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DEI-initiativer – hvad er risikoen?
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DEI-initiativer
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• Vi har i de senere år set en markant stigning i antallet af virksomheder, der 

implementerer en lang række forskellige DEI-initiativer, som helt overordnet 

har det formål at sikre diversitet, ligestilling og inklusion i alle dele af 

organisationen 

• DEI-initiationer er i dag en helt naturlig del af de fleste store virksomheders 

ESG-strategi og for mange arbejdsgivere en grundlæggende forudsætning for 

at kunne tiltrække og fastholde de rette medarbejdere

• Variationen i både antallet af og omfanget af DEI-initiativerne er stor, og der 

kommer hele tiden nye initiativer til
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DEI-initiativer - eksempler
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• Unconscious bias and diversity training

• Establishing a Diversity and Inclusion Board

• Employee networking groups (for specific minority groups)

• Tie executive compensation to diversity goals

• Mentoring/Talent/Leadership programs that support the attraction, 

retention, education, promotion of minority groups

• Targets for specific minority groups in recruitment, promotion etc.

• Equal pay initiatives

• Monitor diversity progress
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DEI-initiativer - hvad er risikoen?

NOCA - 13. oktober 2022

• Der har de senere år været en stigning i antallet af retssager i USA, hvor det 

gøres gældende, at visse DEI-initiativer i sig selv udgør ”reverse

discrimination”, eller at de indikerer, at der udøves forskelsbehandling i 

forbindelse med beslutninger om ansættelse, forfremmelser og opsigelser

• I Danmark har vi – på samme måde som i USA – relativt mange sager om 

diskrimination, og der er på dette område en række lighedspunkter mellem 

USA og Danmark rent lovgivningsmæssigt

• Derfor risiko for afsmittende effekt til Danmark
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DEI-initiativer - hvad er risikoen?
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• Eksempler på retssager/sager:

• Starbucks Corp executives and directors sued by conservative think tank for ”setting hiring

goals for Blacks and other people of color, awarding contracts to diverse suppliers and 

advertisers, and tying executive pay to diversity”

• Former recruiter for Google and YouTube claims he was unlawfully dismissed because he did’nt

reject white and Asian male job candidates, which he said the companies pressured him and 

other recruiters to do for diversity purposes
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DEI-initiativer - hvad er risikoen?
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• Eksempler på retssager/sager:

• Coca-Cola and Disney have both made headlines in the media because of the content of their

DEI training

• In the DEI training in Coca-Cola there was a direct instruction to the employees to ”be less

white”

• In the DEI training in Disney there were suggestions to reject ”equality” and instead strive for 

”equity”, e.g. by building ”a leadership team with people of color at the helm …”
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DEI-initiativer - hvad er risikoen?

NOCA - 13. oktober 2022

• Eksempler på retssager/sager:

• In Weaver v. Ohio Farmers Insurance Co. (Ohio Court of Appeal – 8 August 2022) – a 

dismissed male employee claimed he was dismissed due to his gender and he referred to the 

company’s DEI policy, alleging that it proved the company ”engaged in discrimination by 

emphasizing the need to increase the number of women and minorities in leadership roles” and 

claimed the policy was essentially a ”quota”

• The court found that the employer had legitimate business reasons for its decisions and the DEI 

policy was not in itself enough to prove illegal discrimination based on gender

• The court therefore ruled in favor of the company
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DEI-initiativer - hvad er risikoen?
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• Eksempler på retssager/sager:

• Duvall v. Novant Health, Inc (W.D.N.C. 26 October 2021) – the jury found that the termination of 

the employee (SVP) ”was part of an overall promotional tactic aimed at increasing diversity

within …. the employer’s leadership ranks”. 

• The DEI plan included a long-term-incentive plan for senior leadership members who could

demonstrate they improved DEI in various areas. In fact 50% of the LTI plan was specifically

dependent on senior leadership’s ability ”to meet their underrepresented minority hiring targets”. 

• The employee was awarded10 mio. USD in punitive damages.



Diskriminationslovgivningen –

begrænsninger og muligheder
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De beskyttede kriterier

• Køn

• Race

• Hudfarve

• Religion eller tro

• Politisk anskuelse

• Seksuel orientering

• Alder

• Handicap

• National, social eller etnisk oprindelse

• Kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika
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Direkte diskrimination

• Direkte diskrimination

• ”Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af [det 

beskyttede kriterie, fx køn eller alder m.v.] behandles ringere end en anden bliver, 

er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation”

• I ligebehandlingsloven og ligelønsloven er det yderligere præciseret: ”Direkte 

forskelsbehandling på grund af køn foreligger herunder ved enhver form for negativ 

forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær 

efter fødslen”
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Indirekte diskrimination

• Indirekte diskrimination

• ”Der foreligger indirekte forskelsbehandling,  når en bestemmelse, et kriterium eller 

en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en/et bestemt [det 

beskyttede kriterie, fx køn, alder m.v.] ringere end andre personer, medmindre den 

pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et 

sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og 

nødvendige …”
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Indirekte diskrimination i praksis
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• EU-Domstolens dom af 14. marts 2017 (C-157/15) (I)

• En belgisk domstol anmodede EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse i en sag 

om en kvindelig muslimsk receptionist, der blev afskediget fra sin stilling, da hun 

insisterede på at bære et muslimsk tørklæde (hijab) i arbejdstiden

• Arbejdsgiveren havde en klar beklædningspolitik, hvorefter medarbejderne ikke 

måtte bære synlige tegn på deres politiske, filosofiske eller religiøse overbevisning 

eller udføre ritualer i henhold hertil i arbejdstiden

• Arbejdsgiverens politik var godkendt i samarbejdsudvalget og var begrundet i et 

ønske om, at medarbejderne skulle fremstå neutralt udadtil
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Indirekte diskrimination i praksis
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• EU-Domstolens dom af 14. marts 2017 (C-157/15) (II)

• EU-Domstolen udtalte, at et generelt forbud mod religiøse og politiske symboler 

i arbejdstiden ikke kan karakteriseres som direkte forskelsbehandling, idet 

alle medarbejdere – uanset religion (og politisk overbevisning) – bliver ramt 

• Et sådant regelsæt kan dog udgøre indirekte forskelsbehandling 

• EU-Domstolen opstiller samme betingelser for, at en arbejdsgiver kan 

retfærdiggøre indirekte forskelsbehandling som Højesteret i den danske Føtex-sag: 

1) objektivt begrundet i legitimt formål, 2) midlerne til at nå formålet er 

hensigtsmæssige og nødvendige, 3) kunne der ske omplacering
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Indirekte diskrimination i praksis
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• EU-Domstolens dom af 14. marts 2017 (C-157/15) (III)

• Arbejdsgivers ønske om et neutralt udtryk vil som udgangspunkt være legitimt

• En intern regel, der forbyder politiske, filosofiske eller religiøse symboler, vil som 

udgangspunkt være hensigtsmæssig og egnet til at opnå formålet, men den må 

ikke gå videre end nødvendigt, og det må derfor bl.a. tillægges betydning, om 

forbuddet alene gælder i forhold til kundevendte/eksterne stillinger
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Indirekte diskrimination i praksis
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• Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 28. februar 2019 (I)

• En klasselærer på en skole var medlem af Jehovas Vidner. Skolen stillede krav om, 

at alle klasselærere deltog i juleafslutningen, hvor der skulle danses om juletræet. 

Dette ville klasselæreren ikke, da dans om juletræet er en aktiv religiøs 

tilbedelseshandling, som var i strid med hendes religiøse overbevisning

• Klasselæreren ville i stedet holde fri på dagen for juleafslutningen, hvilket dog blev 

afvist af skolelederen. Klasselæreren meldte sig syg dagen før juleafslutningen, og 

hun var sygemeldt indtil juleferien

• Efter flere forgæves forsøg på at finde en mindelig løsning på problematikken blev 

klasselæreren opsagt med henvisning til fraværet ved juleafslutningen
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Indirekte diskrimination i praksis
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• Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 28. februar 2019 (II)

• Ligebehandlingsnævnet fandt, at skolens krav om klasselærerens deltagelse i 

juletræsdansen tilsyneladende var et neutralt krav, der imidlertid stillede 

medlemmer af Jehovas Vidner ringere end andre

• Nævnet fandt, at kravet om deltagelse i juletræsdansen var objektivt og sagligt 

begrundet i at sikre en god afholdelse af dansen, og det var som udgangspunkt 

hensigtsmæssigt at kræve, at klasselærerne forestod afviklingen af juletræsdansen

• Skolen havde imidlertid ikke godtgjort, at det var nødvendigt at fastholde kravet, 

idet den ikke havde indgået i dialog om alternative løsninger, og idet andre lærere 

var blevet undtaget fra deltagelse. Kravet udgjorde derfor indirekte diskrimination
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Muligheder for positiv forskelsbehandling

• Mulighederne for positiv forskelsbehandling er meget begrænsede i 

Danmark

• Positiv forskelsbehandling vil udgøre direkte forskelsbehandling og vil 

derfor kræve en klar undtagelse i loven – i modsat fald vil den positive 

forskelsbehandling være ulovlig 

• Hvornår er et initiativ udtryk for positiv forskelsbehandling – og 

dermed potentielt ulovligt?

• ”Back-of-the-napkin” test eller ”just reverse the language”
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Muligheder for positiv forskelsbehandling

• Ligebehandlingsloven

• Mulighed for positiv forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og barsel

• Indhentelse af konkret dispensation - hvis det ved visse former for 

erhvervsudøvelse og uddannelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, 

og dette krav står i rimeligt forhold til den pågældende erhvervsaktivitet, kan den 

relevante minister beslutte, at princippet om ligebehandling kan fraviges (§ 13, stk.1)

• Indhentelse af generel dispensation – den relevante minister kan tillade 

foranstaltninger med henblik på at fremme lige muligheder for mænd og kvinder, 

navnlig ved at afhjælpe de faktiske uligheder, som påvirker adgangen til 

beskæftigelse, uddannelse m.v. (§ 13, stk. 2)
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Muligheder for positiv forskelsbehandling

• Ligebehandlingsloven - bekendtgørelse om initiativer til fremme 

af ligestilling

• Arbejdsgivere kan iværksætte forsøgs- og udviklingsinitiativer for en periode på 

indtil 2 år for at tiltrække det underrepræsenterede køn

• Det er en forudsætning, at det ene køn er repræsenteret med 25 % eller derunder 

på området, og der må ikke gives fortrinsstilling ved ansættelse/optagelse

• Det er tilladt ved opslag af ledige stillinger at opfordre det 

underrepræsenterede køn til at søge ansættelse. Det skal dog tydeligt fremgå, at 

alle ansøgere har adgang til at søge, og at det underrepræsenterede køn ikke gives 

en fortrinsstilling ved ansættelse
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Muligheder for positiv forskelsbehandling

• Forskelsbehandlingsloven

• Forbud i lovens § 4 mod at en arbejdsgiver i forbindelse med eller under 

ansættelsen af en lønmodtager anmoder om, indhenter eller modtager og gør brug 

af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, 

seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika eller 

nationale, sociale eller etniske oprindelse

• Forbuddet gælder altså ikke alder og handicap (dog må der ikke anmodes om 

oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og 

indtastning af en jobansøgning)
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Muligheder for positiv forskelsbehandling

• Forskelsbehandlingsloven

• Undtagelse (I) – Tilfælde, hvor arbejdsgiverens virksomhed har som sit udtrykte formål at 

fremme et bestemt politisk eller religiøst standpunkt, og hvor medarbejderens politiske 

anskuelse, religiøse overbevisning eller trosretning må anses for at være af betydning for 

virksomheden (§ 6, stk. 1)

• Fx Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 27. juni 2018 - nævnet fandt ikke, at det 

udgjorde diskrimination, at en kristen organisation, der annoncerede efter to 

medarbejdere til deres ”stofindtagelsesrum og varmestue”, forventede at ansøgere var 

medlemmer af den danske folkekirke og kunne arbejde ud fra organisationens kristne 

livs- og menneskesyn
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Muligheder for positiv forskelsbehandling

• Forskelsbehandlingsloven

• Undtagelse (II) – Tilfælde, hvor det er af afgørende betydning, at erhvervsudøveren 

er af en bestemt race, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social 

eller etnisk oprindelse eller har en bestemt hudfarve, alder eller et bestemt handicap 

eller tilhører en bestemt religion eller trosretning, og der er indhentet dispensation 

fra det relevante ministerium (§ 6, stk. 2)



Side 26NOCA - 13. oktober 2022

Muligheder for positiv forskelsbehandling

• Forskelsbehandlingsloven

• Initiativer, der med hjemmel i anden lovgivning har til formål at forbedre 

beskæftigelsesmulighederne for personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller 

tro, politiske anskuelse, seksuel orientering m.v.

• Meget begrænset anvendelsesområde ift. private arbejdsgivere (§ 9, stk. 2)
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Muligheder for positiv forskelsbehandling

• Forskelsbehandlingsloven

• Initiativer til fremme af beskæftigelsesmulighederne for ældre lønmodtagere og 

personer med handicap (§ 9, stk. 3)

• I praksis er det denne bestemmelse, der gør det muligt at have seniorpolitikker, der 

giver særlige fordele for medarbejdere over en vis alder 

• Der må dog ikke gives automatisk fortrinsstilling ved ansættelse og forfremmelse af 

ældre



Muligheden for at monitorere effekten 

af DEI-initiativer
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Monitorering af effekten af DEI-initiativer

• Ligebehandlingsloven

• Der må registreres oplysninger om køn, og der kan derfor uden problemer ske 

monitorering af effekten af i øvrigt lovlige DEI-initiativer i forhold til det 

underrepræsenterede køn

• Man skal dog være opmærksom på, at generel omtale af resultaterne af 

monitoreringen vil kunne indgå som bevis i eventuelle sager, hvor medarbejdere gør 

gældende, at der er handlet i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund 

af køn
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Monitorering af effekten af DEI-initiativer

• Forskelsbehandlingsloven

• Forbuddet i lovens § 4 mod at en arbejdsgiver i forbindelse med eller under 

ansættelsen af en lønmodtager anmoder om, indhenter eller modtager og gør brug 

af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, 

seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika eller 

nationale, sociale eller etniske oprindelse indebærer, at det i praksis er meget 

vanskeligt at monitorere effekten af DEI-initiativer i forhold til disse minoritetsgrupper

• Der er mulighed for at købe en særkørsel i Danmarks Statistik, der baseret på 

oplysningerne i Danmarks Statistik om medarbejderne beskriver virksomhedens 

etniske profil
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Monitorering af effekten af DEI-initiativer

• Forskelsbehandlingsloven

• Vil en arbejdsgiver selv kunne indsamle de særligt beskyttede oplysninger fra 

medarbejderne, hvis det sker anonymt og evt. sådan, at det vil være frivilligt for 

medarbejderne, om de svarer?

• Vil det kunne overlades til en ekstern leverandør at foretage en anonym 

monitorering og således, at det er den eksterne leverandør, der forestår 

indsamlingen af oplysninger anonymt fra medarbejderne?

• Der vil selvsagt altid skulle foretages en vurdering af, om betingelserne i GDPR er 

opfyldt



Spørgsmål?


