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Citater fra analysen af barrierene for kvinders vej til de øverste ledelseslag i finanssektoren:

”

”Jeg tror, at hvis man skulle gøre noget på kort
sigt, så skulle det være at sende signaler udadtil
med eksempelvis rollemodeller. For der er mange
kvinder, der gerne vil ledelse på højt plan og som
ikke opfører sig som mænd. Det kunne gøre det
lettere for dem at se mulighederne.”
Leder, mand

”

”Den måde ledelse udøves på i banken er meget maskulin. Vi har fine
ledelsesprincipper som appellerer til det feminine lederskab, men det
praktiseres ikke blandt vores ledere. Kvinder skal tage meget mere ejerskab for deres ambitioner og være stolte af at have drømme om indflydelse og magt.”
Leder, Kvinde

”

"Hvad der virker er selvindsigt - biastræning og decentralisering. Det er jo lederen i sidste ende der bliver den
centrale spiller. Det handler om topledelse, men det
starter et sted, så det skal igennem systemet”
Leder af ledere, mand
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OM KATALOGET
Et kvalificeret bud på tiltag og initiativer
Dette katalog skal ses i forlængelse af analysen
af barrierer og muligheder for kvinders vej til de
øverste ledelseslag i finanssektoren (Se rapporten).
Analysen blev bestilt i efteråret 2019 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet, som i fællesskab ønskede en uvildig
analyse af barriererne for kvinders vej til de
øverste ledelseslag.
Resultaterne fra analysen gav os et kvalificeret
grundlag i forhold til at udvælge og anbefale
netop de initiativer og tiltag, der vil kunne nedbryde barriererne og lette vejen for kvinders
indtræden i de øverste ledelseslag i finanssektoren i Danmark.
Det er de initiativer og tiltag, vi beskriver et for
et i dette katalog. Med kataloget i hånden vil det
enkelte penge- eller realkreditinstitut inden for
en kort årrække kunne øge kønsbalancen i de
øverste ledelseslag. Målingerne viser en beskeden fremgang i andelen af kvindelige ledere i
sektoren fra 22% til 26% i perioden fra 20102018.1
Før resultaterne af analysen forelå, kendte de
medvirkende virksomheder i sektoren tallene i
forhold til balancen mellem mænd og kvinder
fra top til bund i deres organisation. Nu kender
de baggrunden.
Kulturen er den største barriere
Analysen viste med al tydelighed, at sektoren er
bærer af en traditionel og maskulin kultur med
fastgroede myter og adfærdsmønstre, som påvirker alle i sektoren: medarbejdere og ledere,
kvinder og mænd. Den maskuline kultur er den
største barriere for, at kvinder kan nå de øverste
ledelseslag i sektoren. Samtidig hindrer den
kvinderne i at nå ledelseslagene på en måde,
hvor kvinderne kan være autentiske og holde
fast i sig selv og deres kvaliteter som kvindelige
ledere. Den traditionelle maskuline kultur er således ikke kun en hindring for de mange
1
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Kilde: Finanssektorens Arbejdsgiverforening

ambitiøse kvinder, som analysen konkluderede
findes i stort tal i sektoren, men den er generelt
en hindring for at kunne sammensætte en
mangfoldig topledelse - og høste fordelene derved.
Overordnet kan man se, at ikke kun finanssektoren men stort set alle brancher lider under en
skæv kønsfordeling på de øverste niveauer – og
at den skæve kønsfordeling stort set har de
samme negative konsekvenser for den enkelte
virksomhed, dens medarbejdere og for
ejerne/aktionærerne. Vi har arbejdet med virksomheder, der har for få mænd, og andre der har
for få kvinder, men årsagerne finder vi altid i
kulturen og i værdierne.
Vi har bevidst inkluderet et globalt perspektiv,
da de væsentlige barrierer, som er identificeret
i rapporten om kvinders vej til de øverste ledelseslag, også ses i andre brancher og sektorer i
andre lande. Mekanismerne og vilkårene er generelt de samme, og det er løsningerne langt
hen ad vejen også.
I forbindelse med beskrivelserne af alle initiativerne refererer vi til studier og forskning, som
kan være med til at nuancere og inspirere til forståelsen af kønsstereotyper og barrierer uden at
negligere den kulturelle kontekst i den danske
finanssektor.
Velvilje og engagement fra alle sider
Deltagerne i analysen udviste gennem deres engagement i såvel surveys, kvalitative interviews
samt fokusgrupper stor interesse og lyst til at
komme med forslag til, hvordan ambitionen om
flere autentiske kvindelige ledere i de øverste
ledelseslag kunne indfris. Mange af disse stemmer er inddraget i nærværende katalog i de anonymiserede citater.
Spredning i virksomhedernes udfordringer
Kataloget er udarbejdet på baggrund af LIVING
INSTITUTEs analyse og indblik i 7 virksomheder i sektoren, og anbefalingerne er således
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rettet mod den danske finansielle sektor som
helhed.
Der er dog stor spredning og variation i de medvirkende virksomheders udfordringer og barrierer i forhold til at skabe kønsbalance. Analysen
viser, at nogle virksomheder klarer sig godt,
hvorimod andre har større udfordringer i forhold til at nå i mål. Anbefalingerne i nærværende katalog er generelle og skal således ikke
ses som en one size fits all. De bør i stedet udvælges og tilpasses den enkelte virksomheds behov.
Tilvalg af effektfulde løsninger og fravalg af
dem, der aldrig har virket
Initiativerne og tiltagene er udvalgt på baggrund af LIVING INSTITUTEs 15 års erfaring
med at skabe strategiske transformationsprojekter og kønsbalance i virksomheder lokalt og
internationalt. Vores erfaringer har vi kombineret med forskningsbaseret viden og studier på
området. Nærværende katalog rummer 17 anbefalede initiativer, hvoraf 13 i et samspil bør
implementeres i en defineret rækkefølge af 4
trin (se i fig. 3) for at have den største effekt.

De er ikke alle sammen populære og gængse,
men de er valgt efter størst mulig effekt. De sidste 4 initiativer frarådes ud fra devisen, at når
de erfaringsmæssigt ikke har virket de sidste 20
år, så virker de nok heller ikke de næste 20 år.
De øvrige anbefalede 13 initiativer har til gengæld en dokumenteret effekt fra både forskningens og virkelighedens verden. Der eksisterer
forholdsvis få danske referencer, hvorfor internationale erfaringer og forskning er vurderet ud
fra en dansk kontekst samt de specifikke udfordringer, vi fandt undervejs i analysen.
Enkle tiltag kan bryde mønstrene
Det er vores ønske, at kataloget giver et blik for,
at det komplekse kan simplificeres. At det er
muligt at ændre kulturen med forholdsvis enkle
tiltag, og at vejen frem mod flere kvinder i de
øverste ledelseslag i finanssektorener klar og
tydelig.
Venlig hilsen
LIVING INSTITUTE-teamet
v. Kasper Jelsbech Knudsen, Heidi R. Andersen,
Veronica Dybdal og Jens Rottbøll
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KULTURFORANDRING – HVORFOR OG HVORDAN?
Hvorfor?
Formålet med at skabe en kulturforandring er at gøre op med de elementer i kulturen, som har været
medvirkende til at skabe en kultur, hvor ambitiøse kvinder ikke avancerer i samme grad som ambitiøse
mænd. I analysen af sektoren så vi, at myter, vaner og ubevidste bias lever i bedste velgående. Men vi så
også, at mange medarbejdere og ledere har et blik for, at der skal gøres op med gamle normer og vaner,
før nye vinde kan skabe de nødvendige forandringer.
Med andre ord er der ifølge rapporten behov for, at den subtile maskuline kultur giver mere plads til
feminine værdier. Værdier som kvinderne kan spejle sig i – ikke mindst når de er kommet op i de øverste
ledelseslag.
Arbejdet med at skabe en ny inkluderende kultur med plads til alle, uanset køn, på alle niveauer er derfor
helt afgørende for at få succes med at skabe kønsbalance.

Hvordan?
Alle 13 anbefalede tiltag og initiativer i dette katalog er medvirkende til at skabe en kulturforandring. Men 3 af initiativerne er en direkte forudsætning for, at det kommer til at ske:
1. Forankring i en enig og synkroniseret topledelse
2. Nye ledelseskompetencer og et skærpet lederfokus
3. Årlige inklusionsmålinger

”

”Det sker, at man må være kvinde, der
leder som en mand på de høje ledelsesniveauer, som jeg også nogle
gange gør, for ellers bliver jeg kørt
over. Hvis det kræver, at jeg bliver
mere og mere mand, så ændrer det jo
ikke på kulturen.

Arbejdet med at lave en bæredygtig kulturtransformation skal
udstikkes som en forretningskritisk målsætning fra en enig
Grundlæggende så er det den maskutopledelse. For at nå dertil anbefaler vi at facilitere en synkroline ledelsesstil, man skal overveje i de
niseringsproces i topledelsen. Formålet er at skabe et commithøjere ledelseslag.”
ment og et reelt paradigmeskift, hvor de forretningsmæssige
Leder af ledere, kvinde
konsekvenser af kønsbalance i de øverste ledelseslag – eller
manglen på samme – er gjort op, og hvor direktionsmedlemmerne definerer deres rolle og sammen udstikker de konkrete
strategiske mål. Eksempelvis skal det afklares hvor mange mænd og kvinder, der skal være i de øverste
ledelseslag – og en tidshorisont for, hvornår målet skal være nået. Denne strategi skal forankres i topledelsen ligesom andre forretningskritiske strategier, og først når de strategiske mål er nået, kan den tages
af direktionsbordet igen.
Implementeringen af strategimålene skal efterfølgende masseres ind på alle niveauer og i alle grene af
virksomheden og med særligt fokus på lederne. Uden dygtige og motiverede ledere med de rette kompetencer og en klar forståelse af deres egen rolle kommer det ikke til at ske. Der skal således ske et
kompetenceløft af lederne, og det er afgørende, at alle de nye ledelsesredskaber tages i anvendelse.
Kulturforandringen bør være datadrevet. Udvælgelsen af initiativer skal baseres på resultaterne af en
baseline inklusionsmåling i år 1. Resultaterne fra målingen bruges som en drejebog til at udpege kommende særligt effektfulde initiativer i forhold til at skabe en reel og gennemgribende kulturtransformation. Herefter monitoreres udviklingen, nye initiativer søsættes og gamle rettes til på baggrund af de
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efterfølgende årlige målinger. Alle niveauer i organisationen indgår – og der skal være særligt fokus på
at måle på buy-in og commitment på alle ledelsesniveauer.

”

”Finanssektoren er præget af
gamle mænd, der har en tendens
til at pege på nogen, der ligner
dem selv.”
Leder, mand

Inklusionsmålingen, som reelt er en perception gap-analyse, måler
på de ansattes oplevelse af at arbejde i organisationen. For at følge
udviklingen i, hvordan kulturen ændrer sig ovenpå implementeringen af de nye initiativer, skal målingerne foretages over en minimumsperiode på 3 år. I målingen efter det første år vil effekten være
marginal – kulturforandringer tager tid. Men man skal kunne se en
positiv udvikling over en treårig periode, og man skal kunne se tydelige tegn på, at kulturen er i bevægelse og forandrer sig i den retning, topledelsen har udstukket.

Hvad sker der, hvis kulturen ikke ændres?
Hvis den kultur, som i første omgang skabte problemet, ikke ændres, så er der stor sandsynlighed for,
at de tiltag og initiativer, der indføres med henblik på at skabe kønsbalance, vil være uden virkning.

TILTAG & INITIATIVER DER SKABER KULTURFORANDRINGER
Men hvad er opskriften på at skabe en kulturforandring?
I dette katalog har vi udvalgt 13 anbefalelsesværdige tiltag. Alle 13 anbefalede tiltag vil på hver sin
måde, og i kombination med hinanden, uvægerligt bidrage til at skabe den kulturforandring, der skal til
for at fremme kønsbalance fra bund til top.
Med ’kulturforandring’ mener vi primært at skabe en ny kultur med et fravær af begrænsende kønsstereotypier i forhold til ansættelser, arbejdsvilkår, opgaver og muligheder for at avancere, som vi afdækkede i analysen af sektoren.
Kønsstereotypier såsom:
•
•
•

At kvinder som udgangspunkt ikke vurderes til at være ledelsestalenter, hvor mænd som udgangspunkt er ledelsestalenter
At kvinder er mindre ambitiøse end mænd
At kvinder er mere begrænsede af deres familieliv end mænd og derfor ikke vil ledelse

Det er kønsstereotypier som disse, der skaber grundlaget for en generel adfærd, hvor ubevidste fordomme og præferencer for bestemte kønsspecifikke grupper fastholder og forstærker en, i dette tilfælde, overvejende maskulin kultur. Eller sagt med andre ord: en kultur hvor flere kvinder end mænd
helt konkret oplever ulige muligheder for at avancere til ledende stillinger.
Af samme grund fraråder vi, at implementere de 4 tiltag, som har ingen eller lille effekt som vist i fig. 1,
da de netop ikke bidrager til at nedbryde kønsstereotypier. I visse tilfælde forstærker de endda kønsstereotypier eller er på anden måde kontraproduktive i forhold til ambitionen om at skabe kønsbalance
fra bund til top i organisationen.
Vi anbefaler i stedet at vælge de tiltag, der vil have en direkte effekt på nedbrydningen af de specifikke
barrierer for den enkelte virksomhed - baseret på data og fakta fra den interne inklusionsmåling. Når
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tiltagene er baseret på data fra virksomhedens egne målinger, styrker det forståelsen, engagementet og
opbakningen internt i virksomhederne.
På den måde opleves initiativerne som mere meningsfulde og relevante sammenlignet med generelle
best practices inspireret af, hvad andre virksomheder har gjort.
Nedenfor viser vi to grafer, fig. 1 og fig. 2, over tiltagenes hyppighed, pris, effekt og hvor let eller svært,
det er at implementere dem.
De 13 tiltag i højre side og de 4 tiltag i venstre side af fig. 1 er rangordnet efter, hvor stor effekt de har
på muligheden for at skabe en kulturforandring, som helt konkret vil fremme kønsbalance på alle niveauer i en organisation. I beskrivelsen af de enkelte tiltag fra side 11 og frem redegøres der for, hvorfor
de er placeret i matrixen, som de er.
Rangordningen er foretaget ud fra en række forskellige faktorer og har baggrund i forskning, studier og
erfaringer over tid fra virksomheder i forskellige brancher og i forskellige lande.

DE 17 TILTAG RANGORDNET EFTER EFFEKT OG IMPLEMENTERING

s

Figur 1 illustrerer alle 17 tiltag rangordnet efter deres effekt i forhold til at øge kønsbalancen – samt sværhedsgraden i forhold til at implementere dem på organisatorisk niveau.
Tallene i cirklerne angiver den anbefalede rækkefølge i forhold til implementering af tiltagene med størst effekt.
(se også fig. 3)
De 4 tiltag med lav effekt i venstre side fraråder vi at implementere, hvis ambitionen er at få flere kvinder i de
øverste ledelseslag.
l
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DE 17 TILTAG RANGORDNET EFTER HYPPIGHED OG PRIS

Figur 2 illustrerer de 17 tiltag rangordnet efter, hvor hyppigt de forekommer i danske virksomheder –
samt et skøn i forhold til de økonomiske omkostninger forbundet med at implementere dem.
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ANBEFALET KØREPLAN
Faktorernes orden er ikke ligegyldig - heller ikke når det kommer til at introducere og implementere
tiltag og initiativer, der skal skabe en kulturel transformation med henblik på at fremme kønsbalancen.
Vi har inddelt processen i 4 trin:
1. Motivation
2. Viden

3. Strategi
4. Handling

Figur 3 viser en anbefalet køreplan i 4 trin i forhold til at skabe en kulturforandring

Vi oplever ofte en utålmodighed i forhold til bare at gøre et eller andet, der kan medvirke til at skabe
kønsbalance. Et ønske om at handle nu og her. Det betyder, at mange virksomheder søsætter initiativer,
som ikke altid er forankret i en viden om, hvilke udfordringer virksomheden reelt har. Man ved, at der
er en ubalance – det viser alle tallene – men man kender ikke årsagerne bag. Da vi lavede analysen af
finanssektoren i 2019, overraskede de bagvedliggende grunde til, at der var så få kvinder i de øverste
ledelseslag, alle. Det var også overraskende at se, hvor store variationer der var i de 7 medvirkende
virksomheders udfordringer og i de bagvedliggende årsager til ubalancen.
Derfor er bedst at vente med at handle, til virksomheden ved: 1. hvad motiverer os – hvorfor det er
vigtigt? 2. hvad er problemet, og hvad der ligger bag tallene? 3. hvad skal der ske – og hvornår? 4. hvilke
konkrete initiativer, vil bringe os i mål?
Til sidst i beskrivelserne af hvert af de 13 anbefalede tiltag angiver vi i hvilket af de 4 trin i fig. 3, det
pågældende tiltag hører til.
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Beskrivelse af de 13 tiltag, der har størst effekt i forhold til at skabe kønsbalance rangordnet efter effekt
Tiltag #1: Baseline inklusionsmåling og årlig monitorering - data og fakta
Formål:
Formålet med en baseline inklusionsmåling og årlig monitorering er at skabe en evidensbaseret strategi
og efterfølgende udvælge de mest effektfulde tiltag – baseret på pålidelige data fra hele virksomheden.
Når vi ved præcist, hvor årsagen til problemet ligger, kan vi lægge en strategi for hvilke tiltag, der skal
implementeres samt i hvilken rækkefølge i forhold til at skabe markante resultater indenfor en kort
årrække.
Ved udelukkende at vælge de tiltag, der har størst effekt i den pågældende virksomhed, og måle på effekten årligt, har vi mulighed for at skabe en ny kultur. En inkluderende kultur, der nedbryder de barrierer, som i første omgang skabte problemet.2
Samtidig opleves tiltag, som er baseret på virksomhedens egne tal og egne data, som mere meningsfulde
og relevante sammenlignet med generelle best practices inspireret af, hvad andre virksomheder har
gjort.

Hvordan?
År 1:
1. Et online spørgeskema designes til at afdække graden af inklusion og perception gap3 i virksomheden. Spørgeskemaet kan med fordel flettes sammen med øvrige årlige målinger eller sendes
ud til en defineret gruppe deltagere, som repræsenterer virksomhedens overordnede demografi
af ansatte
2. Uddybende, kvalitative interviews foretages med deltagere fra spørgeskemaundersøgelsen og
medvirker til at nuancere og konkretisere besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen
3. Intern fokusgruppe kvalificerer øvrige data fra analysen
De efterfølgende år:
Samme spørgsmål som i år 1 sendes ud årligt de efterfølgende år. Det vil øge værdien af besvarelserne, hvis der også de efterfølgende år foretages et antal uddybende interviews. Men det er
selvfølgelig op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvorvidt de ønsker at have den uddybende
dimension med.
Se eksempelvis https://www.ey.com/en_ie/advisory/using-data-for-evidence-based-action-on-diversity-andinclusion
2

Med ‘perception gap’ mener vi væsentlige uoverensstemmelser blandt besvarelserne internt i organisationen, der
kan føre til myter og generel uenighed om problemerne og dermed løsningerne.
3
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Resultaterne fra analysen sammenholdes med de tidligere års resultater, og strategi, udviklingsaktiviteter og tiltag justeres med henblik på at øge effekten i forhold til at fremme lige muligheder for mænd og kvinder indenfor den definerede tidshorisont.4

Hvad sker der, hvis man ikke laver en inklusionsmåling og monitorerer
årligt?
Mange virksomheder implementerer tiltag udvalgt efter andre kriterier end virksomhedens
egne data om inklusion og perception gap. Når vi spørger, på hvilket grundlag de er udvalgt, er
svarene ofte: de er nemme at implementere, andre gør det, det er billigt, vi har kendskab til dem,
vi havde et behov for at gøre noget osv.
At der har været en grad af tilfældighed over udvælgelsen af de tiltag, der skulle have skabt kønsbalance, er også en af hovedårsagerne til at der kun er sket en 4%-points stigning i sektoren på
8 år - på trods af at kravet om at ændre på ubalancen er vokset eksponentielt i den samme periode.

”

”Jeg kan godt lide tal, så vis
mig noget statistik på nogenlunde detaljeret niveau.
Det vil tvinge ledelsen til at
åbne øjnene.”
Ledere af ledere, mand

Det faktum, at tallene ikke har ændret sig markant over så lang en periode, har gjort det vanskeligt at mobilisere entusiasme og buy in til dagsordenen organisationen. For at kickstarte en kulturforandring skal virksomhedens egne fakta på bordet, som tydeligt viser, hvor skoen trykker.
I alle medvirkende virksomheder måltes der i forvejen på tallene ift.
køn. Der mangler således ikke viden om, hvorvidt der er tilbagegang eller fremgang i forhold til fordelingen af mænd og kvinder i de forskellige
lag, men tallene fortæller ikke noget om, hvorfor det går frem eller tilbage. Derfor er inklusionsmålingen eller perception gap-analysen en
forudsætning for at kunne vælge de rigtige initiativer, når det kommer
til at handle.

Med den faktuelle viden og data om virksomheden kan man udvælge de rigtige løsninger, afstå
fra at vælge de forkerte - og justere aktiviteterne fra år til år for at sætte turbo på fremgangen.
Derudover viser forskning, at fastholdelse øges ved aktivt at inddrage medarbejdernes stemmer
gennem kvalitative og kvantitative målinger.5

Køreplan: Tiltag #1 hører til i 2. kvadrant ”Viden” i fig. 3

A. Kalev, F. Dobbin, E. Kelly (2006): ”Best Practices or Best Guesses? Assessing the Efficacy of Corporate Affirmative Action and Diversity Policies” i American Sociological Review, vol. 71 pp. 589-617.
4

5

https://hbr.org/2019/04/want-fewer-employees-to-quit-listen-to-them
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Tiltag #2: Synkronisering af topledelsen
Formål:
Kært barn har mange navne. Vi kalder det synkronisering. Med det mener vi, at topledelsen først og
fremmest har et erklæret commitment i forhold til at få flere kvindelige talenter op i de øverste ledelseslag. Sammen har de skabt et stærkt fælles ejerskab til dagsorden samt et troværdigt fundament for at
skabe en ny kultur. Forskning viser, at en synkroniseret topledelse er den største succesfaktor i forhold
til at implementere strategier og herunder nå i mål med at skabe en kulturforandring der fremmer kønsbalance på alle niveauer.6

Hvordan?
En workshop for topledelsen, dedikeret til på strategisk niveau at skabe kønsbalance gennem en kulturforandring. Opgaven er at skabe en gennemarbejdet og målbaseret strategi på baggrund af data og fakta
fra inklusionsanalysen. Topledelsen skal identificere de forretningsmæssige konsekvenser af at fortsætte med samme ubalance i en uvis årrække holdt op imod de forretningsmæssige konsekvenser af at
komme i mål. Dybest set skal de forholde sig til i hvilken grad, det er forretningskritisk for organisationen, at der er få eller ingen kvinder i de øverste ledelseslag.
Efter workshoppen har toplederne afstemt en strategi, og de kan stå på mål for den. De har opstillet
konkrete mål og måltal. De har skabt en troværdig fortælling om, hvordan og hvorfor det skal ske, og
endelig har de skabt det nødvendige økonomiske fundament for en massiv flerårig indsats.
De forretningskritiske konsekvenser skal stå helt klart. Herunder:
•
•
•
•

•

Hvad er det uudnyttede økonomiske potentiale i forhold til bundlinjen i vores virksomhed7?
Hvad er risici for virksomheden ved en manglende talentpulje af ledere i fremtiden (fx manglende evne til at afspejle kunder/kundeforståelse)?
Hvad er risici for organisationen ved ikke at kunne tiltrække og fastholde talenter i et marked
kendetegnet ved høj mobilitet og mangel på kvalificeret arbejdskraft?
Hvilke risici indebærer det at have en homogen ledelse bestående af folk med samme kompetencer, perspektiver, erfaringer og livssyn i forhold til at mestre komplekse beslutningsprocesser og evnen til at navigere i et i stigende grad uforudsigeligt marked?
Hvad mister virksomheden på bundlinjen ved ikke at have en balanceret topledelse?

Det er af stor betydning, at topledelsen kender sin rolle. Det vil sige, at der i topledelsen skal være fuld
enighed om, og forståelse for, at den adfærd og de vilkår man tolererer, accepterer og billiger man.
Når en topledelse til gengæld er synkroniseret, ved de hvor forretningskritisk det er; hvad konsekvensen er, hvis alt er som det plejer om 2, 5, 10 år. De ved, hvad deres personlige rolle og mandat er. De ved
hvordan, de skal agere i forhold til næste ledelseslag for at få buy in, og de ved hvordan de gennem andre

C. O'Reilly, D. Caldwell, J. Chatman, M. Lapiz, W. Self (2010): ”How leadership matters: The effects of leaders'
alignment on strategy implementation” i The Leadership Quarterly, vol: 21: 104-113
6

7 Ved at lægge Credit Suisse’s Gender 3000,

2019-beregninger ville de 7 medvirkende virksomheder til sammen
høste ca. 1,1 mia. årligt ift. 2018 regnskaberne v. min. 20% kvinder i topledelsen. Tallene er usikre.
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skaber en kulturforandring, der fremmer ligestilling. Topledelsen ved også hvor mange ressourcer, der
skal sættes af i forhold til økonomi og medarbejdere for at skabe den nødvendige forandring.

Hvad sker der, når topledelsen ikke er synkroniseret om vigtigheden af
at skabe kønsbalance i ledelseslagene?
Det skaber frustrationer i alle led af organisationen, når topledelsen melder
ud, at ligestilling og diversitet har høj prioritet, hvis det ikke følges op af konkret og synlig handling fra deres side. Så når topledelsen melder stærkt ud,
så skal der i samme topledelse være fuldstændig enighed om, hvorfor, hvordan
og hvornår, der skal være skabt kønsbalance. Et hvert tegn på at det alligevel
ikke forholder sig sådan, øger frustrationen og mindsker organisationens evne
til at fastholde de kvindelige talenter og til at rekruttere nye.
Med andre ord, hvis topledelsen ser gennem fingre med, at der er åbenlyse og
uacceptable mønstre i forhold til at forfordele nogle grupper af medarbejdere
i forhold til andre på grund af køn, så klinger alt andet også hult. Eksempelvis
hvis topledelsen melder ud, at man støtter op om FN’s 17 SDG-mål, men ikke
handler på SDG-mål #5 (ligestilling mellem kønnene). Det signalerer et manglende commitment og mod til at handle både internt og eksternt - og ender med
at give ridser i virksomhedens image.

”

”Vi har alle sammen vores fine diversitetspolitikker. Men nogle gange
bliver den bare lavet
fordi de skal - ikke fordi
den ejes i topledelsen”
Leder af ledere, mand

Sidst men ikke mindst oplever vi ofte i danske virksomheder, at når topledelsen ikke ejer ligestillingsdagsorden, så følger økonomien sjældent med. Det er
dyrt at lave en kulturel transformation, hvor stort set hele organisationen skal
gennem et forandringsforløb. Budgettet et ikke sjældent et tocifret millionbeløb i starten – men dalende fra år til år.
Køreplan: Tiltag #2 hører til i 1. kvadrant ”Motivation” og 3. kvadrant ”Strategi” i fig. 3

Tiltag #3. Forankre ligestillingsstrategien i topledelsen
Formål:
Formålet med at forankre ligestillingsstrategien i topledelsen er at sikre, at kønsbalance i de øverste
ledelseslag er en strategisk og forretningskritisk ambition på lige fod med andre forretningskritiske
strategipunkter.
Det er der to grunde til:
1. at det er kritisk for forretningen
2. at der ligger en betydelig bundlinjefordel i at have kønsbalance i de øverste ledelseslag
Først når krisen er afblæst, og der er skabt en ny agil kultur som fremmer ligestilling, diversitet, inklusion og innovation, kan opgaven igen tages af topledelsens bord.
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Hvordan?
Ligesom med alle andre forretningskritiske områder skal der i en periode være særligt fokus på at eliminere den manglende evne til at udnytte talentmassen samt tiltrække og fastholde andre – og dermed
fjerne truslen mod forretningens eksistens. Det er i hele sektoren helt afgørende at kunne tiltrække og
fastholde alle talenter og især at kunne gøre det i en overskuelig fremtid, idet branchen er under et
voldsomt pres og i hastig forandring. Der er en udbredt erkendelse af, at det er afgørende for den enkelte
virksomhed, og for sektoren som helhed, at kunne møde kundernes behov ved at udvikle fleksible og
relevante services og ydelser i et stadigt højere tempo. Med andre ord er der ikke gode chancer for at
overleve ved at reproducere fortiden, og ved at have det, mange har peget på i analysen: en maskulin
kultur, som ikke er forandringsparat.
Som altid, når et område er så kritisk som i dette tilfælde, så skal CEO og resten af topledelsen have den
fulde kontrol. De skal udstikke retningslinjer og følge udviklingen i et tæt samarbejde med en række
interne eller eksterne fageksperter.
Vi ser tillige en stigende interesse fra bestyrelsesmedlemmer for at høste fordelene ved at have en sund
kønsbalance i de øverste ledelseslag – også i finanssektoren. Da rollefordelingen mellem bestyrelse og
direktion er klar, ser vi ofte, at det er på baggrund af de enkelte bestyrelsesmedlemmers pres, at der
handles og momentum skabes.

Hvad sker der, hvis man ikke forankrer ligestillingsstrategien i topledelsen?
Forskning og studier, og vores erfaringer fra 15 års arbejde, viser, at i de fleste virksomheder ligger
ligestillingsområdet hos HR, ligesom diversitet, inklusion og andre områder, der relaterer sig til medarbejderforhold. HR har som oftest ikke fast plads i koncernledelsen. Det vil sige at den forretningskritiske
opgave er havnet i et magttomrum – og ofte uden et budget. Magttomrum og manglende ressourcer er
nogle af de primære årsager til, at der kun er sket en stigning fra 22% til 26% i perioden fra 2010-2018,
og at 6 ud af 7 institutter i analysen stadig har under 20% kvinder i
de øverste ledelseslag.

”

”Der hvor jeg har oplevet det, da
sker det fra toppen. I de store internationale virksomheder, hvor
jeg har været, da har det været
tonen fra toppen. De har skullet
skabe skubbet og lave de helt
store linjer.”
Leder af ledere, mand

Samtidig er der en tendens til, at når man har arbejdet på at løse en
opgave, i dette tilfælde at skabe kønsbalance, i årevis, uden at der er
sket nævneværdige fremskridt, så rammes både de, der er ansvarlige
på området, men også de, der har deltaget i arbejdet eller på anden
måde er blevet berørt af det, af fatigue eller udbrændthed. Det resulterer igen i en manglende lyst eller evne til at finde på nye tiltag, som
man heller ikke kender udfaldet af.
Alt dette undgås, hvis topledelsen skubber og driver dagsorden ud
fra et strategisk niveau. Erfaringer fra dansk erhvervsliv viser også,
at de virksomheder, som har haft størst succes med at øge andelen
af kvindelige ledere, har haft ansvarsplacering i topledelsen.8
Køreplan: Tiltag #3 hører til i 1. ”Motivation” og 3. kvadrant ”Strategi” fig. 3

Se Erhvervsstyrelsens evaluering af loven om måltal for kønsmæssig sammensætning af ledelsen i de største
danske virksomheder (lov nr. 1383 af 23. december 2012): https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-02/180921_evaluering_af_maaltal_og_politikker_2018.pdf
8
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Tiltag #4: Mobilisere mændene
Formål:
At skabe bevidsthed omkring og forståelse for at øget kønsbalance ikke kun er et ’kvinde-projekt’ men
involverer alle. Som det fremgår af rapporten, er det for mange mænd en usynlig problematik. Så intentionen med at mobilisere mændene er at kaste lys på en problematik, som ikke opleves og spottes af
dem selv. Det skal stå klart, at alle vinder ved øget kønsbalance og forretningen bliver fattigere uden –
der er så at sige en økonomisk straf for ikke at have kønsbalance. Derfor skal mændene mobiliseres til
at skabe øget kønsbalance, lige muligheder og en bedre forretning.
Mange mænd er bevidste om, at ved at øge diversiteten i organisationen, herunder kvinder i topledelsen,
bliver dagligdagen langt sjovere – og ikke alene bliver det en bedre arbejdsplads men også en bedre
forretning.
Undersøgelser har vist at 4 ud af 5 mænd har det dårligt med den skæve kønsbalance og leder efter
konkrete muligheder for at kunne gøre en forskel.9

Hvordan?

”

Inspireret af en FN’s ”He-for-She” program10, anbefaler vi en faciliteret
workshop, hvor mænd og kvinder udveksler fælles erfaringer omkring forde- ”BARSEL, det er min kæphest –
der skulle være omvendt belene og udfordringerne ved at skabe øget kønsbalance.
Der er endvidere blevet skabt gode resultater og commitment ved at afholde
barber shop-sessions for mænd. Det er morgenmøder, hvor mændene får mulighed for at drøfte med hinanden, hvordan de oplever den ulige kønsbalance,
og tage dialogen om det - men også hvordan de personligt gerne vil gøre en
forskel.

visbyrde. De barslende SKAL
vurderes. HR kan jo måle, om
de er vurderet. Kvinder på barsel skal have en stigning svarende til mænd. Gør det synligt.”

Leder af ledere, mand

Hvad sker der, hvis man ikke mobiliserer mændene?
En af de største fejltagelser, når det kommer til at ændre kønsbalancen, er, at man gør det til ”kvindernes
projekt”. Man overlader ansvaret for at skabe forandringerne til kvinderne selv. Det kan de, som ikke
har magten, ikke gøre. Da det generelt er mænd, der besidder de højeste og mest magtfulde stillinger, er
konklusionen meget enkelt: Hvis ikke mændene mobiliseres for at skabe en bedre forretning, og en
bedre bundlinje gennem større diversitet og kønsbalance, så kommer det ikke til at ske. Tværtimod forstærkes kønsstereotypierne, hvilket de historiske data og forskning da også bekræfter.11

Køreplan: Tiltag #4 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3

9

Global Institute for Women’s Leadership at King’s College London (2019):
https://www.kcl.ac.uk/news/global-study-reveals-what-world-thinks-about-womens-equality
10 United Nations: https://www.heforshe.org/en/movement
11 Se eksempelvis M. Flood, G. Russell, J. O’Leary and C. Brown (2017): Men Make a Difference: How to Engage
Men on Gender Equality, Synopsis Report, Sydney, Diversity Council Australia, 2017
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Tiltag #5: Ubevidst Bias-træning
Formål:
Målet for træningen er at skabe bevidsthed om, hvad ubevidste bias er, og hvilken effekt de har med
henblik på at kunne identificere dem og minimere forekomsten af dem i beslutnings- og rekrutteringsprocesser samt samarbejdsrelationer. 12
Grunden til at vi har ubevidst bias er, at hjernen benytter sig af mentale ’smutveje’ for at spare energi og
træffe hurtige beslutninger. Smutvejene er baseret på tillærte stereotype forestillinger om andre mennesker, som vi har lært og tilegnet os som præferencer eller fordomme i det omgivende samfund, vi er
opvokset i, den organisation, vi arbejder for og de sociale relationer, vi har. Faren ved ubevidste bias er,
at de fører til diskrimination, positiv eller negativ, også selvom vi fortæller os selv, at vi er objektive og
behandler alle lige.
Målgruppen for ubevidst bias-træning er alle medarbejdere og ledere i organisationen, der deltager i
rekrutteringsprocesser, er beslutningstagere, sidder i frontline og møder kunderne, har personaleansvar, udvikler nye produkter, har kommunikationsansvar, faciliterer medarbejderudviklingssamtaler,
eller er nøglepersoner i HR – alle vil have glæde af at få en forståelse for, hvordan ubevidste bias spiller
ind i måden hjernen træffer beslutninger på.
Samtidig får deltagerne de redskaber, der skal til for at genkende og minimere deres egne bias og til at
gennemskue situationer, hvor ubevidste bias har en utilsigtet og uhensigtsmæssig indflydelse på opgaveløsningen.

Hvordan?
Ubevidst bias-træning kan bidrage til at skabe forståelse for, hvordan alle mennesker til tider træffer
uhensigtsmæssige beslutninger, som har negative konsekvenser for individer, teams og nogle gange for
hele organisationen. Men ubevidst bias-træning i sig selv kan også have negative konsekvenser. Hvis
træningen ikke udføres med stor ekspertise og varsomhed, kan det være med til at fastholde eller endda
forstærke eksisterende stereotyper.13 Bias-træning bør derfor sikre følgende resultater:
•
•
•
•

Viden om hvad ubevidste bias er samt typiske eksempler på, hvordan de forekommer
Viden om, hvorfor alle mennesker til tider vil træffe beslutninger på baggrund af ubevidste bias
Et inkluderende og konstruktivt sprog til at italesætte ubevidste bias uden, at det handler om at
bebrejde hinanden
Konkrete redskaber til at håndtere ubevidste bias i virkelige situationer

12

Eden King, Kristen Jones https://hbr.org/2016/07/why-subtle-bias-is-so-often-worse-than-blatant-discrimination
D. Atewologun, T. Cornish, F. Tresh (2018): “Unconscious bias training: An assessment of the evidence for effectiveness”i Equality and Human Rights Commission, Research report 113. https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-113-unconcious-bais-training-an-assessment-of-the-evidence-foreffectiveness-pdf.pdf
13
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Hvad sker der, hvis man ikke reducerer ubevidste bias?
Fraværet af selvrefleksion om egne bias i beslutninger, store som små, og den manglende evne til at
undgå effekten af dem har spillet ind i vigtige beslutningsprocesser i fortiden – inklusiv rekrutteringsprocesser og valg af kandidater til lederstillinger – og gør det fortsat. Man kan derfor pege på ubevidste
bias som en af årsagerne til, at der er så få kvinder i de øverste ledelseslag i sektoren i dag.
Selvom det er tilfældet, er det ikke nok at fokusere på bias-træning alene. Bias-træning handler om vores
mindset og vores evne til selvrefleksion. Hvis ikke de grundlæggende strukturer og processer også ændres (se tiltag nr. 7), bliver effekten minimal.

Køreplan: Tiltag #5 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3

Tiltag #6: Obligatorisk ledelsestræning
Formål:
Formålet med obligatorisk ledelsestræning er at styrke de øverste ledelseslag, ledere og de mellemste ledere i organisationen, med henblik på at klæde dem på til
at praktisere inkluderende ledelse og udvise inkluderende adfærd i det daglige arbejde. Den nye lederadfærd vil medvirke til at fremme en kulturforandring, som
blandt andet gør det muligt at spotte og forfremme de talenter og high potentials
der allerede findes i organisationerne – uanset hvordan de ser ud. Lederne bliver
således rollemodeller ift. at skabe en inkluderende kultur i organisationen.

”

”På ingen måde tager
man hensyn til, at kvinder er anderledes end
mænd. De skal ledes
og udvikles på andre
måder.”
Medarbejder uden ledelsesansvar, kvinde

Hvordan?
Der indføres obligatoriske moduler i eksisterende lederuddannelsesprogrammer,
som både giver deltagerne et kompetenceløft og konkrete ledelsesredskaber rettet
mod at fremme diversitet og ligestilling. De samme færdigheder og kompetencer
tilbydes som en obligatorisk overbygning til ledere, som tidligere har deltaget i lederprogrammer, hvor ovenstående ikke var en del af læringsmålene.
Et obligatorisk modul på ledelsesprogrammerne bør eksempelvis være, at lederne
lærer, hvad ubevidste bias er, og hvordan fænomenet påvirker alle beslutningsprocesser.
Ubevidste bias bør adresseres organisatorisk på en systematisk måde, således at
ansvaret ikke hos den enkelte leder.
Udover ubevidst bias-træning indeholder modulerne læring om ledernes rolle i forhold til at mestre andre diversitets-dimensioner: alder, kulturel baggrund, etnicitet,
seksuel orientering, religion – og ikke mindst kulturel intelligens for de organisationer, der opererer internationalt.
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”

”Hvad der virker er selvindsigt -biastræning og
decentralisering. Det er
jo lederen i sidste ende
der bliver den centrale
spiller. Det handler om
topledelse, men det
starter et sted så det skal
igennem systemet.”
Leder af ledere, mand
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Hvad sker der, hvis man ikke laver obligatorisk ledertræning?
Nogle virksomheder tilbyder inkluderende ledelse som frivillige workshops/kurser. Det har sjældent
en målbar virkning – nærmest tværtimod. Ved at gøre det frivilligt sender man et signal om, at det ikke
er forretningskritisk, og at det ikke prioriteres fra topledelsens side. Det opfattes som blot endnu et
initiativ som let kan nedprioriteres i en travl hverdag.14
Når mange medarbejdere i virksomheden oplever de negative aspekter af kulturen, som vi så det i rapporten, forstærkes det af, at lederen ikke er klædt på til at håndtere problematikken. Uden nye ledelsesredskaber til lederne i virksomheden, vil ambitionen om at skabe en ny kultur fremstå som en umulig
opgave.

Køreplan: Tiltag #6 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3

Tiltag #7: Justere HR-processer for bias: rekruttering og forfremmelser
Formål:
Formålet er at optimere HR- og rekrutteringsprocesser, således at de fremmer kønsbalance og minimerer bias i organisationen.

Hvordan?
Sammen med nøglepersoner fra HR gennemgås kritiske nøgleprocesser, som har indflydelse på kønsbalancen i de øverste ledelseslag, herunder:
•

•

•

HR-processer i forhold til at tiltrække, rekruttere, fastholde, karriereudvikle, lave performance
review, talentudvikle, udvikle high potentials, mentorordninger, exit- og post exit interviews gennemgås for at sikre transparens ved besættelse af stillinger og i karriereudvikling
Indføre bias-fri medarbejderudviklingssamtaler, eller tilsvarende regelmæssige organiserede
samtaler mellem medarbejder og nærmeste leder, hvor lederen er klædt på og har redskaberne
til at styre udenom kendte faldgruber i forhold til utilsigtet at forskelsbehandle medarbejderen
Eksterne rekrutteringsbureauer orienteres om, at der er opsat måltal i forhold til at skabe kønsbalance i de øverste lag i organisationen. De skal forpligtes til at levere kvalificerede kandidater
af begge køn.

Der skal ske en struktureret og systematisk gennemgang af alle eksisterende processer, så de fremmer
kønsbalance og diversitet, og det tilsikres, at der ikke længere forekommer strukturelle barrierer i forhold til at fremme kønsbalance og diversitet.

C.N. Lacerenza, D.I. Reyes, S.L. Marlow, D.L. Joseph, & E. Salas (2017). “Leadership training design, delivery,
and implementation: A meta-analysis” i Journal of Applied Psychology, Vol. 102:1686–1718
14
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Et eksempel på justering af en HR-proces er at bruge/udvikle tekniske løsninger, som kan filtrere ansøgninger i første runde, således at de anonymiseres ud fra følgende parametre:
•
•
•
•

Navn
Køn
Alder
Etnicitet

Herefter udvælges en række ansøgere til en konkret kompetencetest, således at den endelige ansøgergruppe reelt er valgt på baggrund af kompetencer i en bias-fri proces. Når alle kvalificerede kandidater
er udvalgt, kan og bør den endelige kandidat vurderes ud fra, hvorvidt vedkommende bidrager med
konstruktiv forskellighed og balance i det team eller den ledergruppe, som de skal arbejde i, eller om de
forstærker de eksisterende profiler ved at bringe mere af det samme ind.15

Hvad sker der, hvis man ikke justerer HR- og rekrutteringsprocesserne?
Hvis man ikke gennemfører justeringer, vil strukturen i systemet fastholde en række grundlæggende
mekanismer som modarbejder ambitionen om kønsbalance og en robust pipeline til de øverste ledelseslag. Hvis alle de bias, som vi ved i dag gennemsyrer rekrutterings- og karriereudviklingsprocesser – og
som også er afdækket i hovedrapporten, ikke bliver systematisk fjernet, lever kulturen, og de praksisser,
som har medvirket til at skabe ubalancen, videre i bedste velgående. Hvis der tilmed investeres i træning
af ledere og medarbejdere på andre områder, uden at HR-og rekrutteringsprocesserne er blevet justeret, vil effekten af investeringen udeblive.

Køreplan: Tiltag #7 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3

Tiltag #8: Øget fokus på individuel karriereudvikling

”

Formål:

Formålet med at øge fokus på individuel karriereudvikling er, at gøre
op med ’lean-in’ tankesættet, hvor kvinder og mænd selv skal være
ansvarlige for deres forfremmelser. Vi ved fra analysen om Kvinders
vej til de øverste ledelseslag, at der er behov for et systematisk fokus
på karriereudvikling for både mænd og kvinder i sektoren. Det kan
blandt andet sponsorordninger være med til at sikre.
Analysen afdækker forholdene omkring ledelse og karrieudvikling
således:
•
•

Manglende lederegenskaber
Manglende fokus på hele personen fra lederen – fokus er kun
på faglige spørgsmål

”Hvor jeg kom fra, var alt super
transparent. Det var f.eks. tilladt
at gå til chefen og sige: Jeg synes, dit job ser spændende ud.
Når du ikke er der længere,
hvad skal der til for at jeg når
dertil.” Men da jeg startede her,
og de spurgte på et møde, hvor
jeg gerne ville hen: Jeg kiggede
over på min chef og sagde, at
jeg gerne ville have hendes job.
Folk var ved at falde ned af stolene. Men det er jo ikke fordi jeg
vil skubbe hende væk”.
Leder af ledere, mand

Se Iris Bohnet (2016): What works: Gender equality by design for uddybende eksempler på, hvordan HR-processer kan designes til at øge diversitet og inklusion.
15
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•
•
•
•
•

•

Oplevelse af manglende muligheder for at indfri ambitioner
Mænd er mere fremtrædende og specifikke i forhold til at gøre opmærksom på deres ambitioner
Kvinderne oplever sig selv som værende mere ydmyge, og det er
unaturligt for dem at skulle gøre opmærksom på sig selv
Kvinder opleves som mindre ambitiøse, når de ikke agerer som
mænd
Kvinder motiveres af fokus på at gøre en forskel og at arbejde henimod et fælles mål og oplever at det afviger fra de fremherskende
motivationsfaktorer
Kvinder har brug for at blive opmuntret og motiveret – i rapporten
forklarer de det med, at de navigerer i en maskulin kultur

Dette mønster skal brydes, og det kan gøres ved at justere formaterne for, hvordan en karriereudviklingssamtale tages, og hvordan der følges op på den. Det kræver en indsats fra både mænd og kvinder.
Kvinder skal sætte tydelige ord på deres ambitioner overfor deres nærmeste chef, og deres nærmeste
chef skal turde gå åbent ind i samtalen.

Hvordan?
Virksomhederne bør sikre, at alle ansatte har mulighed for, at karriereafklaring
bliver mere end blot en årlig medarbejderudviklingssamtale. Nærmeste leder bør
som nævnt ovenfor måles på, i hvor høj grad han eller hun implementerer tiltag,
som afklarer den ansattes muligheder for karriereudvikling, fx gennem transparente dialoger om den ansattes ambitioner og kvalifikationer.
En anden, effektiv løsning er at implementere/udbrede sponsor-ordninger for de
high potentials i virksomheden, som kan vokse ved professionel sparring med en
relevant sponsor (se tiltag nr. 9)
En ond cirkel, som er identificeret i rapporten er, at nogle mænd og kvinder tænker forskelligt omkring, hvem der skal tage initiativ til en dialog om karriereudvikling. Lidt forenklet kan det siges sådan her:

”

”Det har taget mig lang
tid ikke at tale det ned at
have børn. Nu er jeg landet mere i det og owner
det at være mor, men
jeg er også karrierekvinde. Man skal virkelig
kæmpe for at beholde
sig selv på vej op ad karrierestigen.”
Medarbejder uden
ledelsesansvar, kvinde

Mandlig chef: ”Jamen hun har jo aldrig bragt det op!”
Kvindelig leder: ”Jamen han har jo aldrig spurgt mig!”

Hvad sker der, hvis man ikke skaber et øget fokus på karriereudvikling?
Rapportens hovedkonklusion er klar omkring betydningen af den nærmeste leders rolle i forhold til at
fremme kvinders karriereudvikling. Der er ifølge analysen flere psykologiske mekanismer i spil hos
kvinderne – hensyn, frygt og mod, og disse psykologiske mekanismer, gør at kvinderne ikke opleves som
værende tydelige i samtalerne med deres leder om deres ambitioner.
Hvis ikke det imødegås ved en systematisk og struktureret tilgang til, hvordan og hvornår karriereudviklingssamtaler skal foregå, vil vi fortsat se færre kvinder gøre karriere i finanssektoren, og nærmeste
leder vil stadig være en primær barriere for kvindernes karriereudvikling fremover.
Køreplan: Tiltag #8 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3
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Tiltag #9: Sponsorship
Formål:
At indføre sponsorships for kvindelige talenter og High Potentials. Sponsorer er forpligtede og ansvarlige
for at få talentet op i hierarkiet i organisationen

Hvordan?
Udvalgte ledere i de øverste ledelseslag udpeges til at være sponsor for en kvindelig leder. Opgaven er at
arbejde aktivt for denne kvindes karriereudvikling gennem sparring, coaching, handling, åbne døre til
netværk samt andre handlinger, der vil fremme kvindens karriereudvikling. Sponsoropgaven indgår i lederens succeskriterier og skal eventuelt tilknyttes en bonusaftale, således at det er konkret målbart om
sponsorskabet virker eller ikke, og at begge dele har konsekvenser for sponsoren.

Hvad sker der, hvis man ikke laver sponsoraftaler?
Sponsorships skal ses som et mere aktivt alternativ til et mentorships, som typisk er uforpligtende for
begge parter. Et sponsorskab har typisk konsekvenser i forhold til, om man når de konkrete karrieremål,
der er blevet sat op mellem sponsor og sponsee. I mange tilfælde er sponsorens KPI’er og dermed bonus
etc. koblet sammen med at få succes, eller det modsatte, i sponsorarbejdet.

Køreplan: Tiltag #9 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3

Tiltag #10: Indførelse af kvoter og måltal
Formål:
•
•
•
•

at skabe fremdrift i en ellers stagneret udvikling
at sikre at flere kvinder søger lederstillinger
at løse pipeline-problematikken ift. at der mangler kvindelige ledelsestalenter på de øverste niveauer
at have en objektiv målestok for virksomhedens fremgang samt de individuelle lederes indsatser
og resultater i forhold til at udvikle alle talenter uanset køn - og derved bidrage til at skabe en
ny kultur med lige muligheder for alle.
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Hvordan?
Man kan vælge at indføre bløde kvoter: 40/20/40. Dvs. en minimumsrepræsentation på 40% af hvert køn og 20%, hvor kriterierne
er åbne.
Ansæt den bedst kvalificerede kandidat i en bias-fri og transparent
proces, som foruden sine faglige kompetencer bidrager til øge diversitetsgraden i forhold til underrepræsenterede grupper, i dette tilfælde kvinder. Når det handler om at rette op på et kritisk område,
der er af stor vigtighed for hele organisationen, er der behov for at
skabe resultater indenfor en kort periode. Her er kvoter afgjort et af
de mest effektive redskaber.16

”

”Vi er ikke kommet videre med
kvinder i ledelse. Vi ligger næstsidst
i Europa. Derfor har jeg fået det sådan, at man bliver nødt til at sætte
kvoter.”
Leder af ledere, kvinde

”

Kvoter er også et af de mest upopulære tiltag - i en dansk kontekst.
En af de hyppige indvendinger kommer fra kvinderne selv: ”Jeg vil
ikke ansættes, fordi jeg er en kvinde.” I de virksomheder, hvor kvoter
bliver et af redskaberne i forhold til at rette op på en ubalance i kønsfordelingen, er kompetencer et vægtigt kriterie i udvælgelsesprocessen. I det hele taget bør kompetencer være det primære kriterie.

Så kvoter kan rette op på det faktum, at vi er biased og har haft en tendens til at vælge kandidater, der passer til vores ubevidste forventninger og præferencer – eksempelvis for et bestemt køn – i stedet for deres
objektive kompetencer.17 Men kvotering har også vist, at kunne bidrage
til at flere kvinder søger stillinger, de ellers ikke ville søge. Dermed løser kvotering den pipeline problematik, som rapporten om kvinders vej
til de øverste ledelseslag har identificeret blandt mange mandlige ledere, nemlig at de ikke ser de kvindelige talenter på trods af at de kvindelige ledere ser dem.18

”Vi kunne jo være så vovede
at sætte mål for det. Og man
skal sørge for, at der er kvinder
med i opløbet, f.eks. min. 1/3
af
kvinder.
Hvis ikke man sætter mål for
det, så fiser det ud i sandet.
Det bliver jo selvforstærkende. Kvinder er bange for
at blive alene, og det bliver
de også. Som kvinde på toppen bliver man dobbeltalene.”
Leder af ledere, mand

At indføre kvoter eller måltal betyder, at vi i en periode fortsætter med at vælge efter køn og dernæst
efter kompetencer, som vi har gjort i årtier – blot med omvendt fortegn.
At opsætte måltal betyder at kønsfordelingen i de forskellige områder og lag hurtigt når kritisk masse i
forhold til det underrepræsenterede køn. Det kan ikke anbefales, at ansætte én kvinde i en gruppe af 10
mænd, da det risikerer at forstærke stereotyper og mindske muligheden for at kunne agere autentisk.19
Måltal: Implementer KPI’er for alle ledere inden for forretningsrelevante områder (se afsnittet om tiltag
#1 Baseline Analyse).
Eksempelvis:

J.F. Christensen & S.L. Muhr (2019): “H(a)unting Quotas: An Empirical Analysis of the Uncanniness of Gender
Quotas” i Ephemera: Theory & politics in organization, Vol. 19: 77-105.
16

C.A. Moss-Racusin, J. F. Dovidio, V. L. Brescoll, M. J.Graham, J. Handelsman (2012) “Faculty's subtle gender biases favor male students” i Proceedings of the National Academy of Sciences Vol, 109:16474-16479.
17

M. Niederle, C. Segal, L. Vesterlund (2012): “How costly is diversity? Affirmative Action in light of gender differences in competitiveness” i Management Science, pp. 1-16.
18

19

https://hbr.org/2006/12/how-many-women-do-boards-need
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•
•

Rekruttering: hvor stor grad af mangfoldighed har lederen hyret til sit team? Hvis lav eller meget
lav, skal lederne kunne redegøre for hvorfor.
Karriereudvikling: hvilke konkrete tiltag har lederen implementeret for at støtte mænd og kvinders individuelle karriereudvikling?

Hvad sker der, hvis man ikke fastsætter kvoter og måltal?
At vælge kvoter fra, som et af de mest effektive redskaber i forhold til at skabe kønsbalance, skal overvejes nøje. At fravælge det, fordi det er upopulært, er en god grund – men den vil give bagslag på længere
sigt. Da man i så fald har fravalgt et effektivt redskab, hvilket gør det svært at nå i mål.
Samtidig vil fravalg af kvoter gøre det vanskeligt at tvinge rekrutteringsansvarlige til at sikre, at der er
en kønsfordeling blandt kandidaterne, som afspejler virksomhedens ambition om at rette op på ubalancen. Det samme gælder for ansættelsesudvalg og i forhold til at skabe transparente udvælgelsesprocesser i stedet for uklare karriereveje, hvor stillinger besættes i netværk – som identificeret i rapporten.
I stedet for at fravælge kvotering skal man overveje, hvordan man kan ændre den udbredte negative
holdning til en praksis, der jo har været udbredt og benyttet siden etableringen af de fleste finansielle
virksomheder – blot med omvendt fortegn.

Køreplan: Tiltag #10 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3

Tiltag #11: Styrket kommunikation og øget transparens
Formål:
At styrke kommunikationen omkring rejsen henimod kønsbalance og inklusion internt og eksternt, således at alle tydeligt får en før-og-efter-følelse af vigtigheden af denne forretningskritiske dagsorden
samt en forståelse for, hvorfor det er en del af alle processer, og at det er afgørende for topledelsen.

Hvordan?
Løbende kommunikationstiltag der fokuserer på at punktere myter og kønsstereotyper.
Eksempelvis:
•
•
•
•
•
•

Gode historier om rollemodeller (mænd og kvinder)
Gode historier om kvinder der lykkes
Kommunikation om transparens i rekruttering og forfremmelser
Gode historier om mænd og kvinder der skifter job på tværs af siloerne i organisationen.
Kommunikation af topledelsens prioriteter
Anti-stereotype billeder af mangfoldige talenter i forskellige aldre, køn, etnicitet og livsfaser, fx
mandlige leder med sine børn20
F.E, Oakhill J, Garnham A. (2015): “Counter-stereotypical pictures as a strategy for overcoming spontaneous
gender stereotypes”. i Front Psychol. Vol. 6:1291.
20
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Hvad sker der, hvis man ikke styrker kommunikationen og øger transparens?
Hvis kommunikationen ikke styrkes, så vil alle tiltag omkring kønsbalance
blive spejlet og vurderet op imod det usagte fra ledelsens side. En metafor
for denne situation er, at organisationen får fornemmelsen af, at de spiller
en fodboldkamp, uden at dommeren har forklaret dem reglerne. De spiller
uden at vide hvad der er vigtigt og hvorfor det er vigtigt for forretningen og
fremtiden.

”

”Ændring af kommunikation så
den også appellerer til kvinder.
Ændring af ledelse så den passer
til kvinders livsforløb. Lige nu er det
skabt af mænd for mænd.”
Medarbejder uden ledelsesansvar, kvinde

Køreplan: Tiltag #11 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3

Tiltag #12: Uddanne ligestillingschampions
Formål:
At kompetenceudvikle en gruppe af stabspersoner (HR-business partnere
+ andre nøglepersoner og change makers), så de er klædt på til at tage dialogen på daglig basis med eksempelvis lederne i organisationen. De arbejder på et mandat fra topledelsen, og er klædt på til at implementere strategien, så den flugter med topledelsens ambitioner.

Hvordan?
En række workshops hvor deltagerne gøres til champions med konkret
viden og redskaber i forhold til at understøtte lederes og medarbejderes
arbejde med at skabe kønsbalance på afdelingsniveau og i alle kroge af
organisationen.
Når man ønsker en bedre kønsbalance for at styrke indtjeningen - og styrke
forretningen i fremtiden, så vil mange ledere i organisationen naturligt være
i tvivl om, hvad de konkret skal gøre i en række situationer. Eksempelvis i
forhold til rekruttering, karriereudvikling m.v. Da lederne bliver målt på, om
de eksempelvis får flere kvinder op i systemet, vil de typisk søge support hos
en HR-business partner. Det er af afgørende betydning, at disse nøglepersoner fra stabsfunktionerne er klædt på til at yde den nødvendige sparring med
lederne og medarbejdere på alle niveauer i organisationen.

”

”Det virkede virkelig der, hvor
jeg var tidligere. Der var meget fokus på unconscious bias
- masser af træning og netværk og performancesamtaler, hvor der var fokus på at
skabe diverse teams. Ikke ved
at fyre, men langsigtet over en
treårig periode. Selvfølgelig
kun ved teams af en vis størrelse, før det gav mening. En
blanding af kompetencer og
køn. Kun kønsfokus er gammeldags. Der var kun maksimal
bonus eller performance hvis
man satte et diverst team. Vores topdirektion var divers.”
Leder af ledere, mand

Disse nøglepersoner skal helt konkret kunne udfordre og vejlede alle ledere i organisationen og føle sig
klædt på til denne dialog.
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Hvad sker der, hvis man ikke uddanner ligestillingschampions?
Den nødvendige forandring, og ambitionen om at skabe kønsbalance, kommer ikke til at ske, hvis ikke
nøglepersoner fra stabsfunktioner er klædt fagligt på til at understøtte udviklingen og kan medvirke til
at implementere topledelsens strategi og ambitioner hele vejen ud i organisationen.

Køreplan: Tiltag #12 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3

Tiltag #13: Fokus på øget fleksibilitet
Formål:
Alle medarbejdere kan have brug for fleksibilitet på et tidspunkt i deres arbejdsliv.

”

I undersøgelsen ser vi, at både mænd og kvinder, særligt i 30-39 års-alderen, i højere
grad end andre aldersgrupper er udfordrede på at få arbejdsliv og familieliv til at
balancere. Dog eksisterer der en myte om, at det primært er kvinder, som er karrieremæssigt udfordret af familielivet. Dette er en kønsstereotypisk stigmatisering, som
har en negativ langtidseffekt på kvindernes muligheder for at komme op i de øverste
ledelseslag; en stigmatisering, som mændene tilsyneladende ikke rammes af.

”Der var en, der sagde, at
hun havde oplevet i engelske banker, at der var
mere forståelse for kvinder
og familieliv. Det blev kørt
på en helt anden måde.”
Leder af leder, Kvinde

Formålet med ledelsesmæssig fokus på at skabe øget fleksibilitet er at skabe transparens for både mænds og kvinders behov for i perioder at kunne tilrettelægge deres
arbejde efter behovet for at balancere familie- og arbejdsliv.

Hvordan?
Øget periodevis fleksibilitet bør tilbydes som en mulighed til alle ansatte med
behov – både mænd og kvinder. Generelt oplever folk i undersøgelsen, at det
er afhængigt af nærmeste leder, om der overhovedet er mulighed for øget fleksibilitet. Derfor bør der gøres mere for at skabe formaliserede initiativer, der
er tilgængelige for alle.

Initiativer kunne eksempelvis være:
•
•
•
•

Ingen sene eftermiddagsmøder
Mulighed for at gå tidligt for at hente børn for i stedet at kunne arbejde hjemmefra senere
Aftensmads-ordninger, vasketøjsordninger
Mulighed for at dele stillinger mellem flere kvalificerede i en periode, hvor der er brug for at lette arbejdsbyrden for at balancere familieliv og karriere

”

Det bør tilrettelægges mellem nærmeste leder og den ansatte. Og for at fremme
ligestillingsdagsorden kan virksomheden med fordel kommunikere, hvordan
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”Jeg har sagt til hende, at
hun sagtens kan magte
en børnefamilie og det,
jeg tilbyder hende. Hun
får fleksibilitet. Det betyder enormt meget for
kvinderne blandt mine
medarbejdere – især
dem under 50 år.”
Leder, mand om en kvindelig medarbejder
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især mandlige ledere har benyttet sig af fleksible arbejdsmuligheder for at få familieliv og karriere til at
hænge sammen.21

Hvad sker der, hvis man ikke øger fleksibiliteten?
Mangel på fleksibilitet er, og har været, en måde at afskære kvinder fra at komme til tops. Ikke fordi
kvinder i højere grad end mænd kæmper med at balancere familie- og arbejdsliv, men fordi, som vi så i
rapporten, familieliv opfattes som en af grundene til, at kvinderne ikke kan have ambitioner om at nå de
øverste ledelseslag. Vi så, at i den periode hvor man har hjemmeboende børn, kæmper mænd og kvinder
lige hårdt for at skabe en balance, men vi så også, at kvinder med børn ikke opfattes som lige så klar til
at gøre karriere som mænd med børn.
I takt med at fleksibiliteten institutionaliseres på Europæisk plan (forslag om ny lov om 3 mdr. øremærket barsel til mænd i EU), så vil efterspørgslen på fleksible arbejdsforhold øges for både mænd og kvinder.
Fleksibilitet for både mænd og kvinder med børn samt øget barsel til mænd er således et stærkt håndtag
at dreje på ift. at øge kønsbalancen og kvinders vej til de øverste ledelseslag.

Køreplan: Tiltag #13 hører til i 4. kvadrant ”Handling” i fig. 3

21 For yderligere inspiration se The Equilibrium Man Challenge: https://parentsandcarersatwork.com/the-equi-

librium-man-challenge-exploring-worklife-balance-for-men/
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De 4 tiltag der har lille effekt i forhold til at
skabe kønsbalance
Kvadranterne i venstre side af fig. 1 på side 8

1.
2.
3.
4.

Kvindenetværk
Forankring af ligestillingsstrategi hos HR
Mentor-ordninger
Ledertræning kun for kvinder

Tiltag #14: Kvindenetværk
Ud fra et forskningsmæssigt synspunkt, er der ikke belæg for at sige, at kvindenetværk har en effekt i
forhold til at få kvinder op i de øverste ledelseslag. Alligevel er det et af de populæreste tiltag i danske
virksomheder, og målet med kvindenetværkene er ifølge initiativtagerne at øge kønsbalancen i de forskellige ledelseslag. Kvindenetværk regnes for at være best practice, selvom det reelt har vist sig at være
worst practice. Årsagen til at vi fraråder kvindenetværk er, at de tit står alene på bekostning af initiativer,
der ville have haft en beviselig effekt - ligesom de ofte er søsat for at vise, at man gør noget.
Men det der ofte sker i netværkene er, at kvinderne med rette bekræfter hinanden i hvor galt det står til
i virksomheden, og at de ikke ser tegn på, at det vil ændre sig i deres levetid. De deler eksempler på,
hvordan de igen og igen er blevet forbigået, og de ambitiøse netværksdeltagere konkluderer, at de må
videre til en anden virksomhed, hvor deres erfaring, kompetencer og ambitioner kan bringes i spil. (Jf.
Rapporten + citater)
Når en virksomhed initierer kvindenetværk sker der følgende:
1. Der sendes et signal om, at det er kvindernes problem, og at de selv skal fikse det
2. De dygtige kvinder, der deltager i disse netværk bliver bekræftet i, at de er ansat på en arbejdsplads, hvor deres ambitioner aldrig vil blive indfriet, og som konsekvens heraf skifter de hurtigt
til en anden virksomhed.
Dermed kommer initiativet, uanset de gode intentioner, til at virke kontraproduktivt i forhold til at fastholde og forfremme talentfulde kvinder.
Hvis man alligevel vælger at oprette eller vedligeholde kvindenetværk, bør det være for at tjene andre
formål end at skabe kønsbalance.
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Tiltag #15: Forankre ligestillingsstrategien hos HR
HR er en afgørende medspiller i forhold til at skabe en kulturforandring, der fremmer ligestilling og
inklusion. Derfor er det fristende for topledelsen at lægge alt omkring denne agenda på HR’s bord.
Men da denne agenda først og fremmest er strategisk og forretningskritisk, hører den hjemme i topledelsen og i bestyrelsen.
Uden topledelsen i ryggen som primære stakeholders, kan selv de bedste HR-ansvarlige ikke lede opad
i en grad, hvor de lykkes med at gennemføre en omfattende kulturtransformation og ændre sammensætningen af den øverste ledelse.
HR er topledelsens højre hånd, og vi har set dygtige HR-ansvarlige udvirke mirakler på denne dagsorden, men ikke uden et klart mandat fra den administrerende direktør med en afstemt direktion indenfor
alle forretningsområderne i ryggen – fulgt op af budgetrammer, der afspejler omkostningerne ved at
gennemføre en kulturtransformation.
Desuden viser eksempler fra virkeligheden og fra forskning, at de medarbejdere, der har arbejdet utrætteligt for denne dagsorden i årevis, stigmatiseres som ’feminister’, og at det rammer kvindelige HR-medarbejdere hårdere end mandlige.22

Tiltag #16: Mentor-ordninger
Mentor-ordninger er et andet populært initiativ, som vi ser mange steder i dansk erhvervsliv. Det er
ideen om at tilbyde kvinder en mentor, der skal hjælpe dem til at udfri deres ambitioner.
Mange forskningsprojekter peger på ulemperne ved denne metode:
1: Den er for uforpligtende, idet der ingen konsekvenser er ift. succes eller ej
2: En mentee (den, der modtager støtte) kommer sjældent til at stige højere i hierarkiet end hendes
mentor
Der bør således skelnes skarpt mellem en mentor eller en sponsor-ordning.
•
•

En mentor-ordning er uforpligtende
En sponsor-ordning kan koste sponsoren jobbet, bonussen eller har andre mærkbare konsekvenser,
hvis han/hun fejler

Det skal dog siges, at det er let at forveksle mentor- og sponsor-ordninger. Hvis der reelt er indført mentor-ordninger, hvor det har mærkbare konsekvenser for mentoren, hvis det ikke lykkes at hjælpe sin
mentee frem, så høre det under kategorien ’effektivt tiltag’.
Vi anbefaler dog at bruge betegnelsen sponsor-ordning, da det ligger i ordet, at begge parter har noget
at vinde eller tabe ved udfaldet.

22 S. Johnson, D. Hekman (2016): “Women and Minorities Are Penalized for Promoting Diversity” i

ness Review

Harvard Busi-
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Tiltag #17: Ledertræning kun for kvinder
Ledelsesprogrammer kun for kvinder kan heller ikke anbefales.
Ofte handler ledertræning for kvinder om at ændre kvindernes adfærd og tilgang til egne ambitioner.
Men som rapporten viser, så handler det netop om det modsatte: her efterlyser respondenterne, at kvinderne har en autentisk ledelsesstil, at de ikke laver om på sig selv, og at kulturen i virksomheden skal
give plads til at være leder på forskellige måder.
Endelig er det af stor betydning, at arbejdet med at skabe kønsbalance ikke bliver et blame game hvor
den ene eller anden part får skylden. Særskilt ledertræning af kvinder, indikerer at kvinder, på trods af
høj faglig dygtighed og høje ambitioner, ikke er gode nok i udgangspunktet. De skal løftes og have tilført
noget, som mændene tilsyneladende har i udgangspunktet.
Inkluderende ledelse skaber inkluderende kulturer – og de bedste resultater opnås, når mænd og kvinder arbejder sammen mod et fælles mål – så forskellige de nu engang er.
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