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Diversitet, Inklusion & Biasbevidst Ledelse



Kulturelt ’fit’ i homogene grupper:
effektive tankemønstre øger beslutningskraften

Risiko for blinde vinkler:
gruppetænkning → bias i beslutninger Risiko for etisk normskred,  

finans- og it-bobler
(Eckel et al. 2015)

Etisk normskred



Bias definition: Systematiske fejl 
i tankemønstre, der danner 
grundlag for fordomme og 
skæve bedømmelser.
(Kahneman et al., 2021)

System 1 er hjernens 
genvej til effektiv infor-
mationsprocessering.

Bias er når de effektive 
tankemønstre 
kommer på 
afveje.
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System 2
Langsom kritisk tænkning

System 1
Hurtig effektiv tænkning

Bevidst kognition

Ubevidst kognition

Effektive tanker og bias



Bias og optisk illusion



Identitetsdimensioner: 

1. Demografisk (ex. Alder, køn, etnicitet)

2. Værdibaseret (ex. Politiske og religiøse holdninger) 

3. Vidensbaseret (ex. Uddannelse og erhvervserfaring)

Diversitet som middel til at opnå strategiske mål

- Inkluder forskellige perspektiver for bedre beslutninger

- Ledelsesudvikling ved at træne inkluderende mindset

Biasbevidst Ledelse 

Kombinerer inkluderende-, digital- og adfærds-ledelse

Forskellige former for diversitet



Tolkning af barnets reaktion:

- Dana beskrevet som bange

- David beskrevet som vred

Vi møder et vredt barn anderledes end et bange barn
(Condry et al., 1976)

Valg af leder, Business School Case:

Både Heidi og Howard vurderet kompetente 
og effektive, men Howard er også en guttermand…

Hvem kommer til samtale:

Mohamad skal sende 52% flere ansøgninger end Mads  
(Carlson og Roth, 2007) 

Ubevidst forskelsbehandling

https://youtu.be/qKIwB864JDc


Nudging: ubevidst ændring af adfærd og sociale normer

”Gør det nemt at gøre det rigtige” 

Adfærdsdesign støtter det inkluderende mindset

• Omgivelser

• Kommunikation

• Procedure

• Beslutningsprocesser

• Mødesituationer }



Vi er sociale og efterligner hinanden. 

Forsøg med konformitet: 

Hvor tilbøjelige er vi til at give efter? 

Hele 75% føjede sig og påtog sig gruppens holdning.
(Asch, 1951)
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Flokmentalitet

Gruppetænkning

• Vi følger blindt dem, der taler eller handler først

• Vi fokuserer på det, som alle allerede ved

• Vi bekræfter hinanden og ender med mere ekstreme holdninger

• Vi undlader at rette hinandens fejl i misforstået høflighed (Sunstein og Hasties, 2015)

Max 70% af samme type i en beslutningsgruppe



Kig bredt i 
talentmasse 
(ledelsesstil, 
uddannelse, 
alder m.m.)

Omvendt Nudge:
Tjek alle de mulige 
kandidater og find 
argumenter for 
”hvorfor” og 
”hvorfor ikke”. 

Bedre beslutninger

Atypiske
ledere

sorteres 
fra



Den inkluderende organisation
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1) Nyt fokus

Kulturelt-fit → Kulturel-fitness 

=  Kollektiv intelligens (70:30)

2) Lydhør accept af friktion

Du giver andre en stemme ved 

at lytte …specielt du undrer dig 

(Shore et al., 2011)



Ledelsesudvikling gennem diversitet
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Du bliver en bedre ledere af at tage andres perspektiv.

Træn inklusionsmusklen → inkluderende mindset = Bedre beslutninger



1. Mindre risiko for gruppetænkning

2. Højere kvalitet i beslutninger

3. Innovation og kreativitet 

4. Bedre forståelse for markeder og forbrugere

5. Modstandsdygtig i krisetider  

6. Daglig ledelses- og medarbejderudvikling

Faldgruber: tidskrævende beslutninger og risiko for 
gruppekonflikter, hvis der mangler inkluderende 
biasbevidst ledelse.

(Phillips et al., 2014)

Sæt diversitet i spil og minimer bias 



Hvad kan I gøre i dagligdagen…

▪ Check din indercirkel – søger du professionelle råd hos dem der ligner dig selv?

▪ Spørg personer til råds som du ved vil være uenige med dig. 

▪ Ændr rækkefølgen på, hvem der siger noget, når I holder møder, så det ikke 
altid er de samme, der taler først.

▪ Skriv pointer ned før I taler for at reducere gruppekonformitet

▪ Neutral observatør i møder eller skygge coach



”Denne bog er ikke blot en bog om ledelse. Det 
er en bog, som er skrevet til ledere. Forfatterne 
beskriver kompleksiteten i at påtage sig en 
lederrolle i et samfund, hvor forretningsmodeller 
og teknologi ændres med lynets hast (…) 

Opskriften er at skabe plads til større diversitet 
og at forstå hvordan større diversitet, når denne 
er implementeret og organiseret med omtanke, 
vil bidrage meget stærkt til virksomhedens 
ledelsesudvikling og dermed til 
virksomhedens konkurrenceevne.”
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bestyrelsesformand, Coloplast
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