ryberg også igennem må-

den omverdenen fordømmer og italesætter en atypisk kønsfordeling og arbejdsprioritering. Emilia Van 

Hauen kommenterer også på, hvordan stereotype kønsroller ubevidst bliver holdt i hævd, gennem måden 

både mænd og kvinder italesætter køn i ledelse:  

 

““Ja, jeg er jo ikke som andre kvindelige ledere. Jeg har jo fokus på både bundlinje og resultater”. Temmelig 

vild udtalelse, ikke? Og naturligvis både nedsættende og u-woke i forhold til hendes kønsfæller, 

men helt sikkert ikke ment sådan. Problemet er også, at det gør mandlig ledelse til noget stereo-

typt, som mandlige ledere i lige så høj grad som kvindelige ledere, skal bankes på plads ind i. 

Hvilket generelt blot begrænser begge køn.” (Høg, 2020, s. 23) 

 

Ifølge denne udtalelse er kvinder altså i høj grad selv med til at reproducere de eksisterende skemaer, der 

er hæmmende for kønsdiversitet i ledelse. Ved at påstå, at kvinder ikke har fokus på bundlinje og resul-

tater, bekræftes det eksisterende kognitive skema af, at kvinder er uegnet til at lede. Selvom det primært 

er kvinder, der ønsker at ændre de kønsstereotype skemaer, der underminerer hele kønnets forudsætning 

for at blive opfattet som kompetente ledere (Bilag F, 15:50), er der også flere eksempler fra vores empiri, 

der peger på, at kvinder paradoksalt nok i høj grad er med til at reproducere denne fortælling. Louise 

Gade udtaler: 

 

“Det sjove var, at kommentarerne ikke kom fra mænd. De bemærkninger, jeg fik om min på-

klædning, kom fra andre kvinder, ældre end mig selv. Det har været en form for misundelse af 

den ene eller anden karakter. Det er bare for at sige, at der er mange dimensioner i det der med 

kvinder. Nogle gange er kvinder også kvinder værst.” (Høg, 2020, s. 130) 

 

Allan Levann genkender også dette billede: “(...) kvinder kan nogle gange være hinandens største fjender. 

Mænd er gode til at tale hinanden op. Kvinder er gode til at tale hinanden ned. Altså firkantet set.” (Bilag 
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B, 12:22). Dette fænomen bekræftes af Nina Smith, som baserer sin udtalelse på eksisterende forskning 

inden for feltet:  

 

“Altså kvinderne er også selv slemme til at kønsstereotype andre kvinder, men også gøre det med 

sig selv. Det er noget, jeg har forsket en del i de allerseneste år, og der er masser af socialpsyko-

logisk forskning og sociologisk forskning osv. (...) som er super relevant. Det her er den vigtigste 

grund [red: barriere for kønsdiversitet].” (Bilag K, 02:58) 

 

For at opsummere ovenstående afsnit er de strukturelle barrierer, der er enacted blandt danske individer 

og organisationer, en barriere i forbindelse med at fremme kønsdiversitet i ledelse. Mere konkret indikerer 

vores empiri, at disse strukturelle barrierer er resultatet af den enactede antagelse, danskere har om, at 

ligestilling allerede er opnået i danske organisationer. Samtidig viste det sig også, at kvoter ikke er løsnin-

gen i den nuværende danske kontekst. Dette skyldes blandt andet, at danske organisationer enacter en 

forståelse af, at de har en meritokratisk tilgang til rekrutteringsprocessen, hvorfor kvoter ikke opfattes 

som en nødvendighed. Derudover pegede de strukturelle barrierer på fordelingen af barsel mellem mødre 

og fædre som en hindring for kønsdiversitet på topniveau. Dette skyldes, at danske forældre - trods en 

barselslov, der muliggør relativt ligelig fordeling - ikke fordeler denne tid væk fra arbejdsmarkedet på 

ligelig vis mellem kønnene. Slutteligt og i forlængelse heraf er de enactede traditionelle kønsroller også 

en strukturel barriere for øget kønsdiversitet i ledelse. Vores empiri peger både på den gængse definition 

af en god leder samt opfattelsen af arbejdsfordelingen mellem mænd og kvinder som begrænsende for 

kvinders muligheder for at stige hierarkisk i organisationer. Dertil kommer kvinders manglende lyst til at 

lede baseret på de definerede lederegenskaber, der ikke spejler sig i mange kvinders selvopfattelse.  

 

4.1.1.2 Ubevidst bias 

Afhandlingens empiriske grundlag indikerer, at bias er endnu en barriere. Derfor vil dette afsnit gå i 

dybden med, hvordan bias - primært ubevidst bias - fremstår som en barriere for fremdriften af kønsdi-

versitet i dansk ledelse. 

 

Bias beskriver den måde, individer oplever og fortolker den verden, de møder. Bias kan både være bevidst 

og ubevidst. Bevidste bias dækker over de eksplicitte holdninger, som man gerne udtrykker i interaktion 

med andre. Ubevidste bias kan derimod beskrives som “de synspunkter og holdninger, vi ikke er op-

mærksomme på, at vi har. De udløses automatisk, og uden at vi er klar over det, i mødet med andre 

mennesker og i mange forskellige situationer og oplevelser.” (Muhr, 2019, s. 122). Ubevidste bias bevirker 
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derfor, at man helt automatisk – og øjeblikkeligt, inden man selv er bevidst om det – former en mening, 

positiv såvel som negativ, om den omverden, man møder. Dette relaterer sig til Weicks (1979) teori om 

enactment, idet ubevidste bias bevirker, at individer og organisationer skaber en forestilling om verden 

og menneskene i den, og handler ud fra denne (Muhr, 2019).  

 

Annelise Ryberg nævner bias som en af de mest centrale barrierer for kønsdiversitet: “(...) altså den der 

bias er,  hvad vi er oppe imod. (...) Det er helt sikkert de kulturelle ting, vi er programmeret med, hvad 

mande/kvinderoller er.” (Bilag C, 47:12). Udtrykt på anden vis tenderer vi helt ubevidst qua vores ind-

lejrede bias til at have diskriminatoriske præferencer i forhold til kvinder. Det hænger sammen med den 

ubevidste bias, der er opstået på samfundsplan om, at ‘doing management’ er lig med ‘doing masculinity’ 

(Nentwich & Tienari, 2019). Denne tendens bekræftes af organisationsforskere, der har identificeret, at 

der eksisterer en ubevidst antagelse om, at normen for en leder i vestlige organisationer er en hvid, mid-

aldrende, heteroseksuel mand (Mensi-Klarbach & Risberg, 2019). Dette kan relateres til bracketing, idet 

disse bias er med til at skabe en kategorisering, der resulterer i en bestemt forståelse af den ideelle leder 

(Weick, 1979). Annelise Ryberg bekræfter denne kobling mellem autoritet og det mandlige køn med sin 

udtalelse: “Når der er en hvid, heteroseksuel mand, der går ind i et lokale, så har han per definition ret. 

Det er scary shit.” (Bilag C, 37:10). Denne ‘think manager, think male’-tankegang blev første gang intro-

duceret af Schein, Mueller, Lituchy og Liu (1996), som konkluderer, at denne bias er et globalt fænomen 

- særligt blandt mænd. Bias skaber dog ikke kun negativ forskelsbehandling, men tværtimod er ubevidste 

bias fundamentale for evnen til at træffe beslutninger. I mødet med mennesker og andre objekter oplever 

individer et overflow af information, som man ikke er i stand til at optage til fulde. Derfor hjælper ube-

vidste bias med at komprimere informationen ved at danne kategorier, som ens bevidsthed senere kan 

benytte, når man står over for en lignende situation eller møder et lignende menneske. (Muhr, 2019) Ea 

Utoft italesætter også, hvordan hun oplever ubevidste kønsrelaterede bias: 

 

“Og så er det selvfølgelig også bare vigtigt, altså jeg skal da også nogle gange tage mig selv i - 

hvad skal man sige - de der hurtige antagelser. Så når folk de siger “jamen chefen for den og den 

virksomhed” - jamen så ser jeg da en hvid mand for mig, ikke? Og dem har vi jo nok alle sammen 

et eller andet sted.” (Bilag F, 40:17) 

 

Ubevidste bias er formet af emotionelle og sociale erfaringer. Det vil sige, at måden, hvorpå vi forstår og 

oplever fænomener og mennesker, er kulturelt betinget. Når Annelise Ryberg og Ea Utoft italesætter, 

hvordan man har tendens til at opfatte mænd som autoriteter, er det derfor betinget af konkrete 
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erfaringer. Disse erfaringer danner således et fundament af stereotyper, som man herefter forstår og 

anskuer verden igennem. (Muhr, 2019) I afhandlingens forrige afsnit blev det klart, at der eksisterer en 

række kønsstereotype opfattelser, der medvirker til at begrænse kvinders repræsentation i dansk ledelse. 

Én af disse er, at organisationer tenderer til at favorisere maskuline kompetencer, særligt når det vedrører 

den ideelle leder. Fordi denne forståelse af en leder udspringer af et ubevidst bias - og derfor ikke nød-

vendigvis viser sig i eksplicitte holdninger og meninger - er det sværere at identificere og dermed ændre 

denne mekanisme. Det skyldes, at hjernen allerede har registreret biasen, inden man selv bliver bevidst 

om det. Denne overbevisning er derfor svær at ændre, selvom man ikke ønsker at reagere på kønsstere-

otyper. (Muhr, 2019) Christina Ottsen er enig i, at bias - særligt de ubevidste - er svære at imødekomme: 

 

“(...) bias er ikke noget, man skal eller kan træne. Det er noget, man bør have noget rationel viden 

om, og samtidig bør man også være bevidst om, at lige meget hvor meget rationel viden man har 

omkring kognitive skemaer og bevidst og ubevidst bias, så mandag morgen, når mailboksen er 

fuld og alle hiver i en, og man står og er leder og skal være blæksprutte på samme tid, så falder 

man lige ind i de gamle vaner og er lige så påvirket af bias, som man plejer at være.” (Bilag E, 

07:30) 

 

Camilla Kruse er ligeledes enig i, at de ubevidste bias, som individer i organisationer er influeret af, er 

svære at ændre. Hun pointerer dog, at ét sted at starte er at blive mere opmærksom på, hvornår denne 

forudindtagethed finder sted: 

 

“(...) det her med unconscious bias er bare rigtig, rigtig svært at arbejde med. Og én ting er at lave 

noget træning for alle medarbejdere og ledere. Noget andet er at begynde i situationerne og være 

mere opmærksom på, hvornår man er biased, og hvordan man egentlig arbejder med det. Altså 

hvordan man sætter nok af disse bias-blokkere op til at træffe mere inkluderende beslutninger” 

(Bilag D, 17:20) 

 

På baggrund af ovenstående analyse fremgår det tydeligt, at individers ubevidste bias i stor grad er til 

hinder for at fremme kønsdiversitet i dansk ledelse. Det skyldes, at der eksisterer en udbredt ubevidst 

bias, der associerer autoriteter med maskuline værdier. Sådanne bias er socialt og kulturelt betinget, hvor-

for det er en barriere, der er særligt svær at gøre op med. 
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4.1.1.3 Manglende motivation og opbakning  

Slutteligt indikerer vores empiriske datasæt, at manglende motivation og opbakning er en afgørende bar-

riere for organisationers arbejde med kønsdiversitet. Den manglende motivation kan først og fremmest 

spores i opfattelsen af, at kønsdiversitet ikke er en afgørende faktor for organisationers forretningsmæs-

sige præstation. Camilla Kruse bekræfter denne overbevisning: 

 

“Den ene barriere er, at der ikke er mangel på mænd i Danmark og heller ikke i udlandet. Vi kan 

sagtens rekruttere og blive ved med bare at ansætte mænd, og firmaet klarer sig sådan set okay, 

eller det klarer sig jo super fint. Så på den måde er der ikke den brændende platform for de mænd, 

der sidder i beslutningspositionerne.” (Bilag D, 17:07) 

 

Denne manglende brændende platform er også noget, som Niels Madelung kan nikke genkendende til i 

Dansk Standards arbejde med den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling: 

 

“Det tager tid at skabe fælles forståelse og konsensus om svært håndgribelige emner som ligestil-

ling og diversitet. Emnerne ses som ikke forretningskritiske og bliver derfor ikke særligt højt 

prioriteret i virksomhederne (endnu). Selvom der er talt om ligestilling siden 70’erne, så er der 

ikke sket ret meget. Alle støtter princippet, men langt fra alle sætter tid og ressourcer af til at 

forfølge det.” (Bilag J, 10:34) 

 

Som beskrevet i sektion 2.1.3 skaber organisationer selv den omverden, de bekymrer sig om. Altså er de 

handlinger, som organisationer foretager sig, når markedet ændrer sig, tilsvarende afgørende for den me-

ning, organisationen er i stand til at udlede af markedet. Når organisationer handler, skaber de derfor 

samtidig en mening, der omfatter en række eksterne aspekter og udelukker andre. Weick (1979) argu-

menterer for, at mange af disse aspekter ofte udelukkes ureflekteret på baggrund af antagelser, som er 

indbygget i organisationens beslutningsprocesser. Dette kan overføres på fænomenet kønsdiversitet, hvor 

de handlinger, organisationer foretager sig i forhold til kønsdiversitet, påvirker deres forståelse af samme 

fænomen. Hvis organisationer derfor enacter en virkelighed om, at kønsdiversitet ikke er afgørende for 

forretningen og derfor ikke handler for at øge denne, skaber de i kraft af deres specifikke tilgang til verden 

et billede, hvor kønsdiversitet ikke anses for at være relevant. Den enactede forståelse af, at kønsdiversitet 

i ledelse ikke er en vigtig dimension for forretningen, kan altså være baseret på organisationens indbyg-

gede organiseringsprocesser, hvor fænomenet ikke medtages i en kausal sammenhæng. Det vil sige, at 

organisationer aktivt bør medtage kønsdiversitet som et fænomen, der potentielt bringer positiv effekt 
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for forretningen, før de kan opdage den mulige effekt af at ændre organisationens handlinger for at øge 

kønsdiversitet i ledelse. Hvis organisationer ikke medtager kønsdiversitet som et vigtigt aspekt, fastholder 

de altså en begrænsning for sig selv i at opdage de positive implikationer af kønsdiversitet. (Weick, 1979) 

Denne kausalitet bekræfter Turban, Wu & Zhang (2019), der konkluderer, at kønsdiversitet kun har en 

positiv effekt, hvis det er anset som normativt accepteret - og vice versa. Altså skaber forståelsen af 

kønsdiversitet i organisationer en selvopfyldende cyklus (Turban et al., 2019). Selvom kønsdiversitet og 

-ligestilling i høj grad er normativt accepteret i danske organisationer, handler de ofte ud fra en antagelse 

om, at de allerede opfylder alle forudsætningerne for kønsdiversitet i ledelse - og derfor har den selvop-

fyldende cyklus ofte ikke en positiv effekt for kønsdiversitet (jf. afsnit 4.1.1.1). I tråd med opfattelsen af, 

at kønsdiversitet ikke er et afgørende aspekt for organisationer, påpeger Annelise Ryberg også den mang-

lende motivation til at udfordre det komfortable status quo: “Og hvorfor skulle mænd frivilligt give noget 

fra sig, som virker virkelig godt for dem? Derfor skal halvdelen af magten jo trækkes væk fra dem [red: 

mændene].” (Bilag C, 38:03) 

 

For at skabe forandring i de etablerede handlemønstre er det især afgørende, at ledelsen i en organisation 

anerkender vigtigheden af at arbejde for øget kønsdiversitet. Lynn Roseberry forklarer: 

 

“Så der er rigtig mange diversity managers, som er ildsjæle, og vil rigtig meget. Men de har ikke 

et budget at bruge. De har svært ved at få tid fra lederne til at arbejde med det (...). Forklaringen 

er "Vi har ikke tid. Vi har ikke penge. Og vi kan ikke få vores leder til at bruge mandat på det her. Vi kan 

ikke få penge til at vi kan få en ekspert ind og holde foredrag eller kursus". Ja, så det sådan det er.” (Bilag 

H, 16:17) 

 

Niels Madelung påtaler også den manglende opbakning fra ledelsen i en organisation, som han konklu-

derer er baseret på, at kønsdiversitet ikke anses for at være forretningskritisk i mange organisationer:  

 

“Og at man i ledelsen mener, at der er noget, der er vigtigere end ligestilling og diversitet, kan 

lyde kynisk. Men der er andre ting, der for en virksomheds succes og eksistens, er vigtigere end 

diversitet og ligestilling. Sorry, men det er der.” (Bilag J, 54:52) 

 

Som beskrevet i sektion 2.1.1 vil individer i organisationer forsøge at ensrette deres synspunkter. Hvis 

ledelsen i en organisation ikke anerkender et fænomen som vigtigt, vil denne overbevisning have tendens 

til at sprede sig til de resterende lag i organisationen. Den manglende motivation i organisationerne kan 
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ifølge flere af vores informanter dog også stamme fra et manglende politisk fokus. Camilla Kruse påpeger, 

at organisationerne mangler incitament til at ændre deres operationelle procedurer, så længe det ikke er 

lovpligtigt: 

 

“Så er det klart, så er der de her effekter i forhold til kulturen og villigheden, og om man føler sig 

sat under administration. Men jeg tror, det er derfor, vi har været gået i stå siden firserne i Dan-

mark, fordi det har været frivilligt, og det har været for nemt at gøre, som vi plejer.” (Bilag D, 

40:38) 

 

Denne manglende indblanding fra det politiske niveau hænger i høj grad sammen med den førnævnte 

danske mentalitet og fortællingen om meritokratiet (jf. afsnit 4.1.1.1). Denne generelle opfattelse af køns-

diversitet i organisationer, som beskrevet under de strukturelle barrierer, har gjort det til et upopulært 

politisk emne. Camilla Kruse udtrykker ærgrelse over denne tendens: 

 

“Ligestillingsministeriet har jo desværre ikke været voldsomt tydelig i det her arbejde med Dansk 

Standard, hvilket jeg synes er interessant. Så det kunne være et studie værd i sig selv at forstå 

hvorfor. Det synes jeg er lidt ærgerligt, at et arbejde, som de kunne være med til at stå som ban-

nerfører for, ikke får større engagement. Det viser selvfølgelig også, hvor politisk det er.” (Bilag 

D, 44:00) 

 

Christina Ottsen nævner også den politiske berøringsangst, der er motiveret af vælgernes manglende 

opbakning til emnet: 

 

“Det kan faktisk skubbe på, at vi i højere grad har nogle politikere, der tør at tage fat om dette 

[red: kønsdiversitet]. For lige nu, der mister du for mange mandater på det. Der er ingen politi-

kere, der tør røre ved det.” (Bilag E, 28:00) 

 

Både virksomheders og politikeres manglende opbakning til aktiv handling for øget kønsdiversitet og -

ligestilling bunder ifølge Ea Utoft i, at det indebærer et behov for at anerkende et uflatterende problem: 

 

“Så siger de "Jamen, vi spørger til sexisme, chikane og mobning i vores APV (arbejdspladsvurdering). Og så er 

der kun 0,1 procent af medarbejderstaben, der peger på, at de har været udsat for sexisme eller chikane. Så vi har 

ikke noget problem.(...)". Så der er sådan nogle.. det gør det jo enormt svært at arbejde med, når der 
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er den der dynamik “men hvis vi accepterer, at vi skal arbejde med ligestilling, så må det jo betyde, at vi har et 

problem, der skal løses”. Men det vil man jo helst ikke have hængende på sig.” (Bilag F, 57:28) 

 

Denne manglende erkendelse af et problem kan igen spores i ‘enactment of charades’, hvor organisatio-

ner selv er med til at skabe og forme den omverden, de bekymrer sig om ved at formulere sin version af 

et givent emne. Ovenstående udtalelse fra Ea Utoft indikerer også en af de afledte effekter ved bracketing 

- at hvis man som organisation har en overbevisning om, at der ikke findes et ligestilling- eller diversi-

tetsproblem, eksisterer der nok tvetydige data til at verificere denne overbevisning. Ifølge Lynn Roseberry 

kan den manglende opbakning også bunde i frygten for det ukendte: 

 

“Det hele går ud på, at vi holder fast i de kønsroller og kønsnormer, vi har, fordi folk bliver 

provokerede og angste, når de begynder at brokke sig. Og det kan vi se i forhold til MeToo, hvor 

særligt mænd føler sig truet. De er virkelig ængstelig over, hvad der sker. De ved ikke, hvordan 

de skal være (...). Alt det her, der foregår nu med MeToo, er et virkelig godt eksempel på, hvor 

forskræmte folk bliver, når vi begynder at ruske op i de ting, vi plejer at gøre.” (Bilag H, 13:21) 

 

Det kan altså udledes, at danske organisationer generelt mangler motivation og opbakning til at arbejde 

aktivt med kønsdiversitet i ledelse. Den manglende motivation er ifølge de primære kilder baseret på en 

opfattelse af, at det ikke er forretningsmæssigt vigtigt, og at der ikke er lovmæssige incitamenter. Den 

manglende opbakning bunder i mange organisationers eksisterende overbevisning om, at der ikke findes 

et problem med kønsdiversitet og -ligestilling. Vores data peger dog på, at det netop er afgørende for 

succesfuld implementering af kønsdiversitet, at især ledelsen anerkender den potentielle positive effekt 

og det forretningsmæssige behov. Betydningen af ledelsens rolle bakkes ligeledes op af en rapport fra 

BCG, der pointerer, at engagement i ledelsen er en forudsætning for at skabe forandring og fremme 

kønsdiversitet i dansk ledelse. De argumenterer: “Committed leadership is a prerequisite. Successful im-

plementation requires true leadership commitment, not superficial words and platitudes.” (Poulsen et al., 

2019, s. 10). Det er således de ledere, der forstår problemet i den manglende kønsdiversitet, der  skal 

påtage sig ansvaret for at drive forandring (Poulsen et al., 2019). 

 

4.1.1.4 Delkonklusion 

Efter analyse af, hvordan kønsdiversitet i dansk ledelse er enacted i en organisatorisk kontekst, er det 

evident, at flere forskellige barrierer påvirker den manglende kønsdiversitet i dansk ledelse. Både barrierer 

som organisationerne skaber for sig selv, via måden de enacter deres egen virkelighed, men også mere 
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strukturelle barrierer, som beror på en dybt forankret forforståelse af køn. Det står ligeledes klart, at den 

danske selvforståelse af, at Danmark er et kønsligestillet land og har en samfundsform, der baserer sig på 

meritter, forhindrer aktiv handlen for at øge kønsdiversitet i dansk ledelse. Derudover viser de empiriske 

resultater, at alle aktører - kvinder såvel som mænd - er med til at opretholde visse skemaer, der bremser 

udviklingen for et øget antal kvinder i ledelse. 

 

4.1.2 Fordele ved kønsdiversitet og ulemper ved manglende kønsdiversitet i ledelse  

Efter analysen af de enactede barrierer, der eksisterer for at fremme kønsdiversitet i dansk ledelse, vil 

dette afsnit præsentere fordele ved kønsdiversitet samt ulemper ved manglende kønsdiversitet i ledelse. 

Ved at undersøge de uforløste positive implikationer af kønsdiversitet samt de nuværende negative kon-

sekvenser af manglen på samme, argumenterer vi for, hvorfor det er relevant at ændre status quo. 

 

4.1.2.1 Fordele ved kønsdiversitet 

Vores informanter italesætter flere fordele ved kønsdiversitet i organisationer. For det første nævner flere 

den økonomiske gevinst ved at have en mangfoldig lederstab. Allan Levann udtrykker kort og simpelt, 

at “diversitet er en business case” (Bilag B, 14:46). Matias Pollmann-Larsen nævner også den værdi, der 

er indlejret i diversitet: “So that's for me the most important thing, how valuable diversity is for businesses 

and organizations (...)” (Bilag I, 01:52). Christina Ottsen benytter ligeledes de finansielle incitamenter som 

et hovedargument for øget kønsdiversitet. Dog konkluderer hun, at det er afgørende, at organisationer 

ikke blot implementerer kønsdiversitet på baggrund af tokenisme - altså som en symbolsk indsats - men 

derimod arbejder dedikeret for at skabe positive resultater, ved at sætte diversitet i spil: 

 

“Det tredje er bundlinjeargumentet. Men det skal du også købe ind på. Det er jo ikke sådan én til 

én “Nu laver jeg en divers palette af medarbejdere, og så kan jeg se det på bundlinjen”. Der er den her mel-

lemregning med at sætte diversitet i spil (...)” (Bilag E, 09:02). 

 

Diversitet kan skabe værdi direkte såvel som indirekte. Implementering af diversitet kan ifølge Matias 

Pollmann-Larsen forbedre investeringsevalueringer og dermed nedbringe de gennemsnitlige kapitalom-

kostninger, men også indirekte skabe værdi ved at tilvejebringe udvikling af nye produkter, adgang til nye 

markeder eller kollaboration med bedre leverandører: 
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“So if you have the right diversity, you are able to design products in a way that allows you to 

enter a new market, new segment, or assessing and selecting a new or better supplier, or use it to 

be better in your investment ratings so your cost of capital gets reduced. So there are a number 

of dimensions where diversity can be valuable.” (Bilag I, 15:22) 

 

At kønsdiversitet i ledelse er en business case, blev første gang stadfæstet af en analyse af NGO’en Cata-

lyst i 2004, som på basis af 353 undersøgte Fortune 500 virksomheder påviste en positiv forbindelse 

mellem kønsdiversitet i ledelse og finansiel performance (Catalyst, 2004). En undersøgelse af ISS ESG 

bekræfter, at kønsdiversitet er stærkt knyttet til finansiel kvalitet, hvilket forudsætter markedsperformance 

(Bewerunge, 2020). En rapport fra BCG konkluderer også, at virksomheder med en kønsbalanceret le-

delse er mere kreative, innovative og modstandsdygtige og dermed skaber øget værdi (Abouzahr, Krentz, 

Van Der Kolk, Yousif, 2018). I forlængelse af argumentationen om, at kønsdiversitet bidrager til en for-

bedret bundlinje, nævner flere af vores informanter de positive arbejdsresultater og -processer, diversitet 

bibringer. Christina Ottsen fortæller: 

 

“Diversitet giver os bedre beslutninger, fordi når vi som ledere tør at samle diverse teams omkring 

os, så bliver vi udfordret i vores holdninger, og beslutningsprocessen bliver måske lidt længere. 

Men de bliver også mere langtidsholdbare beslutninger.” (Bilag E, 10:06) 

 

Ligesom Christina Ottsen italesætter, at diversitet kan bidrage til forlængede beslutningsprocesser, aner-

kender Allan Levann også udfordringen ved den uenighed, diversitet kan skabe. Dog er begge informan-

ter tilsvarende enige om, at den positive effekt overskygger de udfordringer, diversitet måtte tilvejebringe: 

 

“De homogene teams har det meget godt med hinanden og arbejder godt sammen og så videre. 

Heterogene teams har mere energi. Der er måske meget mere forskellighed, men de har alle sam-

men følelsen af, at de laver et godt stykke arbejde. Men de er ikke altid enige, men det giver 

masser af energi, og det giver langt, langt bedre performance viser forskning (...). Så det her har 

noget at gøre med, at jeg kan ikke forstå, at de [red: virksomhederne] ikke kan se den forretnings-

fordel og den gode investering, der ligger i diversitet.” (Bilag B, 09:07) 

 

Matias Pollmann-Larsen nævner, hvordan nutidens organisationer beror på menneskelige ressourcer, 

hvorfor det er essentielt at fastholde talent og indbyde til diversitet for at skabe mest muligt værdi: 
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“And I mean, the biggest asset for these companies is talent, right? (...) And I know in my firm 

[red: Boston Consulting Group] we sell ideas. We sell time with people. So that is the biggest 

asset (...) I think talent management is one of the most important things where diversity is a driver 

of value.” (Bilag I, 11:08) 

 

4.1.2.2 Ulemper ved manglende kønsdiversitet i ledelse 

I tråd med ovenstående afsnit om fordelene ved kønsdiversitet i ledelse, italesætter vores informanter 

også flere ulemper ved manglende diversitet i dansk ledelse. I overensstemmelse med Matias Pollmann-

Larsens ovenstående udtalelse om værdien af menneskelige ressourcer, er en af de mest fremtrædende 

ulemper ved manglende kønsdiversitet i ledelse det uudnyttede menneskelige potentiale. Ved ikke at ind-

drage kvinder som en del af ledelsen, mener Allan Levann, at organisationer ikke udnytter hele talent-

massen: “For det første, så synes jeg, det er spild af talent, at man ikke bruger hele paletten af talent.” 

(Bilag B, 08:26). Lynn Roseberry mener også, at mange virksomheder går glip af et stort potentiale ved 

ikke at målrette rekruttering af kvinder i ledelse i højere grad: 

 

“De [red: virksomheder] er opmærksomme på, at der er rigtig mange uddannede kvinder, der 

søger over i det offentlige i Danmark, særligt. Så de er opmærksomme på, at de mister nogle 

talenter, så de fisker i en sø, hvor der er rigtig mange mænd og få kvinder. Og der er en hel anden 

sø herovre, hvor der er rigtig mange dygtige kvinder, som de ikke får fingrene i.” (Bilag H, 11:08) 

 

Allan Levann udtrykker også på metaforisk vis, hvorfor homogenitet i ledelsen ikke er en bæredygtig 

tilstand: 

 

“Men jeg plejer, at bruge et billede på, at 11 Michael Laudrup’er på et fodboldhold aldrig ville  

vinde en fodboldkamp, aldrig nogensinde. Og den kraft, der ligger i de her ting [red: diversitet], 

det kan jeg ikke forstå, de [red: organisationer] ikke udnytter.” 

 

Annelise Ryberg kommenterer på en af de afledte konsekvenser ved manglende kønsdiversitet i ledelse. 

Hvis der, som vi redegør for i afsnit 4.1.1.1, er en skæv fordeling mellem arbejdsbyrden i hjemmet og på 

arbejdsmarkedet, vil M/K par i højere grad have tendens til at blive skilt, hvilket kan have store negative 

konsekvenser på individplan: 

 



Side 69 af 130 
 

“Vi ved fra andre former for forskning, at mænd lever længere i familier, fordi kvinder sørger for 

deres ernæring, helbred, etc. Og de dør hurtigere af sygdom, der kunne være kureret, når de er 

single, fordi de ikke er gode til at tage sig af sig selv. De falder ud af de sociale sammenhænge 

osv. Deres levealder nedsættes med 6 - 8 år, når de falder ud af familien. Det er samtidig en 

statistik, hvor man tænker ‘Gud, det kunne da være, man lige skulle sætte sig ned og læse lidt om 

det her, inden man sprænger det hele i luften’.” (Bilag C, 41:05) 

 

Slutteligt kan manglende kønsdiversitet i ledelse have implikationer for organisationernes talenttiltræk-

ning og kundegrundlag. Allan Levann forklarer: 

 

“Jeg har selv børn i nogenlunde jeres alder, tror jeg, og de ville aldrig vælge et job, hvor, bare tag 

Jyske Banks koncernledelse består af 20 mænd. Jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke kan se det, 

Jyske Bank, fordi, altså når min datter kigger ind i det billede af de 20 mænd, så siger hun “Jeg skal 

måske have en anden konto. Jeg skal ikke være i denne her bank. Og 2) Jeg skal da aldrig nogensinde søge job, 

der man ikke en jordisk chance”. Og derfor forstår jeg simpelthen ikke, at de truer deres egen forret-

ning.” (Bilag B, 06:38) 

 

Som Allan Levann udtrykker, er diversitet i stigende grad et vigtigt aspekt når unge skal vælge deres 

fremtidige arbejdsgiver (Deloitte, 2020). Derudover er nogle af de vigtigste parametre, når danske unge 

skal vælge ny arbejdsplads, at virksomheden har et godt ry, opfører sig etisk korrekt og tager socialt 

ansvar. Det er mindre vigtigt, om virksomheden har høj økonomisk vækst eller er internationalt oriente-

ret. (Klintefelt & Morlet, 2019) Det kan derfor være hæmmende for virksomheders rekruttering ikke at 

markere sig inden for denne dagsorden. 

 

Baseret på ovenstående, kan det således konkluderes, at der både er et bredt spektrum af fordele ved 

kønsdiversitet samt ulemper ved manglende kønsdiversitet i det danske erhvervsliv. De mest fremtræ-

dende fordele er muligheden for at forbedre bundlinjeresultater og potentialet for at skabe mere kom-

plette løsninger og arbejdsprocesser med kønsdiverse lederteams. Den mest identificerede ulempe ved 

manglende kønsdiversitet er de uudnyttede menneskelige ressourcer, men også den dårlige signalværdi 

det sender til potentielle medarbejdere og kunder. 
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4.1.3 Delkonklusion 

Analysens første del belyser forholdet mellem forforståelse og handlinger, idet vi med afsæt i vores in-

formanters oplysninger søger at diagnosticere, hvordan kønsdiversitet er enacted i dansk ledelse. Delana-

lysen fandt, at flere forskellige barrierer ligger til grund for den manglende kønsdiversitet. Heriblandt 

peger de empiriske resultater på en række strukturelle barrierer, som beror på en dybt forankret forfor-

ståelse af køn, samt at organisationer såvel som individer tenderer til at opretholde visse skemaer, der 

bremser udviklingen for et øget antal kvinder i dansk ledelse. Slutteligt fastslår vi på basis af empiriske og 

videnskabelige kilder, at der findes både økonomiske, resultatmæssige og menneskelige fordele ved at 

implementere kønsdiversitet i ledelse samt ulemper ved manglen på samme. 

 

4.2 Muligheder, begrænsninger og betingelser for effekten af den 
kommende ledelsesstandard 

Afhandlingens anden delanalyse vil undersøge, hvordan den kommende certificerbare ledelsesstandard 

for diversitet og ligestilling, i form af en række frivillige transparente retningslinjer, kan øge kønsdiversi-

teten i ledelsen i danske organisationer. Vi ønsker derfor først at undersøge, hvilke muligheder samt 

begrænsninger en CSR-relateret ledelsesstandard kan have i relation til at fremme kønsdiversitet i dansk 

ledelse. Derudover vil vi analysere betingelserne for, at den kommende ledelsesstandard bliver instituti-

onaliseret i danske organisationer. Indledningsvis vil vi introducere konceptet standarder samt præsentere 

den kommende danske ledelsesstandard for diversitet og ligestilling. 

 

4.2.1 Introduktion til standarder 

Standarder konstituerer en form for regulering ved at definere regler om, hvordan organisationer, som 

implementerer disse, bør eller ikke bør handle (Brunsson & Jacobsson, 2002). Selvom standarder per 

definition er frivillige og blot kan beskrives som generelle råd til de virksomheder, der potentielt vil im-

plementere dem, argumenterer Brunsson & Jacobsen (2002) for, at standarder genererer et stærkt element 

af orden i en global, moderne verden. En orden som uden standarder ikke ville være mulig. Det frivillige 

aspekt af standarder bevirker, at dem, der udvikler standarder, ofte bliver nødt til at overbevise virksom-

heder om, at det er i deres interesse nu eller på lang sigt at acceptere og implementere den. (Brunsson & 

Jacobsson, 2002) 
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Denne afhandling tager udgangspunkt i en ledelsesstandard inden for diversitet og ligestilling. En ledel-

sesstandard kan kategoriseres som et strategisk værktøj, der behandler emner, som en ledelse bør for-

holde sig til, og er samtidig med til at skabe systematik i, hvordan ledelsen leder sin virksomhed (Dansk 

Standard, s.d.). Foruden at være en ledelsesstandard, kan den kommende standard for diversitet og lige-

stilling også karakteriseres som en CSR-standard baseret på flere faktorer. Først og fremmest henvender 

den sig primært til CSR-chefer samt organisationer, der beskæftiger sig særligt med CSR (Dansk Standard, 

2021). Derudover anses kønsdiversitet og ligestilling for at være et CSR-relateret emne (Poulsen, 

Pollmann-Larsen, Erenbjerg & Andersen, 2019). På baggrund af dette vil den kommende analyse af mu-

ligheder, begrænsninger og betingelser for standardens succes være baseret på teori om CSR-relaterede 

ledelsesstandarder. 

 

CSR-standarder har i flere årtier opfordret virksomheder til og givet virksomheder en måde, hvorpå de i 

højere grad kan vurdere, måle og kommunikere deres sociale og miljømæssige performance på systema-

tisk vis (Gilbert, Rasche & Waddock, 2011). På globalt plan findes der populære initiativer som UN 

Global Compact, SA8000, Global Reporting Initiative og ISO 14001. Selvom alle CSR-relaterede stan-

darder har til formål at holde virksomheder ansvarlige for deres handlinger, kan de variere af natur lige 

fra principbaserede standarder til certificeringsstandarder, rapporteringsstandarder og processtandarder. 

Den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling kan betegnes som en certificeringsstandard, 

idet organisationer kan opnå certificering ved at opfylde en række opsatte, transparente krav (Dansk 

Standard, 2021). 

 

4.2.2 Kommende dansk ledelsesstandard for diversitet og ligestilling 

Som nævnt er der netop nu en dansk ledelsesstandard for diversitet og ligestilling under udvikling med 

det formål at skabe et brugbart værktøj, som danske organisationer og virksomheder kan benytte til at 

opnå en mere ligelig kønsrepræsentation samt generel diversitet og mangfoldighed. Arbejdet med stan-

darden blev officielt påbegyndt i december 2020, hvor første møde i standardiseringsudvalget fandt sted 

(Dansk Standard, 2021). Dog begyndte processen et par år tidligere. I 2017 stiftede Annelise Ryberg og 

Lynn Roseberry nemlig projektgruppen Samstilling, fordi de med inspiration fra Island ville udvikle en 

ny standard for ligestilling på arbejdspladsen i samarbejde med hovedorganisationer og virksomheder 

(Chora Connection, 2018). De to initiativtagere tog derfor kontakt til Dansk Standard - en erhvervsdri-

vende fond, der blandt andet udvikler og sælger standarder og miljømærker i Danmark - som gerne ville 

facilitere udviklingsprocessen, efter rekrutteringen af hovedorganisationer og virksomheder havde fundet 
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sted (Bilag H, 22:59). For at kickstarte denne rekrutteringsproces inviterede Samstilling til høring på Chri-

stiansborg  (Chora Connection, 2018). Efter høringen påbegyndte Annelise Ryberg og Lynn Roseberry 

rekrutteringsarbejdet, hvilket har været en toårig proces, som kulminerede i standardiseringsudvalgets 

første møde i slutningen af sidste år (Dansk Standard, 2021). 

 

Virksomheder og organisationer i standardiseringsudvalget skal selv finansiere udviklingen af standarden 

(Dansk Standard, 2021). En af de største udfordringer som præsenterede sig i rekrutteringsprocessen var 

derfor at overbevise organisationerne om værdien i at investere tid og penge i udviklingen af ledelses-

standarden (Bilag H, 23:12). Niels Madelung fra Dansk Standard forklarer, at de ikke får nogle offentlige 

tilskud, hvorfor de deltagende organisationer alene skal finansiere udviklingen af standarden (Bilag J, 

04:02). Standardiseringsudvalget for den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling bestod 

ved sluttidspunktet for vores empiriske dataindsamling af 22 virksomheder og organisationer - heriblandt 

to observatører (Bilag N). Andre organisationer kan fortsat melde sig til udvalget via Dansk Standards 

hjemmeside, hvilket har medført, at antallet af deltagere i udvalget løbende er steget til 27 virksomheder 

og organisationer (Dansk Standard, 2021). De 27 deltagere er: 

 

Accenture A/S 

Akademikernes Centralorganisation 

Annelise Ryberg 

Bech-Bruun Advokatfirma 

Cohera 

Copenhagen Pride 

Danmarks Nationalbank 

Dansk Erhverv 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Dansk Industri 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspart-

nerselskab 

Erhvervsstyrelsen 

Finansforbundet 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening 

HK/Danmark 

Kvinfo 

Mannaz A/S 

Mercer (Danmark) A/S 

MP Pension, Pensionskassen For Magi-

stre og Psykologer 

Nestle Danmark A/S 

Nordisk Ministerråd 

Normværk 

On The Agenda ApS 

Rambøll Management A/S 

Simcorp 

Socialdemokratiet (Sekretariat, Christi-

ansborg) 

Ørsted Services A/S
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De listede virksomheder og organisationer har hver sin repræsentant til stede ved møderne i standardi-

seringsudvalget (Dansk Standard, 2021). Ved det første møde vedtog standardiseringsudvalget en række 

indsatsområder, som skulle bane vejen for det videre arbejde med standarden (Bilag J, 04:12). På bag-

grund af fire indsatsområder blev der dannet fire arbejdsgrupper. De fire arbejdsgrupper har følgende 

fokus: 

 

Arbejdsgruppe 1:   Formulér generiske steps samt tilhørende krav i medarbejderrejsen. 

Arbejdsgruppe 2:   Krav til udarbejdelse af politik(-ker) og minimumindhold samt forslag til 

  målepunkter. 

Arbejdsgruppe 3:   Krav til ledelsen samt forudsætninger, der skal etableres for at skabe gen-

nemsigtighed samt unbiased kultur og processer som understøtter dette. 

Arbejdsgruppe 4:   Krav til udvikling af talentprogrammer uafhængigt af køn, alder, etnici-

tet etc. 

(Bilag O) 

 

Målet med standarden er at opsætte en række værktøjer, som virksomheder og organisationerne kan 

benytte sig af for at etablere og vedligeholde effektive ledelsessystemer for diversitet og ligestilling (Dansk 

Standard, 2021). Standarden udarbejdes som en certificeringsstandard, hvilket vil sige, at de organisatio-

ner og virksomheder, der inkluderer standarden i deres ledelsessystemer, kan blive certificeret, hvis de 

ønsker det. En certificering kræver, at man som organisation har taget stilling til, hvilke indsatsområder 

man vil arbejde inden for, og at man fremlægger bevis for, at man performer inden for disse områder 

(Bilag J, 15:08). De organisationer, der køber standarden, er ikke tvunget til at lade sig certificere, hvilket 

er et bevidst valg fra standardiseringsudvalgets side. Standardiseringsudvalget har ladet sig inspirere af 

CSR-initiativet UN Global Compact, hvor organisationer kan få inspiration til at arbejde med bæredyg-

tighed, uden at opfylde specifikke certificeringskrav. I forbindelse med den kommende ledelsesstandard, 

er det derfor forhåbningen, at de organisationer, som ikke ønsker at lade sig certificere, i stedet kan blive 

inspireret af de værktøjer, som standarden stiller til rådighed og implementere mindre tiltag for at fremme 

kønsdiversiteten. (Bilag L, 15:41) Standarden vil henvende sig til virksomheder, organisationer og insti-

tutioner i alle størrelser og brancher, og den forventes at være færdigudviklet i første halvdel af 2022 

(Dansk Standard, 2021). 
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4.2.3 Muligheder ved standarder 

For at undersøge, i hvilken grad den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling kan være 

med til at øge kønsdiversitet i dansk ledelse, vil det næste afsnit identificere potentielle muligheder ved 

udvikling og implementering af CSR-standarder. 

 

Der er flere muligheder associeret med implementeringen af CSR-standarder, som er tydeliggjort både 

af vores informanter samt udtrykt i litteraturen: 

 

Muligheder ved CSR-standarder 
 

Operationaliserer CSR 

Standarder giver ofte et praktisk framework for fortolkning af prin-
cipper og muliggør dermed en oversættelse af abstrakte koncepter 
til håndterbare værktøjer og bidrager hermed til at operationalisere 
CSR. 

Eliminerer forvirring 
Udviklingen af CSR-standarder hjælper med at eliminere forvirring 
i forbindelse med arbejdsmetoder, idet de faciliterer alment accep-
terede processer og praksisser. 

Støtter implementeringen 
af CSR 

Udvikling af standarder giver alle organisationer (ikke kun de fø-
rende inden for et felt) mulighed for at implementere anerkendte 
processer og praksisser og faciliterer dermed en øget implemente-
ring af CSR. 

Faciliterer organisatorisk 
engagement 

Identifikation af et sæt generelle normer og principper skaber basis 
for engagement og partnerskaber mellem organisationer og deres 
interessenter.  

Faciliterer kontinuerlig 
forbedring 

CSR-standarder kan designes til at være åbne for eksperimentering 
og kontinuerlig forbedring inden for feltet. 

Styrker omdømme 
Ved at implementere CSR-standarder kan organisationer styrke de-
res omdømme, idet en standard skaber et anerkendt reference-
punkt for organisationens ansvarlighed. 
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Aktiverer selvregulering 
og -håndhævelse 

Organisationer, der implementerer CSR-standarder, kan aktivere 
en mekanisme af selvhåndhævelse baseret på en intern motivation 
blandt organisationens medlemmer. Individer er mere tilbøjelige til 
at opføre sig ansvarligt, hvis de anerkendes som ansvarlige. 

               Tabel 3 
(Colle, Henriques & Sarasvathy., 2013) 

 

Camilla Kruse italesætter først og fremmest fordelen ved den øgede operationalisering af abstrakte CSR-

koncepter, som udvikling af en CSR-standard ofte bibringer: 

 

“Ja, jeg tror og håber, at den kan bruges som en guideline til virksomheder i forhold til at gå i 

gang med det her arbejde [red: arbejdet med kønsdiversitet]. Jeg tror, at den forhåbentlig vil kunne 

springe nogle led over i nogle processer, der kan tage ret mange år og på den måde komme ind 

til kernen.” (Bilag D, 29:01) 

 

Malene Thiele berører også denne mulighed og konkluderer samtidig, at en standard også kan være med 

til at etablere en rimelig begrænsning på den indsats, der forventes af virksomheder: 

 

“Standarder er en god måde at give virksomhederne et værktøj til at arbejde struktureret med et 

område, og en standard kan samtidig give sikkerhed for, hvornår man med rimelighed kan for-

ventes at have gjort ‘nok’.” (Bilag M) 

 

Selvom det fra et organisatorisk perspektiv kan anses for at være en fordel, at man kan identificere, hvor-

når man som virksomhed har gjort ‘nok’,  modstrider dette argument den normative fordel i, at en stan-

dard faciliterer kontinuerlig forbedring inden for et CSR-felt. I modsætning til Malene Thiele anskuer 

Camilla Kruse fordelen i den kontinuerlige forbedring inden for diversitet og ligestilling, som den kom-

mende standard potentielt vil facilitere: 

 

“Men jeg håber stadig og regner også med, at den [red: den kommende ledelsesstandard] vil kunne 

fastholde et fokus. Og det, at man skal tage den op jævnligt og forholde sig til den, vil jo være 

endnu et eksternt pres, i forhold til, at man gerne vil leve op til det, så man ikke falder af på den 

undervejs. Så jeg har masser af forventninger til den.” (Bilag D, 33:08) 
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I tråd med argumenterne om, at udviklingen af en standard støtter implementeringen af kønsdiversitet 

samt forbedrer virksomheders omdømme, nævner Troels Børrild også den øgede tilgængelighed og tro-

værdighed, som er forbundet med standarder: 

 

“Det kan ligesom gøre det mere tilgængeligt for flere, og give det et vist kvalitetsniveau eller et 

kvalitetsstempel. Der er noget troværdighed, hvis mange interessenter og eksperter har været med 

til at udvikle det [red: den kommende ledelsesstandard]. Og så det her med, at det kan inspirere 

andre, som ikke lige søger certificering.” (Bilag L, 18:03) 

 

Laura Vilsbæk berører, hvordan en standard kan tilføje legitimitet til et CSR-felt og dermed motivere 

organisatorisk engagement: 

 

““Ej vi har faktisk vurderet, at det er så vigtigt, at vi har udviklet en standard” – det giver ligesom hele 

diskussionen noget legitimitet. Hvor det her med, at man også kan blive certificeret i Verdens-

målene, det siger jo også bare, at der er noget legitimitet, og der er også en dagsorden, som vi er 

nødt til at forholde os til.” (Bilag G, 30:01) 

 

Udvikling og implementering af en standard kan altså på denne måde være en forudsætning for en bre-

dere, institutionaliseret anerkendelse af kønsdiversitet og -ligestilling. Lynn Roseberry lægger vægt på, 

hvordan certificering skaber legitimitet og engagement blandt organisationer, idet det repræsenterer en 

norm og en udbredt bevidsthed om emnet: 

 

“Jeg blev inspireret af miljømærkning, fordi inden der var certificering for, at man lavede et pro-

dukt, der skåner miljøet, var det ikke noget, som virksomheder rigtig gik op i. Så det blev sim-

pelthen normen, hvis man gerne vil markere sig, så skulle man certificeres. Det kom længere op 

på folks bevidsthed, så det er det, jeg håber på.” (Bilag H, 41:03) 

 

Der er ifølge Laura Vilsbæk også mulige konkurrencemæssige fordele forbundet med implementering af 

en standard: 

 

“Ja, fordi jeg tænker i virkeligheden, at når vi taler om standarder, så er det noget virksomheder 

implementerer for at få en konkurrencemæssig fordel. Og hvis der er noget de kan forstå, så er 

det det der med “kan det give os en konkurrencemæssig fordel? Ja/nej”” (Bilag G, 42:16) 
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En rapport udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af konsulenthuset Damvad konkluderer også, at de fleste 

virksomheder, der arbejder med standardisering, oplever en forbedret konkurrenceevne. (Damvad, 2013) 

 

Både Camilla Kruse og Laura Vilsbæk spår også, at den kommende ledelsesstandard for diversitet og 

ligestilling kan bidrage til en rekrutteringsmæssig fordel baseret på den yngre generations fokus på emnet: 

 

“(...) de kommende generationer efterspørger arbejdspladser, som de kan stå inde for. Både i 

forhold til ledelse, til værdier, til klimadagsordenen og til ligestilling. Og der er jeg ikke i tvivl om, 

at der vil sidde nogle jobansøgere og kigge efter, om vi er certificeret efter denne standard. Derfor 

tænker jeg, at det er helt oplagt, og at den vil være med til at blåstemple os som arbejdsplads og 

på den måde være en ‘asset’ for os.” (Bilag D, 34:35) 

 

“Det er jo også en rekrutteringsmæssig fordel (...) det her med, hvis man har en udfordring med 

at rekruttere. Altså for eksempel meget mandsdominerede brancher, som har meget svært ved at 

flytte på kønssammensætningen, der ville det jo være genialt at gribe det som et værktøj for at 

kunne sige “vi er certificeret inden for denne her standard. Vi arbejder målrettet med de her ting. Kom, I kan 

roligt søge her hos os, vi arbejder med de her ting.”” (Bilag G, 44:14) 

 

I den seneste af Deloittes årlige millennial undersøgelser, konkluderes det, at den yngre generation presser 

virksomheder og regeringer til at spejle generationens ønske om at prioritere miljømæssig bæredygtighed, 

diversitet, inklusion og lige løn (Deloitte, 2020). I samme undersøgelse fra 2019 kan det udledes, at næsten 

en fjerdedel (23 pct.) ville opleve et styrket forhold til virksomheder, der har diversitet i ledelsen. Derud-

over erklærer størstedelen af millennials, at diversitet i form af køn, etnicitet og alder i arbejdsstyrken er 

vigtig for deres lyst til at arbejde i en organisation. (Deloitte, 2019) Derfor er der grundlag for at forvente 

en positiv korrelation mellem organisationernes engagementet i kønsdiversitet gennem en standard og 

talenttiltrækning, særligt blandt den yngre generation. 

 

Slutteligt argumenterer Ea Utoft for, at standarder i kraft af de medfølgende muligheder kan have en 

motiverende indvirkning på organisationer sammenlignet med den eksisterende lovgivning om måltal og 

politikker for det underrepræsenterede køn i ledelse: “Så det kan godt være, at den dynamik med netop 

at skifte fra ‘stick to carrot’ har noget mere motiverende effekt” (Bilag F, 50:13). Denne overbevisning 



Side 78 af 130 
 

bekræftes af Klettner et al. (2016), der argumenterer for, at et fleksibelt, frivilligt værktøj kan være et mere 

effektivt middel til at stimulere øget kønsdiversitet i ledelse end lovgivningsmæssige tiltag. 

 

Baseret på ovenstående kan vi altså identificere flere muligheder ved CSR-standarder, som potentielt vil 

have en positiv indvirkning på kønsdiversitet i dansk ledelse. 

 

4.2.4 Begrænsninger ved standarder 

Ovenstående sektion undersøger, hvilke muligheder, der udspringer af CSR-standarder. Dog retter vores 

informanter såvel som dele af den eksisterende litteratur også et mere kritisk blik mod standarder for 

social og miljømæssig ansvarlighed. Derfor vil indeværende sektion undersøge, hvilke begrænsninger der 

forbindes med CSR-standarder. 

 

Nedenstående figur præsenterer de begrænsninger, som litteraturen og vores informanter udpeger i rela-

tion til CSR-standarder. 

 
Begrænsninger ved CSR-standarder 

 

Konceptmæssig  
utilstrækkelighed 

I sin oprindelige form er standarder udviklet til at håndtere hånd-
gribelige og tekniske problemer. Dette er svært at overføre til kom-
plekse etiske og sociale problemer, hvorfor der opstår metodiske 
udfordringer. 

Øget omkostninger 

Det er en omfangsrig proces at implementere en CSR-standard 
samt at vedligeholde en eventuel certificering. Det kræver mange 
ressourcer og er derfor en omkostningstung affære - særligt for små 
og mellemstore virksomheder. 

Manglende håndhævelse 

En CSR-standard er frivillig af natur og det er derfor op til organi-
sationerne selv, hvorvidt de ønsker at implementere standarden el-
ler ej. Dette kan ifølge kritikere af CSR-standarder forringe effekten 
af standarden. 
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Manglende fleksibilitet 

Når en organisation implementerer en CSR-standard, kan behovet 
for at følge standardens regler overgå organisationens evne til at 
træffe værdibaserede beslutninger. Organisationer kan også have 
tendens til at implementere standarder uden at tilpasse til deres spe-
cifikke behov og karaktertræk og derved producere kontraproduk-
tive konsekvenser.   

Overkommunikation 

I tråd med behovet for at overholde standarden, kan CSR-standar-
der medføre en overkommunikation af data. Dette resulterer i et 
manglende fokus i kommunikationen, og kan i sidste ende forvirrer 
stakeholders. 

Mindsker innovation 
Idet CSR-standarder definerer, hvad der er socialt acceptabelt, dik-
terer de ligeledes, hvordan vi håndterer nye problemer. På den 
måde spænder CSR-standarder ben for innovation.  

Manglende evne til at 
skabe systemisk ændring 

CSR-standarder er et godt værktøj til at forbedre den enkelte orga-
nisations sociale og miljømæssige performance. Derimod er de ikke 
i stand til at skalere og skabe forandring på national og global plan. 

 Tabel 4 
(Colle et al., 2013) 

 

Idet den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling har et socialt omdrejningspunkt, kan 

det være svært entydigt at definere, hvad standardens metodiske tilgang bør være (Colle et al., 2013). Det 

pointerer Troels Børrild med følgende udsagn: “Ulemperne er jo, hvis et område er meget dynamisk og 

kompleks, og man får forsimplet det. Eller hvis der går for meget tovtrækkeri i det, og det ikke bliver 

særlig skarpt formuleret og dermed velinformeret nok (...)” (Bilag L, 18:56). En af udfordringerne i ud-

arbejdelsen af den kommende ledelsesstandard omhandler derfor selve konceptudviklingen. Ifølge Troels 

Børrild er det helt essentielt for virkningen af standarden, at den hverken bliver forsimplet eller for kom-

pleks for organisationerne at implementere. Et tydeligt koncept gør problemstillingen mere håndgribelig, 

og kan på den måde øge presset blandt virksomhederne til at forstå vigtigheden af kønsdiversitet, hvilket 

ifølge Lynn Roseberry er vigtigt. Hun siger: 

 

“(...) det er en anden bekymring jeg har ved den her standard - at det kun er de store virksomhe-

der, der tager det i brug. De fleste virksomheder i Danmark er mindre - små til mellemstore - så 

det skal virke for dem. De skal føle et pres til at få den her blåstempling.” (Bilag H, 42:00) 
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Lynn Roseberry indikerer, at hun er bekymret for, hvorvidt små og mellemstore virksomheder i Danmark 

kan se, hvilken positiv effekt kønsligestilling og -diversitet kan have for dem. Små og mellemstore virk-

somheder er virksomheder med færre end 250 ansatte, og de udgør 99,7 pct. af alle aktive virksomheder 

i Danmark (Wanscher, 2019). Lynn Roseberry argumenterer for, at det er fundamentalt for standardens 

succes, at virksomhederne forstår vigtigheden i at arbejde med diversitet. Denne forståelse kan blandt 

andet ledes på vej af, at konceptet bag den kommende ledelsesstandard bliver håndgribeligt, hvilket dog 

er sværere i praksis, idet standarder oprindeligt er udviklet til at håndtere tekniske problemer. Det kan 

derfor være svært at overføre standarder til mere komplekse sociale problemer - såsom kønsdiversitet 

(Colle et al., 2013). 

 

En anden begrænsning ved CSR-standarder er, at der ofte medfølger øget omkostninger, idet det kræver 

mange ressourcer for organisationerne at overholde en standard samt leve op til en eventuel certificering. 

Dette udtrykker Laura Vilsbæk en bekymring om: 

 

“(...) mega fedt at få det der værktøj, men hvis det stadigvæk er op til virksomhederne selv om de 

vil gøre det eller ej, så bliver det bare endnu en opgave, hvor de på en eller anden måde – og nu 

siger jeg bare - “skal vi så kønsdiversitetscertificeres eller skal vi kvalitetscertificeres? Det er et stort arbejde vi 

sætter i gang, vi tager kvalitetscertificeringen”. Altså de sidder hele tiden og afvejer, hvad har vi tid og 

ressourcer til. “Hvad giver os en konkurrencemæssig fordel? Hvor skal vi sætte ind? Vi er presset på tid, vi er 

presset på ressourcer, vi er presset på kompetencer”. Sådan er det ude i de små og mellemstore virksom-

heder.” (Bilag G, 27:12) 

 

Foruden at pointere de øgede omkostninger nævner Laura Vilsbæk i dette udsagn en anden begrænsning 

- nemlig at den kommende ledelsesstandard er frivillig. Det giver organisationerne mulighed for at afveje, 

hvilken standard de helst vil implementere set i lyset af deres begrænsede ressourcer, og her vælger orga-

nisationer typisk målbare standarder over de mere komplekse CSR-standarder (Colle et al., 2013). Selvom 

det umiddelbart forekommer let at måle på fænomenet kønsdiversitet i ledelse, kan det dog være tilsva-

rende svært at opsætte målbare enheder for standardens ambitioner om at skabe ligestilling samt inklu-

derende og respektfulde arbejdsmiljøer (Colle et al., 2013; Dansk Standard, 2020a). I forlængelse af dette 

foregår beslutningen om implementering af standarder typisk på ledelsesniveau, og ledere tenderer ofte 

til at vurdere om det økonomisk kan betale sig, at implementere social ansvarlighed (Rasche & Esser, 

2006). Er dette tilfældet kan det betyde, at den kommende ledelsesstandard vil blive fravalgt på baggrund 
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af økonomiske overvejelser qua dens frivillige natur - særligt hos de små og mellemstore virksomheder, 

der har begrænsede ressourcer. 

 

Begrænsningerne i relation til CSR-standarder indskrænker sig ikke blot til de elementer, der finder sted, 

før organisationerne har implementeret standarden. Efter en organisation har implementeret en standard, 

kan organisationen nemlig have tendens til at fokusere for meget på at overholde den. Dette berører Ea 

Utoft: 

 

“(...) men der er også stor risiko for, at det også bare bliver sådan en tjekboks-øvelse. “Okay, så vi 

skal have en komité, så laver vi en komite, tjek”. Og det er lidt det vi snakkede om før, at det kan også 

blive sådan lidt “Nå jamen, så har vi da en komité” - men hvad laver den der komité egentlig? Ja, så 

er det, at sådan vil det altid være, at selvfølgelig er en standard formentlig en god ting, men der 

kan også godt være nogle ting, vi er nødt til at forholde os kritisk til ved det.” (Bilag F, 50:15) 

 

Når det for virksomhederne bliver en ren formalitet at overholde den standard, de har forpligtet sig til, 

begrænser det deres evne til at tage fleksible beslutninger. Dette kan skabe en kontraproduktiv tendens, 

hvor virksomheder i forsøget på at overholde standarden udelukkende beskæftiger sig med, hvordan 

beslutninger tages og glemmer vigtigheden og værdien i, at beslutningen overhovedet tages. Matias Poll-

mann-Larsen uddyber, hvordan en manglende fleksibilitet og tilpasning af en standard kan medføre util-

sigtede negative konsekvenser i organisationer: 

 

“I'm smiling because it [red: den kommende ledelsesstandard] can have a very negative effect if 

not done properly. (...) Enforcing and defining what is good or bad for diversity has a lot of 

impact, so it can entrench and emphasize the current trend. (...) If quotas certify that it's a good 

practice, it would enhance the diversity for-its-own-sake type of mindset and incentives could be 

detrimental, actually, rather than constructive.” (Bilag I, 17:44) 

 

Matias Pollmann-Larsen italesætter, hvordan virksomheder kan have de forkerte incitamenter til at im-

plementere en standard, hvilket kan have en skadelig frem for konstruktiv effekt. I forlængelse heraf kan 

organisationers evne til at finde innovative løsninger på komplekse problemer også begrænses af imple-

menteringen af CSR-standarder. Det skyldes, at CSR-standarder skaber ‘best practice’ - altså en måde 

organisationer bør håndtere komplekse problemer på - som fastlåser deres måde at handle på, og dermed 

gør det svært at tænke ud af boksen. (Colle et al., 2013). 
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Slutteligt er det evident, at CSR-relaterede ledelsesstandarder ikke kan skabe en bred, strukturel foran-

dring alene. Niels Madelung udtrykker: “Jeg vil starte med at sige, at standarder gør det ikke alene.” (Bilag 

J, 47:23). Lynn Roseberry mener også, at det er nødvendigt at tage andre værktøjer i brug for at øge 

kønsdiversitet i dansk ledelse. Når vi spørger, om den kommende ledelsesstandard kan stå alene, svarer 

hun derfor: “Det tror jeg ikke. Jeg tror, der skal være noget lovgivning. I Danmark synes jeg, vi har brug 

for en anden lovgivning omkring barsel for eksempel. Jeg synes, vi har brug for nogle lovgivninger om-

kring lønstatistik (...)” (Bilag H, 38:27). Camilla Kruse anerkender også den begrænsede virkning af stan-

darden, og mener ligeledes, at der bør udarbejdes andre supplerende tiltag for at skabe reel forandring: 

“Så jeg tror, at der også er nødt til at køre flere tiltag parallelt med udarbejdelsen af en dansk standard, 

hvis vi reelt vil rykke på ligestillingen i det danske samfund.” (Bilag D, 31:20) 

 

Udtalelserne om, at standarden ikke kan stå alene, stemmer overens med flere empiriske undersøgelser, 

der peger på, at implementering af en CSR-standard ikke alene kan skabe forbedret performance inden 

for standardens fokusområde (Colle et al., 2013). Et eksempel på dette er i forbindelse med den miljøre-

laterede ledelsesstandard ISO 14000, hvor der ikke findes beviselig effekt af, at implementering af denne 

skaber bedre miljømæssig performance. Tværtimod findes der tendenser, der indikerer, at virksomheder, 

der i forvejen arbejder med miljømæssige ledelsesprogrammer, blot implementerer standarden for at opnå 

certificering og dermed får mulighed for at kommunikere sin performance på mere troværdig vis. (King, 

Lenox & Terlaak, 2005) Denne tendens kan tilskrives et paradoks ved CSR-standarder, som kan beskrives 

som: 

 

“The (thoughtful, responsible and stakeholder-oriented) mindset that CSR standards aim to pro-

mote among standard users may be directly counteracted by the (thoughtless, blind and blinkered) 

mindset that standards users tend to employ, the more they focus on implementing CSR stand-

ards” (Colle et al., 2013, s. 184) 

 

Virksomheder kan altså have tendens til at miste fokus på standardens oprindelige formål, hvis de i for 

høj grad fokuserer på implementering af standarden og derved ubevidst enacter og tolererer opførsel, 

som på sigt underminerer organisationens sociale ansvar. Derfor argumenterer Colle et al. (2013) para-

doksalt nok, at jo mere succesfuld en standard er i forhold til at implementere den internt i organisationen, 

desto mere modstridende opførsel kan opstå. 
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Med afsæt i ovenstående kan vi konkludere, at der eksisterer flere ulemper og begrænsninger i forbindelse 

med udvikling og implementering af CSR-standarder. Disse begrænsninger er vigtige at have for øje i det 

videre arbejde med den kommende ledelsesstandard, idet eventuelt imødekommelse af disse kan højne 

standardens mulighed for succes. 

 

4.2.5 Hvilket potentiale har den kommende ledelsesstandard for diversitet og lige-
stilling? 

Baseret på ovenstående analyse af barrierer for kønsdiversitet i dansk ledelse samt muligheder og be-

grænsninger ved CSR-relaterede ledelsesstandarder, er det relevant at undersøge, hvilket potentiale den 

kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling har for at øge kønsdiversitet i ledelse. Derfor vil 

nærværende sektion sammenfatte muligheder og begrænsninger og på baggrund af dette afgøre, hvilket 

potentiale den kommende ledelsesstandard har for at nedbryde de nuværende barrierer, der eksisterer for 

at øge kønsdiversitet i ledelse, som vi identificerede i første delanalyse. 

 

Som vi fastslog i første delanalyse, baserer de nuværende barrierer sig på dybt forankrede, strukturelle 

kognitive skemaer, som bliver enacted blandt individer og organisationer i vid udstrækning. Derfor fore-

kommer det klart, at det kommende ledelsesværktøj ikke kan stå alene på baggrund af CSR-standarders 

manglende egenskab til at skabe bred strukturel forandring (jf. sektion 4.2.4). Laura Vilsbæk italesætter 

også det begrænsede potentiale en ledelsesstandard har for at skabe generel forandring: 

 

“Jeg betragter det som endnu et værktøj i kassen, fordi det er også noget med ledelsesarbejde, 

hvor man skal skabe nogle mere inkluderende arbejdspladser, hvor der faktisk er plads til forskel-

lighed, så det ikke bare bliver “nu har vi levet op til måltallene, men dem der kom ind og ikke lignede resten, 

havde det faktisk rigtig forfærdeligt og rejste igen efter et halvt år, fordi vi ikke har skabt en kultur, hvor de kunne 

trives, dem der ikke lige passede ind i skabelonen”. Så jeg tænker, at det er mega fedt, at der er endnu et 

værktøj i kassen, men det bliver ikke sådan ‘the hammer to end all other hammers’”. (Bilag G, 

32:08) 

 

Dog kan standarden, som redegjort for i sektion 4.2.3, skabe en legitimitet og fokus på et emne, der ikke 

i dag er bredt anerkendt i danske organisationer. Udarbejdelse af en ledelsesstandard kan også skabe en 

øget motivation for virksomheder til at gå aktivt ind i en dagsorden, idet den frivillige ramme faciliterer 

omdømmemæssige muligheder. Derfor indeholder den kommende ledelsesstandard potentiale for at 
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begrænse de barrierer, der er relateret til manglende motivation og opbakning. Det kræver dog, at orga-

nisationer får øjnene op for de fordele, vi specificerede i afsnit 4.1.2.1. Dette argument fremsætter Camilla 

Kruse også: “Men jeg tror, der er nødt til at være en eller anden form for forankring og debat om det her 

[red: kønsdiversitet i ledelse], for at netop standarden bliver et stærkt instrument.” (Bilag D, 44:32). 

 

Denne pointe leder til vores næste fokuspunkt i analysen: Hvilke betingelser der skal være opfyldt for at 

indfri standardens potentiale. 

 

4.2.6 Betingelser for udbredelsen af den kommende ledelsesstandard for diversitet 
og ligestilling 

I forlængelse af analysen af den kommende ledelsesstandards potentiale for at øge kønsdiversitet i ledelse, 

vil den kommende sektion undersøge, hvilke betingelser, der forudsætter bred implementering af den 

kommende ledelsesstandard i danske organisationer. 

 

En hovedbetingelse for, at den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling bliver bredt im-

plementeret, er, at emnet og dermed standarden oplever institutionalisering på et nationalt niveau 

(Delmas & Montes-Sancho, 2011). For at opnå institutionalisering af en standard, argumenterer Tolbert 

& Zucker (1996) for, at der skal eksistere en social konsensus blandt organisatoriske beslutningstagere 

om værdien af at leve op til denne standard. Udtrykt på anden vis skal der være enighed blandt ledere 

om, at standarden er betydningsfuld og derfor essentiel at implementere. Som konkluderet i første del-

analyse er manglende kønsdiversitet i ledelse ikke enacted som et problematisk fænomen på tværs af 

danske organisationer, og derfor kan det udledes, at kønsdiversitet i ledelse ikke er anerkendt som en 

tilstræbt norm på et institutionaliseret plan. Allan Levann bekræfter forudsætningen om, at der skal eksi-

stere konsensus blandt organisationsledere om den potentielle værdi, som standarden afføder, for at den 

implementeres: 

 

“Topledelsen er dem, der skal se fidusen i det her og så aktivt gå ind og gøre det, og det tror jeg, 

at der skal de se en gulerod, og sige “hold kæft kan det her lade sig gøre, vi får det her værktøj, så tjener vi 

ti procent mere, wow vi kører”. Det kan mænd godt lide, det tænder de på.” (Bilag B, 57:49) 

 

For at identificere forudsætningerne for en institutionalisering er det relevant at analysere det spind af 

institutionelle kræfter, der vil forme spredningen af den kommende ledelsesstandard (Delmas & Montes-
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Sancho, 2011). Det er derfor relevant at undersøge de nuværende samfundsmæssige strømninger for at 

identificere forudsætningerne for, at den nuværende enactede opfattelse af kønsdiversitet i ledelse ændres, 

og at der derved opstår en konsensus om ledelsesstandardens værdi. Dette vil skabe muligheden for, at 

den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling passerer den præ-institutionelle fase og opnår 

bred institutionalisering (Tolbert & Zucker, 1996). 

 

Først gennemgår vi, hvordan regeringer, virksomheder og NGO’er kan påføre regulerende pres på orga-

nisationer for at få dem til at implementere CSR-standarder. Derefter vil vi vurdere de positive normative 

og kognitive institutionelle kræfter, som spiller en rolle ved udbredelsen af en standard. Det gør vi ved at 

undersøge virksomheders tidligere erfaringer med ledelsesstandarder samt den geografiske nærheds på-

virkning på implementeringen. 

 

4.2.6.1 Den politiske kontekst 

Forskning viser, at den politiske kontekst i et land er afgørende for, i hvor høj grad en standard bliver 

implementeret af organisationer. Regeringens engagement i forhold til et CSR-relateret felt vil påvirke 

organisationernes opfattede fordele ved at implementere en standard indenfor et givent område. I tilfælde 

af, at regeringen ikke udviser forpligtelse til det pågældende CSR-felt, vil der være færre incitamenter og 

mindre motivation for organisationer til at investere i en standard. Ved en mere moden standard, der 

bringer klart identificerede fordele, vil organisationer i mindre grad tøve med at implementere. (Delmas 

& Montes Sancho, 2011) Overføres det til en dansk kontekst, vil organisationer, hvis der er tvivl om 

regeringens engagement i forhold til diversitet og ligestilling, altså i højere grad stille spørgsmålstegn ved 

den reelle værdi af den kommende ledelsesstandard. 

 

Lovforslag om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn 

Det kan udledes, at den danske regerings engagement i forhold til kønsdiversitet og ligestilling er tvety-

digt. I december 2012 blev der vedtaget og implementeret en lov under Thorning-Schmidt regeringen, 

der lyder: “de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede 

køn i deres øverste ledelsesorgan” (Erhvervsstyrelsen, 2021). Herudover er virksomhederne “forpligtet 

til at redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for hvorfor virksomheden i 

givet fald ikke har nået den opstillede målsætning” (Erhvervsstyrelsen, 2021). Denne lov indikerer, at der 

fra politisk side eksisterer - eller i det mindste ved lovens indtrædelse eksisterede - visse ambitioner om 

at ændre på den manglende kønsdiversitet i dansk ledelse. Spørgsmålet er blot, om denne lov reelt har 

haft en effekt. Efter loven trådte i kraft, fastslår Erhvervsstyrelsen, at der findes en svag tendens til en 
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øget årig vækst i andelen af kvinder i bestyrelserne i de største danske virksomheder. Erhvervsstyrelsen 

konkluderer dog, at lovkravets effekt indtil videre er meget begrænset, idet den årlige øgede vækst ikke 

overstiger 1,1 pct. point. Dette kan blandt andet skyldes, at “den fleksible lovmodel, hvor virksomheder-

nes rapportering kan placeres flere forskellige steder, har den konsekvens i praksis, at det kan være van-

skeligt at finde redegørelserne og dermed konstatere, hvorvidt der er redegjort i overensstemmelse med 

loven” (Erhvervsstyrelsen, 2017, s. 7) I tråd med Erhvervsstyrelsens konklusion, påpeger Laura Vilsbæk, 

at der generelt er et manglende fokus på dette lovkrav: 

 

“(...) Virksomhederne er simpelthen forpligtet til at leve op til de her ting. Men det er bare lige-

gyldigt, om de gør det eller ej. Jeg har også prøvet at tage dialogen med nogle revisorer. Revisorer, 

som godkender årsregnskaber, de kendte den heller ikke [red: loven om det underrepræsenterede 

køn]. I hvert fald ikke dem jeg kender i den stilling. “Vidste du godt, at når du reviderer årsregnskabet, 

så skal du faktisk også vurdere, om de lever op til denne her paragraf?”. Det havde han sgu aldrig hørt om” 

(Bilag G, 41:11) 

 

Denne pointe bakkes op af Erhvervsstyrelsen, der konkluderer, at revisorer i nogle tilfælde “giver blanke 

påtegninger på trods af mangler i afrapporteringen.” (Erhvervsstyrelsen, 2017, s. 36). Blank påtegning 

indebærer, at revisorer vurderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af, at selskabet er i overens-

stemmelse med loven. 

 

Ea Utoft beskriver også, hvordan hun oplevede et manglende engagement i lovgivningen, da hun under-

søgte kønsdiversitet i en fortrolig stor, dansk virksomhed: 

 

“Det jeg så i (casevirksomhed), var, at det spillede vitterligt ikke en ret stor rolle [red: lovgivningen 

om måltal og politikker]. Det var ikke noget de talte om. Det var ikke noget, der fyldte noget. 

Altså vi snakkede kun om det, hvis jeg stillede specifikke spørgsmål til måltalslovgivningen. (...) 

Men de kunne heller ikke specifikt pege på, hvad loven havde medført.” (Bilag F, 48:51) 

 

Dette eksempel understøtter konstateringen om, at lovgivningen ikke har haft stor indflydelse på adfær-

den i de danske virksomheder. 
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Politikernes kamp om kønspolitikken 

Bevæger vi os over i det generelle politiske spektrum, møder vi blandt nogle politikere modstand til det 

kønspolitiske fokus. Den eksisterende diskurs om, at ligestilling er en national ‘dansk værdi’, blev først 

introduceret af Danske Folkeparti. Dette virker paradoksalt set i lyset af, at partiet igennem tiden har 

forholdt sig kritisk til lovgivning om kønsligestilling kombineret med nylige udtalelser fra partiets næst-

formand (Dahlerup, 2018). Morten Messerschmidt pointerede i april 2021, hvordan kønsforskning, ifølge 

ham, kan kategoriseres som pseudovidenskab, idet det ikke har et evidensbaseret forskningsgrundlag. 

Dansk Folkeparti foreslår derfor i et modsvar til identitetspolitikken, at fokusset på kønspolitik på danske 

videregående uddannelser skal elimineres. Dertil påstår Dansk Folkeparti i samme udlæg, at Danmarks 

videnscenter for køn og ligestilling, KVINFO, er “voldsomt kønspolitiserende i sin forskning, og dyrker 

en radikal feminisme, der ikke bør støttes af staten” (Dansk Folkeparti, 2021, s. 13). Foreningen for 

Kønsforskning i Danmark har dog i et modsvar til postulatet om, at kønsforskning er pseudovidenskab 

pointeret, at kønsforskning - ligesom alle andre forskningsområder - er underlagt systematisk kvalitets-

kontrol i form af peer reviews (Foreningen for Kønsforskning i Danmark, 2021). Henrik Dahl fra Liberal 

Alliance støtter Messerschmidts standpunkter, men derudover er der ikke mange politikere, der har blan-

det sig i denne debat - hverken erklæret sig enige eller uenige (Johansen, 2021).  Det er dog ikke særligt 

overraskende, at kønsdiversitet ikke er en kamp, som politikerne tager op som det første. Det kommer 

Ea Utoft ind på: 

 

“Men vi hører det jo bare ikke fra den øverste, øverste top, og jeg ved ikke, om Mette Frederiksen 

er bange for at gå ind i det her, fordi hun selv er kvinde. Altså man kunne godt forestille sig, at så 

bliver hun måske puttet alt for meget i bås, hvis hun går ind i denne her kamp”. (Bilag F, 60:48) 

 

At blive sat i bås som kvinde er noget, vi har fundet flere eksempler på i dansk politik. I 2004 omtalte 

Frank Jensen, daværende politisk ordfører for Socialdemokratiet, Connie Hedegaard, som netop var ble-

vet miljøminister, med ordene: “Foreløbig har vi jo kun set et kønt ansigt, men ingen handling” (Possing, 

2018, s. 24). Tolv år senere - i 2016 - kan vi fortsat finde eksempler på, at kvinder sættes i bås. Eksempelvis 

har forhenværende folketingsmedlem, Joachim B. Olsen, udtalt følgende: “Det er en medfødt mekanik, 

der gør at kvinder har mere lyst til at gå derhjemme med børnene, mens mændene arbejder. Det er ufor-

nuftigt at tage biologien ud af det” (Possing, 2018, s. 20). Udtalelserne fra Frank Jensen og Joachim B. 

Olsen understøtter de strukturelle barrierer i form af stereotype kønsroller samt manglende anerkendelse 

af problemet, som vi fandt i afhandlingens første delanalyse. Der er dog nogle politikere, der udtaler sig 

eksplicit om den manglende kønsdiversitet - heriblandt Pia Olsen Dyhr og Ida Auken, som begge kom 
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med modsvar til Joachim B. Olsens kommentar tilbage i 2016 (Possing, 2018). På basis af disse eksempler, 

tegner der sig et billede af, at opdelingen mellem politikere, der henholdsvis opfatter og ikke opfatter 

kønsligestilling som et problem, også repræsenterer en opdeling blandt mandlige og kvindelige politikere. 

I 2015 mente 27 pct. af folketingsmedlemmerne, at kønsligestilling i vid udstrækning er opnået. Der-

iblandt var der dobbelt så mange mænd som kvinder, der var af denne overbevisning. 5 pct. af folketings-

medlemmerne mente, at kønsligestilling var ‘gået for vidt’. Den politiske fordeling blandt disse respon-

denter er også bemærkelsesværdig. Som vores ovenstående eksempler indikerer, tilhører de mest kritiske 

over for kønsligestilling højrefløjen. Der var således ingen af de mandlige folketingsmedlemmer fra de 

fire højrefløjspartier, der mente, at der stadig var et problem med kønsligestilling. (Dahlerup, 2018) Den 

manglende opbakning til tiltag for at øge kønsdiversitet og -ligestilling - særligt på højrefløjen - illustreres 

af Liberal Alliance: 

 

“Politikere skal derimod ikke bestemme, hvor stor en andel af det ene køn, der er repræsenteret 

i hverken bestyrelser eller andre erhverv. Faktisk vil Liberal Alliance afskaffe enhver kønsregule-

ring, idet vi opfatter forslag som kønskvoter eller kønsbonusser på universiteter som reelle trusler 

mod ligestillingen.” (Liberal Alliance, s.d.). 

 

I dansk politik er der en stærk tradition for at søge konsensus blandt de store partier, og derfor kan man 

argumentere for, at disse skærpede højrepositioner har bidraget til den nuværende stagnation i udviklin-

gen inden for kønsligestilling (Dahlerup, 2018). Ligestillingsministeriet skrev dog i sin handlingsplan fra 

2020, at de havde en målsætning om at skabe mere reel ligestilling i Danmark, hvilket skulle ske ved at 

udfordre myten om ligestilling (Ligestillingsudvalget, 2020). Ea Utoft udtrykker glæde over, at nogle po-

litikere sætter kønsdiversitet på dagsordenen, dog er hun kritisk over for, hvor de starter debatten, fordi 

der så er lang vej: 

 

“Da Ligestillingsministeriet udgav deres handlingsplan for 2020, hvor ministeren skrev, at ‘Mini-

steren vil udfordre myten om, at Danmark har ligestilling’ var jeg bare sådan - hold da op, hvis 

det er det første skridt, ikke?”. (Bilag F, 60:07) 

 

Som Camilla Kruse påpegede i afsnit 4.1.1.3, er ligestillingsministeriet heller ikke en aktiv del af den 

kommende standard for diversitet og ligestilling, selvom det kan anses for en oplagt mulighed for mini-

steriet at bidrage til dagsordenen. Dette viser et begrænset engagement fra politisk side.  
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Ud fra ovenstående indsigter i den politiske kontekst kan det først konkluderes, at den politiske venstre-

fløj til en vis grad udviser et engagement i kønsdiversitet og ligestilling, idet der under denne regering 

blev indført en lov, der skal tjene at fremme denne agenda. Dog er det ifølge Erhvervsstyrelsen svært at 

konstatere, om organisationerne handler i overensstemmelse med denne lov - især, hvis revisorerne, som 

Laura Vilsbæk påpeger, ikke er opmærksomme på dette lovkrav. Derudover er der ingen eksempler på 

sanktioner for de virksomheder, der påviseligt ikke opfylder lovkravet. (Erhvervsstyrelsen, 2017) På trods 

af den manglende effekt af lovkravet i danske organisationer, er der heller ikke udviklet andre regulativer, 

der tvinger danske organisationer til at arbejde med kønsdiversitet i ledelse. Samtidig kan vi konkludere, 

at fokusset på køn har mødt - og til stadighed møder - modstand blandt nogle politikere, særligt fra den 

politiske højrefløj. Udtalelser blandt politikere indikerer, at der er lang vej til en bred erkendelse af de 

strukturelle problematikker, vi identificerede i første delanalyse. Derfor kan regeringens såvel som det 

resterende politiske felts opbakning til dette CSR-felt betvivles. Dette bevirker ifølge institutionel teori, 

at organisationer vil være tilbageholdende med at investere i implementering af den kommende standard 

for diversitet og ligestilling. 

 

4.2.6.2 NGO’ers rolle og frivillige initiativer 

Udover den nationale regering kan NGO’er også påføre pres på organisationer til at implementere be-

stemte praksisser. Undersøgelser viser, at et stigende pres fra aktivister og NGO’er påvirker internationale 

virksomheder til at implementere CSR-relaterede ledelsesstandarder (Gereggi, Garcia-Johnson & Sasser, 

2001). NGO’ers rolle i forbindelse med at påvirke virksomheder til at implementere en standard er mest 

signifikant i den præ-institutionelle fase, hvor standarden stadig er ny, og kendskabet til den derfor er 

forholdsvis begrænset. Når en standard bevæger sig over i semi- og fuld institutionalisering, vil NGO’er 

ofte i stedet fokusere på nyere praksisser eller standarder. (Delmas & Montes Sancho, 2011) Manglende 

gennemsigtig integration af etiske principper i organisationer kan udløse symbolske sanktioner såsom 

'naming and shaming'-kampagner, som ofte ledes af NGO’er. Sådanne kampagner kan ofte indebære en 

fordømmelse af manglende overensstemmelse med CSR-standarder. (Den Hond & De Bakker, 2007) 

Kritik fra NGO’er og civilsamfund påvirker dermed virksomheders meningsdannelse, og kan derfor være 

med til at forandre den enactede virkelighed. 

 

Et eksempel på, hvordan en NGO kan tvinge virksomheder til at tage stilling og dermed handle, er 

kampagnen ‘Der mangler noget!’, søsat af organisationen Kvinder i Bestyrelser (KIB). Ti toneangivende 

danske virksomheder modtog en stol med et manglende ben, som et symbol på den lave repræsentation 

af kvinder i virksomhedernes bestyrelser. De ti virksomheder talte AMBU, Arla Food, LEGO, PFA, 
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Jyske Bank, Leo Pharma, Dansk Energi, DLG, Tivoli og TDC. Denne offentlige gimmick har tvunget 

virksomhederne til at udtale sig, og tre af virksomhederne har efterfølgende givet tilsagn til et møde med 

KIB. (Terney, 2020) 

 

Udover NGO’er har organisationen UN Women Nordic i samarbejde med BCG tilbage i 2017 samlet 

19 direktører og danske ledere fra den akademiske verden, den private sektor og civilsamfundsorganisa-

tioner i Gender Diversity Roundtable (GDR). Dette initiativ indebærer, at de 19 direktører og ledere skal 

dele erfaringer og best practice for, hvordan man bedst fremmer kønsdiversitet og på baggrund af dette 

udvikle konkrete værktøjer og løsninger. GDR har blandt andet opstillet tre anbefalinger i sit manifest, 

som går ud på, at man skal skabe et kønsbalanceret uddannelsessystem, adressere kønsstereotyper samt 

muliggøre en mere balanceret deltagelse i det huslige arbejde. (GDR, s.d.) GDR er dog ikke det eneste 

initiativ af sin slags. Organisationen Above & Beyond har i 2020 etableret the Gender Diversity Council 

bestående af 19 store danske virksomheder, heriblandt Rambøll, KPMG og Vestas. Som medlem af rådet 

har disse virksomheder underskrevet en forpligtelse til, at de i deres organisationer vil arbejde med køns-

diversitet (Above & Beyond, s.d.). Initiativerne GDR og The Diversity Council viser et engagement fra 

organisationer til at arbejde for at øge kønsdiversitet. At 19 danske organisationer frivilligt har underskre-

vet en forpligtelse til at arbejde med kønsdiversitet indikerer en mangel på en anerkendt og normsættende 

standard, som organisationer kan implementere. At større, agendasættende danske organisationer initie-

rer arbejde med kønsdiversitet og bruger ressourcer på at optræde i disse frivillige forsamlinger, viser et 

engagement blandt virksomheder, der umiddelbart skaber gode betingelser for den kommende ledelses-

standard. Disse initiativer kan dog potentielt også spænde ben for den kommende ledelsesstandard, idet 

virksomhederne måske ikke ser behovet for at implementere en standard, når de allerede engagerer sig i 

dagsordenen på anden vis. 

 

4.2.6.3 Pres fra internationale virksomheder 

Virksomheder har også indflydelse på andre virksomheders implementering af standarder, da de kan 

skabe ‘tvangsmæssig isomorfisme’, hvilket indebærer formelle eller uformelle pres fra organisationer og 

instanser, som virksomheden har et afhængighedsforhold til (DiMaggio & Powell, 1983). Særligt multi-

nationale virksomheder kan udbrede praksisser og krav til implementering af specifikke standarder hos 

deres leverandører (Delmas & Montes Sancho, 2011). Dette pres genkendes også hos vores informanter, 

idet flere af dem nævner de stigende krav fra internationale organisationer i relation til agendaen for 

kønsdiversitet. Laura Vilsbæk konkluderer: 
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“Og hvis vi samhandler, og det gør vi jo rigtig meget – danske virksomheder eksporterer rigtig 

meget – og på et eller andet tidspunkt er der en eller anden stor amerikansk kunde, der siger 

“Excuse me, Mr. Petersen, hvordan i alverden er det lige, at det ser ud i dine ledelseslag? Skal du ikke lige have 

opgraderet din organisation?” Så hvis der begynder at komme nogle krav eller nogle mislyde i marke-

det, så ville de [red: organisationerne] gribe den som en mulighed, fordi det er det, de bruger deres 

standarder til.” (Bilag G, 42:38) 

 

Ea Utoft påpeger også denne erfaring, som hun pådrog sig i et Ph.d.-samarbejde med en casevirksomhed: 

 

“Altså helt klart, at kundekravene er afgørende - i hvert fald i (casevirksomhed) tilfælde. Så hvis 

kunderne lige pludselig går ud og siger “Jamen, hvis I tropper op til møder, hvor I skal byde på et eller 

andet stort projekt med fem gamle mænd i jakkesæt, så bliver det nok ikke lige jer”. Altså det er meget 

konkrete krav, ikke? Og det måtte de handle på.” (Bilag F, 08:12) 

 

Det stigende fokus på kønsdiversitet er også noget Camilla Kruse oplever i relation til Deloittes interna-

tionale kunder: 

 

“Vi kan jo i stigende grad se det, at vores kunder efterspørger for eksempel flere kvinder i et team, 

når vi afleverer tilbud. Vores kunder begynder også at efterspørge, at ikke kun det team, der 

kommer ud hos dem er bredt sammensat, men også hvordan vores planer og strategi ser ud for 

at sikre en højere grad af diversitet på lidt længere sigt. Så de efterspørger simpelthen Deloittes 

strategi for ansættelse og fastholdelse af kvinder for eksempel.” (Bilag D, 13:36) 

 

Slutteligt påpeger Matias Pollmann-Larsen også presset om øget diversitet fra leverandører og kunder: 

“And when I think about suppliers and customers. Again, the topics we deal with are really strategic, we 

do feel the pressure.” (Bilag I, 22:03) 

 

Nogle af de største faktorer, der har betydning for danske virksomheders implementering af standarder, 

er, som vores empiri også indikerer, baseret på markedets forventninger samt som følge af direkte kun-

dekrav (Damvad, 2013, s. 19). Baseret på ovenstående kan det udledes, at særligt de større danske orga-

nisationer i højere grad mærker det internationale pres for at arbejde med kønsdiversitet. Dette kan ifølge 

institutionel teori medføre en øget udbredelse af den kommende ledelsesstandard for diversitet og lige-

stilling og være et afgørende incitament for danske organisationer. (Delmas & Montes Sancho, 2011) 
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4.2.6.4 Tidligere erfaring med ledelsesstandarder 

Tidligere positiv erfaring med andre ledelsesstandarder kan også influere forventningerne til nye standar-

der i en positiv retning (Delmas & Montes Sancho, 2011). Omvendt beskriver Lynn Roseberry den po-

tentielle negative konsekvens, hvis virksomheder ikke har gode erfaringer med ledelsesstandarder: “En 

anden ulempe er, at hvis virksomhederne ikke har gode erfaringer med det [red: standarder], så vil de ikke 

bruge det.” (Bilag H, 36:19). 

 

I Danmark er 1009 virksomheder certificeret efter den internationale miljøstandard ISO14001. Denne 

standard benyttes som et ledelsesværktøj til at sænke virksomheders ressourceforbrug og generelle mil-

jøpåvirkning. Denne standard kan sammenlignes med den kommende standard for diversitet og ligestil-

ling, idet begge er CSR-relaterede, certificerbare ledelsesstandarder. De fleste virksomheder opdager po-

sitive effekter som følge af implementering af den miljømæssige ledelsesstandard, idet de både oplever 

forbedret image samt økonomiske og forretningsmæssige fordele. (Miljøministeriet, 2017) Derfor kan 

det udledes, at den kommende ledelsesstandard har forudsætning for at blive positivt modtaget af virk-

somheder baseret på deres positive erfaringer med tidligere, lignende standarder. Lynn Roseberry aner-

kender også fordelen i, at virksomheder er vant til at arbejde med standarder, og derfor i højere grad vil 

være tilbøjelige til at implementere den kommende diversitets- og ligestillingsstandard: “Der er rigtig 

mange virksomheder, der er vant til at arbejde med standarder (...) Jeg tror, det bliver et kæmpe skridt fra 

at have ingenting” (Bilag H, 33:28). 

 

I tråd med, at tidligere gode erfaringer med ledelsesstandarder påvirker organisationers implementering 

af den kommende standard, udtrykker Laura Vilsbæk en tvivl i forbindelse med, om organisationer, der 

ingen erfaring har med standarder, kan finde på at implementere denne: 

 

“Jeg tænker, at dem der først vil gribe den her standard, det er for det første dem, der køber ind 

på ideen “ja, vi skal have større kønsdiversitet”. Gad vide om det ikke også er dem, der allerede er inde 

i standardsystemet og har et ledelsessystem, hvor de er ISO 9001 certificeret eller ISO 27001 

certificeret – dem hvor der allerede er afdelinger, der arbejder på den måde (...). Om man kommer 

ind fra gaden og tænker “vi har aldrig arbejdet med standarder før” og lige præcis tænker “den der køns-

diversitetsstandard, den griber vi”. Det ved jeg simpelthen ikke.” (Bilag G, 49:43) 

 

Omkring 3.000 danske virksomheder er ISO 9001 certificeret, hvoraf langt størstedelen ligeledes oplever 

positive effekter ved implementeringen af denne ledelsesstandard (Dansk Standard, 2020b). Derfor kan 
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man argumentere for, at der eksisterer en bred skare af organisationer, som potentielt er tilbøjelige til at 

implementere den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling. Dog er det ikke Niels Made-

lungs forventning, at så mange vil implementere den kommende standard: “Hvis nu den [red: ledelses-

standarden for diversitet og ligestilling] kommer ud i 2022, så vil jeg sige, at hvis vi i 2026 har 10-15 

virksomheder, der var certificeret, så synes jeg, at vi var godt på vej.” (Bilag J, 35:18). Forventningsram-

men til den kommende ledelsesstandard er derfor ifølge Niels Madelung ikke helt så stor som det poten-

tiale, vi ellers kan udlede af betingelsen om tidligere gode erfaringer med standarder. Det relativt lille skøn 

over potentielt certificerede virksomheder i 2026 kan være som følge af den størrelsesmæssige og res-

sourcemæssige kapacitet en organisation bør have for at implementere standarden. Ea Utoft udtrykker 

bekymring for mindre organisationers forudsætninger for at implementere standarden: 

 

“Men spørgsmålet er også, hvem sådan en standard taler til. Om hvor stor en virksomhed har 

kapaciteten til at gå så stor og så omfattende ind i sådan et projekt, så er det jo sådan lidt, at man 

skal jo i hvert fald have en dedikeret HR-afdeling for at kunne gøre det. Man skal måske også 

have en dedikeret kommunikationsafdeling for at kunne gøre det.” (Bilag F, 52:24) 

 

4.2.6.5 Geografisk nærhed 

Endnu en af de institutionelle faktorer, som spiller en rolle i implementering af CSR-relaterede ledelses-

standarder er geografisk nærhed. Dog bliver denne faktor mest relevant efter den præ-institutionelle fase 

af en standard. Dette aspekt er formet af, at beslutningstagere ofte befinder sig under kognitive begræns-

ninger, og derfor ofte kun undersøger et indskrænket udvalg af alternativer for at opnå resultater (Weick, 

1979; Delmas & Montes Sancho, 2011). Derfor vil virksomheder være tilbøjelige til at begrænse deres 

søgen efter tiltag inden for diversitet og ligestilling til kontekster, der er geografisk og dermed ofte kultu-

relt tætte på dem selv (Delmas & Montes Sancho, 2011). 

 

Geografisk nærhed kan både betragtes på nationalt og internationalt plan. I en international kontekst vil 

danske organisationer derfor angiveligt lade sig inspirere af nabolande i Norden. Både Norge og Island 

har med stor succes udviklet ledelsesstandarder for henholdsvis mangfoldighed og ligeløn (Høg, 2020; 

Larsen & Prescott, 2018; Standard Norge, 2021). At disse lande har haft succes med at indføre en lignende 

standard kan generere et positivt aftryk på danske virksomheders anskuelse af standardens værdi. Dog er 

den danske mentalitet jævnfør første delanalyse en barriere for at øge kønsdiversitet i ledelse, og derfor 

vil danske organisationer potentielt sammenligne sig med de kønsligestillede nabolande i mindre grad. 
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På nationalt plan kan der allerede spores geografiske ligheder mellem organisationer, der udviser støtte 

til den kommende ledelsesstandard. Annelise Ryberg bemærker følgende tendens: 

 

“Jeg kan sige til jer, at de virksomheder, vi arbejder sammen med på standarden, alle er beliggende 

i København. Så snart du kommer udenfor København, så daler interessen. Altså lidt det er 

samme kort, som man har over økologi.” (Bilag C, 17:14) 

 

Dette udsagn indikerer, at der også er en forskel på mentaliteten omkring og opbakningen til kønsdiver-

sitet på tværs af landet. Det er derfor også et udtryk for, at standarden sandsynligvis er mest gangbar og 

har mest potentiale blandt københavnske virksomheder. For at opnå en bred institutionalisering, er det 

derfor afgørende, at virksomheder fra det resterende Danmark også anerkender problemet og ser værdien 

i at ændre deres handlinger og øge kønsdiversiteten. 

 

  
                            Figur 4 

4.2.7 Delkonklusion 

Baseret på ovenstående delanalyse, kan det først og fremmest konkluderes, at CSR-relaterede ledelses-

standarder både kan bibringe muligheder og begrænsninger i forbindelse med at skabe øget kønsdiversitet 

i dansk ledelse. Hvad angår mulighederne, kan den kommende ledelsesstandard være med til at sætte øget 

fokus på kønsdiversitet samt eliminere forvirring ved at tilbyde virksomhederne nogle konkrete værktøjer 

til at udligne kønsbalancen. Dog er kønsdiversitet et komplekst emne, da det er påvirket af dybe struktu-

relle barrierer. Derfor kan det være en ulempe, hvis standarden bliver for ukonkret og dermed sværere at 

implementere. Baseret på de præsenterede muligheder har den kommende ledelsesstandard uden tvivl et 

potentiale for at bidrage positivt til at fremme kønsdiversitet i dansk ledelse – men der er en række be-

tingelser, som skal være opfyldt. Blandt andet er det essentielt, at de danske organisationer anerkender de 

fordele, kønsdiversitet fører med sig. Dog er det vigtigt at pointere, at den kommende ledelsesstandard 

– selv hvis organisationerne ser dens fulde potentiale – ikke kan stå alene. Det skyldes, at CSR-standarder 

typisk ikke formår at skabe bred forandring. Standarden kan imidlertid skabe legitimitet og 
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opmærksomhed på kønsdiversitet og i kombination med andre initiativer være et led i at skabe bred 

forandring. Derfor kan vi konkludere, at det er særligt vigtigt for denne kommende standard, at den bliver 

bakket op politisk såvel som af organisationer og civilsamfundet.                                                                                                           

 

På baggrund af de indsigter, som analysen har bidraget med, er vi nu i stand til at relatere vores empiriske 

resultater til et bredere perspektiv og komme endnu tættere på at forstå, hvordan den kommende ledel-

sesstandard for diversitet og ligestilling kan bidrage til at fremme kønsdiversitet i dansk ledelse. 

 

 

 

  



5
diskussion
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I nærværende kapitel vil vi med udgangspunkt i analysens resultater diskutere, hvordan den kommende 

ledelsesstandard bedst muligt kan mobilisere støtte i en dansk kontekst samt virkningen af lovgivning 

versus retningslinjer. Formålet med dette kapitel er at relatere vores empiriske resultater til et bredere 

perspektiv for bedre at forstå potentialet for at øge kønsdiversitet i dansk ledelse gennem implementering 

af en ledelsesstandard og dermed bidrage til at besvare afhandlingens problemformulering: Hvordan kan 

udvikling og implementering af en ledelsesstandard for diversitet og ligestilling bidrage til at fremme 

kønsdiversiteten i dansk ledelse? 

 

Gennem analysen blev det klart, at måden individer og organisationer enacter kønsdiversitet i dansk le-

delse har skabt en række barrierer, der hindrer muligheden for at fremme kønsbalancen på de danske 

ledelsesgange. Selvom forskning såvel som vores empiriske grundlag peger på, at flere fordele opstår som 

følge af øget kønsdiversitet, er der ikke bred konsensus blandt danske organisationer om behovet for 

øget kønsdiversitet i ledelse. Samtidig konkluderer analysen, at den kommende ledelsesstandards poten-

tiale for bred implementering er betinget af støtte og tilskyndelse fra institutionelle kræfter såsom rege-

ringer, NGO’er og større organisationer. Idet vi identificerede, at denne støtte fra institutioner er begræn-

set i en dansk kontekst, finder vi det relevant at diskutere, hvordan man gennem issue framing og narra-

tiver kan mobilisere øget støtte og på den måde øge incitamentet for organisationer til at implementere 

standarden.  

 

På basis af de muligheder og begrænsninger vi har identificeret i relation til CSR-standarder, er det tyde-

ligt, at den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling ikke alene er i stand til at eliminere de 

strukturelle og kognitivt indlejrede barrierer, der er enacted i danske organisationer, og dermed skabe 

bred forandring. Den kommende ledelsesstandards frivillige aspekt kan ifølge nogle af vores informanter 

hindre standardens udbredelse. Dog peger noget forskning på, at et fleksibelt og frivilligt værktøj - som 

den kommende standard - kan være et mere effektivt middel til at stimulere øget kønsdiversitet i ledelse 

end lovgivningsmæssige tiltag. Derfor finder vi det relevant at diskutere potentialet for at skabe øget 

kønsdiversitet i dansk ledelse ved brug af henholdsvis lovgivning og frivillige retningslinjer. I relation til 

denne diskussion vil vi løbende inddrage mere normative overvejelser om, hvilke samfundsaktører der 

bør tage ansvar for at fremme kønsdiversitet i dansk ledelse. Nedenstående figur illustrerer, hvordan 

vores diskussion bygger videre på analysens resultater. 

 

 

 



Side 98 af 130 
 

 

 
Figur 5 

5.1 Hvordan kan framing og narrativer mobilisere støtte og 
skabe forandring?  

Vores første delanalyse diagnosticerede de eksisterende barrierer for kønsdiversitet i dansk ledelse, mens 

anden delanalyse undersøgte, hvilke forudsætninger der fra et institutionelt perspektiv skal opfyldes for, 

at den kommende ledelsesstandard kan imødekomme disse barrierer. Det er derfor relevant at diskutere, 

i hvor høj grad problemet manglende kønsdiversitet i ledelse er tilbøjelig til at mobilisere støtte blandt 

danske samfundsaktører gennem issue framing. Derudover vil vi diskutere, hvilke narrativer der forud-

sætter, at standarden bliver implementeret i danske organisationer. Denne sektion vil således have to 

formål. Først vil vi kigge på, hvordan framing af et issue kan skabe forandring - særligt med fokus på, 

hvordan den kommende ledelsesstandard er med til at frame problemstillingen manglende kønsdiversitet 

i dansk ledelse. Dernæst vil vi diskutere, hvilken betydning narrativer kan have på udbredelsen af en 

standard. 

 

5.1.1 Forandring via issue framing 

Furnari (2017) argumenterer for, at bestemte issues kan mobilisere nok støtte og dermed bryde det jern-

bur, hvori organisationer opererer rutinemæssigt inden for eksisterende kognitive rammer. Et issue kan 

altså, hvis det mobiliserer den rette mængde støtte, være i stand til at bryde med måden organisationer 

“plejer” at handle på og skabe forandring. For at ændre eksisterende strukturer forsøger fortalere for et 

bestemt issue at mobilisere støtte (såsom opmærksomhed, penge, tid, energi og kræfter) fra andre aktører. 

Det gør de ved at engagere sig i issue framing, hvor fortalerne forsøger at frame konsekvenserne af issuet, 

så det bliver tydeligt for andre aktører, at issuet også påvirker dem negativt. Denne issue framing har til 



Side 99 af 130 
 

formål at engagere disse aktører og opnå deres støtte. I betragtningen af, at flere issue frames typisk 

eksisterer samtidigt inden for et givent felt, og at der er begrænset støtte at hente fra diverse aktører, vil 

mange issue frames dog ikke opnå den rette støtte, hvorfor de til sidst vil forsvinde fra den offentlige 

debat. Dette resulterer i sidste ende i vedvarende eksisterende jernbure, altså at organisationerne fortsat 

opererer, som de plejer. (Furnari, 2017) Anskuer vi dette i relation til issuet manglende kønsdiversitet i 

ledelse, har dette emne ikke opnået massiv støtte i en dansk kontekst. Jævnfør afhandlingens afsnit 4.1.1.3 

kan vi konkludere, at der er manglende opbakning til problemet blandt topledere og politikere. Samtidig 

eksisterer der et dansk indlejret bias om, at vi allerede er ligestillet, hvilket også hindrer bred forandring. 

 

Hvis issuet om kønsdiversitet i dansk ledelse formår at mobilisere støtte fra mere kritiske aktører, argu-

menterer Furnari (2017), at det kan bane vejen for forandring. Selvom aktører måske er enige om behovet 

for forandring, kan de stadig være uenige om, hvad der bør ændres for at løse problemet - og hvordan 

man gør det bedst. Når fortalere opbygger issue frames, skal de derfor først skabe en diagnostisk framing, 

hvor de udtrykker hvem eller hvad, der er skyld i problemet. Dernæst skaber de en prognostisk framing, 

som udtrykker, hvordan den nuværende virkelighed bør ændres og med hvilke tiltag. Den diagnostiske 

framing kan enten betegnes som ‘adversarial’ eller ‘collaborative’. Adversarial issue frames bebrejder eli-

teaktører som ansvarlige for issuet, mens collaborative issue frames ikke tillægger specifikke aktører skyl-

den, men i stedet identificerer brede, sociale strukturer som roden til problemet. Collaborative issue 

frames har derfor ofte abstrakte syndebukke såsom ‘systemet’, ‘samfundet’ eller ‘menneskelig natur’. 

(Furnari, 2017) 

 

Issue strukturen kan enten være centraliseret eller fragmenteret. De centraliserede issues er karakteriseret 

ved, at der er få klart identificerbare, dominerende aktører, hvis autoritet typisk er formaliseret eller bredt 

anerkendt som legitim. Disse aktører er ofte regulerende myndigheder, der sikrer institutionel overhol-

delse via retshåndhævelse eller skatteincitamenter, professionelle organisationer eller brancheorganisati-

oner, der udøver deres kontrol ved at konstruere samfundsnormer og systemer. De fragmenterede issues 

består derimod af flere ukoordinerede aktører, hvor eliter er uorganiserede og ikke har stor indflydelse 

på at ændre systemet. Der er størst chance for at mobilisere støtte og facilitere forandring i adversarial 

issue frames i et centraliseret felt eller collaborative issue frames i et fragmenteret felt. (Furnari, 2017)  
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                            Tabel 5 

 

Med udgangspunkt i den manglende støtte til issuet manglende kønsdiversitet i ledelse er det interessant 

at diskutere, hvorfor der ikke er mobiliseret nok støtte til at øge kønsdiversitet i dansk ledelse, samt om 

den kommende ledelsesstandard kan bidrage til en issue framing, der potentielt kan mobilisere mere 

støtte og skabe forandring. 

 

På basis af vores analyseresultater kan vi konkludere, at issuet manglende kønsdiversitet i dansk ledelse 

endnu ikke har formået at mobilisere bred støtte. Derfor finder vi det relevant, inden vi diskuterer issue 

framing med afsæt i kønsdiversitet i dansk ledelse, at drage en parallel til et andet CSR-issue, der har 

oplevet en effektiv issue framing og dermed skabt forandring, nemlig udledning af CO2. Herigennem 

ønsker vi at skabe en forståelse for, hvordan forandring kan opstå, når der mobiliseres nok støtte til et 

issue.  

 

Udledning af drivhusgasser er et issue, der er blevet mobiliseret og framet succesfuldt og har derfor 

medført forandring. Eksempelvis har civile flyrejser på kort tid udviklet sig fra et anerkendt tegn på glo-

balisering til for nogle at være et foragtet symbol på miljøforringelse. Stigende pres på luftfartsselskaber 

for at mindske miljøpåvirkning stammede - og stammer til stadighed - både fra NGO'er, regeringer og 

civilsamfundet. Protestkampagner mod udvidelsen af sektoren er søsat både af store generalistiske 

NGO'er, såsom Greenpeace og Friends of the Earth, samt af mindre NGO'er, der specifikt er målrettet 

mod transportsektoren eller luftfartsindustrien, såsom AirportWatch, Aviation Environment Federation 
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og European Federation for Transport and Environment. (Litrico & David, 2017) På internationalt plan 

har de europæiske regeringers handlinger for at fremme “grønnere” luftfart blandt andet mundet ud i en 

etablering af EU's CO2-kvotehandelssystem, som luftfartsindustrien siden 2012 har været omfattet af. 

Derudover har den danske regering sammen med luftfartsindustrien etableret et klimapartnerskab, hvor 

de samarbejder om tiltag, der reducerer industriens udledning af drivhusgasser og styrker virksomheder-

nes grønne konkurrenceevne. (Trafikstyrelsen, 2021) Dette issue har dermed været så fremtrædende, at 

det har fået nøgleaktører som flyselskaber og lufthavne til at bryde ud af deres jernbur og ændre de 

eksisterende ‘spilleregler’ og på den måde nå frem til en ny fælles handlingsramme for at håndtere issuet. 

Denne handlingsramme stadfæstes blandt andet gennem luftfartsindustriens løfte om at halvere deres 

CO2-udledning inden 2050. (Litrico & David, 2017) Denne forandring hos nøgleaktørerne er resultatet 

af en adversial issue framing i et centraliseret felt, idet udvalgte eliteaktører pålægges skylden i et pro-

blemfelt, der er domineret af selvsamme aktører. En adversarial ramme har større chance for at tiltrække 

støtte, idet den eksplicit identificerer centrale aktører, der er ansvarlige for det aktuelle issue, og derved 

trækker klare linjer mellem de ‘gode’ og ‘onde’ aktører. Det er altså en fordel for issuet om udledning af 

drivhusgasser, at fortalere har kunnet identificere specifikke aktører - flyselskaber og lufthavne - som 

ansvarlige for problemet, samt at issuet kan løses ved at disse ændrer deres handlemønstre. (Furnari, 

2017) 

 

Manglende kønsdiversitet i ledelse er også et CSR-relateret issue i tråd med udledning af drivhusgasser. 

Dog har dette issue ikke på samme vis mobiliseret støtte og skabt forandring hos feltets ansvarlige aktø-

rer, hvilket kan skyldes måden issuet på nuværende tidspunkt er framet. Som nævnt fremgår det af vores 

analyse, at issuet hverken er bredt anerkendt i organisationer, civilsamfundet eller i det politiske spektrum. 

Derfor er der endnu ikke skabt en generel diskurs om issuet, og det er derfor svært for issuets fortalere 

at overbevise andre aktører om de negative konsekvenser den manglende kønsdiversitet har for dem. 

Den indlejrede tro om, at man i Danmark allerede er ligestillede, vanskeliggør argumentationen for øget 

kønsdiversitet. Derfor er den danske mentalitet om ligestilling en hindring i relation til at frame issuet.  

 

Den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling er dog et initiativ, der er med til at skabe en 

bestemt framing af issuet. Ved at udarbejde en ledelsesstandard kan man argumentere for, at fortalere for 

issuet - heriblandt de som er med til at udarbejde standarden - karakteriserer issuet som adversarial, idet 

de definerer organisationer som ansvarlige aktører, når de vælger direkte at rette standarden mod dem. 

Feltet omkring dette emne kan til gengæld både identificeres som centraliseret og fragmenteret. Mang-

lende kønsdiversitet i ledelse kan anses for at være centraliseret, idet man kan argumentere for, at der er 



Side 102 af 130 
 

en begrænset række dominante aktører, der har magten til at ændre det eksisterende issue - såsom større 

organisationer og regeringen, der ved at skabe generelle normer og love kan udøve en vis kontrol over 

issuet. I denne type issue er det teoretisk set fordelagtigt at have en adverserial framing - ligesom tilfældet 

med CO2-udledning i luftfartsindustrien. En adverserial framing har nemlig større chance for at mobili-

sere støtte i et centraliseret felt, da det bliver let for de forskellige aktører at identificere ‘syndebukken’ og 

dermed skabe en stærk issue framing. Hvis framingen i stedet er collaborativ og dermed identificerer de 

brede strukturer i samfundet som ansvarlig for problemet, vil det sandsynligvis mobilisere mindre støtte 

i et centraliseret felt, som er karakteriseret ved få nøgleaktører, der besidder magten (Furnari, 2017).  

 

Med afsæt i afhandlingens analyse kan vi dog diskutere, hvorvidt problemfeltet nærmere bør opfattes 

som fragmenteret. Et fragmenteret problemfelt er kendetegnet ved, at mange aktører har indflydelse på 

issuet og derfor skal disse aktørers handlinger koordineres for at skabe forandring. Vores analyse indike-

rer, at roden til problemet findes på tværs af forskellige aktører i form af indlejrede strukturelle barrierer, 

der florerer i hele samfundet, og derfor kan man argumentere for, at det ikke nødvendigvis kun er domi-

nerende aktører som organisationer og regeringen, der kan løse problemet. Foruden organisationer og 

politikere peger vores informanter også på et mere fragmenteret problemfelt, hvor eksempelvis også 

skole- og uddannelsessystemet har indflydelse på mænd og kvinders muligheder og karrierevalg (Bilag D, 

46:10; Bilag F, 42:03). I et fragmenteret problemfelt er der størst sandsynlighed for at mobilisere støtte 

og skabe forandring, hvis issuets fortalere framer issuet som collaborativt (Furnari, 2017). Derfor vil den 

kommende ledelsesstandard ifølge denne teori sandsynligvis ikke bidrage til en succesfuld issue framing, 

idet man kan argumentere for, at framingen bør inddrage det generelle samfund og dets systemer, og 

altså ikke blot udvalgte elite aktører i form af organisationer. Derfor støtter dette vores tidligere pointe 

om, at den kommende standard blot er ét værktøj ud af flere, der bør mobiliseres på tværs af samfunds-

aktører for at øge kønsdiversitet i ledelse. Derudover argumenterer vi, at selvom udviklingen af en stan-

dard er et eksempel på en organiseret proces udført af mobiliserede aktører, der framer og skaber et 

værktøj for at løse issuet, er støtten til issuet begrænset. Derfor er den nuværende framing af issuet mang-

lende kønsdiversitet i ledelse ikke tilbøjelig til at skabe bred forandring. 

 

5.1.2 Narrativers evne til at udbrede CSR-standarder 

Efter ovenstående diskussion af, hvordan den kommende ledelsesstandard er med til at frame issuet 

kønsdiversitet i dansk ledelse, vil vi i indeværende sektion diskutere, hvordan potentielle narrativer om-

kring den kommende ledelsesstandard kan være afgørende for, i hvilken grad den implementeres af 
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organisationer. Denne diskussion kan ses som en forlængelse af analysens undersøgelse af de betingelser, 

der skal til for at skabe institutionalisering af standarden. Haack, Schoeneborn & Wickert (2012) intro-

ducerer herudover et mere kommunikativt perspektiv på, hvordan narrativer skaber institutionalisering. 

De argumenterer for, at forskellige aktører har tendens til at konvergere deres fortolkning af en standard 

og dermed etablere en social virkelighed omkring CSR-standarder gennem narrativer. Haack et al. (2012) 

hævder, at de narrativer, der udvikler sig sammen med implementeringen og forankringen af en CSR-

standard, er afgørende for implementeringen og effekten. De narrativer, der udvikles omkring en CSR-

standard, repræsenterer, hvordan den gradvist accepteres, forstås og enactes som den 'naturlige måde at 

gøre ting på’. I denne opfattelse skal CSR-standardisering ses som en proces, hvor organisatoriske hand-

lemønstre dialektisk udvikler sig fra et sæt præ-institutionaliserede og normativt anfægtede fortællinger til 

et institutionaliseret narrativ. Udtrykt på anden vis, hvordan forskellige aktørers narrativer om CSR-stan-

darden går fra ikke at være bredt anerkendt til at blive indlejret i normen og derfor i højere grad skaber 

efterlevelse. Eftersom den kommende ledelsesstandard stadig er under udvikling, ved vi endnu ikke, 

hvilke narrativer der kommer til at præge institutionaliseringen. Det er dog stadig relevant at diskutere de 

potentielle narrativer og deres indvirkning på implementeringen. 

 

Forskellige aktører skaber ofte forskellige narrativer om en CSR-standard, og narrativer kan således både 

være positive og negative. Ifølge Haack et al. (2012) fremsætter NGO’er ofte et negativt narrativ om 

CSR-standarder ved at anfægte organisationers formåen til at leve op til de standarder, de forpligter sig 

til. Derfor kan NGO’er skabe et narrativ om, at CSR-standarder bidrager til ‘window dressing’ - altså 

misledende præsentation af organisationers engagement i en bestemt dagsorden designet til at skabe en 

fordelagtig opfattelse af organisationen. Dette narrativ kan også risikere at vinde indpas i forbindelse med 

den kommende ledelsesstandard. I Danmark eksisterer der flere NGO’er, der har til formål at fremme 

kønsligestilling - heriblandt Dansk Kvindesamfund, Danner og paraplyorganisationen Kvinderådet 

(Danner, s.d.; Dansk Kvindesamfund, s.d.; Kvinderådet, s.d.). Derfor er der flere organisationer, der 

potentielt vil skabe specifikke narrativer om den kommende ledelsesstandard og forholde sig kritisk til 

virksomhedernes implementering. 

 

NGO’ernes tilbøjelighed til at fremsætte narrativer om ‘window-dressing’ bakkes op af eksisterende 

forskning, der indikerer, at virksomheder ofte er mere interesseret i at opnå legitimitet og imagefordele 

ved en certificering end i at implementere den i praksis. Denne pointe bakkes op af vores analyse af den 

kommende ledelsesstandards begrænsninger (sektion 4.2.4), som ligeledes fandt, at organisationer kan 

have tendens til blot at implementere en standard for at opnå en certificering, idet det højner deres 
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mulighed for at kommunikere deres performance på mere troværdig vis. Denne tendens kan resultere i 

‘decoupling’ mellem ord og handling, idet virksomheder fokuserer på at kommunikere om deres certifi-

cering fremfor at bruge energi på reelt at leve op til den. Derfor er NGO’er ofte kritiske overfor organi-

sationers CSR-indsatser og motiverer dem til at leve op til deres løfter. (Aravind & Christmann, 2011)  

 

Denne decoupling er dog ikke nødvendigvis en negativ effekt af CSR-standarder. Christensen, Morsing 

& Thyssen (2013) anser nemlig diskrepans mellem ord og handling som stimulerende for CSR-forbed-

ringer. De introducerer begrebet ‘aspirational talk’ (ambitionssnak) og argumenterer for, at dette kan være 

et vigtigt aspekt for at implementere reelle adfærdsændringer. Centralt i deres argumentation er, at mange 

organisationers forsøg på at kommunikere om CSR på tværs af sociale normer og forventninger potentielt 

stimulerer positiv social forandring, selv når denne kommunikation ikke afspejler sig i organisatorisk 

praksis. Altså kan ambitionssnak under visse omstændigheder producere en positiv udvikling på CSR-

områder. Succesen af ambitionssnak afhænger dog af, hvorvidt organisationens ambitioner er udtrykt 

offentligt, samt at ambitionerne udtrykkes af en højtrangeret person i organisationen, der kan opfattes 

som en ansvarlig repræsentant for organisationens handlinger. Det er væsentligt, at ambitionerne erklæres 

offentligt, så eksterne interessenter - såsom NGO’er - kan anfægte gyldigheden af kommunikationen og 

dermed skabe incitament for organisationen til at handle. (Christensen et al., 2013) Det kan altså være 

afgørende for effekten af ledelsesstandarden for diversitet og ligestilling, at de organisationer, der imple-

menterer den, kommunikerer offentligt gennem højtstående individer om organisationens ambitioner og 

tiltag. Man kan derfor argumentere for, at selvom der opstår kritiske narrativer eller diskrepans mellem 

organisationers kommunikation og handlinger, kan det skabe motivation for organisationer til at ændre 

deres adfærd. Derfor kan man slutteligt argumentere for, at de narrativer, der skabes omkring den kom-

mende ledelsesstandard, er essentielle for, at standarden har potentiale til at skabe forandring. 

 

Mens det ofte er NGO’er, der skaber de negative diskurser omkring organisationers implementering af 

CSR-standarder, er det typisk de organisationer, der implementerer standarden, der selv former de posi-

tive narrativer (Haack et al., 2012). De positive narrativer kredser typisk om CSR-standardens legitimitet 

ved at lægge vægt på de anerkendte organisationer, der har implementeret den. Derudover kan et positivt 

narrativ om en CSR-standard etableres omkring standarden som en business case og dermed være et 

effektivt middel til at skabe et pragmatisk incitament til at implementere den. Disse positive narrativer 

identificerer standarden som et gyldigt middel og skaber motivation blandt organisationer til at imple-

mentere den (Haack et al., 2012). Idet institutionaliseringen af den kommende ledelsesstandard for di-

versitet og ligestilling afhænger af en anerkendelse af problemet fra forskellige samfundsaktører (jf. 
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sektion 4.2.6), argumenterer vi, at det er afgørende at få etableret et positivt narrativ, der faciliterer denne 

anerkendelse. Mange af de aktører, der deltager i udarbejdelsen af den kommende standard, er store og 

indflydelsesrige organisationer med stor pondus inden for forskellige industrier og markeder (Dansk 

Standard, 2021). Derfor vurderer vi, at disse organisationer qua deres toneangivende position har mulig-

hed for at skabe og drive positive narrativer, der skaber legitimitet og fremmer business case-perspektivet, 

hvormed de kan udbrede implementering af standarden. På baggrund heraf argumenterer vi, at hvis stan-

darden skal blive udbredt på bedste vis, bør de implicerede organisationer aktivt udvikle positive narrati-

ver, der inspirerer og motiverer andre organisationer til også at implementere den. 

 

På baggrund af ovenstående diskussion kan vi udlede, at det er kompliceret for fortalere af issuet mang-

lende kønsdiversitet i dansk ledelse at frame problemet på en måde, der mobiliserer støtte fra et bredt 

spektrum af aktører. Dette skyldes den danske fortælling om ligestilling, der gør det svært at skabe en 

diskurs, som overbeviser aktører om de negative konsekvenser den manglende kønsdiversitet i ledelse 

bibringer. Den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling kan dog ses som et forsøg på at 

ændre denne diskurs. Ledelsesstandarden arbejder imidlertid ud fra en adverserial issue frame, som for-

mentlig ikke er i stand til at skabe bred forandring i det fragmenterede problemfelt. Dette ledte til en 

diskussion om narrativers betydning for standardens udbredelse. Vi argumenterer for, at både positive 

og negative narrativer kan have motiverende effekt på standardens indvirkning på problemfeltet. De ne-

gative narrativer, der ofte formes af NGO’er, som forholder sig kritisk til, hvorvidt organisationerne 

egentlig lever op til standarden, skaber engagement blandt de virksomheder, der implementerer standar-

den. Derudover argumenterer vi for, at det er vigtigt, at virksomhederne i standardiseringsudvalget skaber 

positive narrativer om standardens legitimitet og kvalitet. 

 

5.2 Potentialet for retningslinjer og lovgivning i en dansk kon-
tekst 

 Afhandlingens anden delanalyse fandt, at især den politiske kontekst i et land er afgørende for instituti-

onalisering af en ledelsesstandard. Derfor undersøgte vi den danske lovgivning om måltal og politikker 

for det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og fandt begrænset effekt ved dette lovgiv-

ningsinitiativ. Den kommende danske ledelsesstandard for diversitet og ligestilling er frivillig for de dan-

ske organisationer at implementere og er dermed et blødt tiltag, der ikke er forbundet med lovgivning. 

Afhandlingens analyse fandt tvetydige resultater om, hvorvidt frivillige initiativer eller lovgivning er den 

bedste metode til at fremme kønsdiversitet i ledelse, idet der både er fordele og ulemper ved frivillige 
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tiltag - såsom standarder - og den nuværende danske lovgivning. Derfor vil den næste sektion diskutere, 

hvad henholdsvis retningslinjer og lovgivning kan have af implikationer for kønsdiversitet i dansk ledelse. 

Undervejs vil vi også diskutere, hvis ansvar det bør være at øge kønsdiversitet i dansk ledelse. 

 

5.2.1 Frivillige retningslinjer 

Over de seneste to årtier har der været en stigning i antallet af standarder, der har til formål at opfordre 

og guide organisationer til at tage ansvar for den verden, de opererer i. Sådanne standarder er ofte refe-

reret til som ‘international accountability standards’ (IAS), og er kendetegnet som retningslinjer, organi-

sationer frit kan benytte sig af. Retningslinjer er karakteriseret ved ikke at blive håndhævet gennem juri-

disk bindende regler, mens lovgivning modsat er juridisk bindende forpligtelser. Idet retningslinjer ikke 

er bindende, er det typisk heller ikke formuleret lige så konkret som lovgivning. (Gilbert et al., 2011) En 

mindre konkret formulering kan være en fordel for bløde initiativer som den kommende ledelsesstandard, 

idet en mere upræcis formulering skaber et bredere rum for fortolkning og dermed tillader implemente-

ring af standarden i forskelligt omfang. Dermed er der potentiale for, at flere virksomheder kan imple-

mentere tiltag uafhængigt af deres udgangspunkt, idet det vil være muligt at tilpasse målsætninger og 

initiativer til den enkelte virksomhed. Udtrykt på anden vis kan organisationer potentielt i højere grad 

lade sig identificere med og leve op til knapt så konkrete krav, hvilket kan bidrage til at øge den generelle 

motivation for at implementere standarden. På den anden side kan en løsere formulering af den kom-

mende ledelsesstandard også betyde, at organisationer som konsekvens af den brede fortolkningsramme 

mangler håndgribelige handlingstiltag og målsætninger. Dermed risikerer organisationer at arbejde over-

fladisk eller retningsløst med kønsdiversitet. (Colle et al., 2013) 

 

Trods den kommende ledelsesstandard kan klassificeres som et blødt initiativ, er der flere årsager til, at 

den potentielt ikke vil komme til at opleves som eller forblive et frivilligt tilvalg for danske organisationer 

(Gilbert et al., 2011). Først kan “soft law harden over time”, hvilket vil sige, at den med tiden kan kon-

verteres til en lov. Det er ikke ualmindeligt, at en frivillig standard udvikler sig til lovgivning, hvilket var 

tilfældet med den islandske standard for ligeløn, som mødte stor opbakning fra det lokale civilsamfund 

og derfor blev stadfæstet ved lov. (Wagner 2018) Dernæst er det i nogle industrier en forudsætning at 

leve op til en given standard for overhovedet at kunne træde ind på markedet. Sandsynligheden for, at 

dette bliver tilfældet med den kommende ledelsesstandard, anser vi dog for at være begrænset af to årsa-

ger. For det første er dette ofte kun gældende for internationalt anerkendte standarder (Gilbert et al., 

2011). Dertil er kønsdiversitet endnu ikke et institutionaliseret og bredt anerkendt problem i en dansk 
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kontekst, hvilket mindsker sandsynligheden for, at denne standard vil blive anset for at være et krav 

(Delmas & Monte-Sanchos, 2011). Dog forekom det evident i afsnit 4.2.6.3, at større internationale virk-

somheder begynder at forlange mere kønsdiverse virksomhedsprofiler, hvorfor man kan argumentere 

for, at den kommende ledelsesstandard kan blive et vigtigt instrument for at validere danske virksomhe-

ders indsatser for at fremme kønsdiversitet. Slutteligt kan valget om at ignorere implementering af en 

given standard påvirke ens stakeholder-relationer, idet presset for at implementere en standard typisk 

kommer fra forskellige stakeholdergrupper, såsom NGO’er eller forbrugere. (Gilbert et al., 2011) Denne 

konsekvens vil dog sandsynligvis også kun blive højaktuel, hvis problemet formår at blive bredt aner-

kendt. Omvendt er der tegn på, at implementering af standarden sandsynligvis vil forbedre forholdet til 

NGO’er, der engagerer sig i emnet samt fremtidige medarbejdere (Deloitte, 2019; Gilbert et al., 2011) 

 

 Organisationer bliver i dag mødt af et øget pres fra civilsamfundet om at tage ansvar for og forbedre 

deres sociale, politiske og miljømæssige aktiviteter. Derfor er det særligt interessant at undersøge, hvordan 

presset fra civilsamfundet kan betyde, at retningslinjer kan blive opfattet som bindende over tid. 

O’Callaghan (2007) argumenterer for, at dette øgede samfundspres rettet mod organisationerne kan mo-

tivere en form for selvregulering, hvor de opsætter løfter og målsætninger på eget initiativ, som endda 

kan række ud over national lovgivning. Denne selvregulerende fremgangsmåde er især anvendt de seneste 

år inden for miljømæssig bæredygtighed, hvor eksempelvis Ørsted i sin CSR-rapport forpligter sig til at 

være carbon net-zero inden 2040 (Ørsted, 2019). Denne målsætning rækker ud over FN's målsætning om 

at være carbon net-zero i 2050, og er derfor et eksempel på, hvordan organisationer i dag regulerer sig 

selv - blandt andet i forsøget på at bevare et godt ry (O’Callaghan, 2007). Dette selvregulerende fænomen 

er også anvendt i forbindelse med kønsdiversitet, idet 19 virksomheder, som nævnt i afsnit 4.2.6.2, frivil-

ligt og på eget initiativ har opsat og underskrevet en forpligtelse om, at de vil arbejde med kønsdiversitet  

(Above & Beyond, s.d.). Dog er disse løfter ikke helt så konkrete, og derfor  er der begrænset mulighed 

for at undersøge de egentlige effekter og dermed stille sig kritisk over for den reelle virkning. Leder vi 

det tilbage til Christensen et al.’s (2013) pointe om ambitionssnak, kan dette initiativ dog mangle en 

betingelse for at have fuldt potentiale. Selvom virksomhederne som medlem af The Diversity Council 

kommunikerer offentligt om deres ambitioner, er det svært for NGO’er og civilsamfund at holde orga-

nisationerne til ansvar og dermed ‘tvinge’ dem til at handle, når deres ambitioner ikke er specifikke og 

målbare. I relation til den kommende ledelsesstandard kan denne tendens blandt virksomheder betyde, 

at de i håbet på at bevare et godt omdømme, vil begynde at implementere interne love og målsætninger, 

der skal hjælpe dem med at nå i mål. Her kan den kommende standard være et godt værktøj til at hjælpe 

virksomhederne med at påbegynde denne rejse. 
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5.2.1.1 Virksomheders ansvar 

Anvendelsen af frivillige retningslinjer til at øge den manglende kønsdiversitet i ledelse, indikerer, at virk-

somhederne bærer ansvaret for at løse dette problem. Det kan dog diskuteres, hvorvidt det bør være 

virksomhedernes ansvar. Private organisationer er i den globaliserede verden blevet mere magtfulde og 

påtager sig ofte en politisk rolle - direkte såvel som indirekte. Dette magtskifte har vigtige implikationer 

for, hvordan vi forstår og håndterer virksomheders ansvar overfor samfundet. I kraft af organisationers 

størrelse og indflydelse, bidrager de betydeligt til verdens mest vitale sociale og miljømæssige problemer. 

Idet private organisationer ofte er kernen i disse problemer, er de også ofte en del af løsningen. (Rasche, 

Morsing & Moon, 2017) Baseret på dette argumenterer vi derfor, at virksomheder bør tage ansvar for at 

løse denne problemstilling.  

 

Alternativt kan man også argumentere for, at de normative teorier om virksomheders ansvar bør forka-

stes til fordel for et økonomisk perspektiv, hvor “the business of business is business” (Friedman, 1970). 

Ifølge dette perspektiv bør virksomheder ikke tage ansvar for sociale og miljømæssige problematikker, 

men blot skabe profit til deres aktionærer. Dette kan ses i forlængelse af, at organisationer ofte kun vil 

engagere sig i CSR, hvis det er en business case (Rasche et al., 2017). Kønsdiversitet kan ifølge flere 

empiriske og teoretiske studier anses for at være en business case, men jævnfør resultaterne fra afhand-

lingens første delanalyse er denne overbevisning ikke indlejret i danske organisationers bevidsthed. 

Selvom vi kan identificere årsager til, at organisationer har et stort ansvar inden for denne agenda, er det 

derfor ikke nødvendigvis realistisk, at de påtager sig dette ansvar uden flere klare incitamenter fra andre 

aktører. Baseret på dette er det relevant at diskutere det lovgivningsmæssige potentiale i en dansk kontekst 

samt politikeres ansvar for at fremme kønsdiversitet i ledelse. 

 

5.2.2 Lovgivning 

Når vi anskuer lovgivning i relation til kønsdiversitet og ligestilling, er den danske kontekst kompleks. 

Som nævnt, er det vigtigt for institutionalisering af den kommende standard, at der er konsensus om 

problemet blandt beslutningstagere i samfundet, og særligt politikere er et eksempel på vigtige beslut-

ningstagere, som kan påvirke den offentlige agenda (Tolbert & Zucker, 1996; Dahlerup, 2018). I en dansk 

kontekst har kønsligestilling dog ikke i dag vundet politisk indpas grundet den danske ‘bottom-up’ model, 

hvor presset for ligestilling mellem kønnene typisk er kommet fra mindre feministiske bevægelser, der 

ligger i bunden af den hierarkiske rangstige. Presset fra disse bevægelser peakede i 1960’erne og 70’erne, 

og har siden 1990’erne været faldende. Derudover er Danmark blevet hyldet for at være forgangsland for 
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kønsligestilling, og derfor er denne overbevisning blevet en indlejret del af den nationale selvopfattelse. 

Disse faktorer har formentlig betydet, at problemstillingen om kønsdiversitet ikke er blevet indlejret i 

dansk politik, og derfor er blevet et overset emne over tid på den politiske scene i Danmark. (Borchorst, 

2009)  Man kan således diskutere, hvorvidt denne udvikling har medvirket til, at der eksisterer en mang-

lende konsensus om vigtigheden af kønsdiversitet, hvilket har resulteret i en manglende (politisk) opbak-

ning, som afhandlingens afsnit 4.1.1.3 konkluderede. 

 

Danmark er kendt for at være et civilretligt samfund med et top-down system, hvor lovgivning er det 

primære middel til at skabe orden. I lande med sådanne retlige systemer er der typisk en tro på, at når 

noget bestemmes ved lov, elimineres al ulovlig praksis inden for dét område. Samtidig vil civilretslande 

være mere tilbøjelige til at løse problemer med afsæt i juridiske løsninger frem for at implementere frivil-

lige initiativer. (Labelle, Francoeur & Lakhal, 2015) Overføres disse antagelser til en dansk kontekst, kan 

man stille spørgsmålstegn ved, hvorfor den danske lov fra 2012 om måltal og politikker for det underre-

præsenterede køn ikke har formået at skabe stor forandring i kønsbalancen (Erhvervsstyrelsen, 2017). 

Afhandlingens afsnit 4.2.6.1 konkluderede, at den manglende succes skyldes den fleksible lovmodel, der 

medfører, at det er vanskeligt at finde de redegørelser, som virksomhederne er forpligtet til at udarbejde, 

hvilket gør det svært at afgøre, hvorvidt der er redegjort i overensstemmelse med loven. Derudover fandt 

analysen, at lovens manglende virkning sandsynligvis også kan tilskrives de manglende konsekvenser ved 

ikke at overholde den. Den danske civilretlige tilgang kan dog paradoksalt nok også være skyld i lovens 

manglende effekt, idet danskere qua denne samfundsform besidder en overbevisning om, at så længe der 

findes en lovgivning på området, vil virksomheder handle i overensstemmelse med denne og dermed 

handle tilstrækkeligt (Labelle et al., 2015). Dette stemmer også overens med afhandlingens afsnit 4.1.1.1, 

der beskriver, hvordan danskere tror, at de allerede er kønsligestillede, selvom beviser peger på det mod-

satte (World Economic Forum, 2021). Denne tro kan derfor være opstået på basis af den civilretlige 

antagelse om, at love eliminerer de problemer, de er tænkt til at løse. 

 

Man kan grundet den danske præference for lovgivning undre sig over, at man i Danmark vedtog en 

fleksibel lovgivning frem for at indføre en mere konkret kvotelovgivning, der sikrer en lige kønsbalance 

(Dahlerup, 2018). Qua det danske civilretlige system vil det teoretisk set have øget effekt at følge nogle 

af vores skandinaviske naboers eksempel og anvende juridiske kvoter til at skabe kønsbalance på topni-

veau. Dog indikerer vores analyseafsnit 4.1.1.1, at der eksisterer en klar modvilje over for anvendelsen af 

kønskvoter. Det skyldes ifølge vores resultater blandt andet, at det bryder med den danske antagelse om, 

at man rekrutterer og bliver rekrutteret udelukkende på basis af meritter.  
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Der var også udbredt modvilje at finde ved implementeringen af den norske kvotelovgivning, idet der i 

sin tid ikke var stærk opbakning fra særligt de norske organisationer til at indføre kønskvoter ved lov. 

Opbakningen fra politisk side var polariseret, men den daværende norske regering påtog sig ansvaret og 

indførte trods tværpolitisk uenighed kvotelovgivningen, der siden har vist sig at være særdeles effektiv. 

Da lovforslaget blev introduceret i 2003, blev det bestemt, at loven ikke ville træde i kraft, hvis virksom-

hederne på egen hånd hævede antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til det krævede niveau (40 

pct.). Dette skete ikke, da det norske erhvervsliv kun opnåede en moderat stigning i antallet af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer til 16 pct. inden 2006. Sandsynligvis som følge af, at mange private virksomheder 

var imod loven. Derfor blev den opsatte kønskvote på mindst 40 pct. i bestyrelser fuldt implementeret 

ved lov i 2006, og i 2009 opnåede de norske implicerede organisationer 40 pct. kvindelige bestyrelses-

medlemmer. Derfor har det vist sig at være afgørende for Norges kønsligestilling at indføre kvotelovgiv-

ning med strenge sanktioner, hvis organisationer ikke overholder loven. Før hårde sanktioner såsom 

bøder og tvangsopløsning blev realiseret af den norske stat, skete der ikke den store forandring - ligesom 

det ses med den nuværende danske lovgivning om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn. 

(Storvik & Teigen, 2010) Dette eksempel indikerer, at trods modstand mod implementering af et køns-

kvotesystem, kan det bringe forandring med sig. Derudover illustrerer det norske eksempel, at sanktioner 

er effektive og nødvendige i lande, hvor der er lav opbakning til kvotelovgivning fra erhvervslivet. 

 

I Danmark er det dog ikke bare organisationerne, der er imod kvotelovgivning. Det er ifølge vores første 

delanalyse en dybt forankret del af den danske mentalitet, og derfor kan man overveje om denne pro-

blemstilling om kønsdiversitet er mere tilbøjelig til at blive løst ved at anvende en form for guidende 

retningslinjer - såsom standarder. Her er det dog helt essentielt, at standardiseringsudvalget for den kom-

mende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling formår at overkomme den metodiske begrænsning, 

som vi præsenterede i afhandlingens sektion 4.2.4, at standarden risikerer at blive uklar (Colle et al., 2013). 

Det er særligt vigtigt, at standarden bliver præcis omkring certificeringskrav, idet manglende transparens 

kan ses som en af årsagerne til, at den danske lovgivning fra 2012 ikke har haft den ønskede effekt. Dette 

er dog en balance set i lyset af den identificerede fordel ved CSR-standarder - at de ofte er mindre speci-

fikke og derfor nemmere for virksomheder at leve op til og mere motiverende at arbejde med. 

 

5.2.2.1 Politikernes ansvar 

Selvom vi i vores analyse har fundet stærke indikationer på, at det danske politiske spektrum hverken 

anerkender problemet i manglende kønsdiversitet i ledelse eller udvikler love, der kan løse dette, 
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understreger alle vores informanter politikernes ansvar. De fremhæver vigtigheden af, at den politiske 

sfære skaber incitamenter og udarbejder love enten i form af kønskvoter eller mere ligeligt fordelt barsel, 

hvis tempoet i udviklingen inden for kønsdiversitet og -ligestilling skal stige. Denne overbevisning repræ-

senterer dog ikke det generelle billede, idet kun 21 pct. af danske kvinder og 15 pct. af danske mænd 

mener, at regeringen ikke har gjort nok for at øge kønsligestilling (Andersen & Shamshiri-Petersen, 2016). 

Til gengæld er det evident, at de lande, hvor regeringen aktivt har støttet agendaen om diversitet og 

ligestilling ved at opstille lovkrav, har opnået en mindre ulighed mellem mænd og kvinder i ledelse. I 

modsætning til den danske regering har den norske og islandske regering engageret sig i kønsligestilling 

ved at opsætte kvoter. De indtager således også top tre af de mest kønsligestillede lande i verden (World 

Economic Forum, 2021). Helt konkret bærer nationalstater og dermed regeringsmagten ansvaret for at 

sikre menneskerettigheder inden for landets grænser. På et relateret område - ligeløn - skal den danske 

stat ifølge artikel 23 af den universelle menneskerettighedsdeklaration sikre lige løn for lige arbejde uden 

diskrimination. Selvom den danske ligelønslov forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn, 

viser undersøgelser, at denne lov ikke har den fulde effekt, idet der fortsat eksisterer et stort løngab 

mellem mænd og kvinder. (Beskæftigelsesministeriet, s.d.-b; Danmarks Statistik, 2019c; Phil & Jensen, 

2018) Det er derfor nærliggende at placere et markant ansvar hos regeringen. 

 

Indeværende sektion diskuterer løbende, hvorvidt det er organisationers eller politikeres ansvar at 

fremme kønsdiversitet i dansk ledelse ved brug af henholdsvis retningslinjer og lovgivning. Dette er dog 

ikke de eneste aktører, der udpeges som ansvarlige - der eksisterer også gængse fortællinger om kvinders 

eget ansvar for at øge ligestilling og kønsdiversitet. I sin bog ‘Lean in’ pointerer Sheryl Sandberg, COO 

hos Facebook, at kvinder selv må tilkæmpe sig magten, hvis de ønsker den (Muhr, 2019). Denne pointe 

bakkes op af Frankel (2004), der i sin bog ‘Nice Girls Don’t Get the Corner Office’ præsenterer 101 fejl, 

kvinder begår, som aktivt saboterer deres karrierer. Eksempelvis konkluderer Frankel (2004), at kvinder 

skal smile mindre og klæde sig mindre feminint, hvis de vil opnå de høje erhvervsstillinger. Det er altså 

kvinders eget ansvar at ændre de barrierer, de angiveligt skaber for sig selv. Denne pointe bakkes op af 

en af vores informanter, som ligeledes påtaler, at kvinder selv er nødt til at gøre noget (Bilag K, 17:52).  

 

Dette perspektiv møder dog modstand, idet andre af vores informanter pointerer, at denne dagsorden 

ikke kan rykkes på individuelt niveau, og at kvinder dermed ikke kan skabe ligestilling på egen hånd (Bilag 

G, 00:00). Som diskuteret ovenfor, har den danske udvikling inden for ligestilling tilbage i 1960’erne og 

70’erne været stærkt præget af krav fra mobiliserede, feministiske grupper konstitueret af kvinder. Derfor 

virker det nærliggende at konkludere, at kvinder selv bør tage noget af ansvaret for at sikre ligestilling og 
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diversitet i danske organisationer. Dog viser en række videnskabelige studier, at når kvinder eksempelvis 

lønforhandler på lige fod med mænd, opnår de ofte ikke højere løn. I stedet kan de risikere, at det giver 

bagslag, idet de indlejrede bias og kønsstereotyper vil bevirke, at kvinderne opfattes som uvenlige og 

svære at arbejde med (Muhr, 2019). Opfattelser som denne er eksempler på, hvordan de barrierer, der 

eksisterer for at øge kønsdiversitet er strukturelt forankret i den danske kultur, og derfor er det nærlig-

gende at argumentere, at kvinder ikke bærer samme niveau af ansvar som organisationer og politikere. 

På basis af vores diskussion vil vi argumentere for, at man for at fremme kønsdiversiteten i dansk ledelse 

må adressere problematikken kollektivt. En pointe Muhr (2019) ligeledes udleder: “Ligestilling er ikke et 

individuelt ansvar, men et kollektivt; ikke kun kvinders ansvar, men en ledelsesopgave – for både kvinders 

og mænds skyld.” (s. 192). 

 

Nærværende sektion diskuterer effekten af henholdsvis lovgivning og frivillige retningslinjer i relation til 

problemet manglende kønsdiversitet i ledelse. På baggrund af denne diskussion blev det tydeligt, at både 

lovgivning og retningslinjer har fordele og begrænsninger, der opstår i den komplekse, danske kontekst. 

Derudover udfoldede vi undervejs en normativ diskussion om, hvis ansvar det bør være at bidrage til at 

øge kønsdiversitet i ledelse. Denne del af diskussionen resulterede ligeledes i et tvetydigt svar. Vi argu-

menterer for, at organisationerne bærer et aktivt ansvar, eftersom de kontrollerer ratioen af mænd og 

kvinder i ledelse og har magten til at handle aktivt for forandring. Politikere har også en vigtig rolle, idet 

de ved at udtrykke engagement eller implementere lovgivning kan bidrage til, at der sker en udvikling for 

øget kønsdiversitet i ledelse. Samtidig er det et helt basalt politisk ansvar at sikre overholdelse af menne-

skerettighederne, som indebærer ligestilling mellem kønnene. 
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I nærværende afhandling undersøger vi, hvordan udvikling og implementering af en ledelsesstandard for 

diversitet og ligestilling kan bidrage til at fremme kønsdiversitet i dansk ledelse. For at besvare denne 

problemformulering er afhandlingens analyse inddelt i to. Første delanalyse undersøger, hvordan køns-

diversitet i dansk ledelse er enacted i en organisatorisk kontekst, mens anden delanalyse identificerer, 

hvilke muligheder, begrænsninger og betingelser, der påvirker effekten af den kommende ledelsesstan-

dard i en dansk kontekst. Afhandlingens diskussion har til formål at anskue analysens resultater i en 

bredere kontekst. Derfor diskuterer vi, hvordan forskellige aktører kan mobilisere støtte til kønsdiversitet 

i ledelse gennem issue framing og narrativer, samt hvilke implikationer frivillige retningslinjer versus lov-

givning har for udbredelsen og den potentielle effekt af den kommende ledelsesstandard. 

 

Afhandlingen tager sit afsæt i filosofisk hermeneutik, hvorfor vi undersøger, hvordan individer forstår og 

fortolker visse fænomener i et kontekstuelt perspektiv. Til at analysere undersøgelsesfeltet anvender vi 

derfor primært kvalitative metoder, hvor 11 semistrukturerede elite- og ekspertinterviews bidrager med 

relevante perspektiver på den manglende kønsdiversitet i dansk ledelse. 

 

I analysens første del undersøger vi, hvordan kønsdiversitet i dansk ledelse er enacted i danske organisa-

tioner. Formålet med denne analysedel er at belyse forholdet mellem forforståelse og handlinger, idet vi 

med afsæt i vores primære empiri søger at diagnosticere årsagerne til den manglende kønsdiversitet i 

dansk ledelse. Vi identificerer flere forskellige barrierer for  kønsdiversitet i ledelse, herunder flere struk-

turelle barrierer, der beror på en dybt forankret forforståelse af køn. De strukturelle barrierer er blandt 

andet forårsaget af den danske selvforståelse af, at Danmark er et kønsligestillet land, en stereotyp tilgang 

til kønsroller samt en skæv fordeling af barsel mellem kønnene. Vi finder også barrierer, organisationerne 

selv enacter og som opretholdes gennem procedurer og handlemønstre, der bremser udviklingen for et 

øget antal kvinder i ledelse. Eksempelvis er det handlemønster, der eksisterer i rekrutteringsprocesser 

forankret i en overbevisning om, at udvælgelsen baserer sig på meritter, og derfor ikke indskriver køn i 

ligningen. Slutteligt fastslår vi på basis af empiriske og videnskabelige kilder, at der findes både økono-

miske, resultatmæssige og menneskelige fordele ved kønsdiversitet i ledelse samt ulemper ved manglen 

på samme. 

 

I anden del af analysen undersøger vi mulighederne, begrænsningerne og betingelserne, der påvirker ef-

fekten af den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling i en dansk kontekst. Med afsæt i 

vores empiri samt teori om CSR-standarder er det tydeligt, at CSR-relaterede ledelsesstandarder både kan 

bibringe fordele, men også indeholder begrænsninger for at skabe øget kønsdiversitet i dansk ledelse. 
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Fordelene ved den kommende ledelsesstandard er, at den kan bidrage til et større fokus på kønsdiversitet, 

skabe legitimitet samt eliminere forvirring ved at tilbyde konkrete ledelsesværktøjer til at udligne kønsba-

lancen. Selvom den kommende ledelsesstandard kan skabe positive implikationer for kønsdiversitet, kon-

kluderer analysen, at den ikke alene løser de komplekse barrierer, der eksisterer. For at standarden bliver 

et effektivt og udbredt middel til forandring, kræver det, at der eksisterer en social konsensus blandt 

organisatoriske beslutningstagere om værdien af at implementere den. Derfor kan vi konkludere, at det 

er særligt vigtigt for institutionaliseringen af den kommende standard, at den bliver anerkendt og tilskyn-

det af politiske kræfter såvel som civilsamfundet. Derudover konkluderer vi, at  tidligere positive erfarin-

ger med ledelsesstandarder samt geografisk nære forgangslande inden for ligestilling også har potentiale 

til at påvirke institutionaliseringen af den kommende standard i en positiv retning. 

 

Slutteligt diskuterer vi analysens resultater i en bredere kontekst. Idet den kommende ledelsesstandards 

potentiale for bred implementering er betinget af støtte fra institutionelle kræfter, men at denne støtte i 

en dansk kontekst er begrænset, diskuterer vi, hvordan issue framing og narrativer potentielt kan øge 

mobiliseringen af støtte. Af denne diskussion kan vi udlede, at det er kompliceret for fortalere af issuet 

manglende kønsdiversitet i dansk ledelse at frame problemet på en måde, der mobiliserer støtte fra et 

bredt spektrum af aktører, idet der generelt er en manglende erkendelse af problemets omfang i Danmark. 

Den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling kan dog ses som et forsøg på at ændre denne 

diskurs ved at frame organisationer som de ansvarlige aktører for at skabe forandring. Gennem diskus-

sion af, hvordan potentielle narrativer kan bidrage til at fremme udbredelsen af den kommende ledelses-

standard, konkluderer vi, at både negative og positive narrativer kan motivere organisationer til at imple-

mentere standarden. Da vi i analysen konkluderer, at hverken den eksisterende lovgivning eller den kom-

mende standard alene kan eliminere barriererne for manglende kønsdiversitet i ledelse, diskuterer vi im-

plikationerne for henholdsvis frivillige retningslinjer og lovgivning. På baggrund af denne diskussion, er 

det tydeligt, at både lovgivning og retningslinjer har fordele og begrænsninger, der opstår i en kompleks, 

dansk kontekst, hvorfor det forekommer relevant at anvende begge for at imødekomme alle aspekter af 

problemfeltet. 

 

Vi konkluderer således, at den kommende ledelsesstandard for diversitet og ligestilling kan bidrage til at 

fremme kønsdiversitet i dansk ledelse, hvis den opnår bred støtte fra diverse samfundsaktører. Vi fastslår 

dog, at den kommende standard ikke alene kan løse de komplekse, strukturelle barrierer, der eksisterer i 

en dansk kontekst. Vi argumenterer derfor, at det er politikeres såvel som organisationernes ansvar aktivt 

at bidrage til at fremme kønsdiversiteten i dansk ledelse. 
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6.1 Perspektivering 

Formålet med denne afhandling er at analysere og bringe indsigt i, hvordan en ledelsesstandard for di-

versitet og ligestilling kan bidrage til at fremme kønsdiversitet i dansk ledelse. Afhandlingen bringer et 

unikt empirisk indblik i, hvordan kønsdiversitet er opfattet i danske organisationer, samt hvordan denne 

forståelse påvirker handlinger og dermed skaber barrierer for at øge kønsdiversitet i ledelse. Derudover 

bidrager afhandlingen til et uudforsket felt ved at inddrage og undersøge en ny tilgang til at løse et kom-

plekst problem. Afhandlingen rodfæster sig i en afgrænset dansk kontekst, der bidrager til et kontekst-

specifikt og mangefacetteret studie. Derfor er resultaterne fra denne afhandling ikke generaliserbare eller 

anvendelige på kontekster uden for det afgrænsede undersøgelsesfelt.  

 
Da den kommende ledelsesstandard fortsat er under udvikling, beror undersøgelsen af dens potentielle 

indvirkning på et teoretisk fundament støttet af vores empiriske felts kvalificerede vurderinger. Derfor 

forekommer det relevant for fremtidig forskning at undersøge og følge implementeringsprocessen i dan-

ske organisationer for at afgøre, hvilke faktorer og aktører, der har indflydelse på udbredelsen og anven-

delsen af standarden. Et potentielt studie vil således kunne be- eller afkræfte vores resultater. 

 
Afhandlingens empiriske grundlag er baseret på elite- og ekspertinterviews, som bidrager med en gene-

raliseret refleksion og betragtning af det afgrænsede problemfelt. Således tager vores informanter et di-

stanceret men velfunderet perspektiv på organisatorisk forståelse ud fra indgående erfaring med pro-

blemfeltet. Dog ville et casestudie af specifikke organisationers interne dynamikker og forskellige forstå-

elser af fænomenet kønsdiversitet på forskellige organisatoriske niveauer også bidrage med et relevant 

indblik i, hvilke dilemmaer og handlinger der udspiller sig i en specifik kontekst. Det ville også skabe et 

udgangspunkt for et komparativt studie af, hvordan forskellige brancher, virksomhedsstørrelser eller 

markeder påvirker holdningen til problemfeltet og anvendelsen af den kommende ledelsesstandard. Det 

kunne eksempelvis være relevant for fremtidig forskning at anskue den holdningsmæssige forskel mellem 

produktionsvirksomheder og servicevirksomheder. 

 
Idet afhandlingen finder, at virksomheders rekrutteringsmuligheder og talenttiltrækning potentielt øges 

ved at arbejde aktivt med kønsdiversitet og verificere dette ved at implementere den kommende ledel-

sesstandard, synes det relevant i forlængelse af denne pointe, at undersøge implikationerne for employer 

branding. Fremtidig forskning kan således ud fra et ressourcebaseret syn på bæredygtige 



Side 117 af 130 
 

konkurrencefordele undersøge, hvordan en kønsdiversitetsfremmende virksomhedskultur øger talenttil-

trækning, loyalitet og produktivitet (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 
I tråd med ovenstående perspektiv finder vi det afgørende for den kommende ledelsesstandards poten-

tiale, at virksomheder, der et med til at udvikle og anvende den, kommunikerer aktivt og offentligt for at 

skabe legitimitet, relevans og motivation. Derfor kunne potentiel research undersøge, hvordan forskellige 

virksomheder bør kommunikere ud fra et kommunikationsstrategisk perspektiv (Christensen, Morsing 

& Cheney, 2008). 

 
Under betingelserne for den kommende ledelsesstandards udbredelse undersøger afhandlingen forskel-

lige institutionelle kræfters påvirkning. Som supplement til de undersøgte institutioner, argumenterer vi 

for, at det også er aktuelt at studere mediers magt og indflydelse på den samfundsmæssige dagsorden i 

relation til kønsdiversitet i ledelse. Dette kunne udmønte sig i et longitudinelt studie af diskursændringen 

gennem nyere tid eller en undersøgelse af udviklingen i  italesættelsen af problemfeltet før og efter udgi-

velsen af den kommende ledelsesstandard. 
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