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Knæk kønnets koder Betina Wolfgang Rennison Hent PDF Bogen undersøger ’kønnets koder’ i forhold til
temaet ’kvinder i ledelse’. Danmark har en rekordhøj erhvervsfrekvens for kvinder, men indtager en

international bundplacering, når det gælder antallet af kvinder på de øverste ledelsesposter. Tendensen er klar:
Jo højere ledelsesniveau, jo lavere andel af kvinder. Hvorfor det er sådan, er der gennem årene kommet

mange bud på. Og utallige er de initiativer, der er sat i værk.

Ligestillingsproblematikker er komplekse og mangefacetterede. Årsagsforklaringerne, forståelsesmønstrene
og løsningsforslagene er forskelligartede. Og det har en konsekvens: Problematikkens kompleksitet medfører,
at det ikke bare bliver muligt, men også helt nødvendigt at være i stand til at se problematikken fra mange

forskellige vinkler.

Denne bog taler for, at vi vedholder et fokus på køn. Vi må spørge til kønnets betydning; hvad gør kønnet?
(effekt). Dets indhold og form; hvad er kønnet? (form). Og dets forandring; hvad kan kønnet blive til?

(transformation).

Bogen taler for, at det er langt mere formålstjenligt at bevare og opdyrke mangfoldighedens mangfoldighed. I
såvel samfundets som virksomhedernes ligestillingspolitik må vi føre en politik, hvor vi hører alle de

forskelligartede stemmer og ser dem som ligeberettigede og selvstændige tilbud. Det er hverken konsensus,
konflikt eller kompromis, men kreativ polyfoni, der er udfordringen i kønnets ledelse.
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