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FORORD

Jeg vil gerne takke de fire interviewpersoner, der tog tid ud af deres travle kalendere og lod sig

interviewe af undertegnede omkring deres virksomheders arbejde med Charter for flere kvinder

i ledelse. Disse er Kirsten Torp fra Deloitte, Liselotte Korsgaard fra IBM samt Jytte Ryde og

Anette Clausen fra Coop. Uden deres bidrag havde det ikke været muligt at gå i dybden med

problemstillingen, så jeg skylder dem derfor en stor tak.
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ABSTRACT

What is the effect when the effect fails to occur? This thesis will try to answer exactly that

question in relation to a special kind of public-private partnership; the Ministry for Gender

Equality’s cooperation with Danish companies concerning the Charter for more women in ma-

nagement. There seems to be a growing interest and support for public-private partnerships. The

charter represents a very broad type of partnerships with no contracts or agreements about the

outcome of the cooperation. The charter has thus been criticized for not having any effect on

equality. However, the analysis will show that the effects of the cooperation can be observed

internally in the organizations. The analysis is based on Niklas Luhmann’s system theory and

functional method whilst also drawing on Gunther Teubner’s theoretical contribution to system

theory. The analysis will disclose that the public and private are not always easily united, which

is a problem for the parties involved. The first analysis will show that the Ministry and the

three selected companies, Coop, Deloitte and IBM, are incompatible due to their differences

in communication around the charter. The second analysis will show how the parties reflect on

this incompatibility and the risks related to it. The third analysis will show how the parties’

solutions to the problem of incompatibility emerge. The companies and the Ministry use their

internal paradoxes to communicate in a hybrid manner, allowing the parties to optain internally

productive effects. The analysis concludes that the parties around the cooperation reflectively

use the charter as means for their own strategic purposes. The companies seek to gain econo-

mically and morally productive effects, while the Ministry seek to optain effects with respect to

politics, moral, care and economics.
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KAPITEL 1

INDLEDNING

Europa gennemlever, ligesom resten af verdenen, i øjeblikket en finanskrise. Krisen har bety-

det underskud på de offentlige finanser overalt i Europa, og de europæiske landes regeringer

forsøger at ride stormen ad. Landenes regeringer har forskellige løsninger i spil, eksempelvis

ønsker den engelske Premierminister David Cameron at implementere sin vision om et ’Big

Society’ i Storbritannien. Et samfund, hvor staten ikke er den almægtige, der står for samfun-

dets opretholdelse og udvikling, men hvorimod hvor frivillige og private kræfter i højere grad

er med til at udvikle samfundsændringer og løsninger:

”It’s time for something different... something that doesn’t just pour money down the throat of

wasteful, top-down government schemes.” (Reuters, 09.09.10).

I Danmark fremhæver den nuværende regering (Ritzau, 04.10.11) ligesom den forrige rege-

ring (Regeringen, 2011) offentlig-privat samarbejde som en måde ikke blot at spare penge på

i respons til krisen, men samtidig en måde at sikre samfundsudvikling og vækst. Samtidig op-

fordrer nu både det offentlige og det private Danmark også regeringen til at fokusere specielt

på dette område i forbindelse med igangværende formandskab af EU. Den 31. oktober 2011

opfordrede Bent Hansen, formand for Danske Regioner, Jan Trøjborg, daværende formand for

KL, Jens Klarskov, adm. direktør Dansk Erhverv og Karsten Dybvad, adm. Direktør DI, i et

fælles debatindlæg i Jyllandsposten således regeringen til bruge EU-formandskabet på at frem-
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1.1. PROBLEMFELT

me offentlig-privat samarbejde:

”Der findes ingen trylleformular, som kan løse fremtidens økonomiske udfordringer. Men alle

midler bør fordomsfrit tages i brug. Derfor skal vi også løbende udvikle samarbejdet mellem

den offentlige og private sektor på alle de områder, hvor det kan bidrage med innovation og

effektivisering.” (Jyllandsposten, 31.10.11).

Dette speciale vil se på en særlig form for offentlig-privat samarbejde, nemlig Ligestillingsmini-

steriets samarbejde med danske private virksomheder omkring løsningen af, hvad der betragtes

som en samfundsudfordring, manglen på kvinder i ledelse. Specialet vil ikke have en normativ

tilgang og vurdere, hvorvidt offentlige-private samarbejder er godt eller skidt for samfundet.

Fokus er i stedet på kommunikationen omkring samarbejdet mellem to umiddelbart forskellige

parter, og endvidere hvordan vi kan iagttage effekter af dette samarbejde.

1.1 Problemfelt

Der synes at være stigende interesse for og opbakning til offentlig-privat samarbejde (herefter

OPS) i Danmark (Andersen, 2006). Ofte der tales der i rosende veninder om de muligheder for

synergi og innovation, der kan opstå i OPS (se eksempelvis Dansk Erhverv 31.01.12; KL Ud-

budsportalen 2010 og Greve 2010). Djursø & Drejer (2011) argumenterer for, at denne tendens

til prioritere offentlig-privat samarbejde ikke blot er et resultat af den igangværende finanskrise.

Det er i stedet symptom på en større samfundstransformation, hvor vi går fra industrisamfun-

det til videnssamfundet, og hvor en decentralisering af magten er nødvendig pga. en stigende

kompleksitet i samfundet. Endvidere skal den offentlige sektor yde mere for færre ressourcer

og er derfor nødt til at tænke nyt og samarbejde med det private i forhold til samfundsmæssige

innovation.

OPS er en bred betegnelse for mange forskellige typer samarbejde mellem det offentlige og

det private. Greve og Hodge (2009) har identificeret 5 typer OPS: 1) institutionel samarbejde,

2) langsigtede kontrakter om infrastruktur, 3) politiske netværk, 4) civil- og lokalsamfunds-
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1.1. PROBLEMFELT

udvikling samt 5) byudvikling. I et kommunikationsblik er disse former for samarbejder dog

interessante, idet vi har en forventning om, at det offentlige og det private vil kommunikere på

forskellig vis og således have svært ved at aflæse hinandens kommunikation (Andersen, 2006).

Det er ikke blot ud fra et teoretisk kommunikationsblik, at man kan være skeptisk over for det

rosenrøde billede af OPS, der til tider tegnes af dets tilhængere. I relation til eksempelvis of-

fentlige udbud er antallet af klager eksploderet de sidste år, og udbyderne mener selv, at det

har noget med kommunikationen at gøre, idet virksomhederne og de offentlige organisationer

har tilsyneladende brug for at få selv den mindste detalje ned på papir, før de forstår hinanden

i samarbejdet og således undgå efterfølgende klagesager (DenOffentligeSektor.dk, 14.02.12).

I Djursøe & Drejers (2011) interviewbog vil læseren opleve, at de interviewede parter, trods

erfaring med forskellige typer OPS, stadigvæk har fordomme om den anden part i samarbejdet

og misforstår denne. Der er altså flere ting i tiden, der peger på, at parterne i OPS ikke er så for-

enelige, som det ofte argumenteres. Derfor synes jeg, at det er ganske interessant at undersøge

parternes uforenelighed, og vil derfor gøre netop dette i specialet.

Ligegyldigt om parterne er forenelige eller ej, så lader det til, at OPS er kommet for at bli-

ve. Jeg synes derfor, at det er relevant at undersøge, hvad denne type samarbejder så indebærer

for parterne. Jeg vil i specialet argumentere for, at offentlig-private samarbejder indebærer en

højere risiko for de parter, der skal have tillid til hinanden i samarbejdet, end samarbejder inden

for samme sektor, hvor vi har en forventning om, at kommunikationen højere grad vil glide na-

turligt. Som Andersen (2006) fortæller, så er partnerskabets store udfordring i et systemteoretisk

blik netop at gå på tværs af funktionelle funktionssystemer og deres kommunikationslogikker.

Effekten af OPS ses ofte på, hvorvidt samarbejdet lykkes eller mislykkes. Som nævnt ovenover,

så er der tilhængere, der mener, at OPS er kilden til innovation og synergi, og at samarbejdet

derfor lykkes. Samtidig er der de, der mener, at OPS er en fejlslagen metode og samarbejdet

derfor mislykkes (Shaoul og Edwards 2004, Shaoul 2005). Jeg vil i dette speciale komme med

et tredje forslag: at effekten af OPS kan iagttages, når effekten udebliver. Med andre ord, at OPS

giver effekter på de involverede parter og ikke kun det, der var samarbejdets intention, eksem-
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1.1. PROBLEMFELT

pelvis ligestilling. Jeg går imod lykkes/mislykkes dikotomien, og siger i stedet, at samarbejdet

lykkes, fordi det mislykkes. Når effekten bliver en anden, og så må vi vel sige, at samarbejdet

mislykkes, men det giver til gengæld mulighed for, at samarbejdet har effekter et andet sted, og

således alligevel lykkes. Specialet vil med hjælp fra en case undersøge effekten, når to umid-

delbart uforenelige parter mødes i et samarbejde.

1.1.1 Case

Dette speciale vil iagttage et særligt samarbejde mellem det offentlige og private Danmark:

Ligestillingsministeriets1 samarbejde med offentlige organisationer og private virksomheder

i Charter for flere kvinder i ledelse, der blev påbegyndt i marts 2008 (Minister for ligestil-

ling, 25.03.08). Samarbejdet falder således ind under Hodge og Greves (2009) fjerde type OPS

(civil og lokalsamfundsudvikling). Charteret er udviklet i et samarbejde mellem minister for

ligestilling, fem private virksomheder og fem offentlige organisationer: Grundfos, Irma, Nykre-

dit, Cowi, SAS, Lægemiddelstyrelsen, Syddansk Universitet, Beskæftigelsesministeriet, Århus

Kommune og Personalestyrelsen. Virksomhederne, der underskriver chartertet forpligter sig til

at gøre en konkret indsats for at få flere kvinder i ledelsen. Virksomhederne forpligter sig på

syv punkter, illustreret i nedenstående figur.

1Formelt kaldes Ligestillingsministeriet for Ligestillingsafdelingen, og denne afdeling haft forskellige

tilhørsforhold siden Charterets lancering. Først lå den Velfærdsminister Karen Jespersen, siden Beskæftigelses-

og Ligestillingsminister Inger Støjberg, så Klima, Energi og Ligestillingsminister Lykke Friis for nu at høre under

Kirke- og Ligestillingsminister Manu Sareen. Jeg vælger derfor konsekvent betegnelse Ligestillingsministeriet el-

ler blot ministeriet for at skabe konsistens. Endvidere vil jeg bruge ofte betegnelse ministeriet og ikke ministeren,

når jeg analyserer de forskellige Ligestillingsministres kommunikation, idet ministrene repræsenterer ministeriet.
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1.1. PROBLEMFELT

a	  

1	   At	  udarbejde	  en	  strategi	  eller	  plan	  for	  at	  få	  flere	  kvinder	  i	  ledelse,	  eller	  
fastholde	  en	  lige	  balance,	  samt	  igangsæ=e	  ini>a>ver	  herfor.	  

2	   At	  udvikle	  og	  ops>lle	  mål	  og/eller	  måltal	  for	  kvinder	  i	  ledelse,	  for	  andelen	  af	  
kvinder	  på	  udvalgte	  ledelsesniveauer	  inden	  for	  et	  fastsat	  >dsrum	  eller	  for	  
andelen	  af	  kvinder	  i	  talentpools	  eller	  pipeline.	  

3	   At	  sikre	  en	  personalepoli>k	  som	  fremmer	  kvinders	  og	  mænds	  lige	  
karrieremuligheder.	  

4	   At	  ansæ=elsesprocedurer	  og	  rekru=ering	  bidrager	  >l	  at	  synliggøre	  kvindelige	  
ledertalenter,	  så	  der	  er	  både	  kvindelige	  og	  mandlige	  kandidater	  ved	  intern	  og	  
ekstern	  rekru=ering.	  

5	   At	  fastsæ=e	  et	  minimum	  for	  antallet	  af	  kvindelige	  kandidater,	  hvis	  der	  bliver	  
gjort	  brug	  af	  headhuntere	  >l	  rekru=ering	  af	  ledere.	  

6	   At	  skabe	  rammer	  for	  den	  enkelte	  kvindes	  karriereudvikling	  gennem	  netværk,	  
mentorordning	  eller	  andre	  konkrete	  ini>a>ver.	  

7	   At	  dele	  erfaringer	  og	  resultater	  fra	  den	  indsats	  som	  sker	  på	  baggrund	  af	  
charteret,	  f.eks.	  ved	  at	  bidrage	  >l	  liges>llingsministerens	  tema-‐side	  på	  
interne=et	  om	  kvinder	  og	  ledelse.	  

Figur 1.1: Charterets forpligtelser (Minister for ligestilling, 2012).

Charteret har sin levetid haft ikke mindre end fire forskellige ligestillingsministre. Karen

Jespersen (2008-2009) sagde ved lanceringen, at:

“Den bedste måde, at få flere kvinder i ledelse på er at arbejde sammen med virksomhederne

om at sætte konkrete mål.” (Minister for ligestilling, 25.03.08)

Inger Støjberg (2009-2010) fortæller senere, at:

“Chartret er med til at flytte holdninger, og det giver bæredygtige resultater.” (Minister for li-

gestilling, 10.09.09)

Lykke Friis (2010-2011) siger i tale til Politisk-Økonomisk Udvalg (PØU), at:

“...derved medvirker charteret heldigvis til, at dygtige talenter i højere grad kommer i spil,

og at der kommer flere kvinder på lederposterne i virksomhederne.” (Minister for ligestilling,

03.05.11)
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1.1. PROBLEMFELT

Danmarks nuværende ligestillingsminister Manu Sareen (2011-), ønsker at bevare charteret,

selvom det er et initiativ fra den forrige regerings tid (Politiken, 19.10.11b), men siger til et

møde om charteret:

“Vi skal i dialog, hvis vi skal nå målet. Det er vigtigt, at vi ikke bare trækker noget ned over

hovedet på virksomhederne. Vi skal skabe en dansk model, som vi alle kan bakke op om. Ellers

får vi ikke flere kvinder i ledelse.” (Minister for ligestilling, 03.11.11)2

Det faktum, at charteret har overlevet fire ministre og ét regeringsskrifte, giver charteret både

aktualitet og tyngde som specialecase3.

Endvidere er dette samarbejde særlig interessant, idet det adskiller sig fra de fleste andre former

for samarbejder, hvor der oftest er tale om et partnerskab baseret på en kontrakt. Charteret er et

mere løst koblet samarbejde, hvor der ikke stilles resultatkrav fra ministeriets side til de organi-

sationer og virksomheder, der har underskrevet, men blot krav om afrapportering og deltagelse

i evaluering af charteret. Denne manglende kontrakt og kontrol, gør det ekstra interessant at se

på effekten af charteret, idet man kunne forvente en højere risiko i denne form for løst koblet

samarbejde, hvor man ikke har en kontrakt, der kan afklare forventninger og senere evaluere

samarbejdets effekt.

Charteret er blevet kritiseret både i medierne og af oppositionspartier (se eksempelvis Ber-

lingske Business 06.01.10; Berlingske Business 01.06.11; Information 07.03.08 og Politisk-

Økonomisk Udvalg 03.05.11) for ikke at have nogen effekt på ligestillingsområdet. Som eksem-

pelvis nedenstående kritik fra Mette Verner, forskningschef i økonomi ved Danmarks Medie-

og Journalisthøjskole:

Men det batter ikke at fremstille charteret som en succes, bare fordi over hundrede virksomhe-

2Dette citat er noget nær den eneste kommunikation fra Manu Sareen omkring charteret. Derfor vil det være de

tre foregående ministres kommunikation, der vil fungere som empiri som specialets analyse, da ministeren heller

ikke har indvilget i at lade sig interviewe omkring charteret.
3I bilag A kan man finde en kronologi over charters udvikling, såfremt læseren vil holde styr på forløbet.
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der har tilsluttet sig i Danmark (...) i virkeligheden gør de det, der er politisk korrekt. Ude i

virksomhederne sker der nemlig alt for lidt.” (Berlingske Business, 06.01.10)

PwC’s evalueringsrapport (2010) viste endvidere, at der ikke sket så væsentligt meget på li-

gestillingsområdet på grund af charteret, men da charteret fortsætter, må der næsten være en

eller anden effekt deraf. Jeg finder det derfor interessant at undersøge, hvorvidt der er en anden

effekt som følge af charteret, og hvor kan den effekt i så fald iagttages?

Specialet vil analysere begge sider af samarbejdet omkring Charteret for flere kvinder i le-

delse: Ligestillingsministeriet samt tre udvalgte virksomheder. 18 virksomheder blev vurderet

som værende relevante som virksomhedscases overfor ministeriet, da de alle var rent private

selskaber eller virksomheder. Disse blev kontaktet i februar 2012 i håb om at få to-tre relevan-

te casevirksomheder. Det viste sig dog ganske svært at overtale virksomhederne til at deltage

trods forsikringer om muligheden for at fortrolighedsstemple specialet (en mulighed, ingen af

de deltagende virksomheder dog så som nødvendig). Samme forbehold for at tale om charte-

ret oplevede WOW Executive Network, der i samarbejde med Lund Universitet og Vfactor i

juni 2011 udgav en større kvalitativ interviewundersøgelse med topledere i de virksomheder,

som har tilsluttet sig charteret (Berlingske Business, 01.06.11). I mit tilfælde vendte flere aldrig

tilbage og andre afviste pænt med begrundelser som denne fra en større Skandinavisk virksom-

hed: ”vi holder pt. pause med vores arbejde med Charter for flere kvinder i ledelse” og en

anden multinational koncern svarede, at de har skrevet under på charteret ”...alene fordi vi er

enige i bestræbelserne...”. Knap en tredjedel af de adspurgte virksomheder sagde omvendt ja,

og disse arbejder alle aktivt med at få flere kvinder i ledelse. Tre særlig relevante virksomheder

blev udvalgt: Coop, Deloitte og IBM. Alle tre arbejder aktivt med problemstillingen, hvilket gør

det interessant at se, hvorvidt og i så fald hvor en effekt kan iagttages. Desuden er alle tre store

aktører på det danske arbejdsmarked.
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1.2 Problemformulering

På baggrund af problemfeltet søger nærværende speciale at undersøge:

Hvordan kan man iagttage de samarbejdseffekter, der opstår, når to umiddelbart uforenelige

parter forenes i samarbejdet omkring Charter for flere kvinder i ledelse?

Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af to underspørgsmål

1. Hvori består det uforenelige?

2. Hvori består effekten hos de uforenelige parter, når de forenes?

1.3 Læsevejledning

Kapitel 1 indeholder specialets indledning og problemfelt, herunder problemformulering.

Kapitel 2 præsenterer specialets analysestrategiske overvejelser og beslutninger.

Kapitel 3 indeholder analysedel 1, hvor problemformuleringens første underspørgsmål un-

dersøges ved hjælp af en analyse af virksomhederne og Ligestillingsministeriets forskellige

kommunikation.

Kapitel 4 indeholder analysedel 2, der bygger videre på analysedel 1 ved at analysere den

internt reflekterede risiko i relation til parternes kommunikation. Kapitlet afsluttes med en del-

konklusion, der besvarer problemformuleringens første underspørgsmål.

Kapitel 5 indeholder analysedel 3, der undersøger problemformuleringens andet underspørgsmål

ved hjælp af en analyse af parternes evne til at kommunikere hybridt. Kapitlet afsluttes med en

delkonklusion, der besvarer underspørgsmålet.

Kapitel 6 konkluderer på alle tre analysers resultater.

Kapitel 7 indeholder en perspektivering over specialets resultater.

Kapitel 8 indeholder specialets litteraturliste.

Kapitel 9 indeholder specialets bilag.
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KAPITEL 2

ANALYSESTRATEGI

Dette specialets analyser vil bygge på Niklas Luhmanns begrebsapparat. I dette kapitel præsen-

teres først, hvordan specialets problemformulering operationaliseres ved hjælp af en analyse-

strategi (2.1). Herefter redegøres der for specialets teoretiske grundlag, Luhmanns systemteori

(2.2). Dette efterfølges af en uddybning af case og definitioner (2.3). Derefter præsenteres det

analysestrategiske blik for dette speciale, herunder brugen af funktionel metode samt en gen-

nemgang af de valgte teoretiske begreber, der skal appliceres i de tre analysedele (2.4). Kon-

struktionen af specialets empiriske materiale følger derefter (2.5). Kapitlet ser endvidere på de

mulige blinde pletter, der kan opstå som resultat af de analysestrategiske valg (2.6). Til sidst i

kapitlet vil jeg opsummere kapitlet og vise, hvordan jeg agter at operationalisere specialet ud

fra egen analysestrategiske ramme (2.7).

2.1 Specialets analysestrategi

Dette afsnit vil introducere, hvordan specialet problemformulering operationaliseres ved hjælp

af en analysestrategi, og vil således præsentere den grundlæggende forståelse af analysestrategi

som et alternativ til traditionel videnskabelig metode. Operationaliseringen af problemformu-

leringen kan ske ved at konstruere en analysestrategi, der fungerer som et iagttagelsesprogram.

Analysestrategi handler om at konstruere sin egen strategi for analyse. Der er således ikke en
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samlet pakke, der kan appliceres på alle analyser. Det handler derfor om at finde de teoretiske

begreber, der kan få analysegenstanden til emergere på en særlig måde, hvormed vi kan iagttage

og analysere denne (Andersen, 2006).

Dette speciale benytter en form for spørgen, der spørger til feltets måde at spørge på, frem

for blot at spørge til feltets handlinger. Dette indebærer en videnskabsteoretisk forskydning fra

ontologi til epistemologi. I stedet for en førsteordens iagttagelse af, hvad der er derude i feltet,

spørges der til, hvordan noget opstår. Altså en forskydning fra væren til tilblivelse (Andersen,

2006). Vi går således også fra førsteordens iagttagelse til en andenordens iagttagelse af iagtta-

gelse af iagttagelse som iagttagelse. Iagttagelse defineres:

“...som indikation inden for rammen af en forskel. Alle iagttagelser opererer ved hjælp af en

forskel. Når en iagttagelse hæfter sig ved noget i verden, drages en skillelinje mellem dette ’no-

get’ og alt andet. Det, iagttageren får øje på, bliver kun markeret og synligt i iagttagelsen i

forhold til det, som det sondres fra.” (Andersen, 2006, s.23)

Forskydning fra ontologien til epistemologi, betyder også en forskydning fra metode til ana-

lysestrategi. Hermed ikke sagt, at specialet ikke har metodiske overvejelser, men at metodiske

regler erstattes af analysestrategiske valg (Andersen, 1999). Vægten skal derfor være på den

sidste del af betegnelsen, nemlig analysestrategi. Analysestrategi handler derfor også om at

gøre sig selv bevidst om konsekvenserne ved de valg, der træffes i analysens opbyggelse, velvi-

dende, at der altid vil opstå blinde pletter pga. af disse valg. Speciales blinde pletter redegøres

der således også for senere i nærværende kapitel (2.6). Endvidere betyder de analysestrategiske

valg også, at empirien konstrueres på en bestemt måde, hvilket påvirker de iagttagelser, vi kan

iagttage i empirien. Dette redegøres også for senere i kapitlet (2.5).

Det næste afsnit vil forklare, hvordan Niklas Luhmanns teori om sociale systemer vil fungere

som teoretisk grundlag for analysen, og hvilke muligheder teorien giver det analysestrategiske

blik.
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2.2 Det teoretiske grundlag

Dette afsnit vil introducere det teoretiske grundlag for specialets spørgen, nemlig Niklas Luh-

manns teori om sociale systemer. Valget af teori former iagttagelsesblikket og får iagttagelses-

genstanden ’OPS’ til at emergere på en særlig måde ved at gøre noget synligt frem for noget

andet (Andersen, 1999). Først introduceres Luhmanns systemteori kort. Herefter præsenterer

jeg forståelsen af sociale systemer og senere de relevante sociale systemer for dette speciale:

funktionssystemer og organisationssystemer.

2.2.1 Niklas Luhmanns systemteori

Luhmanns systemteori forstås som en omskrivning af Sociologen Talcot Parsons systemteo-

ri, hvor Luhmann inddrager matematikeren George Spencer-Browns formkalkyle, Humberto

Maturanas teori om det autopoetiske system, Gregory Batesons teori om information, som for-

skelle, der gør en forskel, og til sidst Edmund Husserls teori om mening (Andersen, 1999).

Luhmann antager, at samfundet består af kommunikation alene, og at samfundet er opdelt i for-

skellige kommunikationssystemer, også kaldet sociale systemer (Luhmann, 2000). Luhmanns

teori om det moderne samfund er, som nævnt, ganske omfattende, og det er næsten ironisk, at

en teori, der handler om reducering af kompleksitet, i sig selv er så ganske kompleks (Thyssen,

1997). Der er således også mange veje ind i Luhmanns systemteori, hvilket farver den videre

retning for analysen (Andersen, 1999). Det er således også umuligt at nå omkring hele Luh-

manns teoriapparat, derfor er ambitionen her at præsentere de begreber, der er relevante for den

kommende analyse og senere udfolde disse i specialets analyse. Jeg mener, at selve forståelsen

af systemer er essentiel i relation til nærværende speciale, og jeg vil derfor starte her.

2.2.2 Sociale systemer

Luhmann starter sin teori om sociale systemer med at gå ud fra, at der findes systemer. Der er

altså ingen erkendelsesteoretisk tvivl herom fra Luhmanns side (Luhmann, 2000). Dette betyder

ikke, at Luhmann alligevel er ontologisk i sin teori. Han arbejder ud fra en såkaldt tom ontologi,

der betyder, at det videnskabelige fokus deontologiserer feltet, hvilket vil sige, at mening ikke
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er given på forhånd, men i stedet opstår i mødet mellem iagttageren og genstanden, der iagttages

(Andersen, 1999). Når Luhmann så alligevel starter med at erklære, at der findes systemer, så

skyldes det, at man nødvendigvis må starte med et udgangspunkt. Endvidere går han ud fra, at

der findes sociale systemer, og disse kan opdeles i samfund, interaktion og organisation (Luh-

mann, 2000).

De sociale systemer er alle autopoietiske, hvilket vil sige, at de er selvrefererende – de består

af de elementer, de selv skaber og udvælger. Hermed genkender de også sig selv som værende

forskellig fra deres omverdenen og skaber således et skel mellem system og omverden (Luh-

mann, 2000). Det kan også forklares på sådan vis, at de sociale systemer skaber sig selv ud af

kommunikation og lukker sig selv kommunikativt (Andersen, 2002). Både system og omver-

den opstår i denne differentieringsproces og konstituerer derved hinanden (Luhmann, 2000).

De autopoietiske systemer er på sin vis lukkede systemer pga. denne difference mellem system

og omverden, men de er samtidig åbne i den forstand, at systemer kan vælge at ændre sig i

forbindelse med en ændring i omverdenen (Kneer og Nassehi, 1997).

2.2.3 Funktionssystemer og organisationer

To typer sociale systemer er særligt relevante for denne analyse: funktionssystemer og organisa-

tionssystemer. Luhmann mener, at samfundet er kendetegnet ved at være funktionelt differenti-

eret, hvilket har etableret et skel mellem forskellige former for funktionssystemer såsom politik

og økonomi (Andersen, 2002). Funktionssystemer kommunikerer gennem symbolsk generalise-

rede medier, der har etableret binære koder for kommunikationen. Eksempelvis kommunikerer

det økonomiske system gennem mediet penge og koden have/ikke have, hvor det politiske sy-

stemer kommunikerer gennem mediet magt og koden styrer/styret (Andersen, 2002). Et system

kan kun forme et medie af gangen, således at hvis et system kommunikerer i det økonomiske

medie, kan alt kommunikation kun forstås økonomisk (Andersen, 2002).

Organisationssystemer er en anden type sociale systemer, og disse kommunikerer i gennem be-

slutninger. De skaber og genskaber således sig selv gennem kommunikation om beslutninger.
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Hvor funktionssystemer er åbne i den forstand, at alle kan kommunikere i den økonomiske kode

gennem mediet penge, så er organisationssystemer lukkede for de, der ikke er tildelt medlems-

skab. Eksempelvis kræver det et medlemskab (en ansættelse) at være medlem af organisationen

Ligestillingsministeriet. I modsætning til funktionssystemer, så har organisationssystemer ik-

ke deres egne binære koder, men må i stedet forme ét af funktionssystemernes. Eksempelvis

vil en virksomhed ofte forme det økonomiske funktionssystems kode have/ikke have i deres

kommunikation omkring beslutninger, mens et ministerium vil forme det politiske systems ko-

de, hvilket vi vil kunne iagttage i analysen senere. Det indebærer ikke, at organisationer er en

slags delsystem af funktionssystemer, men de er derimod såkaldt strukturelt koblet til primært et

funktionssystem ved at lukrere på deres symbolsk generaliserede medier, omend systemer også

kan koble sig til andre funktionssystemer end deres primære (Andersen, 2002). Eksempelvis

vil vi analysen se, at virksomhederne primært kobler sig til det økonomiske funktionssystem og

former dets medie penge, men er samtidigt være i stand til at koble sig til den moralske kode,

når det er relevant og nødvendigt for virksomhederne at kommunikere på anden vis.

Overstående har introduceret Luhmanns systemteori, og det følgende afsnit vil uddybe case

og definitioner.

2.3 Case og definition

Fire organisationer bliver undersøgt i dette speciale: Ligestillingsministeriet samt virksomhe-

derne Coop, Deloitte og IBM. Der er over 100 virksomheder og organisationer, som har under-

skrevet Charter for flere kvinder i Ledelse. De fleste af disse er offentlige organisationer, men

da dette speciale fokuserer på offentlig-privat samarbejde har jeg valgt tre private virksomheder.

Virksomhederne er valgt, da de alle tre er store aktører på det danske arbejdsmarked. Derudover

gør alle virksomhederne en særlig indsats i forhold til at få kvinder i ledelse, og det er derfor

interessant, hvor meget charteret har ændret (eller ikke ændret) denne indsats.

Som fortalt er offentlig-privat en bred betegnelse, hvorunder meget kan inkluderes (Hodge og
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Greve, 2009). På dansk bruges også betegnelser som offentlig-privat partnerskaber (herefter

OPP) samt offentlig-private samarbejde om innovation (herefter OPI). Den tidligere venstre-

regering fremlagde i januar 2011 deres strategi for at fremme offentlig-privat samarbejder. Heri

lagde den især vægt på OPS som en måde fremme at konkurrence mellem det private og det

offentlige og dermed skabe vækst. Generelt set var der således mere vægt på OPP og OPI (Re-

geringen, 2011). Jeg vil i dette speciale anvende betegnelse OPS, da ’Charter for flere kvinder

i ledelse’ netop falder under den brede betegnelse samarbejde. Charteret er ikke et partnerskab

med kontrakt og specifikke resultatforventninger, men er derimod et fælles samarbejde omkring

et projekt, der i sidste ende gerne både skulle gavne det private og det offentlige Danmark. Det

er ikke svært at finde et offentlig-privat partnerskab – dem er der efterhånden ret mange af –

men jeg har valgt et mere løst koblet samarbejde, da dette speciale fokuserer på risiko og effekt.

I et partnerskab følger der som regel en kontrakt, som kan kan fungere som risikominimerende,

idet der bliver sat nogle kriterier, der skal efterleves af begge parter. Omvendt i et mere løst

koblet samarbejde, som det, vi ser med charteret, så kan de forskellige parter nemmere lægge

forskellige forventninger i samarbejdet, og der er således større risiko for indbyrdes skuffelser.

Dette afsnit har redegjort for casen samt præciseret brugen af definitioner i specialet. Næste

afsnit vil forklare det analysestrategiske blik i analyserne.

2.4 Det analysestrategiske blik

Dette afsnit vil introducere det analysestrategiske blik for specialet. Afsnittet deles op i fire dele.

Først præsenteres den underliggende metode for begge analysedele: Luhmanns funktionelle

metode. Herefter præsenteres de analysestrategiske overvejelser for analysedel 1, hvor begrebet

form er bærende. Derefter analysedel 2, hvor begrebet tillid er bærende og til sidst analysedel

3, hvor begrebet hybrid er bærende.
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2.4.1 Funktionel metode

Funktionel metode installerer et problem/løsningsdikotomi, som er særlig relevant for dette spe-

ciale. Metoden anvendes således, at analysedel 1-2 vil fremanalysere et uforenelighedsproblem,

mens analysedel 3 vil fremanalysere løsninger derpå. Funktionel metode giver således mulighed

for at besvare problemformuleringen og dets to underspørgsmål ved hjælp af en klar adskillelse

af de problemer, der opstår i samarbejdet omkring charteret (analysedel 1-2), og parternes egne

løsninger derpå, som de kommunikerer (analysedel 3).

Luhmann hævder selv, at funktionel metode1 er den underliggende metode i sin systemteori,

omend han i sine værker efter ’Sociale Systemer’ kun nævner det glimtvis (Knudsen, 2012).

Luhmann udviklede metoden i 1960’erne, altså længe før han skrev sine mest kendte hoved-

værker. Metoden ligger derfor blot implicit i hans senere værker, som han også selv fortæller

i Sociale Systemer (Luhmann, 2000). Det betyder, at vi som studerende eller forsker selv må

gøre en del af arbejdet med at rekonstruere denne metode (Knudsen, 2012). Funktionel metode

tænker, som nævnt, i distinktionen problem/løsning:

“Relationen mellem problem og problemløsning bliver således ikke taget op for sin egen skyld,

men som ledetråd for spørgsmålet om andre muligheder, som ledetråd for eftersøgningen af

funktionelle ækvivalenter.“ (Luhmann, 2000, s.91)

Eksempelvis kunne et problem være en overvældende kompleksitet, og løsninger herpå kunne

være tillid eller mistillid som funktionelle ækvivalenter, hvilket vil sige løsninger på samme pro-

blem, men på forskellig vis (Mortensen, 1999). Eksempelvis kan parterne i et samarbejde vælger

at reducere samarbejdets kompleksitet ved at have tillid til den anden part. Omvendt kunne de

også have mistillid til hinanden, hvilket formodentligt ville afslutte samarbejdet, men stadigvæk

således reducere kompleksiteten. Således kan tillid og mistillid begge være løsninger på sam-

1Jeg har tidligere skrevet, at dette speciale har en analysestrategisk tilgang til behandlingen af empirien og

udviklingen af analysen. Dette ændrer sig ikke ved, at der nu argumenteres for en grundlæggende metode under

teorien om sociale systemer. Luhmanns funktionel metode er grundlæggende en metode, der handler om at lave

andenordens iagttagelser af distinktionen problem/løsning, og metoden er derfor dybest set analysestrategisk.
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me problem. Funktionen er enheden af problemet og dets mulige løsninger (Knudsen, 2012).

Det er dog vigtig at påpege, at der ikke er et kausalt forhold mellem problemer og løsninger.

Problemer er altså ikke årsager, og løsninger er ikke virkninger. Funktioner er i stedet en måde

organisere sammenligningen af løsninger, hvormed begrebet om funktionel ækvivalens får en

betydelig rolle (Knudsen, 2012).

Specialets problemformulering er opdelt i to underspørgsmål, der besvares ved tre analyser.

Funktionel metode vil være underliggende i alle analysedele, i den forstand at analysedel 1-2

fremanalyserer problemerne, mens analysedel 3 fremanalyserer løsningerne.

2.4.2 Analysedel 1: kodeanalyse

Analysedel 1 vil besvare problemformuleringens første underspørgsmål: hvori består det ufor-

enelige? Den måde, hvorpå jeg dømmer uforenelighed er forskelle mellem forskelle, derfor vil

den iagttagelsesledende forskel vil være forskelle mellem forskelle. Nærmere betegnet forskelle

mellem koder, hvilket vil sige, forskellen mellem de forskelle, som ministeriet kommunikerer

igennem (eksempelvis den politiske kode styrer/styret), og de forskelle, som virksomhederne

kommunikerer igennem (eksempelvis den økonomiske kode have/ikke have). Analysen vil se

på, hvordan de forskellige organisationer binder sig strukturelt til forskellige funktionssyste-

mer, hvilket betyder, at deres primære kode for kommunikation vil være forskellig. Et begreb

vil være bærende analysens mission om at fremanalysere uforeneligheden og problemer. Dette

er begrebet form, og med dette begreb vil jeg iagttage min undersøgelsesgenstand og fremana-

lysere forskelle mellem forskelle.

Form

Form som blik giver mulighed for at iagttage forskelle mellem forskelle, og er derfor helt essen-

tiel i en analyse af den uforenelighed, som jeg ønsker at fremanalysere, idet en form i sig selv

består af to uforenelige dele. Formkalkylen har Luhmann, som nævnt, lånt fra Spencer-Brown

til sin systemteori. Form defineres som enheden i forskellen (Andersen, 1999). Forskellen er

indikation/forskel. Andersen (1999) beskriver det således: ”Iagttagelse er enheden af indika-
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tion/forskel. At mærke er at indikere eller ligefrem navngive noget i verden, og det sker som

sagt altid som en indikering af den ene side af en forskel (...) Forskelle er således altid asym-

metriske, fordi kun den ene side er mærket.” (Andersen, 1999, s.110)

Jeg vil i min analyse kigge på særlige former for forskelle, nemlig de kodificerede. Jeg vil

således begrænse mig til kun at se på forskelle mellem koder. Eksempelvis forskellen mellem

den økonomiske kode have/ikke og den politiske kode styrer/styret. Med andre ord, med form

som analyseblik er det muligt at iagttage, hvordan de forskellige systemer benytter forskellige

koder og således umuliggør kommunikationen ved eksempelvis at italesætte charteret og sam-

arbejdet på vidt forskellig vis.

Analysedel 1 vil sammen med analysedel 2 besvare problemformuleringens første underspørgsmål

ved at fremanalysere, hvori uforeneligheden består med form som blik.

2.4.3 Analysedel 2: risikoanalyse

Analysedel 2 vil ligesom analysedel 1 besvare problemformuleringens første underspørgsmål:

hvori består det uforenelige? Analysedel 2 vil bygge videre på analysedel 1 ved at se på, hvor-

vidt virksomhederne og ministeriet reflekterer over risikoen ved deres uforenelighed. Derfor

vil den iagttagelsesledende forskel stadigvæk vil være forskelle mellem forskelle. Analysedel

1 viser den umiddelbare uforenelighed mellem koderne, mens analysedel 2 vil vise, at ufore-

neligheden ikke er en blind plet for organisation, men at de reflekterer derover. Analysedel 2

undersøger, således hvorvidt uforeneligheden ikke blot er til stede efter min dom, men også

hvorvidt den er til stede og er reflekteret over internt i de respektive systemer. Et begreb vil

værende bærende for analysens mission om at fremanalysere risikoen ved uforeneligheden.

Dette er begrebet tillid, og med dette begreb vil jeg iagttage min undersøgelsesgenstand og

fremanalysere forskelle mellem forskelle.
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Tillid

Tillid er valgt som det analysestrategiske blik i forbindelsen med analysedel 2, idet tillid som

blik giver mulighed for at blive empirisk følsom over for de risicibeslutninger, der kan iagttages

i samarbejdet omkring Charter for flere kvinder i ledelse. Dette er således en måde at få øje på

de risikorefleksioner omkring uforeneligheden, parterne selv har2.

Luhmann mener, at funktionssystemerne er funderet på tillid. Således bliver tillid en tværgående

funktion i alle sociale systemer (Luhmann, 2000). Luhmann ser tillid som en risikohandling. At

vise tillid indebærer nemlig at påtage sig risikoen for at blive skuffet over, at der ikke leves op til

den tillid, man udviser. Eksempelvis vil analysen forsøge at fremanalysere, hvorvidt organisa-

tionerne reflekterer over risici i forbindelse med samarbejdet omkring Charter for flere kvinder

i ledelse, således at vi kan iagttage reflekteret risikoageren fra parternes side.

Luhmann mener endvidere, at den verden, systemer eksisterer i, er uendelig kompleks, og til-

lid således kan være en metode til at reducere denne kompleksitet (Luhmann, 1999). Luhmann

mener, at tillid er en beslutning, en viljeydelse, der illustrerer kontingensen. Tillid er en risiko-

handling, hvor man beslutter sig for at have tillid – velvidende at det kan gå galt. At den, man

udviser tillid til, ikke lever op til tilliden (Luhmann, 1999). Eksempelvis vil analysen vise, at

ministeriet reflekterer over risikoen for at miste styringen over virksomhederne, når de i stedet

vælger at have tillid til virksomhedernes egen indsats på området. En betingelse for, at der kan

udvises tillid, er, at den, der udvises tillid til, kan svigte tilliden – og sågar kan have en inter-

esse i at gøre dette, eksempelvis kan virksomhederne vælge ikke at lave indsatser på området,

og således ikke leve op til ministeriets forventning, fordi de har andre interesser i samarbejdet,

eksempelvis økonomisk eller moralsk gevinst.

Luhmann forklarer begrebet risiko ud fra en afklaring af:

2Tillid som blik giver eksempelvis også mulighed for at iagttage den sociale kapital og tilstedeværelsen af

gavens logik i tillidshandlinger (Bourdieu 1997; Derrida 1981), men i dette speciale er specielt risiko relevant, og

derfor fokuseres der på tillids evne til at fremanalysere risiko.
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“....hvad det er for en forskel, der får begrebet til at betegne den ene (og ikke den anden) side.“

(Luhmann, 1997, s.157)

Luhmann sætter distinktionen risiko/fare, der markerer forskellen på, hvorvidt man som aktør

selv har kontrol og ansvar – i så fald er der tale om risiko. Omvendt hvis man som aktør ikke kan

påvirke eksempelvis en beslutning eller handling, så placeres man på faresiden af distinktionen:

”På niveauet for iagttagelse af denne iagttager bliver den slags antagelser gennemskuet som

konstruktioner, og inden for vor temakreds kan det endvidere specificeres nøjere, hvordan dis-

se konstruktioner bliver til, nemlig ved hjælp af attribution/ikke-attribution til beslutninger.“

(Luhmann, 1997, s.162)

Luhmann forklarer endvidere at viljen til at acceptere en situation afhænger af, hvorvidt man

placeres på faresiden eller risikosiden (Luhmann, 1997). I Luhmanns distinktion risiko/fare

bevæger han sig væk fra distinktionen risiko/sikkerhed, som gør sig gældende i eksempelvis

Ulrich Becks teori om risiko (Mynten, 2004). For det første mener Luhmann, at sikkerhed er et

tomt udtryk, og derfor kun fungerer som refleksionsbegreb (Luhmann, 1997). Derudover fra-

siger Luhmann den ontologiske tilgang til fare: at der er fare og risiko derude. Han mener i

stedet, at der er kommunikation om risiko og fare. I og med, at der træffes beslutninger omkring

charteret, så er der netop tale om risiko og ikke fare. Når Ligestillingsministeriet vælger at op-

rette charteret, og virksomhederne at underskrive det, så er det altså en risikoageren og ikke

en fareageren, vi kan iagttage. Som analysen vil vise, så reflekterer begge parter over risikoen

ved at samarbejde, men begge vælger at deltage ikke desto mindre. Derfor er tillid som blik

essentielt for analysen, da begrebet giver mulighed for at iagttage beslutninger som refleksive

risikobeslutninger inden for hver af de analyserede parter. Således er der mulighed for at ana-

lysere, hvorvidt uforeneligheden ikke blot er til stede efter min dom, men også hvorvidt den er

tilstede og er reflekteret over internt i de respektive systemer.

Analysen vil ikke blot se på den generelle risikorefleksion hos virksomhederne og ministeri-

et. Den vil gå ind og analysere risikoen relateret til de specifikke koder, som er fremanalyseret i
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analysedel 1. Luhmann har ikke en teoretisk beskrivelse af disse specifikke risici, derfor vil jeg

selv vurdere, hvornår risikoen kan iagttages som værende kodespecifik. Dette gøres ud fra en

grundlæggende systemteoretisk forståelse af koderne sat sammen med Luhmanns tillidsblik.

Analysedel 2 vil således sammen med analysedel 1 besvare det første underspørgsmål til pro-

blemformuleringen ved at fremanalysere, hvori uforeneligheden består i et tillidsblik.

2.4.4 Analysedel 3: effektanalyse

Analysedel 3 vil besvare problemformuleringens andet underspørgsmål: Hvori består effekten

hos de uforenelige parter, når de forenes? Den måde, hvorpå jeg dømmer effekt, er forskelle

mellem parternes egne løsninger. Derfor vil den iagttagelsesledende forskel være forskelle mel-

lem løsninger. Med analysen vil jeg forsøge at fremanalysere et andet svar end den traditionelle

lykkes/mislykkes konklusion på effekten af OPS. Jeg vil forsøge at vise, at fordi samarbejdet

mislykkes, så lykkes det. Det lykkes ikke på det intenderede, men det lykkes derimod at ska-

be en række interne produktive effekter. Analysedel 3 funderer på funktionel metode ved tage

udgangspunkt i analysedel 1-2s fremanalyserede problemer for at analysere virksomhederne og

ministeriets løsninger derpå. Et begreb vil være bærende for analysens mission om at fremana-

lysere effekter og løsninger. Dette er Teubners hybrid, og med dette begreb vil jeg iagttage min

undersøgelsesgenstand og fremanalysere forskelle mellem løsninger.

Hybrid

En anden måde at formulere det uforenelige ved samarbejdet, er at samarbejdet kun er mu-

ligt, dersom man accepterer dets umulighed. Hertil har Luhmann begrebet paradoks (Thyssen,

1997). Jeg vil i analysen vise interne paradokser i organisationerne, eksempelvis når virksom-

hederne hævder at være både moralske og økonomiske i relation til Charter for flere kvinder i

ledelse. Dette paradoks skal håndteres af organisationerne på en eller anden vis. I stedet for at

forskyde eller usynliggøre paradokset, som Luhmann foreslår3, foreslår Teubner at fremhæve

3Luhmann foreslår, at forskyde paradokser andre steder hen eller usynliggøre dem (Knudsen, 2012). Dette

kaldes afparadoksering og sker: ”... fordi intet autopoietisk system kan acceptere, at dets operationer blokeres af
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paradokset ved at lade forskellen genindtræde (Teubner, 2006)4. Sådan en genindtrædelse kal-

des i den matematiske tradition efter Spencer Brown en re-entry (Andersen, 1999). Re-entry

kan eksemplificeres ved hjælp af distinktionen regering/opposition. I denne distinktion vil selv

samme distinktion kunne genintræde idet, at der i regering også vil være en opposition (dem,

der ikke leder regeringen). Der vil endvidere også være en regering i opposition (dem, der leder

oppositionen). Således kan distinktionen genintræde på den ene side af distinktionen. Når en

re-entry bruges aktivt til at lade kommunikationen skifte mellem dets to værdier, er der tale om

en hybrid. Hybriden er en løsning på uforenelighedsproblemet, og kan iagttages ud fra den iagt-

tagelsesledende forskel: forskelle mellem løsninger. Hybriden bliver en løsning på paradokset

som problem, idet det håndterer de interne paradokser i ministeriet og virksomhederne og at gi-

ver dem mulighed for at opnå interne effekter pga. samarbejdet med den modsatte part, hvilket

analysen senere vil vise.

Teubner har ligesom Luhmann en iagttagelse af verdenen som værende kompleks. I modsæt-

ning til Luhmann, som mener, at kompleksitet skal reduceres ved at skjule kommunikationens

umuligheder, således at kommunikationen kan forsætte uforstyrret, mener Teubner, at det er

nødvendigt at tydeliggøre kommunikationens paradoks og således lade kommunikationen skif-

te mellem de to værdier, der genindtræder. Ved at skifte mellem paradoksets to værdier, bliver

kommunikationen en hybrid. Hvor begrebet re-entry beskriver, hvordan begreber kan genind-

træde, så betegner ’hybrid’ den institutionaliserede brug af re-entries (Teubner, 2002). Denne

form for kommunikation er kendetegnet ved en dobbelt attribution, hvor modsætninger kom-

munikeres samtidig:

”Hybrids in their turn find a creative deparadoxifying solution – ”double attribution”. This in-

en tautologi eller et paradoks. Metoden er ikke logisk, men empirisk: noget sker. Systemet overlever ved at hoppe

ud af den onde skylde cirkel og skabe forbindelse til en ny tilstand, ligesom man løser en krampe i en samtale ved

at skrifte tema.“ (Thyssen, 1997, s.32)
4En tredje måde at håndtere paradokset på kunne være hykleri, hvilket ville muliggøre at kommunikere og

handle modstridende (Brunsson, 2001). Men analysen vil netop modbevise Brunssons tese om, succes i eksem-

pelvis den moralske dimension mindsker muligheden for økonomisk succes samtidig bib:brunsson. Derfor vil

Teubners hybrid anvendes i analysen, og ikke Brunssons teori om hykleri.
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novative attribution technique is one of the most important characteristics of hybrids distingu-

ishing them from simple distribution to individual actors in contract and to collective actors in

organizations.“ (Teubner, 1996, s.62)

Teubner skriver selv om forskellen mellem Luhmanns afparadokseringsstrategi og sin egen af-

paradokseringsstrategi, hybriden:

”More precisely, hybrids react to paradoxical situations (in their broadest sense) that threa-

ten the operational capacities of actors. They do so through their ambivalence (A is or is not

A), their contradictory nature (A is not A) or their paradoxical character (A because not A).

Generally-speaking, there are two modes of escape from such imbroglios. The one is repressive,

suppressing contradictions by admitting only one of the contradictory instructions and dismis-

sing the other. The other is constructive, seeking to make paradoxes fruitful, to the degree that

it establishes a more complex representation of the world.” (Teubner, 2006, s.11)

Teubner mener altså selv, at han har fundet den mest ’konstruktive’ måde at håndtere para-

dokset på. Mens paradokset fremviser umuligheden, er det umulige igen muligt ved hjælp af

en hybrid. Hybriden som blik giver mulighed for at iagttage, hvorvidt forskellen mellem ek-

sempelvis moral og økonomi bliver reflekteret over internt i systemet, når systemerne tænker

i økonomi. Med andre ord, om de eksempelvis i økonomi sondrer mellem moral/økonomi, og

som de i moral sondrer mellem moral/økonomi. En sådan forskelssondringen er den samme,

men resultatet vil være vidt forskelligt. Eksempelvis vil vi i analysen se, at virksomhederne

bruger charterets økonomiske fordele til at skabe moralske effekter, mens ministeriet eksem-

pelvis bruger omsorg som politisk styringsværktøj og således skaber politiske effekter. Hybrid

giver altså mulighed for at iagttage en refleksiv brug af paradokset ved denne dobbeltattribution.

Analysedel 3 vil besvare problemformuleringens andet underspørgsmål ved at fremanalysere,

hvori effekten består, når de uforenelige parter forenes.
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2.4.5 Opsummering

De foregående afsnit har præsenteret de analysestrategiske overvejelser for analysens frem-

gangsmåde. Disse illustreres til sidst i kapitlet ved figur 2.1, den analysestrategiske ramme.

Næste afsnit vil gå mere i dybden med konstruktion af det empiriske materiale.

2.5 Konstruktion af empiri

Dette speciale benytter sig af forskellige former for empirisk materiale. Ligestillingsministeriet

og virksomhederne Coop, Deloitte og IBM tilhører forskellige sektorer. Ligestillingsministeriet

skal som offentlig myndighed lægge deres data åbent frem, og jf. offentlighedsloven (Offent-

lighedsloven, 1985) kan enhver dansk statsborger tildeles aktindsigt i de sager, hvor vedkom-

mende ønsker det. De private virksomheder ikke underlagt samme krav, og det har derfor været

nødvendigt selv at fremskaffe data for at kunne belyse deres iagttagelser i sagen.

2.5.1 Aktindsigt

For at kunne analysere Ligestillingsministeriets rolle i relationen til problemfeltet, har jeg søgt

og fået tildelt aktindsigt i evalueringen af Charter for flere kvinder i ledelse. Ministeriet har

i den forbindelse identificeret 115 mails med dertil hørende bilag, som værende omfattet af

anmodningen. Derudover har ministeriet besvaret spørgsmål via mail, da hverken ministeriets

embedsværk eller ministeren selv har indvilget i at lade sig interviewe omkring charteret. End-

videre benytter jeg mig af de forskellige ligestillingsministres svar på spørgsmål fra Folketinget

samt samrådstaler og en lydoptagelse af samråd omkring evaluering af charteret. Derudover vil

diverse avisinterviews og rapporter, som eksempelvis PwC’s evalueringsrapport, fungere som

empirisk grundlag for analysen.

2.5.2 Semistrukturerede interviews

Der er foretaget 3 semi-strukturede interviews med repræsentanter fra henholdsvis Coop, De-

loitte og IBM. Med semi-struktureret menes der, at jeg på forhånd har lagt mig fast på en række
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temaer, som interviewet skal undersøge, samtidig med jeg er åben for at følge repræsentanter-

nes iagttagelser i samtalen, og således gøre deres iagttagelser til det, der styrer samtalens forløb

(Kvale, 1997). Der er foretaget ét interview med henholdsvis Coop, Deloitte og IBM af omkring

40 minutters varighed5.

Foretagelsen af interview giver mulighed for at belyse de iagttagelser, som virksomhederne

selv har af samarbejdet, hvilket gør det muligt derefter at lave andenordens iagttagelser i ana-

lysen. Det giver endvidere mulighed for at finde forskelle i iagttagelserne parterne imellem i

en højere grad, end hvis det empiriske materiale blot have bestået af rapporter og presseklip.

Endvidere gør brugen af interviews det muligt at illustrere nogle generelle fænomener i relation

til en case (Kvale, 1997).

Eftersom specialet har en analysestrategisk tilgang, hvor Luhmanns systemteori er det teore-

tiske grundlag, er det nødvendigt at gøre sig overvejelser omkring brugen af interviews. La cour

et al. (2005) argumenterer for, at man kan se interviewet som et selvstændigt interaktionssy-

stem, der iagttager forskelle:

“Det betyder også, at i det øjeblik man tolker et interview, iagttager man et interaktionssystem,

der iagttager iagttagelser.“ (la Cour et al., 2005, s.13)

Derfor er det vigtigt, at vi, der iagttager interviewet, ikke iagttager interviewet som en afspejling

af realiteten, og således forveksler det med genstanden selv (la Cour et al., 2005). Endvidere

er der risiko for, at interviewet kommer til at omhandle interviewpersonernes intentioner i ste-

det for deres kommunikation, idet det falder naturligt i den samtaleform, som interviewet nu

engang er (la Cour et al., 2005). Det er således i modsætning til Kvale (1997), der mener, at

interviewet kan ses som en sandfærdig repræsentation, omend han også andre steder argumen-

terer for, at det kan ses som en konstruktion. I en systemteoretisk forståelse bliver interviewet

et slags erkendelsesprojekt, der inddrager sine egne begrænsninger (la Cour et al., 2005). End-

videre bliver jeg som interviewer en del af interaktionssystemet og medvirker således også til at

5Transskriptioner af disse er vedlagt som bilag.
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producere den kommunikation, som jeg selv senere vil iagttage og analysere ud fra en ambition

om at holde afstand til min iagttagelsesgenstand. Trods overstående er det ikke nødvendigt for

en systemteoretiker at tage fuldstændig afstand fra brugen af interviews. I stedet handler det

om at gøre sig bevidst om interviewets umuligheder, men samtidig også udnytte de mulighe-

der, som interviewet giver den studerende eller forskeren, nemlig muligheden for at iagttage

særegen form for meningsdannelse (la Cour et al., 2005).

Interviewpersoner

Fire personer er blevet interviewet som repræsentanter fra de tre forskellige virksomheder. Disse

præsenteres kort herunder:

• Coop: Jytte Ryde, HR-Chef. Ansat siden 2010. HR-Chef for Coops hovedkontor, hvor

Charter for flere kvinder i ledelse er forankret. Annette Clausen, konsulent og tidligere

HR-udviklingschef. Ansat siden 1993, nu som konsulent og projektleder for Charteret

(Coop, 2012).

• Deloitte: Kirsten Torp, HR-Direktør. Ansat siden 2010. Ansvarlig for Deloittes HR-strategi

og virksomhedens arbejde med Charter for flere kvinder i ledelse (Deloitte, 2012).

• IBM: Liselotte Korsgaard, Lead HR-Partner GBS Nordic. Ansat i IBM siden 1988 og har

ansvar for den nordiske konsulentforretning i IBM. Formand for IBM Women Leadership

Council, der beskæftiger sig med Charter for flere kvinder i ledelse (IBM, 2012).

Dette afsnit har forklaret konstruktionen af empirien samt redegjort for de analysestrategiske

overvejelser i forbindelse med brugen af interview i et systemteoretisk speciale. Næste afsnit

vil se på specialets blinde pletter, herunder i relation til interviewene, samt de teoretiske reflek-

sioner, der knytter sig til valg af teori.

2.6 Blinde pletter og teoretiske refleksioner

Dette speciales analysestrategiske udgangspunkt og valg af epistemologisk tilgang betyder, at

jeg erkender, at der ikke findes nogen endegyldig sandhed, og at opgavens tilgang til OPS blot
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er ét perspektiv blandt andre (Andersen, 1999). På baggrund af analyserne kan og vil jeg derfor

ikke efterfølgende afgøre, hvorvidt denne slags samarbejde er hensigtsmæssigt eller ej.

Analysestrategien former mit blik og gør mig i stand til at iagttage Charter for flere kvinder

i ledelse i bestemt skær, men samtidig gøres jeg blind for andre måder at iagttage min analy-

segenstand. Luhmann beskriver det således: ”An observer focuses on what is observes. In so

doing, it mostly ignores that from which what is observed, is distinguished. It does not see what

it does not see.“ (Luhmann, 1996, s.257-58)

Som den opmærksomme læser nok har opdaget på nuværende tidspunkt, så forsøger jeg at

besvare dette speciales problemformulering hjælp af nogle af de teoretiske begreber, som Luh-

mann stiller til rådighed. Men problemstillingen kunne også være grebet an ved hjælp fra an-

dre samfundsteoretikere, hvilket ville have givet specialet mulighed for at fremanalysere andre

aspekter af problemstillingen. Eksempelvis kunne Ernesto Laclaus teoretiske værktøjskasse ha-

ve givet os et blik for de hegemoniske kampe omkring charteret og forsøget på at betegne betyd-

ningen af dette (Laclau, 2002). Pierre Bourdieu kunne have givet os blik for kampen i feltet og

selvfølgelighederne omkring forståelse af ligestilling som en slags symbolsk vold (Bourdieu,

1997). Med Michel Foucualts begreb om dispositiver kunne vi have iagttaget tilstedeværelsen

af forskellige dispositiver i kommunikationen om charteret (Foucault, 1980). Andre blikke vil-

le have givet os andre muligheder, men samtidig også andre blinde pletter. Generelt handler

analysestrategi jo netop om at træffe valg om den analytiske fremgangsmåde, og valget i dette

speciale er faldet på Luhmann, da Luhmanns begreber giver et anvendeligt blik for en analyse

af uforeneligheden af parterne og effekten af charteret, omend også Luhmanns teori har sine

blinde pletter. Humberto Maturanas kritik af Luhmann er eksempelvis, at teorien mangler krop

– at der i Luhmanns store teori om samfundet ikke er plads til mennesker (Thyssen, 1997). At

der ikke er plads til mennesket gør, at vi som forskere og studerende slipper for den kompleksi-

tet, der følger menneskets og dets bevidsthed. Vi slipper således for at tage stilling til motiverne

bag de handlinger, vi iagttager, men omvendt mener jeg ikke, at vi bør afskrive, at der ligger

motiver bag disse handlinger. Men selv med brug af anden teori og analysestrategiske tilgange
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finder vi aldrig den fulde sandhed, da hverken Foucault, Bourdieu eller andre af de store teo-

retikere giver os mulighed for at komme ind i menneskets bevidsthed. Derfor mener jeg, at det

kan retfærdiggøres at gøre sig blind for menneskerne i systemerne.

Samarbejdet omkring Charter for flere kvinder i ledelse inkluderer 116 offentlige og private

virksomheder, men dette speciales analyse bygger på kun tre af virksomhederne. Coop, Deloit-

te og IBM er alle aktive omkring at få flere kvinder i ledelse, hvilket adskiller dem fra nogle af

de virksomhederne, der netop afviste at deltage i undersøgelsen. Desuden har de personer, jeg

har inviteret, udtrykt både en personlig og faglig interesse for kvinder og ligestilling, hvilket

giver bias i deres holdninger til emnet og charteret. Men jeg mener samtidig, at dette gør dem

særligt relevante i relation til en analyse af, hvor meget charteret har ændret (eller ikke ændret)

deres indsats på området, derfor accepteres det, at specialet kun undersøge virksomheder, der

arbejder aktivt med charteret og har en interesse i kvinder og ligestilling. Mens analysen af

virksomhederne bygger på egne interviews, så har det ikke været muligt at overtale ministeriet

til at lade sig interviewe. Dette giver en blind plet, men denne er forsøgt kompenseret for ved

indhentning af aktindsigt, taler og lydfiler, der gør det muligt at analysere ministeriets direkte

kommunikation omkring charteret.

Afsnittet har præsenteret de forventede blinde pletter samt de teoretiske refleksioner omkring

valg af teori. Kapitlets sidste afsnit vil illustrerer, hvordan disse overvejelser og valg til besva-

relse af specialets problemformulering operationaliseres.

2.7 Opsummering

Kapitlet har forklaret, hvordan specialets bygger på Luhmanns begrebsapparat. Systemteori-

en er blevet præsenteret. Overvejelserne omkring casen, samarbejdet omkring Charter for flere

kvinder i ledelse, er blevet uddybbet. Kapitlet har også præsenteret det analysestrategiske blik

for de enkelte analyser, og hvordan funktionel metode vil fungere med en opdeling af proble-

manalyse (analysedel 1-2) og løsningsanalyse (analysedel 3). Begrebet tillid er blevet forklaret
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som blik i analysedel 1, mens risiko er det analysestrategisk blik for analysedel 2. Hybridbegre-

bet blev forklaret som blik i analysedel 3. Kapitlet har endvidere redegjort for konstruktionen af

empirien samt de mulige blinde pletter, der kan opstå som resultat af de analysestrategiske valg.

Kapitlets overvejelser og valg har resulteret i en analysestrategiske ramme, hvormed specialet

problemformulering operationaliseres. Dette er illustreret ved nedenstående figur.

Problemformulering 
Hvordan kan man iagttage de samarbejdseffekter, der opstår, når to umiddelbart uforenelige 

parter forenes i samarbejdet omkring Charter for flere kvinder i ledelse? 

Analysespørgsmål Ledeforskel 

Hvori består det uforenelige? 
(Analysedel 1- 2)            
 
                                                                  

Forskelle mellem forskelle 
(problemanalyse) 

Hvori består effekten hos de  
uforenelige parter, når de  
forenes?                 
(Analysedel 3)  
 

Forskelle mellem løsninger 
(løsningsanalyse) 

Iagttagelsespunkt 
Charter for flere kvinder i ledelse som offentlig-privat samarbejde 

Figur 2.1: Analysestrategisk ramme.
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KODEANALYSE

Denne første analysedel søger at besvare problemformuleringens første underspørgsmål, nem-

lig: Hvori består det uforenelige? Hertil er der i forgående kapitel blevet præsenteret begrebet

form, og dette vil nu blive anvendt i analysen. Analysen vil benytte den iagttagelsesledende

forskel forskelle mellem forskelle, som er defineret tidligere som forskellen mellem kodificere-

de forskelle. Analysen vil se på virksomhederne i modsætning til ministeriet. Virksomhederne

bliver således ikke analyseret enkeltstående, men som én type organisation i modsætning én

anden type organisation, nemlig ministeriet. Dette er valgt, da vi allerede fra teoretisk side har

en forventning om, at disse to typer organisationer vil bruge forskellige kodificerede forskelle

(Andersen, 2002). Dette vil nu forsøges analyseret ved hjælp af specialets empiriske materi-

ale. Analysen vil her starte med at se på forskellen mellem kodificerede forskelle for således

at kunne fremanalysere uforeneligheden mellem virksomhedernes og ministeriets kommunika-

tion omkring Charter for flere kvinder i ledelse. Først analyseres virksomhedernes koder (3.1),

herefter ministeriets koder (3.2). Afsnittet afsluttes med opsummering af analysen af koderne

(3.3), før analysedel 2 vil arbejde videre med resultaterne fra denne analyse. Der konkluderes

derfor ikke på analysens resultater før efter analysedel 2.
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3.1 Virksomhedernes kode

I dette afsnit vil jeg forsøge at fremanalysere de koder, som virksomhederne bruger i deres

kommunikation omkring Charter for flere kvinder i ledelse. Først den økonomiske kode, som

viser sig at være virksomhedernes primære kodning, derefter den moralske kode, som også

optræder flere gange i virksomhedernes kommunikation om charteret1.

3.1.1 Den økonomiske kode

Luhmann beskriver forholdet mellem det økonomiske system og dets kodificerede forskel således:

“Det moderne økonomiske system har sin enhed i penge. Det er helt igennem monetariseret. Det

vil sige, at alle operationer, som er økonomisk relevante, og kun operationer, som er økonomisk

relevante refererer til penge (...) Kommunikation, som ikke selv er betaling, kan imidlertid refe-

rerer til betaling, som det fx kendes fra investeringsafgørelser eller afgørelser om skattesatser.”

(Luhmann, 2000, s.526)

Det er altså dette symbolsk generaliserede medie, penge, der former forskellen betale/ikke be-

tale eller have/ikke-have, som vi er opmærksomme på, når vi leder efter den økonomiske kode.

Vi har en teoretisk forventning om, at virksomheder i høj grad primært vil koble sig til det

økonomiske funktionssystem (Andersen, 2002), og derfor forventer jeg empirisk at kunne finde

eksempler på, at virksomhederne kommunikerer i denne kode.

Når jeg i mine interview med de tre virksomheder spurgte ind til, hvorfor virksomhederne er en

del af Charter for flere kvinder i ledelse, svarede de blandt andet med økonomiske argumenter,

som nedenstående citat fra Coop:

“Vi kan se, at det, at der er flere kvinder ude i visse typer af butikker er med til at skabe en bedre

bundlinje, og en bedre medarbejdertilfredshed.” (Coop, 2012, l.97-98)

1Jeg har i denne analyse valgt kun at analysere de koder, der dukker op i virksomhedernes kommunikation mere

end én gang og hos mindst to af virksomheder for at sikre et betydelig empirisk belæg for analysens resultater.
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Coop mener altså selv, at det betyder noget økonomisk, på virksomhedens bundlinje, at de

nu fokuserer på at få kvinder i ledelse. En pointe, der bliver fremhævet flere gange i løbet af

interviewet (Coop, 2012, l.94-98, 127, 393-94, 412-15).

På samme vis fremhæver Deloitte, at deres forretning består af mennesker, og sammensæt-

ningen af deres ansatte derfor betyder noget for virksomhedens økonomi:

“Fordi vores dybeste dybeste ønske, det er – for at vi skal lykkes – vi har kun mennesker, som

gør vores forretning (...) Og hvis vi så ikke har halvdelen af en talentgruppe – eller mister en

meget stor del af dem, så har vi et problem (...) Hvis vi ikke har de bedste, så betyder det noget

økonomisk.“ (Deloitte, 2012, l.66-84)

IBM, der dog er mindre glade for at snakke om økonomi, end de andre virksomheder, frem-

hæver også, at virksomheden bygger på talenter og kompetencer, og det i sidste ende er det

vigtigste for deres virksomhed:

”Vi ønsker selvfølgelig ikke, og det er der nok ikke nogen, der gør, at gå på kompromis med

kompetencer. Altså det er det, der kommer forud for alt.“ (IBM, 2012, l.147-49)

Coop fremhæver også i deres interview, at det i sidste ende handler om kompetencer og om

at få de bedste medarbejdere for virksomheden, og det til enhver tid er det primære virksomhe-

den (Coop, 2012, l.461-64). IBM fortæller på samme vis, at det handler om at få talentmassen

ind i virksomheden:

”...vi vil jo gerne sikre, at vi får alt den talentmasse, som vi overhovedet kan, og så er det jo

en rigtig god ide at få fra begge køn ligeligt, ikk. Hvorfor skulle vi sige nej til de kvinder, som

virkelig er talentfulde...“ (IBM, 2012, l.162-64)

Coop uddyber dette økonomiske argument i relation til talentmassen i andet interview:

”Coop har ikke råd til at lade halvdelen af talentmassen gå til spilde. Vi har brug for de mest

kompetente ledere af begge køn.“ (Butikslederen, 2011, Inger Harder citeret)
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Som Luhmann (2000) forklarer, så er der også tale om den økonomiske kode, når der kom-

munikeres omkring investering. Coop taler i ovenstående citat netop omkring ikke at miste

talenterne, idet det har økonomisk konsekvenser for virksomheden. Opfattelsen af medarbejde-

re som en investering tydeliggøres i nedenstående citat fra Deloitte:

”Vi taber talenter, som er....det er jo helt uacceptabelt. Så hvis du tager den helt rå virksom-

hedsmæssigt, så er det jo et tab af investering. Vi har investeret i nogle 4-5 år med meget, meget

uddannelse. Vi har kæmpe store investeringer – fået en masse ud af dem også – og så taber vi

dem, og så skal til at starte forfra.“ (Deloitte, 2012, l.350-53)2

Deloitte kommunikerer omkring deres medarbejdere som en økonomisk investering fra virk-

somhedens side, der i sidste ende skal give et afkast, og altså bidrage positivt til virksomhedens

økonomi. Deloitte fortæller også andre steder, at kvinder i ledelse netop handler om økonomi

(Exenet, 16.06.11)

Vi har her set talrige eksempler på, at virksomhederne kommunikerer i den økonomiske ko-

de, når de taler om charteret og ligestilling generelt. Dette bekræfter i høj grad forventningen

om, at virksomhederne primært vil koble sig til det økonomiske funktionssystem og benytte

det symbolsk generaliserede medie penge i deres kommunikation. Næste afsnit vil se på den

moralske kode, som også viser sig at være tilstede i virksomhedernes kommunikation omkring

ligestilling og Charter for flere kvinder i ledelse.

3.1.2 Den moralske kode

Den moralske kommunikation kommunikeres i koden agtelse/misagtelse, men der er intet moralsk

funktionssystem. Ifølge Thyssen (2000) skyldes dette, at der ikke er nogen former for regler el-

ler programmer for, hvordan distinktionen agtelse/misagtelse skal fordeles. Luhmann ser moral

som en kommunikationsform, der adskiller sig fra andre kommunikationsformer ved at son-

2Samme citat benyttes senere i en længere udgave i analysedel 3 for at fremvise hybrid kommunikation, men her

er kun den sidste del af citatet anvendt, idet det illustrerer den økonomiske kode, som er relevant for nærværende

del af analysen.
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dre mellem det rigtige og det forkerte samt det gode og det onde igennem førnævnte forskel.

Differentieringen mellem agtelse og misagtelse foretages i kommunikationen, hvor kommuni-

kationen tildeler agtelse til de, der befinder sig på den positive side af forskellen (Vallentin,

2001).

I mine interviews med de tre virksomheder fandt jeg hos alle eksempler på moralsk kommuni-

kation omkring charteret og kvinder i ledelse generelt. Eksempelvis påpegede Coop hurtigt, at

deres fokus på kvinder i ledelse er koblet til virksomhedens ansvarlighedspolitik:

”Vi vil være det bedste sted og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Og i den forbindel-

se er det netop blandt andet kvinder på leder-, kvinder i ledelse, som vi fokuserer på.” (Coop,

2012, l.41-43)

På samme vis fortæller Deloitte, at deres arbejde med kvinder i ledelse er holdningsbaseret:

“Vi har en stærk holdning om, at der skal være lige. Og vi så meget gerne mange flere kvinder.”

(Deloitte, 2012, l.341-42)

IBM fortæller flere gange i deres interview, at det handler om at gøre det rigtige:

“Vi gør det, fordi at det er det rigtige at gøre, at den måde at vi skal afspejle det samfund, vi

indgår i”. (IBM, 2012, l.133-34)3

Der er altså eksempler fra alle tre virksomheders kommunikation om, at det ikke kun handler

om penge, men også om moral. Dog skal tilføjes, at Deloitte og Coop efterfølgende bemærker,

at det også skal kunne betale sig i sidste ende. En pointe, vi kommer tilbage både i analysedel 2

og 3.

Vi har således været i stand til at iagttage de to forskellige kodificerede forskelle, økonomi og

moral, i virksomhedernes kommunikation omkring charteret og kvinder i ledelse generelt. Næ-

ste del af analysen vil se på, hvilke koder ministeriet anvender i deres kommunikation omkring

3Dette citat benyttes igen senere til at illustrere moralsk risiko.
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emnet.

3.2 Ligestillingsministeriets koder

Dette afsnit vil fremanalysere de koder, som ministeriet anvender i deres kommunikation om-

kring Charter for flere kvinder i ledelse. Først den politiske kode, som viser sig at være den

primære. Derefter den moralske kode, som på samme vis som hos virksomhederne også er at

finde i ministeriets kommunikation. Endvidere analyseres også eksempler på kommunikation

i omsorgskoden og i den økonomiske kode. Allerede nu kan vi altså iagttage, at ministeriet

er mere differentieret i deres kommunikation omkring charteret og kvinder i ledelse end virk-

somhederne, der vekslede mellem blot to kommunikationsformer i dette speciales empiriske

materiale.

3.2.1 Den politiske kode

Luhmann beskriver forholdet mellem det politiske system og dets kodificerede forskel som

værende anderledes i forhold til det økonomiske system og dets kode, idet:

“Der findes ingen nøjagtige isomorfier, fordi kommunikationsmediet magt ikke har den samme

tekniske præcision og ikke besidder samme høje integrationskraft som penge (...) Derfor må

systemets enhed i dette funktionssystem indføres som en yderligere selvbeskrivelse i systemet

for at kunne stå til rådighed som referencepunkt for den selvreferentielle processeren af infor-

mationer.” (Luhmann, 2000, s.527)

Begrebet om stat går, ifølge Luhmann, ind og udfylder denne funktion. Staten er således det

politiske systems selvbeskrivelse. Dette er et såkaldt semantisk artefakt, der gør det muligt at

koncentrere systemet selvreference uafhængigt af vurderingen af specifikke magtforhold (Luh-

mann, 2000) Det politiske system kommunikerer således i det symbolsk generaliserede medie,

magt, der former forskellene styrer/styret og regeringen/opposition (Andersen, 2002).

Ligesom at vi i forbindelse med virksomhederne havde en forventning om, at de primært vil-
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le kommunikere økonomisk, har vi på samme vis en forventning om, at det politiske system

primært vil kommunikere politisk (Andersen, 2002). I det indsamlede materiale omkring mi-

nisteriet og Charter for kvinder i ledelse, synes der også at være fokus på forskellen mellem

styrer/styret. Karen Jespersen, som var den ligestillingsminister, der i sin tid lancerede charteret

fortæller til Politiken, at charteret er et frivilligt alternativ til eksempelvis norske kvoter, men:

“hvis dette ikke virker, vil der naturligvis komme et forstærket pres.” (Politiken, 30.03.08)

Ministeriet kommunikerer i koden magt og illustrerer, at de har magten til at styre virksom-

hederne via lovgivning, men ministeriet vælger i stedet frivillighedens vej. Det interessante er

dog, at ministeren påpeger, at hvis dette (for virksomhederne) frivillige initiativ ikke virker,

så vil der komme et forstærket pres fra politisk hold. Ovenstående citat viser således, hvordan

ministeriet reflekterer over sin egen magt, og hvordan det kommer til syne i kommunikationen

omkring charteret, hvor virksomhederne kan styres af ministeriet.

Inger Støjberg, der efterfølger Karen Jespersen som ligestillingsminister, har samme fokus på

frivillighed, men giver ligesom sin forgænger også udtryk for magtforholdet omkring charteret:

“Her til foråret bliver der evalueret på, om virksomhederne har levet op til de mål, de har

sat for kvinder i ledelse, og har de ikke det, så ryger de selvfølgelig ud. Det er min helt klare

indstilling, at lever man ikke op til det, og har man ikke en forklaring, så hører man ikke med i

’Charter for flere kvinder i ledelse.” (Altinget, 23.09.09, Inger Støjberg citeret)

Så charteret er helt frivilligt for virksomhederne at tilslutte sig, men ministeriet bestemmer

alligevel, hvorvidt virksomhederne får lov til at blive i samarbejdet.

Luhmann skriver, at når de øvrige funktionssystemer ikke kan træffe en beslutning eller finde

løsningen på et problem, så har det politiske system altid den mulighed at gå ind og træf-

fe kollektivt bindende beslutninger, hvor der ikke kan træffes direkte rigtige eller forkerte

løsninger (Luhmann, 2000). I relation til kvinder i ledelse kommer snakken hurtigt til at handle

om kvoter. VK-regeringen var i sin regeringstid imod kvoter (Berlingske Business 02.12.10;
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Altinget 23.09.09), i modsætning til den daværende opposition (Politiken 14.10.07; Informa-

tion 07.03.08). S-SF-R-regeringen er dog ikke så meget for at tale om kvoter længere (Børsen,

10.02.12). Der bliver derfor fra ministeriets side under hele forløbet med charteret ikke kommu-

nikeret om kvoter som et muligt alternativ til charteret – som en bindende kollektiv beslutning.

Alligevel bliver der dog talt meget om bindende beslutninger. I nedenstående citat forklarer li-

gestillingsminister Lykke Friis, hvorfor charteret netop er bindende for de virksomheder, der

indgår i samarbejdet:

“Det er jo netop forpligtende derhen, at gøre det, man har forpligtet sig på. Man skal lave

måltal og en baselinerapport, og man skal også være villig til at lade nogen kigge én efter i

kortene.” (Minister for ligestilling, 03.05.11, m.34.20-35.56)

Lykke Friis påpeger også i overstående citat, at virksomhederne bliver set i kortene, hvilket igen

illustrerer styrer/styret relationen mellem virksomhederne og ministeriet. Hendes forgænger In-

ger Støjberg understreger også de forpligtelser, som charteret installerer, ved flere lejligheder,

som eksempelvis i citatet herunder fra et samråd i PØU:

“Charter for flere kvinder i ledelse er således på ingen måde et uforpligtende samarbejde, men

derimod et væsentligt og godt værktøj til arbejdet med kvinder i ledelse.” (Minister for ligestil-

ling, 07.05.09)

Der er således mange eksempler på, at ministeriet kommunikerer i den politiske kode, når

de kommunikerer omkring charteret, hvilket bekræfter vores forventning om, at ministeriet

primært vil koble sig til det politiske funktionssystem. Men ministeriet bruger også andre kodi-

ficerede forskelle i deres kommunikation omkring charteret. Næste afsnit vil analysere brugen

af den moralske kode.

3.2.2 Den moralske kode

Da virksomhederne også benyttede den moralske kode i deres kommunikation, er denne forskel

allerede blevet præsenteret teoretisk. Derfor springer jeg direkte ud i analysen her.
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Et eksempel på ministeriets brug af den moralske kommunikation i forbindelse med charteret

er nedenstående citat, hvor Inger Støjberg placerer oppositionen og andre kritikere af charteret

på den negative side af forskellen agtelse/misagtelse:

“Jeg vil bare noget andet end kvindebevægelsen og store dele af fagbevægelsen og oppositio-

nen. De laver ligestilling for dem, der ligner dem selv. Derfor svigter de. Jeg vil kalde det et

fundamentalt svigt.” (Altinget, 23.09.09, Inger Støjberg citeret)

Således placerer ministeren samtidig charteret og ministeriets ligestillingspolitik på den positive

side af forskellen, som noget der er moralsk rigtigt at gøre. Charterets første ligestillingsmini-

ster påpeger også, at charteret ikke handler om symbolpolitik, men om holdningspolitik:

“Det er ikke symbolpolitik, men holdningspolitik, jeg fører...” (Politiken, 30.03.08, Karen Jes-

persen citeret)

Der bliver således påpeget, at det handler om at ændre holdninger og normer i samfundet,

således at der sker en ændring i, hvad det rigtige er at gøre. Et argument, som også Lykke

Friis fortæller om i forbindelse med sin tiltrædelse som minister. Nemlig, at hendes job i høj

grad handler om normer og holdninger:

“Den vigtigste opgave er at brede debatten ud og sikre mig, at det bliver en debat, der ikke bare

bliver om og for kvinder, men at det bliver en samfundsdebat om, hvordan vi får alle talenter og

alle ressourcer i spil. Det er for mig at se det altafgørende. Og sådan set også en forklaring på,

hvorfor vi ikke er i mål med ligestilling i dag.” (HK Handelsblad , 29.04.10, Lykke Friis citeret)

Ministeren ser det altså som hendes rolle at påvirke moralen omkring det rigtige og det for-

kerte i relation til kvinder i ledelse. Sidste eksempel på den moralske kommunikation er fra

ministeriets præsentation af ministerens initiativer omkring Charter for flere kvinder i ledelse:

“Alle skal have lige muligheder på arbejdsmarkedet. De kulturer, som hindrer kvinder i at gøre

karriere på lige fod med mænd, skal ændres.” (Minister for ligestilling, 10.09.09)

Her ser vi tydeligt, hvordan ministeriet kommunikerer, at charteret er sat i værk for netop at
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sikre, at det moralsk rigtige, nemlig at kvinder har lige muligheder, effektures på det danske

arbejdsmarked. Ikke blot fordi, det er politisk eller økonomisk fornuftigt, men fordi at det er det

moralsk rigtige.

Vi har således også set eksempler på moralsk kommunikation fra ministeriets side omkring

charter for flere kvinder i ledelse, på samme vis som virksomhederne kommunikerer i denne

kode. Næste afsnit vil analysere brugen af omsorgskoden.

3.3 Omsorgskoden

Systemet omsorg kommunikerer igennem det symbolsk generaliserede medie behov og former

koden hjælp/ikke-hjælp (Andersen 2002). Det virker umiddelbart lidt spøjst at tale om omsorg

i relation til et ministeriets kommunikation omkring et charter for at få flere kvinder i ledelse.

Men nedenstående citat fra Inger Støjberg viser netop omsorgskoden:

“Jeg vil spørge virksomhederne, hvad de har brug for (...) Hvis jeg på nogen måde kan være

med til at facilitere nogle af de ting, som virksomhederne efterspørger, så er det noget af det,

man kunne lægge ind i ’Charter for flere kvinder i ledelse’.” (Altinget, 23.09.09, Inger Støjberg

citeret)

Senere i samme interview kommunikerer ministeren forsat omsorgsfuldt, når hun taler om op-

muntring og kærligt skub fra ministeriets side:

“Jeg tror på opmuntring og et kærligt skub og i det hele taget talentpleje. Det tror jeg mere på

end et rigidt system, hvor jeg skal sidde med om bordet inde i direktionslokalerne. Det tror jeg,

virksomhederne gerne vil have sig frabedt.” (Altinget, 23.09.09, Inger støjberg citeret)

Ligestillingsministeren taler i omsorgskoden, når hun taler opmuntring og et kærligt skub, og

sætter det samtidig op imod den traditionelle styrer/styret forskel, som tidligere afsnit ellers

har vist flere eksempler på. En lignende, omend ikke så ’kærlig’, udtalelse kommer den ef-

terfølgende ligestillingsminister Lykke Friis med, når hun forklarer til samråd omkring charte-
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ret i PØU, at charteret er nødvendigt, fordi ligestilling ikke sker automatisk og virksomhederne

har behov for hjælp (Politisk-Økonomisk Udvalg, 03.05.11)

Således et par eksempler på, at ministeriet kommunikerer, at de hjælper og giver virksomhe-

derne omsorg i samarbejdet omkring charteret. Næste afsnit vil afslutningsvist se på brugen af

den økonomiske kode.

3.4 Den økonomiske kode

Den økonomiske kode ser vi primært hos virksomhederne, men også ministeriet bruger øko-

nomiske argumenter, når de fortæller om charterets berettigelse. Ministeriet nævner ligesom

virksomhederne vigtigheden af udnyttelsen af landets talentmasse:

“...vi oplever et eklatant talentspild, når man ser på, hvor mange kvinder der når til tops. Det

har Danmark simpelthen ikke råd til. Vi er med i et hjernekapløb, hvor vi har brug for alle

kompetencerne, og vi har tabt kampen på forhånd, hvis ikke vi får sat en dagsorden, hvor alle

deltager.” (Berlingske Nyhedsmagasin, 05.03.10, Lykke Friis citeret)4

En pointe ministeren gentager i andre interviews (se blandt andet Erhvervsbladet 02.12.10),

og en pointe, der også fremhæves af Karen Jespersen:

“...virksomheder, der har både kvinder og mænd i ledelsen klarer sig bedre økonomisk end virk-

somheder, der kun har mænd. Derfor skal kvinderne være med, når der skal træffes beslutnin-

ger i direktionslokalet – virksomhederne må simpelthen ikke gå glip af kvindernes ressourcer.”

(Dagbladenes Bureau, 21.05.08, Debatindlæg af Karen Jespersen)5

Også Inger Støjberg bruger den økonomiske kode i kommunikationen omkring charteret:

“Vi er et år foran, og det viser, at der er en grundlæggende interesse i virksomhederne for at

udnytte alle talenter og have en businesstilgang til det her. Der er et uudnyttet potentiale, og

det er virksomhederne begyndt at indse.” (Politiken, 28.12.09, Inger Støjberg citeret)

4Citatet benyttes igen senere til at illustrere økonomisk risikorefleksion.
5Citatet benyttes igen senere til at illustrere økonomisk risikorefleksion.
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Ministeriet benytter ligesom virksomhederne også den økonomiske kode i deres kommunika-

tion omkring charteret, men deres refleksioner omkring økonomi omhandler både samfundet og

virksomhederne, mens virksomhederne i deres økonomiske kommunikation fokuserer på dem

selv.

3.5 Opsummering

Analysen har vist, at virksomhederne primært benytter den økonomiske kode (men også den

moralske kode), mens ministeriet primært benytter den politiske kode (men også koderne moral,

omsorg og økonomi), og har således fremvist uforeneligheden i organisationernes koder. Dette

kan illustreres ved nedenstående figur, hvor vi kan se, hvordan henholdsvis virksomhederne og

ministeriet benytter forskelle kodninger i deres kommunikation omkring Charter for flere kvin-

der i ledelse.

Virksomhederne	   Liges/llingsministeriet	  

Økonomi	  
have	  /	  ikke	  have	  

	  

Poli*k	  
styrer	  /	  styret	  

Moral	  
agtelse	  /	  misagtelse	  

	  

Moral	  	  
agtelse	  /	  misagtelse	  

Omsorg	  
hjælp	  /	  ikke	  hjælp	  

	  
Den	  økonomiske	  kode	  

have	  /	  ikke	  have	  
	  

Figur 3.1: Kodificerede forskelle.

Ved hjælp af den iagttagelsesledende forskel, forskelle mellem forskelle, har vi kunne se,

hvordan virksomhederne og ministeriet bruger forskellige kodificerede forskelle i deres kom-

munikation. Forestående kapitel vil iagttage uforeneligheden i et tillidsblik, idet sådan et blik
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giver mulighed for iagttagelser af refleksiv risikoageren. Næste kapitel afsluttes med en delkon-

klusion, der konkluderer på resultaterne af både analysedel 1 og 2 for derefter samlet at besvare

problemformuleringens første underspørgsmål. Derfor konkluderes der ikke separat på denne

analyses resultater.
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KAPITEL 4

RISIKOANALYSE

Analysedel 1 har vist uforeneligheden mellem virksomhederne og ministeriet ved at se på deres

brug af forskellige kodificerede forskelle i kommunikationen omkring Charter for flere kvinder

i ledelse. Denne del af analysen vil se på uforeneligheden i det tillidsblik, som blev præsenteret

i kapitel 2. Med dette blik har vi nemlig mulighed for at iagttage, hvorvidt virksomhederne og

ministeriet agerer risikofyldt. Analysen vil hovedsagligt se på den risiko, der relaterer sig til de

koder, der er fremanalyseret i den forgående analyse. Således søger denne analysedel også at

besvare problemformuleringens første underspørgsmål, nemlig: Hvori består det uforenelige?

Analysen vil ligeledes benytte den iagttagelsesledende forskel forskelle mellem forskelle, som er

defineret tidligere som forskellen mellem kodificerede forskelle. Tillid er her det gennemtræn-

gende blik, der kan iagttage den reflekterede risikoageren fra ministeriets og virksomhedernes

side. Når forskellen er reflekteret over internt, er det nemlig muligt at dømme risikoageren fra

begge sider. De ved begge godt, at de samarbejder med en part, der er så forskellig fra dem

selv, at risikoen for, at det går galt, er til stede. Analysen vil først se på generel risikoageren i

relation til virksomhederne og derefter deres koder specifikt (4.1). Analysen vil således på sam-

me vis analysere ministeriets generelle risikoageren og herefter risici i relation til ministeriet

koder (4.2). Kapitlet afsluttes med en delkonklusion, der besvarer problemformulerings første

underspørgsmål baseret på både analysedel 1 og 2 (4.3).
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4.1 Virksomhedernes risikoageren

Dette afsnit vil analysere virksomhedens risikoageren, først generelt og derefter i relation til

deres fremanalyserede koder. Hvis vi skal applicere Luhmanns tillidsforståelse til et samarbej-

de, så handler det om, at samarbejdets parter indgår i et samarbejde, velvidende, at andre kan

have andre interesser, og der således kan opstå en interessekonflikt i samarbejdet. Virksomheder

træffer en beslutning om at indgå i samarbejdet med Ligestillingsministeriet, når de underskri-

ver Charter for flere kvinder i ledelse. Eksempelvis kan en virksomhed underskrive charteret i

forventning om et samarbejde omkring Charter for kvinder i ledelse, velvidende at den anden

part muligvis har andre interesser og forventninger. Risikoageren handler her om at beslutte re-

fleksivt at indgå i samarbejdet, trods eventuelle bekymringer. Således placerer virksomhederne

sig på den positive side af distinktionen risiko/fare. Luhmann fortæller, at:

“Den, der nærer tillid, må nemlig holde sit eget risikoberedskab under kontrol. Han må – om

ikke andet så for at overbevise sig selv – gøre sig klart, at han ikke nærer tillid betingelsesløst,

men kun indenfor visse grænser og afmålt efter bestemte fornuftige forventninger.” (Luhmann,

1999, s.67)

Tillid i et samarbejdet handler således om at være bevidst om risikoen derved. At udvise til-

lid er tage forskud på fremtiden. I et samarbejde som Charter for flere kvinder i ledelse, må

parterne tage forskud på fremtiden i den forstand, at de må agere som om, at de var sikre på

fremtiden (Luhmann, 1999). Tillid har den funktion, at den styrker muligheden for at forstå og

reducere kompleksitet. Hvis parterne i et samarbejde ikke nærer nogen form for tillid til hinan-

den, er verdenen meget kompleks og uoverskuelig. Omvendt, hvis man indgår i et samarbejde

med tillid som forudsætning, reduceres kompleksiteten. Luhmann definerer således også tillid

som en risikofyldt forud-ydelse (Luhmann, 1999). Tillid adskiller sig fra naivitet, da parterne

er bevidste om muligheden for forskellige interesser og dermed risikoen ved samarbejdet. Luh-

manns tillidsblik gør det netop muligt at iagttage den refleksive tillidsageren, hvor risikoen er

udregnet af samarbejdets parter.

De generelle risici, som virksomhederne ser i samarbejdet, drejer sig hovedsagligt om, at mini-
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steriet og virksomhederne er ganske forskellige. Coop fortæller i relation til indrapporteringer

til ministeriet:

“’åh...nej så skal man til det’. Fordi det er meget omstændigt, og det er sådan rigidt, det man

skal, og det giver ikke helt mening.” (Coop, 2012, l.472-73)

Overstående står i skarp kontrast til citatet med Inger Støjberg tidligere, hvor ministeren påpeger,

at samarbejdet omkring charteret ikke er rigidt, da ministeren ikke er inde over udviklingen af

tiltag (Altinget, 23.09.09). Men selve det at rapportere til ministeriet, synes Coop netop er rigid.

Deloitte mener principielt ikke, at det er svært at samarbejde med ministeriet:

“Men [med tryk] udmøntningen kan nok være svær.” (Deloitte, 2012, l.97)

Men virksomheden mener samtidig, at charteret ikke indebærer de store risici for virksom-

heden, idet at samarbejdet er så løst defineret (Deloitte, 2012, l.116-120).

På et overordnet plan, så ser virksomhederne ikke de store risici ved at indgå i samarbejdet

omkring charteret. Eksempelvis fortæller Deloitte, at:

“Charteret er for os det, vi alligevel vil gøre.” (Deloitte, 2012, l.241)

Deloitte fortæller ganske præcist i ovenstående citat, at de ikke så de store risici ved at underskri-

ve charteret. IBM og Coop fortæller samme historie om, at charteret ikke gør den store forskel

eller indebærer de store risici, fordi virksomhederne selv sætter deres egne målsætninger (IBM

2012, l.171-80; Coop 2012, l.511-22). Her er det dog interessant, at mens manglende kontrol

og præcisering af charteret betyder mindre risiko for virksomhederne i deres egen opfattelse, så

er det de manglende krav, der indebærer en højere risiko for ministeriet, som vi vil se i analysen

af ministeriets refleksioner over risici senere i kapitlet.

Omend virksomhederne på generelt plan ikke ser de store risici ved samarbejdet omkring char-

teret, så løber de ikke desto mindre en reflekteret risiko i forhold til deres koder. På samme vis
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løber ministeriet en reflekteret risiko i forhold til deres koder. Analysen vil derfor nu se på den

specifikke risiko i relationen til virksomhedernes kodificerede forskelle. Således er tillid ikke

bare et blik for risiko generelt, men et blik for den specifikke risiko i relationen til organisa-

tionen og dens kommunikation. Når virksomhederne løber en risiko, er det ikke ud af naivitet,

men ud fra en beregning om, at det kan betale sig at løbe risikoen. Der er altså mere at vinde

end at tabe, men der er en risiko. Det er en risiko, fordi den er reflekteret besluttet, modsat fare,

som er ureflekteret (Luhmann, 1997).

De næste afsnit vil se på, hvordan risikoen ser ud, når den knytter sig specifikt til den øko-

nomiske og moralske kode, som er de to koder, der blev fremanalyseret i virksomhedernes

kommunikation i analysedel 1.

4.1.1 Økonomisk risiko

Den specifikke økonomiske risiko handler om, hvorvidt det kan betale sig at indgå i samarbej-

det. Når jeg mener at kunne iagttage økonomisk risiko i det empiriske materiale handler det

således om refleksioner over, hvorvidt det er det værd at samarbejde med ministeriet og arbejde

med kvinder i ledelse efter virksomhedernes egne iagttagelser. Her ser man netop, at det handler

om risiko, og ikke fare. Analysen vil her vise eksempler på, at virksomhederne ser en specifik

økonomisk risiko både i relation til at være en del af samarbejdet, men også i relation til ikke at

indgå i samarbejdet med ministeriet.

Som det også tydeligt er beskrevet i analysedel 1, så kommunikerer virksomhederne i høj grad

økonomisk omkring charteret. Der bliver gentagende sagt, at det skal kunne betale sig. Eksem-

pelvis fortæller følgende dialog mellem Coops to repræsentanter, at arbejdet med charteret er

vigtigt for dem, men arbejdet dermed i sidste ende skal det kunne forsvares økonomisk:

Anette Clausen: “Så jeg synes meget, at vi lykkes, men det må ikke stå i vejen for det at skabe

gode resultater og skabe god medarbejdertrivsel...“

Jytte Ryde: ”Nej, nej”

Anette Clausen: ”...det er det primære.“ (Coop, 2012, l.464-67)
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Vi kan altså iagttage en økonomisk specifik risikorefleksion. Charteret er vigtigt, men det skal

kunne betale sig. Men som virksomheden fortæller flere gange i interviewet, så mener de netop,

at det kan betale sig:

”...vi tror på, at flere kvinder i de respektive ledergrupper, uden at der skal være kvoter, vil være

med til at skabe bedre resultater.“ (Coop, 2012, l.416-18)

Vi kan altså se, at virksomheden reflekterer over, hvorvidt samarbejdet omkring charteret og

arbejdet med kvinder i ledelse, kan betale sig. Denne refleksion gør det netop muligt at dømme

risikoageren, og ikke fareageren. Der er tale om et bevidst valg, hvor virksomhederne ser gen-

vinsten som værende højere end risikoen forbundet med arbejdet med charteret.

Det samme argument gør sig gældende hos IBM, der netop også påpeger, at virksomheden i

sidste ende ikke vil gå på kompromis med kompetencer (IBM, 2012, l.146-48). IBM fokuserer

i høj grad på den moralske kommunikation, men når alt kommer til alt, så skal det også kunne

betale sig for virksomheden. Således bliver moralen brugt i en økonomisk risikorefleksion, og

vi kan iagttage en økonomisk risikoageren fra virksomhedens side.

Deloitte fortæller ligeledes i deres interview, at:

”...hvis vi så ikke har halvdelen af en talentgruppe – eller mister en meget stor del af dem, så

har vi et problem.“ (Deloitte, 2012, l.75-76)

Hvis virksomheden ikke arbejder for at få kvinder i ledelse, så står de med et problem. Hvor de

tidligere citater fokuserer mere på, de økonomiske risici ved at være med i charteret og arbejde

med kvinder i ledelse, så fokuserer Deloitte her på risikoen ved ikke at være med. Deloitte me-

ner netop, at den økonomiske risiko er for stor til, at virksomheden kan være passive i relation

til kvinder i ledelse. Et argument virksomheden også kommer ind på andre steder i interviewet

(se eksempelvis Deloitte 2012, l.82-91).
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En anden økonomisk risikorefleksion, der kan iagttages hos virksomhederne, drejer sig om det

manglende samarbejde omkring charteret, og hvordan virksomhederne selv skal bære de øko-

nomiske byrder forbundet med samarbejdet:

”...det er som om, at man [ministeriet] har de store visioner osv., og når man så kigger på

hvordan, så skal vi selv ned at finde ud af det. Vi skal selv finde ressourcerne (...) det er heller

ikke fordi, at de skal formidle ressourcer. Det er slet ikke det. Vi vil gerne stille dem til, men vi

vil bare bruge dem rigtigt.“ (Coop, 2012, l.496-500)

Coop fortæller netop her om, hvordan arbejdet med charteret har økonomiske risici for virk-

somhederne. De tager gerne disse på sig, men må erkende, at ministeriet har andre interesser i

samarbejdet, og derfor ikke hjælper aktivt til i denne del af processen. Coop reflekterer over den

manglende interesse fra ministeriets side, men vælger at indgå i samarbejdet – ud fra en bereg-

ning om, at det kan betale sig for virksomheden. En lignende historie fortæller IBM om deres

forventninger til ministeriets deltagelse i samarbejde (IBM, 2012, l.263-65). Deloitte forvente-

de på samme vis, at ministeriet ville deltage mere aktivt i samarbejdet, men reflekterer samtidig

over, at det ikke er så overaskende, at ministeriet ikke deltager mere aktivt i samarbejdet med

de deltagende virksomheder:

”Det er jo klassisk, man får sat femhundrede projekter i gang, og man gør et eller andet, men

vi laver alt for meget til, at nogen er i stand til at følge op på det. Også ministerierne sandsyn-

ligvis.“ (Deloitte, 2012, l.46-48)

Vi har således set eksempler på, at virksomhederne reflekterer over den økonomiske risiko

forbundet med charteret: risikoen ved, om det kan betale sig sig for virksomhederne, og den

økonomiske risiko ved ministeriets manglende interesse i at hjælpe virksomhederne til at træffe

de bedste økonomiske beslutninger i relation til arbejdet med charteret samt risikoen ved at stå

udenfor samarbejdet. Næste afsnit vil nu se på den moralske risikoageren, der kan iagttages hos

virksomhederne i relation til Charter for flere kvinder i ledelse.
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4.1.2 Moralsk risiko

Når der ledes efter moralsk risiko, så handler det om, hvorvidt virksomhederne reflekterer over,

om det er det rigtige at gøre trods eventuelle betænkeligheder ved samarbejdet. Sådanne risici

kan både handle om refleksioner over at placere sig på den negative side af distinktionen ag-

telse/misagtelse, men også refleksioner over, hvorvidt andre risici accepteres for at placere sig

på den positive side af distinktionen. Eksempelvis kunne virksomhederne accepterer en økono-

misk risiko, da det moralsk rigtige vejer tungere. I sådanne tilfælde bruges økonomi i en moralsk

overvejelse og bliver således en moralsk risikoageren, og ikke en økonomisk. Analysen vil vise

eksempler, at virksomhederne reflekterer over risikoen for at blive placeret på den negative side

af distinktionen misagtelse/agtelse, og risikoen ved ikke at gøre det moralsk rigtige på et over-

ordnet plan.

IBM fortæller, at de i forbindelse med evalueringen af charteret reflekterede over den tilba-

gemelding, de fik for deres indsatser:

”Jeg synes, at der manglede lidt substans. Én ting at få en smiley på nogen konkrete spørgsmål.

Jeg kan huske, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var, men jeg reflekterede lidt over ’nå, synes

de ikke, at vi er gode til det. Det kan jeg ikke forstå’.“ (IBM, 2012, l.73-75)

På sådan vis iagttager IBM risikoen for at blive placeret på den negative side af distinktion

agtelse/misagtelse. Men virksomheden accepterer dette, idet de mener, at det i sidste ende er

rigtigt at samarbejde omkring charteret og arbejde med kvinder i ledelse (IBM, 2012, l.121-25).

IBM fortæller videre:

”Så vores direktør, han har den holdning, at vi ikke gør det her for bundlinjens skyld. Vi gør

det, fordi at det er det rigtige at gøre...“ (IBM, 2012, l.132-34)

Således er der ikke tale om fareageren, men en specifik risikorefleksion i relation til det moral-

ske. I samme citat fortæller virksomheden også, at de accepterer den økonomiske risiko for at

gøre det rigtige (se også IBM 2012, l.136-38). Deloitte tilslutter sig også dette synspunkt (De-

loitte, 2012, l.349-50). Således bruges økonomi i en moralsk risikofleksion.
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Coop fortæller, at det manglende engagement i charteret i de første år fra virksomhedens si-

de alligevel betød, at de i sidste ende kom i gang med forskellige aktiviteter:

”Jeg vil sige, jeg tror ikke... at hvis charteret ikke havde kommet og ligget der lidt som den

halvdårlige samvittighed, så tror jeg faktisk ikke, at projektet var kommet i gang. Det tror jeg

faktisk ikke.“ (Coop, 2012, l.389-91)

Coop reflekterer således også over den risiko, der er forbundet med at være inaktiv i samar-

bejdet omkring charteret. Virksomheden fortæller også om at være flov over egne tal, når de i

egentligt gerne vil gøre noget på området (Coop, 2012, l.390-94). Således reflekterer virksom-

heden over at placere sig på den negative side af distinktionen agtelse/misagtelse ved at være

inaktive i samarbejdet. Når virksomheden begynder at arbejde aktivt, placerer de sig efter egen

opfattelse på den rigtige side af distinktionen. Der er således en moralsk risiko forbunden ved

at være en del af charteret. Noget som IBM og Deloitte også påpeger i deres interview (IBM

2012, l.177-80; Deloitte 2012, l.152-54). Den moralske risiko indebærer, at virksomhederne

ved inaktivitet selv mener, at de placerer sig på den negative side af distinktionen. Omvendt,

hvis virksomhederne ikke var en del af samarbejdet, så ville der ikke være noget fokus på deres

arbejde på området fra ministeriets side. Ved at underskrive charteret og indgå i samarbejdet,

tager virksomhederne den risiko på sig. De gør kun dette, fordi de mener, at de vil være i stand

til at placere sig på den positive side. Således er risikoen altså værd at løbe for virksomhederne.

Coop mener dog også, at de som virksomhed har et moralsk ansvar, som de bliver nødt til

at leve op til: ”Vi er Danmarks største private virksomhed, så vi spiller en stor rolle. Og det er

blandt andet det ansvar, vi tager på os, ved at gå ind i det her.“ (Coop, 2012, l.454-55)

Virksomheden reflekterer altså over, at de løber en moralsk risiko, hvis de ikke at tage an-

svaret på sig. Denne risikorefleksion går således længere end blot til risikoen ved samarbejdet

med ministeriet. Det handler om at gøre det moralsk rigtige og risikoen ved ikke at gøre det. De

iagttager selv at ved ikke at handle på området, risikerer de efter egen opfattelse at placere sig
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på den negative side af distinktionen agtelse/misagtelse.

Deloitte fortæller endvidere, at de iagttager en risiko i relation til deres kunders opfattelse af

dem som virksomhed:

”Og én af de ting, som også er vigtige for os, det er at være i stand til at matche det omgivende

samfund, og også de kunder, vi har, for at være i stand til at komme ind bedst muligt til dem plus

deres syn på os og tænker, at hvis vi kun kommer med mænd i meget stive jakkesæt, jamen hvad

er vi så for en virksomhed, ikk.“ (Deloitte, 2012, l.86-89)

Her kan vi således iagttage en riskorefleksion over risikoen for, at virksomhedens kunder pla-

cerer Deloitte på den negative side af distinktionen agtelse/misagtelse, hvis Deloitte kun kan

tilbyde deres kunder mandlige konsulenter, og således ikke afspejler det omkringliggende sam-

fund. En refleksion, der også går igen ved de to andre virksomheder (Coop 2012, l.129-35; IBM

2012, l.127-34, 278-82).

Afsnittet har således vist eksempler på, at virksomhederne også reflekterer over den moralske

risiko forbundet med charteret: risikoen for at blive placeret på den negative side af distink-

tionen, hvis de ikke lever op til de forventninger ministeriet har til dem, og risikoen ved ikke

at gøre det moralsk rigtige på et mere overordnet plan. Der er ligesom med forrige afsnit tale

om risikoageren, da virksomhederne netop reflekterer over de forbundne risici, men stadigvæk

vælger at indgå i samarbejdet. Dette sker ud fra en moralske beregning om, at det i sidste ende

er det rigtige at gøre.

Sammen med forrige afsnit har vi således set, hvordan virksomhederne er refleksive omkring

charteret, både generelt i forhold til samarbejdet med ministeriet, men især også specifikt til

deres kommunikationskoder. Vi har set, at de løber en aktiv reflekteret risiko, og næste del af

kapitlet vil se på, om det samme gør sig gældende for ministeriet, i relation til både den generelle

risikovurdering og specifikt til ministeriets koder.
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4.2 Ligestillingsministeriets risikoageren

Dette afsnit vil analysere Ligestillingsministeriets risikoageren. Først i relation til den speci-

fikke risikorefleksion og derefter specifikt i relation til ministeriets koder. På samme vis som

ved virksomhederne, så handler risiko her om, hvordan ministeriet iagttager, at den anden part i

samarbejdet kan have andre interesser og forventninger i samarbejdet. Én ting, der går igen og

igen i kritikken af charteret fra politikere og forskere, er, at Charter for flere kvinder i ledelse

er frivilligt at underskrive og ikke stiller bindende krav til virksomhederne, da virksomhederne

blot forpligter sig på deres egne valgte mål. Risikoageren fra ministeriets side handler derfor

blandt andet om, hvordan ministeriet iagttager dette forhold.

På samme vis som med virksomhederne, så er der tale om reflekteret risikoageren, når mini-

steriet indgår i samarbejdet velvidende, at der er risiko forbundet dermed, men at gevinsten

ved samarbejdet vurderes stor nok til at løbe risikoen. Hvor manglende kontrol og præcisering

af charteret betyder mindre risiko for virksomhederne i deres egen opfattelse, så er det netop

dette, der gør charteret risikofyldt for ministeriet. Jeg vil derfor kort analysere ministeriets ri-

sikoageren i relationen til evalueringen af charteret, da det giver et godt eksempel på, hvordan

ministeriet generelt reflekterer over, at virksomhederne har ageret anderledes end forventet, og

der således er en interessekonflikt i forbindelse med charterets formål og kunnen.

Ministeriet hyrer i december 2009 PwC til at foretage en ekstern evaluering af charteret. Kon-

sulentfirmaet får til opgave at indsamle indrapporteringer fra de virksomheder, der har under-

skrevet charteret. Selve evalueringen ender med til at tage noget længere tid end først forventet,

og da rapporten fra PwC endelig offentliggøres i december 2010, så er tre virksomheder gået

ud af samarbejdet, og evalueringen af de enkelte virksomheder er reduceret til at indeholde én

smiley per virksomhed fremfor længere uddybende tilbagemeldinger til de enkelte virksomhe-

der, som de første udkast af rapporten ellers indeholdte (Aktindsigt, 2012, dokument 3:101-44;

dokument 4:136-68, 182-214).

Ministeriet udsender d. 3. december 2010 en pressemeddelelse, hvori ministeren fortæller:
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”Evalueringen peger på, at virksomheder, der har skrevet under på charteret arbejder målrettet...“

(Aktindsigt, 2012, dokument 4:223)

Det er dog interessant, at ministeriets endelige pressemeddelelse skruer en del ned fra begej-

stringen i forhold til første udkast, hvor virksomhederne fik ros for både at arbejde professionelt

og investere mange ressourcer i arbejdet med charteret (Aktindsigt, 2012, dokument 4:219).

Kritikken hagler efterfølgende ned over charteret og ministeriet. Eksempelvis udtaler forsker i

køn, Christina Fiig, fra Aarhus Universitet, at:

”Ministeren har et forklaringsproblem, fordi alt peger på, at der er foregået en eller anden

grad af manipulation, og sagen viser under alle omstændigheder, at frivillighedens vej nok ikke

er den rigtige, når det gælder kvinder i det private erhvervsliv og bestyrelser.“ (Information,

19.04.11, Christina Fiig citeret)

Oppositionen vælger at indkalde ministeren i samråd om de manglende tal, men her påpeger

Lykke Friis, at charteret er en succes, og det aldrig har været meningen at offentliggøre nogen

form for måltal fra virksomhederne. Rapporten er bygget på disse måltal, men derfor behøver

tallene i følge ministeren ikke at fremgå i den endelig rapport (Politisk-Økonomisk Udvalg,

03.05.11) Ministeren uddyber således:

”Det giver ikke mening at se på måltallene, når metoden er relativ. I forhold til, hvad vi vælger

at lægge frem, så har det aldrig nogensinde været formålet med offentliggørelse, at evaluerin-

gen i detaljer skulle redegøre for de enkelte virksomheder. Formålet har været 1) at fremlægge

metoden, 2) fremlægge resultaterne af evalueringen og så selvfølgelig også de her best practi-

ces.“ (Politisk-Økonomisk Udvalg, 03.05.11, m.37.10-38.18)

Da Karen Jespersen i sin tid lancerede charteret påpegede ministeren dog omvendt, at måltallene

var vigtige for charteret og dets troværdighed:

”Charteret indeholder konkrete og ambitiøse mål og måltalfor arbejdet med kvinder og ledelse,

så vi kan opnå synlige resultater.“ (Minister for ligestilling, 25.03.08)
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På samme vis mente også Inger Støjberg, der igangsætte evalueringen i sin ministertid, at char-

terets evaluering skulle bruges til at vurdere måltalene og endvidere har konsekvenser for de

virksomhederne, der ikke levede op til forventningerne (Berlingske 06.01.2010). Ministeriet

agerer risikofyldt, idet de selv beslutter at lade virksomhederne opsætte mål for charteret. Luh-

mann fortæller omkring systemtillid:

”Tillid forandrer sig hermed til en systemtillid af ny art, der implicerer en bevidst risikeret gi-

ven afkald på mulige yderligere informationer, sikre indifferenser og løbende resultatkontrol.“

(Luhmann, 1999, s.57)

Ministeriet udviser systemtillid, idet det i samarbejdet omkring charteret vælger at give afkald

på den løbende resultatkontrol og informationer fra virksomhederne. At ministeriet fjernede de

negative tal samt stort set alt information omkring virksomhedernes resultater i forbindelse med

evalueringsrapporten kunne tyde på en refleksion over, at der er ikke blevet leveret det, som

ministeriet forventede, og det vælger ministeriet tilsyneladende at skjule. Der er ikke tale om

naivitet eller fareageren, da ministeriet hele tiden har vidst, at virksomhederne måske ikke ville

levere. Dette kan vi udlede fra, at ministeriet taler om konsekvenser for de, der ikke lever op til

forventninger (se eksempelvis Altinget 23.09.09). Men når ministeriet vælger at slette tallene,

kan vi også udlede en skuffelse over, at der ikke er blevet leveret. Ministeriet vælger dog ikke

at kommunikere den skuffelse. I stedet argumenter Lykke Friis for, at charterets frivillighed og

fleksibilitet er dets store styrke:

”Muligheden for, at charteret kan tilpasses virksomhedernes forskellige situationer under hen-

syntagen til forhold som andelen af kvinder blandt medarbejderne og i ledelsen samt virksom-

hedernes forskellige traditioner for at arbejde for flere kvinder i ledelse, anser jeg for at være

en stor styrke.“ (Minister for ligestilling, 13.04.11)

Dette afsnit har set på ministeriets generelle risikorefleksion over hvorvidt, virksomhederne

ville levere som forventet. Vi har også iagttaget en mulig skuffelse over virksomhedernes ind-

sats, hvilket dog skjules ved at kommunikere hensigten og styrken ved charteret på anden vis

efter evalueringens skuffende resultater. Analysen vil nu se på den specifikke risiko i relation til
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koderne politik, moral og økonomi, som blev fremanalyseret i analysedel 111.

4.2.1 Politisk risiko

Når jeg vil se på, hvorvidt ministeriet løber en politisk risiko, handler det om, hvorvidt mini-

steriet reflekterer over, om der er risiko for at miste styringen. Hvis ministeriet reflekterer over,

hvorvidt der er risiko for, at de ikke kan styre samarbejdet og således forblive på den positive

side af den politiske distinktion styrer/styret, men ikke desto mindre vælger at indgå i samar-

bejdet med virksomhederne, så er der netop tale om risiko – og ikke fareageren. Analysen vil

her vise, at ministeriet reflekterer over den politiske risiko i relation til, hvorvidt det kan styre

virksomhederne i samarbejdet.

Karen Jespersen erkendte allerede før, at charteret blev lanceret, at det var et sats, at virksom-

hederne frivilligt underskriver charteret, men ministeren regnede alligevel med bred opbakning

(Politiken, 14.10.07). På samme vis talte Inger Støjberg i sin ministertid også om, at der ville

blive konsekvenser for de virksomheder, der ikke levede op til tilliden (Altinget, 23.09.09). Vi

ser distinktionen styrer/styret her, idet ministeriet er bevidste om risikoen for ikke at kunne styre

virksomhederne, men hvor ministeriet fastholder, at de hører til på den positive af distinktionen,

da de har muligheden for at straffe og smide virksomhederne ud af samarbejdet, hvis de ikke

leverer, som forventet. Ministeriet overvejer risikoen for at placere sig på den negative side af

distinktionen, men kommunikerer ikke desto mindre, at de fastholder deres position på den po-

sitive side.

I januar 2010 bliver charteret igen kritiseret for ikke at have nogen effekt, og at det blot handler

om politisk korrekthed (Berlingske Business, 06.01.10). En kritik, ligestillingsminister Inger

Støjberg ikke giver meget for, og gentager sine tidligere bemærkninger om konsekvenser:

”Jeg kan slet ikke genkende den. Det er jo nu, at virksomhederne skal vise, om de har levet op

1Risikoageren i relation til omsorgskoden vil ikke blive analyseret, da det empiriske materiale ikke indeholder

betydelig belæg for sådan en analyse. Derfor fokuseres der på risiko i relation til koderne politik, økonomi og

moral.
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til de mål, de har sat. Det gælder både de offentlige og de private virksomheder, og sker alle-

rede fra slutningen af januar. Det er her, virksomhederne komme med en god forklaring, ellers

ryger de ud af charteret igen, og det har jeg sagt lige fra starten. Der skal være konsekvenser, så

derfor kan jeg ikke genkende kritikken.“ (Berlingske Business, 06.01.10, Inger Støjberg citeret)

Det er her interessant at bemærke, at Inger Støjberg igen her tydeligt kommunikerer, at eva-

lueringen af charteret skal have konsekvenser for de, der ikke lever op til deres måltal. Vi ser

igen en forskelstænkning mellem styrer/styret, og det er således en typisk politisk kommunika-

tion fra ministerens side. Vi kan iagttage refleksionen over risikoen ved samarbejdet, men som

tidligere mener ministeriet stadigvæk, at det befinder sig på den positive side af distinktionen.

Vi ser altså inden evalueringen af charteret, at ministeriet accepterer risikoen ved samarbejdet,

da de vurderer, at chancen for at ende på den rigtige side af distinktionen er større end risikoen

for ikke at kunne styre virksomhederne. Der er således tale om risikoageren, og ikke fareageren.

Men som forrige afsnit med evalueringen viste, så var der ikke megen politisk kommunikation

fra ministeriets side omkring evalueringen, da det viste sig, at ministeriet ikke havde været i

stand til at styre virksomhedernes indsatser på området. Det betyder ikke, at ministeriet i vir-

keligheden har ageret farefuldt. Det er derimod netop et stærkt argument for, at ministeriet har

løbet en refleksiv risiko – men at den anden part ikke leverede som forventet. Ministeriet har

således svært ved at fastholde sin styrer/styret kommunikation omkring charteret, da det, i min

vurdering, ville klinge hult.

Afsnittet har således vist, at ministeriet løber en refleksiv risiko i relation til den politiske kode.

Ministeriet løber risikoen, fordi de mener, at genvinsten er mere sandsynlig og større end tabet,

men desværre for ministeriet så må de erkende, at virksomhederne har andre interesser. Næste

afsnit vil se på den moralske risikoageren fra ministeriets side.

4.2.2 Moralsk risiko

På samme vis som med virksomhederne, så når der ledes efter moralsk risiko, så handler det

om, hvorvidt ministeriet reflekterer over, hvorvidt det er det rigtige at gøre trods eventuelle be-
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tænkeligheder ved samarbejdet. Igen kan sådanne risici både handle om, refleksioner over at

placere sig på den negative side af distinktionen agtelse/misagtelse, men også refleksioner over,

hvorvidt andre risici accepteres for at placere sig på den positive side af distinktionen. Analysen

vil vise eksempler på, at ministeriet tænker moralsk risiko i relation til ændring af normer og og

holdninger og endvidere i relation til virksomhederne risici forbundet med samarbejdet.

Som vi så i analysedel 1’s analyse af ministeriets moralske kommunikation, så handler det i

høj grad om at sikre debat omkring ligestilling og ændre normerne for, hvad det rigtige er. Lyk-

ke Friis bliver i et interview spurgt til, hvordan hun mener, at debatten om normer på området

vil kunne rykke tilstrækkeligt i sidste ende:

”Det kommer an på, hvordan man definerer at rykke. Hvis succeskriteriet er, at nu skal lovgiv-

ningen ændres, sådan at vi nu indfører kvoter, jamen så er det bare ikke den bane, jeg spiller

på. Det, der er mit succeskriterium, er at være med til at rykke debatten som sådan.“ (HK Han-

delsblad , 29.04.10, Lykke Friis citeret)

Vi kan således iagttage, at ministeriet ser det som værende mere risikofyldt at satse på at ændre

normer fremfor at lovgive sig til de ønskede resultater, men Lykke Friis mener omvendt, at det er

den rigtige måde at tage kampen på ligestillingsområdet op. På samme vis kan man også iagtta-

ge, at ministeriet accepterer en politisk risiko (risikoen for ikke at kunne styre virksomhederne).

Således bruges politik i en moralsk overvejelse og bliver således en moralsk risikoageren, og

ikke en politisk.

Karen Jespersen kommunikerer ligeledes i sin ministertid, at det handler om normer og hold-

ninger i relation til charteret og ligestilling generelt (Politiken, 30.03.08). Ministeren må dog

samtidig indrømme, at de norske erfaringer viser, at politisk tvang giver bedre resultater end

forventet:

”Vi er nødt til at skabe en holdningsændring, men jeg tror ikke, den vil finde sted under trusler

om kønskvotering. Det bryder jeg mig ikke om (...) Jeg må indrømme, at erfaringerne fra Norge

er mere positive, end jeg troede, de ville være (...) Men som gammel rødstrømpe tror jeg på, at
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man skal kæmpe sig til holdbare løsninger. Presset skal komme fra kvinderne selv. Indtil nu har

de tilkæmpet sig rettigheder i et mere eller mindre forstående samfund. Det er det mest holdba-

re.“ (Politiken, 30.03.08, Karen Jespersen citeret)

Ministeren kommunikerer altså her, at den rigtige måde at sikre ligestilling for kvinder er gen-

nem holdningsændringer, og ikke gennem politik. Det er her interessant, at Karen Jespersen

iagttager, at politisk tvang virker, men stadigvæk ikke vil benytte denne metode. Ministeriet

vælger således refleksivt at agere risikofyldt ved at fokusere på den moralske metode, trods ar-

gumenter for at det går hurtige med politiske metoder. Der ville være tale om fareageren, hvis

ministeriet ikke var refleksive omkring andre metoders meritter. Når ministeriet vælger at læg-

ge vægt på det moralske arbejde, så handler det netop om, at ministeriet mener, at det er den

rigtige måde at gribe problemstillingen an på – og ministeriet mener, at det ville give en større

gevinst i sidste ende. Eller som Karen Jespersen fortæller, så er det mere ”holdbart” (Politiken,

30.03.08, Karen Jespersen citeret).

Ministeriet reflekterer også i den moralske kode, når der tales om, hvad der ville ske, hvis

virksomhederne ikke lever op til kravene:

“Der er ikke nogen straf, men så er det jo lidt pinligt. Der vil blive en slags socialt pres, så de

må kridte skoene...” (Politiken, 14.10.07, Karen Jespersen citeret)

Her kommunikerer ministeriet dog ikke på egne vegne. I stedet handler det om, at virksom-

hederne placerer sig på den negative side af distinktionen agtelse/misagtelse, hvis de ikke lever

op til deres egne krav. Der er således den moralske risiko for at blive placeret på forkerte side

af distinktionen, der gør, at ministeriet tør have tillid til virksomhederne i samarbejdet omkring

charteret. Omend denne risiko i ministeriets egen iagttagelse falder på virksomhederne, så er

det ikke desto mindre ministeriet, der reflekterer over risikoen. Det at virksomhederne har den

risiko over sig, betyder at ministeriet iagttager, at risikoen for at virksomhederne lader sig lede

af egne interesser i samarbejdet mindskes. Derfor tager ministeriet risikoen i relation til den

moralske kode på sig.
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Afsnittet har vist, at ministeriet løber en refleksiv risiko i relation til den moralske kode ved at

fokusere ændringer af holdninger og normer frem for politisk tvang. Ministeriet løber risikoen,

fordi det iagttager, at risikoen er værd at løbe. Det er således tale om en refleksiv risikoageren.

Næste afsnit vil se på, hvordan ministeriet agerer risikofyldt i relation til den økonomiske kode.

4.2.3 Økonomisk risiko

Den specifikke økonomiske risiko handler ligesom med virksomhederne om, hvorvidt det kan

betale sig at indgå i samarbejdet. Mens virksomhederne tænker på egen økonomi, så må mi-

nisteriet tænke på samfundets økonomi i denne sammenhæng. Når jeg leder efter økonomisk

risiko leder jeg altså efter refleksioner over, hvorvidt der er økonomisk gevinster for samfun-

det ved at indgå i samarbejdet med virksomhederne, således at samarbejdet kan betale sig for

ministeriet. Analysen vil her vise, at ministeriet løber en refleksiv økonomisk risiko, når det

reflekterer over samfundets økonomiske gevinst ved arbejdet med flere kvinder i ledelse.

På charterets hjemmeside er charteret beskrevet som nødvendigt, fordi det netop kan betale

sig:

“Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder. Både fordi mangfoldighed

betaler sig i hver enkelt virksomhed, og fordi det betaler sig for samfundet at bruge alle res-

sourcer. ” (Minister for ligestilling, 2012)

Én af grundtankerne med charteret er altså, at det har økonomisk værdi. Lykke Friis fortæl-

ler ved sin tiltrædelse som minister, hvor hun overtager ansvaret for charteret, om risikoen ved

ikke at udnytte denne mulighed for værdiskabelse:

“Piger og drenge er født lige vakse, men vi oplever et eklatant talentspild, når man ser på,

hvor mange kvinder der når til tops. Det har Danmark simpelthen ikke råd til. Vi er med i et

hjernekapløb, hvor vi har brug for alle kompetencerne, og vi har tabt kampen på forhånd, hvis

ikke vi får sat en dagsorden, hvor alle deltager.” (Berlingske Nyhedsmagasin, 05.03.10, Lykke

Friis citeret)
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Ministeriet taler her om risiko, når der kommunikeres, at landet ikke har råd til til at tabe de

kvindelige talenter på gulvet. Ministeriet kommunikerer om økonomisk gevinst både for virk-

somhederne og samfundet, men ministeriet kan ikke vente på, at virksomhederne selv tage de

nødvendige initiativer. Hvis ministeriet lod ansvaret falde alene på virksomhederne, ville der

være tale om en fareageren, idet landet ville udsættes for en fare for manglende økonomisk

gevinst, hvilket ministeriet ikke ville have kontrol over. Omvendt ved at få virksomhederne til

at indgå i samarbejdet omkring charteret, bliver det netop en risikoageren, hvor ministeriet –

populært sagt – selv sidder bag rattet og leder processen. Karen Jespersen argumenterer lige-

ledes for, at det er nødvendigt at samarbejde med virksomhederne omkring ligestilling, og at

ministeriet ikke kan klare det alene via lovgivning:

“Jeg mener bare, at det er en langt mere farbar vej at arbejde sammen med virksomhederne om

at sætte konkrete mål.” (Information, 07.03.08, Karen Jespersen citeret)

Lykke Friis fortæller også senere netop om, hvordan at virksomhederne havde brug for hjælp

til at få arbejdet i gang (Politisk-Økonomisk Udvalg, 03.05.11). Pointen om økonomisk gevinst

gentager ministeren også i andre interviews (se blandt andet Erhvervsbladet 02.12.10, og poin-

ten fremhæves også af Karen Jespersen:

“...virksomheder, der har både kvinder og mænd i ledelsen klarer sig bedre økonomisk end virk-

somheder, der kun har mænd. Derfor skal kvinderne være med, når der skal træffes beslutnin-

ger i direktionslokalet – virksomhederne må simpelthen ikke gå glip af kvindernes ressourcer.”

(Dagbladenes Bureau, 21.05.08, Debatindlæg af Karen Jespersen)

På samme vis taler Karen Jespersen også om en økonomisk risiko. Hun mener, at virksom-

hederne ikke må gå glip af den økonomiske gevinst ved kvindelige ledere, hvilket i sidste ende

også betyder økonomisk gevinst for den danske økonomi.

Afsnittet har vist, at ministeriet også løber en refleksiv risiko i relation til den økonomiske

kode. Ministeriet løber denne risiko, idet ministeriet vurderer, at det i sidste ende kan betale sig
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for samfundsøkonomien. Denne refleksion gør det muligt at dømme aktiv risikoageren, og ikke

fareageren. Næste afsnit vil konkludere på denne analyses resultater først ved hjælp af en tabel.

Hefter vil kapitlet konkludere på analysedel 1 og 2 og besvare problemformuleringens første

underspørgsmål.

4.3 Delkonklusion

Analysedel 1 og 2 har sammen fremanalyseret svaret på problemformulerings første under-

spørgsmål: hvori består det uforenelige? De to analyser har tilsammen således også fremanaly-

seret problemet ved samarbejdet, nemlig parternes uforenelighed. Først opsummeres resultater-

ne af risikoanalysen, herefter besvares problemformuleringen.

4.3.1 Risko

Tilid som blik har givet givet mulighed for at analysere, hvorvidt uforeneligheden ikke blot er til

stede efter min dom, men også hvorvidt den er til stede og er reflekteret over internt i de respek-

tive systemer. På et generelt niveau iagttager virksomhederne, at det ikke involverer de store

risici for dem at underskrive charteret, men at Charter for flere kvinder i ledelse er mere risiko-

betonet i ministeriets iagttagelse. De risici, virksomhederne hovedsagligt ser i forbindelse med

samarbejdet, omhandler deres forskellighed, og at ministeriet imod forventning har haft meget

begrænset kontakt og samarbejde med virksomhederne, men da disse risici ikke identificeres

som værende af betydelig konsekvens, indgår virksomhederne uden de store betænkeligheder

i samarbejdet. For ministeriet handler risici hovedsagligt om, at de ikke har kontrol over virk-

somhedernes indsats, og at alt foregår på frivilligt basis.

På et kodespecifikt plan, løber virksomhederne en refleksiv risiko i relation til deres koder øko-

nomi og moral, mens ministeriet ligeledes løber en risiko i relation til deres koder politik, moral

og økonomi. Nedenstående tabel opsummerer de kodespecifikke risici.
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Virksomhederne	   Liges/llingsministeriet	  

Økonomisk	  risiko:	  kan	  det	  
betale	  sig?	  

	  

Poli-sk	  risiko:	  mistes	  
styringen?	  

Moralsk	  risiko:	  er	  det	  det	  
rig1ge?	  

	  

Moralsk	  risiko:	  er	  det	  det	  
rig1ge?	  

Økonomisk	  risiko:	  kan	  det	  
betale	  sig?	  

	  

Figur 4.1: Reflekteret risiko.

Analysen har vist, at der er forskel på den form for risiko virksomhederne og ministeri-

et løber. Risiko inden for moralsk kommunikation er en anden slags risiko end inden for den

økonomiske eller politiske. Analysen har ikke blot vist, at de analyserede parter løber en ge-

nerel risiko, men at de løber deres kodespecifikke risici, fordi der er henholdsvis økonomiske,

moralske og politiske fordele derved. Virksomhederne løber en refleksiv økonomisk risiko, idet

de accepterer de økonomiske omkostninger i forbindelse med charteret, fordi de vurderer, at

det i sidste ende kan betale sig. De løber en moralsk risiko, når de reflekterer over, at arbejdet

med charteret også sætter dem i situation, hvor de risikerer misagtelse for deres indsats, men de

tager denne risiko på sig i forventning på en større moralsk gevinst (agtelse) i sidste ende. Mini-

steriet løber de samme risici ud fra tilsvarende refleksioner som virksomhederne, eksempelvis

når de accepterer en politisk risiko i relation til manglen på styring for at gøre det moralske

rigtige i dets iagttagelse, da det i sidste ende forventes at give en større moralsk gevinst (ag-

telse). Ministeriet løber desuden en politisk risiko, når de giver slip på styringen ved at gøre

charteret frivilligt, men dette gøres refleksivt, da virksomhederne ledes til samarbejdet gennem

frivillighed, hvilket i sidste ende giver politisk gevinst for ministeriet.
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4.3.2 Uforeneligheden

Analysedel 1-2 har vist, at parterne ud fra en Luhmaniansk betragtning er uforenelig i relation

til deres kodificerede forskelle, idet de kommunikerer igennem forskellige kommunikations-

logikker. Vi kunne iagttage, at virksomhederne i høj grad har en økonomisk kommunikation

og agenda omkring charteret, mens ministeriet i højere grad har en politisk kommunikation og

agenda. Det samme samarbejde bliver således italesat på vidt forskellig vis af samarbejdets par-

tere, hvorfor det er muligt for os at dømme uforenelighed. Uforeneligheden bliver også tydelig i

relation til parternes risikorefleksioner. Begge parter iagttager samarbejdet med den anden som

værende risikofyldt, eksempelvis når ministeriet reflekterer over det at miste styringen af virk-

somhederne, og når virksomhederne reflekterer over risiko for, at ministeriet tager den rigide

politiske rolle på sig i det ellers frivillige samarbejde.

Analysen har således vist, at det uforenelige består både i kommunikationen om og risikore-

fleksioner over samarbejdet. Dette betyder ikke, at parterne ikke vil forenes. Det betyder der-

imod, at de vil forene via uforenelighed. Det vil sige, at de vil samarbejde, velvidende, at de

ikke kan samarbejde. Uforeneligheden bliver således et problem for parterne. Analysedel 3 vil

vise, hvordan virksomhederne og ministeriet iagttager deres egne løsninger derpå, således at det

bliver muligt for begge parter at opnå de ønskede effekter af Charter for flere kvinder ledelse.
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Mens to foregående analyser har besvaret problemformuleringens første underspørgsmål ved at

analysere parternes uforenelighed, vil denne sidste analysedel besvare det andet underspørgsmål,

nemlig: Hvori består effekten hos de uforenelige parter, når de forenes? Den måde, hvorpå jeg

dømmer effekt, er forskelle mellem løsninger. Derfor vil den iagttagelsesledende forskel være

forskelle mellem løsninger. Teubners hybridbegreb, som blev præsenteret i kapitel 2, vil være

det bærende blik i denne analyse. Mens analyserne indtil nu har vist et uforenelighedsproblem,

vil denne analyse vise, at samarbejdet omkring Charter for flere kvinder i ledelse har en række

effekter, fordi parterne er uforenelige, og vil således fremanalysere organisationernes løsning

på uforeneligheden. Vi har iagttaget, at virksomhederne og Ligestillingsministeriet vil forene

via uforenelighed. De vil samarbejde, velvidende at de ikke kan samarbejde. Selve samarbej-

det starter på denne måde i et paradoks. Teubners hybridbegreb gør det muligt at iagttage dette

paradoks, og giver os blik for de løsninger, som virksomhederne og ministeriet benytter for at

indgå i samarbejdet på trods af deres uforenelighed. Analysen har endvidere indtil nu vist, at

både ministeriet og virksomhederne kommunikerer forskellige koder på samme tid, hvilket ska-

ber interne paradokser i organisationerne, eksempelvis er det et paradoks både at være moralsk

og økonomisk på én og samme tid. Oscillering mellem koderne er løsning på de interne para-

dokser. Med oscillering menes der evnen til at svinge mellem forskellige områder, eksempelvis

at svinge mellem kommunikationens værdier. Når begge parter er i stand til at oscillere, løser
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de deres interne paradokser, hvilket skaber interne effekter hos organisationer, som analysen vil

fremanalysere.

Analysedel 3 vil, i modsætning til de forrige, ikke trække megen ny empiri ind, men vil i højere

grad være et blik, der ser tilbage på analysedel 1-2. Analysen vil ligesom de foregående star-

te med en analyse af virksomhedernes løsninger (5.1), for derefter at analysere ministeriets

løsninger (5.2). Efter analysen vil der være en delkonklusion, der først illustrerer analysens

resultater ved figur 5.1, hvorefter problemformuleringens andet underspørgsmål besvares og

illustreres med eksempler i figur 5.2, som er en videreudvikling af den foregående figur (5.3).

5.1 Virksomhedernes løsning

I dette afsnit vil jeg forsøge at fremanalysere Coop, Deloitte samt IBM’s løsninger på uforene-

ligheden mellem dem og ministeriet. Afsnittet vil vise, hvordan virksomhederne er i stand til

at oscillere mellem deres kodificerede forskelle og således kommunikerer hybridt. Virksomhe-

derne vil samarbejde med ministeriet, velvidende at de ikke kan samarbejde. Når der alligevel

er mulighed for at samarbejde, starter samarbejdet i et paradoks, forstået på den måde, at sam-

arbejdets umulighed er dets mulighed. Som nævnt i kapitel 2, så foreslår Luhmann at skjule

paradokset som løsning på sådanne problemer (Knudsen 2012; Thyssen 1997). Teubner fore-

slår derimod hybriditet, som i stedet fremhæver paradokset og lader kommunikationen skifte

mellem dens værdier (Teubner 1996;Teubner 2006). Den hybride kommunikation er kende-

tegnet ved en dobbelt attribution, hvor modsætninger kommunikeres samtidig. I analysen af

virksomhedernes kommunikation fandt vi to koder: den økonomiske og den moralske. Jeg vil

derfor her se på, hvorvidt virksomhederne kommunikerer disse to koder samtidig og således

kommunikere hybridt ved at oscillere mellem de to forskellige forskelle. Med andre ord, hvor-

vidt virksomhederne oscillerer mellem økonomisk og moralsk kommunikation.
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5.1.1 Oscillering mellem moral og økonomi

Dette afsnit vil vise, at virksomhederne reflekterer over forskellen mellem det moralske og det

økonomiske, når de tænker økonomisk. Jeg dømmer, at der er tale om økonomisk tænkning, når

det moralske hives ind som tilføjelse. Således at der under økonomi står moral/økonomi i en

luhmaniansk forskelstænkning. Afsnittet vil også vise, at virksomhederne reflekterer over sam-

me forskel, når de tænker moralsk. På samme vis som før, så er der er tale om moralsk tænkning,

når det økonomiske tilføjes i kommunikationen. Således at der under moral står moral/økonomi.

Dette illustreres til sidst i kapitlet ved figur 5.1.

Moralsk/økonomisk refleksion i økonomisk tænkning

Følgende vil vise, hvordan virksomhederne reflekterer over forskellen mellem moral og økono-

mi, når de tænker økonomisk. Nedenstående citat fra Deloitte viser, hvordan at de økonomiske

fordele med charteret reflekteres over i relation til det moralske, når der spørges ind til økono-

miske argumenter for deltagelse i samarbejdet:

“Ja. Ja, og så plus det, at vi har en holdning. Vi har en stærk holdning om, at det skal være

lige (...) Så vores diversitet afhænger af, hvor meget vi kan sætte forskellige tanker, ideer og alt

muligt i spil i forhold til kunder, og også hvordan vi kan innovere og alt muligt andet.” (Deloitte,

2012, l.341-46)

Det betyder noget for virksomhedens bundlinje at være aktiv i relation til kvinder i ledelse, og

det moralske inddrages i refleksionerne derom, hvilket gør det muligt for os at iagttage en oscil-

lering mellem de to koder. Forskellen mellem det økonomiske og det moralske bliver således

ikke en omverdensforskel, men en forskel internt i virksomheden.

Virksomhedernes evne til at oscillere gør det muligt at håndtere det interne paradoks. Ana-

lysen af ministeriets kommunikation vil netop også vise dets evne til at kommunikere hybridt.

Når begge parter kommunikerer hybridt, så bruges paradokset aktivt til at gøre det umulige

muligt (Thyssen, 1997). Dette citat fra Coop viser klart, hvordan virksomheden er i stand til

oscillere mellem de to forskelle: “Men på den anden side, så er vi en mangfoldig virksomhed
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og ansvarlig virksomhed, som gerne vil sikre denne her større mangfoldighed, og vi tror på, at

flere kvinder i de respektive ledergrupper, uden at der skal være kvoter, vil være med til at skabe

bedre resultater.” (Coop, 2012, l.416-18)

Her kommunikerer Coop, at det at gøre det moralsk rigtige giver økonomisk gevinst for virk-

somheden. Virksomheden oscillerer mellem forskellene, hvilket gør det muligt for os at iagttage

en hybrid kommunikation.

Moralsk/økonomisk refleksion i moralsk tænkning

Dette afsnit vil nu vise, hvordan virksomhederne reflekterer over forskellen mellem moral og

økonomi, når de tænker moralsk. Citatet her fra IBM viser netop virksomhedens evne til oscil-

lerer mellem den moralske og økonomiske forskelstænkning, når de kommunikerer moralsk:

“...jamen vi ønsker det, fordi vi synes, at det er rigtigt, og fordi vi tror på, at vi får en bedre

virksomhed, hvis vi afspejler det samfund, vi er i. (...) Medarbejdere, der tænker bredere, fordi

mangfoldighed, ved vi jo, giver basis for det. Så det er derfor, at vi gør det. Vi synes, at det er

rigtigt at gøre.” (IBM, 2012, l.278-82)

Vi kan her iagttage, at forskellen mellem moral og økonomi bliver reflekteret over, når der

tænkes i moral. Vi kan iagttage dette, når virksomheden fortæller, at de indgår i dette arbejde,

fordi at det er det rigtige at gøre – og at det også giver økonomisk mening – men at det er fordi,

at det er det moralsk rigtige, at vi virksomheden arbejder med kvinder i ledelse. Altså en genind-

trædelse af forskellen mellem forskellen, hvor der er økonomiske fordele ved at handle moralsk.

Vi kan således iagttage både en forskelstænkning i have/ikke have og i agtelse/misagtelse. Virk-

somheden er klar over dette, men bruger netop disse forskelle aktivt til at kommunikere to typer

forskelle på én gang. Vi kan altså iagttage en hybrid kommunikation, hvilket, Teubner jo netop

mener, er den mest konstruktive brug af kommunikationens paradoks (Teubner, 2006).

Coop kommunikerer på samme vis moralsk, og viser en forskelstænkning mellem moral og

økonomi, når de her fortæller, at de arbejder med charteret, fordi det gør både en økonomisk og

68 of 143 KAPITEL 5. EFFEKTANALYSE



5.1. VIRKSOMHEDERNES LØSNING

en moralsk forskel for virksomheden:

“Vi tror grundlæggende på, at mangfoldighed er med til at gøre en forskel – både i forhold til

resultater, men også i forhold til medarbejdertrivsel, og det kan vi faktisk se i nogle af vores

butikker. Vi kan se, at det, at der er flere kvinder ude i visse typer af butikker, er med til at skabe

en bedre bundlinje, og en bedre medarbejdertilfredshed.” (Coop, 2012, l.95-98)

I Coops kommunikation, kan vi således iagttage, at forskellen mellem koderne er en forskel

internt i organisationerne. Virksomheden oscillerer mellem de to koder og gør dette gnidnings-

frit ved at netop at lade paradokset træde tydeligt frem, idet modsætningen mellem de to koder

kommunikeres samtidig. Vi kan således iagttage en hybrid strategi i stedet for Luhmanns afpa-

radokseringsstrategi, hvor virksomheden omvendt ville forsøge at skjule dette paradoks mellem

modsætningerne.

IBM fortæller her, at det handler om, at det er det moralsk rigtige at få flere kvinder i ledel-

se, men at det økonomiske alligevel er relevant:

“... det synes vi, at vi må gøre noget ved, for så vidt det er muligt. Vi ønsker selvfølgelig ikke,

og det er der nok ikke nogen, der gør, at gå på kompromis med kompetencer. Altså det er det,

der kommer forud for alt. Men der er alligevel nogle ting, der gør, at det er nødvendigt, at have

fokus på det her område.” (IBM, 2012, 147-50)

Virksomheden kommunikerer netop om økonomi, når de reflekterer over vigtigheden af medar-

bejderes kompetencer. Der er således denne oscillering mellem det økonomiske og det moral-

ske, der gør kommunikation hybrid. Deloitte kommunikerer ligesom de andre to virksomheder

både moralsk og økonomisk på samme tid i deres moralske kommunikation (Deloitte, 2012,

l.349-54)

Nedenstående citat fra Coop viser et lignende eksempel på, at virksomheden kommunikerer

moralsk, men samtidig reflekterer over forskellen mellem økonomi og moral, når de erkender,

at det at gøre det moralske rigtige også har økonomiske gevinster:
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“Vi er Danmarks største private virksomhed, så vi spiller en stor rolle. Og det er blandt andet

det ansvar, vi tager på os, ved at gå ind i det her. (...) og det er igen, kan vi få markedet, altså få

rekrutteringsmarkedet, få menneskerne til at se, at detailhandlen er faktisk ret attraktiv. Der er

nogle gode muligheder for karriere.” (Coop, 2012, l.454-58)

Coop lægger ud med et moralsk argument for deltagelse i Charter for flere kvinder i ledel-

se, men kommer alligevel til at reflekterer over de økonomiske fordele ved at få flere kvinder

i ledelse: at det at være rollemodel inden for området gør virksomheden attraktiv for nogle af

de talenter, de gerne vil rekruttere, således at det også er økonomisk fordelagtigt at gøre det

moralsk rigtige. En pointe, der også fremhæves af IBM (IBM, 2012, l.127-34)

Dette afsnit har således vist, hvordan virksomhederne bruger det at oscillere mellem det økono-

miske og moralske som løsning på deres interne paradokser og således uforenelighed mellem

dem og ministeriet. Afsnittet har vist, hvordan virksomhederne reflektere over forskellen mel-

lem økonomi og moral, både når de kommunikerer økonomisk og moralsk. Næste del af kapitlet

vil se på ministeriets hybride kommunikation.

5.2 Ligestillingsministeriets løsning

I dette afsnit vil jeg forsøge at fremanalysere ministeriets løsninger på uforeneligheden. Afsnit-

tet vil vise, hvordan ministeriet er i stand til at oscillere mellem deres kodificerede forskelle

og således kommunikerer hybridt på samme vis, som kapitlet tidligere har vist, at virksomhe-

derne gør. Som de foregående delanalyser også viste, så har ministeriet fire koder i spil i deres

kommunikation omkring Charter for flere kvinder i ledelse. For at gøre analysen læsevenlig vil

afsnittet inddeles efter hvilke koder, der oscilleres imellem, og herunder hvordan forskelstænk-

ning bruges i relation til én af koderne. I empirien kan vi finde oscilleringer mellem politik,

moral, omsorg og moral på forskellig vis. Analysen resultater opsummeres i figur 5.1 i delkon-

klusionen.
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5.2.1 Oscillering mellem politik og moral

Dette afsnit vil vise, at ministeriet reflekterer over forskellen mellem det moralske og det poli-

tiske – når det tænker politisk. Således at der under politik står politik/moral i en luhmaniansk

forskelstænkning. Der er tale om politisk tænkning, når det moralske er en tilføjelse.

Politisk/moralsk refleksion i politisk tænkning

Forestående vil nu vise, hvordan ministeriet reflekterer over forskellen mellem politik og moral,

når det tænker politisk. Som nævnt flere gange, så har Charter for flere kvinder i ledelse fået en

del kritik med på vejen, især af den tidligere opposition, der også kaldte Lykke Friis i samråd i

forbindelse med evalueringen af charteret. Til samrådet kommunikerer oppositionen i moralsk

kode ved at misagte ministeriet håndtering af evalueringen. I Lykke Friis svar derpå kan vi iagt-

tage en oscillering mellem moral og politik:

“Når man skriver under på et charter, så det har altså også den bindende karakter, at man skal

være villig til at lade sig se efter i kortene, ja. Det er jo det, der er hele udgangspunktet. Er det

ikke god skik, at ligestillingsafdelingen hyrer et uafhængigt revisionsfirma, PWC, til at foreta-

ge en evaluering. Er det ikke god skik, at der nedsættes et beslutningsboard, hvor der indgår

3 personer. En der repræsenterer de offentlige virksomheder, en der repræsenterer de private

virksomheder, og ja en fra ligestillingsafdelingen. Er det ikke god skik, jeg spørger? Det er det

hos mig. At der er en dialog, hvor man diskuterer sig måltal – det er jo præcis det, der er blevet

gjort. Som en del af dialogen har nogle virksomheder sagt farvel og tak. Det viser jo så også, at

charteret har en forpligtende karakter.” (Politisk-Økonomisk Udvalg, 03.05.11, m.48.13-50.29)

Overstående citat viser, hvordan ministeriet kommunikerer politisk, når ministeren taler om

charterets bindende karakter, således at vi kan iagttage distinktionen styrer/styret. Samtidig

oscillerer Lykke Friis til den moralske kode, når hun taler om god skik, hvor hun afviser op-

positionens kommunikation, der placerer ministeriet på den negative side af distinktionen ag-

telse/misagtelse. Ministeren mener nemlig, at ministeriet gør det moralske rigtige i relation til

charteret, hvilket har positive politiske effekter.
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5.2.2 Oscillering mellem politik og omsorg

Dette afsnit vil analysere, hvordan ministeriet reflekterer over forskellen mellem det politiske og

omsorgsmæssige, når de tænker henholdsvis i politik og omsorg. Vi vil således i figur 5.1 til slut

i kapitlet se, at der under politik står politik/omsorg, samtidig med at der under omsorg også står

politik/omsorg. Der dømmes politisk tænkning, når omsorg er en tilføjelse i kommunikationen,

mens der dømmes omsorgstænkning, når det politiske bliver en tilføjelse.

Politisk/omsorgsrefleksion i politisk tænkning

I dette afsnit kan vi iagttage, hvordan ministeriet reflekterer over det politiske og omsorgs-

mæssige, når det tænker politik. Nedenstående citat er fra samrådet i PØU omkring charterets

evaluering og viser, hvordan ministeren oscillerer mellem politik og omsorg:

“Nogle mener, at det ikke er forpligtende at skrive under. Men det er jo netop forpligtende der-

hen, at gøre det, man har forpligtet sig på. Man skal lave måltal og en baselinerapport, og man

skal også være villig til at lade nogen kigge én efter i kortene. Derfor er det vigtigt at gøre klart,

hvad det er i den sidste instans, der skal offentliggøres. Det er også vigtigt med hensyn til char-

teret, at det er et redskab for virksomhederne, så de [med tryk] kan styrke deres mangfoldighed.

Derfor for mig at se, er det vigtige her, at evalueringen ser på, at har de opfyldt deres delmål,

har de opfyldt de måltal, der er i en udvalgt periode, men også hvad er de gode eksempler. Kan

vi lære noget af hinanden.” (Politisk-Økonomisk Udvalg, 03.05.11, m.34.20-35.56)

Ministeren lægger tryk på charterets forpligtende karakter, og kommunikerer således i den poli-

tiske distinktion styrer/styret, og samtidig fortæller hun også, at charterets skal være et redskab

og en hjælp for virksomheder, hvilket gør det muligt også at iagttage omsorgskoden. Omsorgen

giver således politiske effekt, idet omsorgen bliver et slags styringsværktøj for ministeriet, der

kan hjælpe virksomhederne i ministeriets ønskede retning, fremfor at styre dem i denne retning.

Karen Jespersen kommunikerer på samme vis hybridt i nedenstående citat, når hun svarer på

spørgsmålet om, hvorvidt ministeren ikke selv er utålmodig efter at få flere kvinder i ledelse:

“Det er jeg også selv. Jeg mener bare, at det er en langt mere farbar vej at arbejde sammen
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med virksomhederne om at sætte konkrete mål (...) Det er planen, at charteret skal indeholde

ambitiøse mål og måltal for arbejdet med kvinder og ledelse, så vi kan opnå synlige resultater.”

(Information, 07.03.08, Karen Jespersen)

Ministeren fortæller i overstående, at charteret netop søsættes som politisk værktøj for at lede

virksomhederne på rette vej, hvilket gør kommunikationen politisk, men fremhæver alligevel at

samarbejdet og det at hjælpe virksomhederne på rette vej er den bedste løsning. Inger Støjberg

siger i 2009 på samme vis til Politiken, at charterets succes netop viser, at det er bedre tilskynde

og opmuntre virksomheder end at tvinge politiske krav igennem (Politiken 28.12.09). Vi kan

således iagttage samme refleksion over forskellen mellem moral og politik hos ministeren, der

efterfølger Karen Jespersen.

Politisk/omsorgsrefleksion i omsorgstænkning

I dette afsnit kan vi iagttage, hvordan ministeriet også reflekterer over politik og omsorg, når

de tænker omsorg. Vi kan her iagttage, hvordan ministeriet reflekterer over forskellen mellem

politik og omsorg, når de tænker omsorg:

“Hvis jeg på nogen måde kan være med til at facilitere nogle af de ting, som virksomhederne

efterspørger, så er det noget af det, man kunne lægge ind i ’Charter for flere kvinder i ledelse’

(...) Jeg tror på opmuntring og et kærligt skub og i det hele taget talentpleje. Det tror jeg mere

på end et rigidt system, hvor jeg skal sidde med om bordet inde i direktionslokalerne. Det tror

jeg, virksomhederne gerne vil have sig frabedt.” (Altinget, 23.09.09, Inger Støjberg citeret)

Vi kan tydeligt iagttage omsorgskodens distinktion hjælp/ikke hjælp i overstående citat, når

ministeren taler om, hvordan charteret er med til at hjælpe virksomhederne. Vi kan samtidig

se, hvordan der reflekteres over forskellen mellem omsorg og politik, når ministeren taler om

ikke at ville repræsentere et rigidt system, der forsøger at styrer virksomhederne, men samtidig

gerne vil give et kærligt skub, hvilket jo er en type styring. Denne oscillering mellem forskellen

mellem forskellene gør det muligt at iagttage en hybrid kommunikation.
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Afsnittet har nu vist, hvordan ministeriet er i stand til at oscillere mellem det politiske og det

omsorgsmæssige, både når det tænker i politik og omsorg. Næste afsnit vil analysere, hvordan

ministeriet oscillere mellem økonomi og moral.

5.2.3 Oscillering mellem økonomi og moral

Denne sidste del af analysen vil vise, hvordan ministeriet oscillerer mellem det økonomiske og

det moralske. Oscillering sker her så hurtigt, at vi inden for samme citat kan iagttage, hvordan

det først bruges i en økonomisk og derefter moralsk tænkning.

Nedenstående citat er fra Ligestillingsministeriets præsentation af charteret, hvor ministeriet

redegør for, hvorfor det er nødvendigt at fokusere på kvinder i ledelse, og således hvorfor char-

teret er nødvendigt:

“Talent og potentiale går tabt, hvis vi kun rekrutterer ledere blandt halvdelen af befolkningen –

og det gælder både til ledelse og bestyrelser. Det kan svare sig økonomisk for virksomhederne

at fokusere på at få kvinder i ledelse. Alle skal have lige muligheder på arbejdsmarkedet. De

kulturer, som hindrer kvinder i at gøre karriere på lige fod med mænd, skal ændres.” (Minister

for ligestilling, 10.09.09)

Den første del af citatet kommunikerer økonomisk, idet vi kan iagttage den økonomiske ko-

de have/ikke have. Omvendt kommunikerer den sidste del af citatet moralsk. Vi kan nemlig

iagttage den moralske kode agtelse/misagtelse, når ministeriet skriver, at kulturene, der hindrer

kvinders karriere, skal ændres. Citatet illustrerer således både, hvordan at det moralske kan give

økonomiske effekter, samtidig med at det økonomiske også kan give moralske effekter.

Afsnittet har nu vist et eksempel på, hvordan ministeriet også er i stand til at oscillere mellem

det moralske og det økonomiske, både når det tænker i moral og økonomi. Næste afsnit vil først

opsummere hele kapitlets resultater, hvorefter problemformuleringens andet underspørgsmål

besvares.
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5.3 Delkonklusion

Analysedel 3 har ved at fremanalysere ministeriets og virksomhedernes hybride kommunika-

tion besvaret problemformuleringens andet spørgsmål: hvori består effekten hos de uforenelige

parter, når de forenes? Først opsummeres resultaterne af analysen, herefter hvordan disse gør

det muligt at dømme, hvori effekten består.

5.3.1 Oscillering

Teubners hybridbegreb har gjort det muligt at iagttage, hvordan både ministeriet og virksomhe-

derne oscillerer i mellem deres koder. Dette er illustreret ved nedenstående figur:

Virksomhederne	   Liges/llingsministeriet	  

Økonomi	  
moral	  /	  økonomi	  

	  

Moral	  
moral	  /	  økonomi	  

Poli-k	  
poli-k	  /	  moral	  

Moral	  	  
poli-k	  /	  moral	  

	  

Poli-k	  
poli-k	  /	  omsorg	  

	  

Omsorg	  
poli-k	  /	  omsorg	  

	  

Økonomi	  
økonomi	  /	  moral	  

Moral	  
økonomi	  /	  moral	  

	  

Figur 5.1: Oscillering mellem koder.

Vi kan her se, at virksomhederne oscillerer mellem deres to kommunikationskoder økonomi

og moral, både når de tænker i økonomi og moral, illustreret i den blå side af figuren. Ministe-

riet oscillerer mellem dets koder politik, moral, omsorg og økonomi, illustreret i den røde side

af figuren. Der blev fundet empiriske eksempler på, at ministeriet oscillerer mellem politik og

moral, når det tænker politisk. Det var muligt at iagttage refleksioner over forskellen mellem
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politik og omsorg, når ministeriet tænker i begge koder. Til sidst viste analysen også, at mi-

nisteriet oscillerer så hurtigt mellem økonomi og moral, at vi kan iagttage refleksionen både i

relation til økonomisk eller moralsk tænkning inden for samme citat.

5.3.2 Effekt

Analysen her har vist, at der er en effekt af charteret, og denne kan iagttages internt i organi-

sationerne. Teubners hybridbegreb har gjort det muligt at iagttage dobbeltattribution og oscille-

ring mellem kommunikationens værdier. Analysen har vist, at forskellen mellem koderne er en

forskel internt i organisationerne. Effekten består først i muligheden for modstridende selvfrem-

stillinger på samme tid. Når virksomhederne oscillerer mellem deres koder, så har det effekt i

forhold til at kunne fremstå både moralsk og økonomisk. Når ministeriet oscillerer, så har det

effekt i forhold til at kunne fremstille sig politisk, moralsk, omsorgsfuld og økonomisk på én og

samme tid. Vi iagttager således ikke én større effekt på ligestillingsområdet (PwC 2010), men

i stedet en række interne selvfremstillingseffekter. Således kan vi iagttage flere effekter end på

blot den ene, der var intentionen, nemlig ligestilling. Analysedel 3 har vist dobbelteffekt for

virksomhederne - både økonomisk og moralsk effekt. I relation til ministeriet er der fremanaly-

seret firedobbelt effekt - både politisk, moralsk, omsorgsmæssig og økonomisk.

Analysen har desuden vist, at de forskellige koders logikker ikke står i vejen for hinanden.

Det er netop muligt at have eksempelvis økonomisk effekt, uden at denne står i vejen for det

moralske, hvilket Luhmann ellers argumenter for. Luhmann sætter et skel mellem koderne, og

mener de står i vejen for hinanden (Luhmann, 2000). Brunsson (2003) argumenter endvidere

for, at det ikke er sandsynligt have eksempelvis både moralsk og økonomisk succes på samme

tid1. I denne analyse kan vi omvendt iagttage, at modsætninger kan være en produktiv ressour-

ce. De forskellige logikker står ikke i vejen for hinanden. Tværtimod betyder organisationernes

evne til at oscillere, at de kan dobbeltattribuere og have effekt på flere områder samtidig, uden

at disse står i vejen for hinanden. Dette er effekten af selvfremstillingerne, der gør det tydeligt

at iagttage, hvori effekten består. Oscilleringerne er en produktiv ressource, idet virksomheder-

ne kan hævde, at de gør noget både økonomisk og moralsk. For at tage et af de mest åbenlyse
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eksempler fra analysen, så kan vi se, at det at oscillere mellem moral og økonomi bruges pro-

duktivt, når Coop kommunikerer, at de arbejder med charter for at sikre mangfoldighed, idet at

de gerne vil være en ansvarlig virksomhed (moral), men at være en ansvarlig virksomhed også

skaber økonomisk resultater for virksomheden. Således giver det at handle moralsk også øko-

nomiske gevinster. Ministeriet bruger også oscilleringerne produktivt. Eksempelvis gør oscil-

leringen mellem politik og omsorg det muligt for ministeriet at bruge det at hjælpe (omsorg)

som en slags styringsværktøj, der leder virksomhederne til at deltage i charteret og selv tage de

tiltag, som ministeriet ellers kunne lovgive sig frem til. Således kan omsorg bruges i stedet for

styring og bliver en særdeles produktiv ressource for ministeriet. Vi ser også oscilleringen som

en produktiv ressource for ministeriet, når det bruger økonomiske argumenter om rekruttering

i forbindelse med charteret, hvilket samtidig giver en moralsk gevinst ved at skabe en (efter

ministeriets mening) nødvendig kulturændring. Oscilleringerne som produktiv ressourcer er il-

lustreret og eksemplificeret i nedenstående figur.
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Virksomhederne	   Liges/llingsministeriet	  

Økonomi	  
moral	  /	  økonomi	  

	  
Eksempel:	  Coop	  bruger	  
charteret	  som	  noget	  moralsk,	  
der	  skaber	  økonomisk	  gevinst.	  
Det	  moralske	  rig=ge	  bruges	  
produk=vt	  =l	  at	  skabe	  	  
økonomiske	  resultater	  (side	  61)	  	  

	  

Moral	  
moral	  /	  økonomi	  

	  
Eksempel:	  DeloiCe	  bruger	  
charterets	  økonomiske	  fordele	  
(bedre	  medarbejdere)	  =l	  skabe	  
den	  virksomhed,	  de	  ønsker	  at	  
være	  moralsk.	  Det	  økonomiske	  
bruges	  produk=vt	  =l	  at	  skabe	  
moralske	  goder	  (side	  61)	  

	  

Poli=k	  
poli-k	  /	  moral	  

	  
Eksempel:	  Lykke	  Friis	  bruger	  det	  
at	  ændre	  den	  moralske	  debat	  
som	  en	  måde	  at	  lede	  
udviklingen	  den	  	  vej,	  ministeriet	  
ønsker.	  Det	  moralske	  bliver	  
således	  et	  slags	  styringsværktøj	  
(side	  66)	  	  

Moral	  	  
poli-k	  /	  moral	  

	  

Poli=k	  
poli-k	  /	  omsorg	  

	  
Eksempel:	  Ministeriet	  bruger	  
det	  at	  hjælpe	  virksomhederne	  
(omsorg)	  som	  et	  
styringsværktøj,	  der	  leder	  dem	  
den	  vej,	  ministeriet	  ønsker	  (side	  
67)	  	  

	  

Omsorg	  
poli-k	  /	  omsorg	  

	  
Eksempel:	  Inger	  Strøjberg	  
bruger	  styring	  (kærligt	  skub)	  =l	  
at	  hjælpe.	  Styringen	  bruges	  
således	  omsorgsfuldt	  (side	  68)	  

	  
	  

Økonomi	  
økonomi	  /	  moral	  

	  
Eksempel:	  Når	  ministeriet	  	  
arbejder	  for	  moralske	  
ændringer,	  der	  også	  giver	  
økonomiske	  gevinster.	  Det	  
moralske	  bliver	  således	  en	  
produk=v	  ressource	  for	  det	  
økonomiske	  (side	  69)	  	  

Moral	  
økonomi	  /	  moral	  

	  
Eksempel:	  Ministeriet	  bruger	  
økonomiske	  argumenter	  om	  
rekruCering	  i	  forbindelse	  med	  
charteret,	  hvilket	  sam=dig	  giver	  
en	  moralsk	  gevinst	  ved	  at	  skabe	  
en	  kulturændring	  (side	  69)	  	  

Figur 5.2: Oscillering som produktiv ressource.

Analysen har således vist, at effekten hos de uforenelige parter består i produktive interne

effekter. Vi kan derfor iagttage, at samarbejdet lykkes, fordi at det mislykkes, idet der opstår en

række produktive effekter for parterne i samarbejdet.

Analysedel 1-3 fremanalyseret svarene på problemformuleringens to underspørgsmål. Næste

kapitel vil konkludere på analyserne i deres helhed og besvare det overordnede spørgsmål:

Hvordan kan man iagttage de samarbejdseffekter, der opstår, når to umiddelbart uforenelige

parter forenes i samarbejdet omkring Charter for flere kvinder i ledelse?
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Specialet har underspøgt problemformuleringen: Hvordan kan man iagttage de samarbejdsef-

fekter, der opstår, når to umiddelbart uforenelige parter forenes i samarbejdet omkring Charter

for flere kvinder i ledelse? Problemformuleringen er blevet operationaliseret ved konstruktion

af en analysestrategi med basis i Luhmanns funktionel metode, og er blevet besvaret ved hjælp

af to underspørgsmål.

Underspørgsmål 1 hvori består det uforenelige? er blevet undersøgt og besvaret i analysedel

1 og 2. Analysedel 1 viser, at parternes uforenelighed består i, at virksomhederne og ministe-

riet benytter forskellige kodificerede forskelle i deres kommunikation omkring charteret. Virk-

somhederne kommunikerer igennem den økonomiske og den moralske kode, mens ministeriet

kommunikerer gennem koderne politik, moral, omsorg og økonomi. Selve charteret italesættes

således på forskellig vis samarbejdsparterne i mellem. Analysedel 2 viser, at uforeneligheden

ikke blot er til stede som blinde pletter, men at den er til stede og reflekteret over internt i syste-

merne. Virksomhederne og ministeriet agerer risikofyldt i samarbejdet både på et generelt plan

og i relation til deres specifikke koder. De risici, som virksomhederne på et generelt plan iagt-

tager i relation til samarbejdet, handler om deres umiddelbare forskellighed og den manglende

kontakt fra ministeriets side. Mens ministeriets iagttagelser af risiko på et overordnet plan hand-

ler om manglende styring af virksomhederne i samarbejdet. Virksomhederne løber en refleksiv
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økonomisk risiko, når de eksempelvis accepterer omkostningerne i forbindelse med charteret,

fordi de vurderer, at det i sidste ende kommer til at betale sig. De løber en moralsk risiko, når

de reflekterer over, at arbejdet med charteret også sætter dem i situation, hvor de kan få kritik

(misagtelse) for deres indsats, men de tager risikoen på sig i forventning på en større moralsk

gevinst (agtelse) i sidste ende. Ministeriet løber de samme risici ud fra tilsvarende refleksio-

ner som virksomhederne, eksempelvis når de accepterer en politisk risiko (manglen på styring)

for at gøre det moralske rigtige i deres iagttagelse, da det i sidste ende forventes at give en

større moralsk gevinst (agtelse). Ministeriet løber desuden en politisk risiko, når de giver slip

på styringen ved at gøre charteret frivilligt, men dette gøres refleksivt, da virksomhederne ledes

til samarbejdet gennem frivillighed, hvilket i sidste ende vurderes at give politisk gevinst for

ministeriet. De to analyser konkluderer således til sammen, at uforeneligheden består i parter-

nes forskellige kommunikation, og dette desuden er reflekteret over internt i organisationerne.

Således er uforenelighedsproblemet ved samarbejdet blevet tydeliggjort.

Underspørgsmål 2 Hvori består effekten hos de uforenelige parter, når de forenes? er blevet un-

dersøgt og besvaret i analysedel 3. Analysen viser, at effekten af charteret kan iagttages internt

i ministeriet og i virksomhederne. Effekten består i muligheden for forskellige selvfremstillin-

ger på samme tid, idet parterne er i stand til at oscillere mellem kommunikationens værdier.

Analysen viser således en firedobbelt effekt hos ministeriet, idet der er mulighed for at fremstå

både politisk, moralsk, omsorgsfuld og økonomisk, mens vi kan iagttage en dobbelteffekt hos

virksomhederne, der både er i stand til at være moralske og økonomiske i deres selvfremstilling

på samme tid. Analysen viser endvidere, at disse forskellige koders logikker ikke står i vejen for

hinanden, men i stedet bliver en produktiv ressource for organisationerne, idet de kan dobbeltat-

tribuere og have effekt på flere områder på én gang. Løsningen på uforeneligheden i relation til

de interne paradokser bliver således disse produktive oscilleringer. Specialet har således place-

ret sig efter hensigten mellem lykkes/mislykkes dikotomien ved at vise, at samarbejdet lykkes,

fordi at det mislykkes. Selvom effekten bliver en anden end den ventede, kan vi iagttage, at

samarbejdet lykkes, da det har en række produktive effekter internt i organisationerne.
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Analyserne har således vist, at virksomhederne og ministeriet indgår i samarbejdet velviden-

de, at de er uforenelige, og der er en risiko derved. De håndterer dette ved at bruge de interne

paradokser produktivt og dobbeltattribuere i deres kommunikation. Men hvad bliver samarbejd-

seffekterne, når der er disse interne effekter? At kunne oscillere mellem de forskellige forskelle

er en tredjeordens kompetence, hvor virksomhederne og ministeriet er i stand til at iagttage

deres iagttagelser som iagttagelser af iagttagelser. Effekten, når effekten udebliver, er således

en genindtrædelse af samarbejdet i samarbejdet inden for hver part, idet de refleksivt bruger

samarbejdet omkring charteret til noget andet end det, der er intentionen. Denne forskel må

så være deres strategiske udgangspunkt i forbindelse med at opnå samarbejdseffekter, der er

hinsides de forventninger, der ligger i charteret. Ministeriet har en dagsorden, der skal skabe

noget for ministeriet. Det kan kommunikere, at det gør noget politisk, moralsk, omsorgsfuldt og

økonomisk, og ministeriet behøver derfor ikke fokuserer på ’ligestilling’ i sig selv. Virksomhe-

derne har en dagsorden, der skal skabe virksomheden økonomisk og moralsk, hvor ligestilling

måske er et gode, men ikke nødvendigvis intentionen bag, at virksomhederne indgår i samar-

bejdet. De bruger denne strategi (charteret) som strategi til deres egen selvfremstillingsstrategi.

Samarbejdseffekterne bliver således, at alle parter er bevidste om, at bruge samarbejdet til egen

strategi, således bliver de uforenelige parter ikke forenet i samarbejdet, men de indgår i sam-

arbejdet trods uforeneligheden for at opnå de interne produktive effekter. Således er de interne

effekter, vi kan iagttage, når effekten udebliver.
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KAPITEL 7

PERSPEKTIVERING

Følgende perspektivering bygger videre på nærværende speciales analyser og konklusion, og

er opdelt i tre perspektiver. Først vender vi tilbage til selve konteksten for analysen, derefter

hvad dette betyder for fremtidens ledelseskompetencer, for til sidst at reflektere over specialets

teoretiske bidrag til feltet.

7.1 Kontekstuel perspektiv - En ny æra

Analyserne har vist, at effekten er at finde internt ved denne type samarbejde som Charter for

flere kvinder i ledelse repræsenterer1. Som indledningen fortalte, så bevæger os ind i en ten-

dens, hvor disse typer samarbejder på tværs af sektorer bliver mere almindelige, og stadigvæk

mere eftertragtede i Danmark og i resten af Europa. Følgende citat med Lars Rohde, Direktør

i ATP, i Djursø & Drejer (2011) viser netop, hvordan der er en opfattelse af, at staten ikke kan

bære ansvaret alene længere:

“Danmarks traditionelle velfærdsmodel er ved at vise tegn på stærk overbelastning. Vi står

overfor en demografisk ’dødens dal’, som vil forøge presset på udgiftssiden og samtidig for-

mindske de mulige indtægter i det offentlige.” (Djursø og Drejer, 2011, s.78)

1Se evt. afsnit 1.2 Problemfelt samt afsnit 2.3 Case og definitioner.
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Der er i høj grad et ønske om at samproducere services og samfundsudvikling, da staten ganske

enkelt ikke har råd til at bære byrden alene (Greve, 2010). Dette gælder eksempelvis ligestil-

ling. Baseret på specialets analyser, så kan vi ikke se en samproduktion af ligestilling i Danmark.

Men det betyder ikke, at denne type OPS ikke har effekter. Det har de skam. De er bare helt

anderledes end intentionen. Hvis casen analyseret her skal bruges som udgangspunkt for videre

analyser, så kunne man starte ud fra den hypotese, at den æra, vi er på vej ind i, skaber noget

andet end dets intention. Intentionen med OPS er jo netop samproduktion, men vi har her set,

at der ikke er tale om samproduktion, men nærmere en slags selvproduktion, hvor parterne i

et samarbejde har mulighed for og fokus på at producere sig selv, således at samarbejdets ef-

fekt efterfølgende kan iagttages internt, men ikke nødvendigvis i en større ligestillingskontekst.

Specialets titel hvad er effekten, når effekten udebliver? sætter netop spørgsmålstegn ved, hvor-

vidt OPS skaber det intenderede. I tilfældet med nærværende case – Charter for flere kvinder i

ledelse – så har flere rapporter og undersøgelser vist, at det ikke har haft en betydelig effekt på

at få flere kvinder i ledelse. Men charteret har til gengæld givet effekter internt i de organisatio-

ner, der samarbejder derom. Det kunne derfor være interessant at se, hvorvidt andre analyser af

samme type OPS finder lignende resultater, således at det bliver muligt at drage konklusioner i

en mere overordnet OPS-kontekst i relation til den æra, jeg argumenter for, vi bevæger os ind i.

7.2 Normativt perspektiv - Fremtidens ledelseskompetencer

Analyserne har vist, at både ministeriet og virksomhederne i høj grad kommunikere hybridt,

og da overstående kontekstuel perspektivering argumenterer for at kunne iagttage en generel

samfundstendens med en skiftende æra, finder jeg det derfor interessant at reflektere over, hvad

dette betyder for fremtidens ledelseskompetencer.

Specialets analyser har vist, at et samarbejde godt kan lykkes på sin egen måde, selvom at der

ikke er enighed omkring, hvad parterne skal have ud af samarbejdet. Hvis dette er en del af en

større tendens, så må det have konsekvenser for den måde, hvorpå man kan lede sin organisation

igennem et samarbejde på tværs af sektorer. I stedet for en ledelse, der fokuserer på konsensus
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omkring mål og formål, bliver ledelsesrationalet i stedet at kunne lede på tværs af modsætnin-

ger. Det bliver nødvendigt at kunne tåle modsætningsforhold i sin ledelse ved at udvikle evnen

til at oscillere, således at det bliver muligt at bruge disse modsætningsforhold produktivt. Som

specialet også konkluderer, så er det at kunne oscillere mellem modsætninger en tredje ordens

kompetence, der gør det muligt at bruge et samarbejde refleksivt noget andet end dets umid-

delbare intention. Hvis man kan udvikle evnen til at oscillere, er der således mulighed for at

kunne lave tredjeordens strategier, hvor samarbejder bruges som strategi til deres egen strate-

gi. Fremtidens ledelsesrationale kunne derfor være en dyrkelse af modsætningsforholds mulige

produktivitet i et samarbejde fremfor en dyrkelse af konsensus og ensretning, således at ledel-

seskompetencerne kommer til at handle om evnen til at trives med modsætninger og endvidere

udnytte umiddelbar uforenelighed strategisk i sin ledelse.

7.3 Teoretisk perspektiver - Det teoretiske bidrag

Hvis vi bevæger os ind i en ny æra, der gør noget modsat af dets intention, er det nødvendigt

at udvikle iagttagelsesværktøjer til videre analyser. Således at vi kan blive i stand til at iagttage,

hvori effekterne af denne æra består, således vi kan forstå og håndtere disse.

Dette speciale har udviklet en analysestrategi, der gør det muligt at fremanalysere disse ef-

fekter, hvilket bliver specialets særlige teoretiske bidrag til feltet. Specialet analysestrategi har

som alle andre strategier for analyse sine blinde pletter (disse er beskrevet i afsnit 2.6), men

analysestrategien har ikke desto mindre gjort det muligt at skabe et andensordens blik for spe-

cialets case, hvilket muliggør en adskillelse mellem forskeren eller den studerendes iagttagelser

af fænomenet og den iagttagedes iagttagelser af fænomenet, hvor sidstnævnte jo netop er det

interessante og relevante i en videnskabelig sammenhæng. Specialet har operationaliseret og

fremhævet Luhmanns funktionelle metode, som ellers ofte kun lader sig iagttage implicit, end-

da hos Luhmann selv (Knudsen 2012). Ved at benytte funktionel metode har det været muligt

at opdele analyserne i problem/løsning og således tydeliggjort, hvordan parterne i samarbejdet

selv iagttager problemerne ved samarbejdet og endvidere deres egne løsninger derpå. Funktio-
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nel metode er således blevet anvendt som et iagttagelsesskema, der sammen med valg af teori

har fungeret som analysestrategisk ramme for undersøgelsen. Endvidere har specialet koblet

Luhmann og Teubners teoriapparater. Luhmanns teori har givet et blik for uforeneligheden og

paradokset, men har ikke gjort det muligt at iagttage den empiriske håndtering deraf. Ved at

koble Teubners hybridbegreb sammen med Luhmanns teori og den funktionelle metode er det

blevet muligt at iagttage den empiriske løsning på paradokset, nemlig oscilleringen. Specialets

bidrager således med en analysestrategi, der operationaliserer undersøgelsen af fænomenet OPS

på ny vis og muliggør andenordens iagttagelser ved brug af funktionel metode samt en sammen-

sætning af Luhmann og Teubners teoriapparat. Analysestrategien er dermed til rådighed for de,

der kunne ønske at fortsætte med videre analyser, således at vi i fællesskab kan blive bedre til

at forstå de effekter, der iagttages i den ny æra.
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BILAG A

CHARTER FOR FLERE KVINDER I

LEDELSE - KRONOLOGI

12.	  september	  2008 Karen	  Jespersen	  (V)	  udnævnes	  9l	  liges9llingsminister 

25.	  marts	  2008 	   Liges9llingsminister	  Karen	  Jespersen	  lancerer	  Charter	  for	  flere	  kvinder	  i	  ledelse.	   

Juni	  2008 25	  organisa9oner	  og	  virksomheder	  har	  underskrevet	  charteret 

3.	  april	  2009 Inger	  Støjberg	  (V)	  udnævnes	  9l	  liges9llingsminister 

September	  2009 43	  organisa9oner	  og	  virksomheder	  har	  underskrevet	  charteret 

September	  2010 75	  virksomheder	  har	  underskrevet	  charteret 

23.	  februar	  2010 Lykke	  Friis	  (V)	  udnævnes	  9l	  liges9llingsminister	   

Sommer	  2010-‐	  
ERerår	  2011 

Price	  Waterhouse	   Coopers	   første	   udkast	   9l	   den	   første	   evalueringsrapport	   ligger	   klar	   og	   sendes	   9l	   godkendelse	   hos	  
ministeriet.	  Ministeriet	  sender	  rapporten	  retur	  med	  ønske	  om	  Wernelse	  af	  konkrete	  tal	  og	  virksomheder	  med	  nega9ve	  
resultater.	   Ministeriet	   nedsæXer	   et	   beslutningsboard	   bestående	   af	   3	   personer:	   én	   repræsentant	   for	   de	   private	  
virksomheder,	  én	  repræsentant	  for	  de	  offentlige	  virksomheder	  og	  afdelingschefen	  i	  Liges9llingsafdelingen 

3.	  december	  2010 Liges9llingsminister	   Lykke	   Friis	   offentliggører	   den	   første	   evaluering	   af	   charteret	   under	   overskiRen	   ”virksomhederne	  
rykker	  –	  nu	  kommer	  der	  flere	  kvinder	  i	  ledelse” 

Februar	  2011 Mere	  end	  100	  danske	  virksomheder	  og	  organisa9oner	  har	  underskrevet	  charteret	   

3.	  maj	  2011 Lykke	  Friis	  er	  indkaldt	  9l	  samråd	  i	  PØU	  ang.	  evalueringsrapporten 

3.	  oktober	  2011 Manu	  Sareen	  (R)	  udnævnes	  9l	  minister	  for	  liges9lling 

April	  2012 116	  virksomheder	  og	  organisa9oner	  har	  underskrevet	  charteret 

Figur A.1: Kronologi.

Kilder: nærværende speciale samt http://www.kvinderiledelse.dk/
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BILAG B

INTERVIEWGUIDE

Tema

Samarbejdet på tværs af sektorer - hvilke effekter oplever virksomheden af samarbejdet omkring

Charter for flere kvinder i ledelse.

Afklaring

Jeg er ikke interesseret i at lave min egen mini-evaluering af Charteret for flere kvinder i ledelse.

Jeg er derimod interesseret i at høre om, hvordan arbejdet med charteret foregår i [virksomhed]

og hvilke muligheder charteret giver jer som virksomhed. Jeg har nogle temaer, som jeg gerne

vil omkring i løbet af interviewet, men I må meget gerne komme ind på emner, som falder jer

ind i samtalen om charteret.

Korte indledende spørgsmål

1. Hvor længe har du været ansat i [virksomhed], og hvad består dit arbejde i?

2. Hvad er din rolle i relation til [virksomhed]s arbejde med Charter for flere kvinder i

ledelse?

3. Hvad er [virksomhed]s primære funktion som virksomhed?

• Hvad er formålet med disse funktioner?

96 of 143 BILAG B. INTERVIEWGUIDE



Omkring samarbejdet

4. Hvordan har I som virksomhed oplevet samarbejdet med ministeriet omkring Charter for

flere kvinder i ledelse?

• Hvad har været givende?

• Hvad har været udfordrende?

• Havde I betænkeligheder ved at indgå i samarbejdet med ministeriet?

• Trods disse betænkeligheder, hvorfor valgte I at skrive under?

5. Hvad tror du, at ministeriet skal have ud af charteret?

• Tænker du, at I skal have noget andet ud af det?

• Er det svært at samarbejde om noget, som to parter skal have noget forskelligt ud

af?

6. Overvejer I, hvordan det at tilgodese ministeriet, også kan være en måde at tilgodese jer

selv som virksomhed?

7. Hvordan oplevede I evalueringen af charteret i 2009-10?

• Processen med indrapportering?

• Tilbagemelding fra PWC? - Var den konstruktiv for jer?

• Hvad er jeres indtryk af den endelig rapport?

Brugen af charteret

8. Hvordan bruger I charteret i [virksomhed]?

9. Når I bruger charteret til [...], hvad bruger i det så ellers til?

• Hvilke problemer løser det for jer?

• Hvilke gevinster ligger der i det for jer?

• Hvilke problemer skaber det for jer?
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10. Har I folk ansat til at arbejde med charteret?

• Vil det så sige, at I bruger ressourcer til at få ressourcer?

11. Hvilke forventninger har I haft til charteret?

• I høj hvor grad er de forventninger blevet indfriet?

12. Har charteret ændret jeres arbejde med at få flere kvinder i ledelse?

• eller er charteret en måde at påpege allerede eksisterende arbejde på området?

Omkring ligestilling

13. I hvor høj grad ser I ’manglen på kvinder i ledelse’ som en udfordring for samfundet og

en udfordring for jer som virksomhed?

14. Hvilken rolle, mener I, at virksomheder, som jeres, bør spille i forhold til at få flere kvin-

der i ledelse?

Afrunding

15. Har du nogen kommentarer eller tanker her til sidst?
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BILAG C

INTERVIEW, COOP

Interviewet med Coop fandt sted ved Coop i Albertslund d. 9. marts 2012.

Interviewpersoner:

Jytte Ryde, HR-Chef. Ansat siden 2010. HR-Chef for Coops hovedkontor, hvor Charter for flere

kvinder i ledelse er forankret.

Annette Clausen, konsulent og tidligere HR-udviklingschef. Ansat siden 1993, nu som konsu-

lent og projektleder for Charteret.
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Interview, Coop d. 9. marts 2012

JR: Jytte Ryde, HR-direktør

AC: Anette Clausen, konsulent

ML: Mette Lisby 

[0.00.14] ML: Hvis vi bare tager jer én af gangen. Hvor længe har du været ansat i Coop, og hvad 
består dit arbejde i?

[0.00.18] JR: Jeg hedder jo så Jytte Ryde, og jeg har været ansat siden 1. maj sidste år, så jeg er meget  
ny her, og startede som chefkonsulent, det vil sige, med ansvar for HR, HR-partner for nogle dele af  
virksomheden, hovedkontoret, og med udviklingsrollen også sådan med processkonsulent. Så er der  
blevet lavet en organisationsændring, som har gjort, at HR er blevet delt op på en anden måde, så min  
nye position er, at jeg er HR-chef for en stor del af baglandet, altså hovedkontoret, men netop fordi, at  
jeg er kommet med ind i det her projekt, og vi er tæt på at være færdige, så kører jeg det videre  
sammen med Anette.

[0.01.01] AC:  Jeg har været ansat i Coop siden '93, men har de sidste fire år har jeg arbejdet på  
sidelinjen i det, jeg er flyttet til Stokholm, og jeg var tidligere HR-udviklingschef og har arbejdet med  
al udvikling, butik og hovedkontor, og da vi så skulle starte det her projekt op, så blev jeg så tilknyttet,  
fordi der skulle være sådan en fast forankringsperson, og det var så en slags projektstilling, kan man  
sige. Så jeg har været inde fra starten, og vi starter projektet op august 2010, hvor man kan sige, at vi  
rigtig sætter fokus på det, men vi skriver under på charteret i 2008. 

[0.01.46] ML: Nu har I været lidt inde på det allerede, men jeg vil gerne, hvis jeg kan jer til at uddybe 
lidt, hvad jeres respektive roller i forhold til Coop's arbejde med Charter for flere kvinder i ledelse?

[0.01.56] AC:  Altså hvis jeg skal starte (og jeg hedder Anette til båndet, Anette Clausen). Jeg har...  
min primære rolle har været at være projektdesigner - hvordan skal vi... vi havde skrevet under i 2008,  
og der gik lang, før vi rigtig ligesom fandt ud, hvad var det, vi skulle gøre, og man kan sige, vi blev jo  
også mødt med at ministeriet spurgte løbende til os om 'hvad sker der?' osv., og der skete ikke rigtig  
noget andet, end vi havde skrevet under. Vi havde svært ved at 'committe' os, så indtil at vi definerede,  
at nu skulle der laves et projekt og få beskrevet projektet – det kan jeg komme tilbage til senere. Så min  
rolle har været at designe projektet.  Det,  vi har gjort,  i  forhold til  kulturdelen,  og så i forhold til  
udviklingsdelen,  fordi  vi  har  gjort  noget  konkret  i  forhold til  de kvinder,  vi  vurderede,  der  havde  
potentiale til i virkeligheden at kunne noget mere. Og så har det været i forhold til udviklingsforløbet  
og design,  det  er  i  samarbejde  med Grenå Handelsskole,  som er  vores  samarbejdspartner,  og så  
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sammen med Jytte [Ryde red] for også at sikre forankringen i organisationen. Så min rolle har være  
projektleder/projektdesigner, også selvfølgelig også under gennemførselsfasen, ikk, og været med der. 

[0.03.06] JR: Og jeg har jo været Coops del af det, hvor at Anette og jeg har arbejdet sammen med det.  
Anette,  hun har  formet  de  enkelte  moduler.  Vi  har  så  afstemt,  og  jeg  har  så  forankret  det  ind  i  
virksomheden, og afrapporterer også til de forskellige chefer, som nu ønsker at få det her at vide

[0.03.27]  ML: Så lidt  mere...  væk fra  charteret  og placere  Coop.  Hvad ser  I  som Coops primære 
funktion som virksomhed?

[0.03.36] JR: Vi er detailhandlen og har en god position på markedet, og vores vision, som jo ikke er....  
altså den er ganske kendt for alle, alle medarbejdere: vi vil være det bedste sted og mest ansvarlige  
sted at handle og arbejde. Og i den forbindelse er det netop blandt andet kvinder på leder-, kvinder i  
ledelse, som vi fokuserer på. 

[0.03.59] AC: Det passer rigtig godt i den sammenhæng. Vi har også 'ansvarlighed'. Og hvis vi skal  
kigge til det, vi har gjort i forhold til kvinder i ledelse, så har vi... vi havde en lang diskussion om, hvad  
vi skulle kalde det efter, at vi havde skrevet det under, Charter for flere kvinder i ledelse. Om det skulle  
hedde kvinder i ledelse og hvordan og hvorledes, men vi besluttede faktisk at omdefinere projektet eller  
definere projektet, således at det i virkeligheden handler om mangfoldighed, herunder flere kvinder i  
ledelse,  fordi  det  handler  i  virkeligheden  om  at  få  den  der  mangfoldighed  ind,  fordi  styrken  i  
ledelseskompetencerne og beslutningsgrundlaget ligger i større mangfoldighed, og det vil vi faktisk  
godt sætte fokus på i organisationen, hvilket passer rigtig godt i forhold til ansvarlighed. 

[0.04.40] ML: Så hænger det hele sammen. Så vil jeg gerne snakke lidt mere præcist om samarbejdet.  
Igen,  I  hopper  bare  ind  over  hinanden.  Hvordan  har  I  som virksomhed  oplevet  samarbejdet  med 
ministeriet omkring det her charter?

[0.04.55] AC: Nu har jeg jo lidt på sidelinjen, så man kan sige, jeg er jo ikke blevet bombarberet med  
mails  osv,  men  sådan  som  jeg  oplever  processen,  så  har  ministeriet  bedt  om  at  få  nogle  
afrapporteringer, og på en eller anden, så kommer det... det konstruktive er, at man er blevet holdt lidt  
ved ørerne, og man har fået lidt røde ører over, at man ikke har gjort det, så det er faktisk det, der er  
med til at give skubbet til os om at komme i gang – mere seriøst, kan man sige ikk - udover bare at  
skrive under, hvor vi forpligtede os, men så kunne vi se, at der skete jo ikke rigtig noget. Så man kan  
sige ved, at de rapporter og de spørger os 'jamen, hvor langt er I så kommet? Hvad har I gjort af  
konkrete initiativer',  faktisk har det så betydet, at vi sætte os ned og fik lavet et projekt, som gjorde, at  
vi fik taget det mere alvorligt. Så man kan sige, konstruktivt på en eller anden måde, fordi det har jo  
ikke været sådan, at de har hjulpet, kan man sige, eller har sendt materiale ud eller et eller andet. Jeg  
synes, at de har en fantastisk hjemmeside...

[0.05.46] JR: med meget godt materiale, ja.
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[0.05.48] AC:  Det er spændende med den rapportering på hjemmesiden, og det er spændende at se  
rapporteringen fra de forskellige virksomheder, der er med. Og det har jeg selv været inde og læse om,  
og se hvad er det, der ligger i det osv.

[0.05.56] JR: En masse statistikker kan man hente derinde på. Rigtig meget godt materiale.

[0.06.00] AC: Men man skal selv være opsøgende. 

[0.06.03]  ML:  Ja.  Havde  I  nogle  betænkeligheder  ved  at  indgå  i  det  her  samarbejde  med  et 
ministerium? 

[0.06.09] JR: Det tror jeg, at du må svare på, fordi du har været...

[0.06.12] AC: Det tror jeg ikke, at vi havde, altså. Og så vil jeg sige også, jeg har jo undersøgt lidt  
omkring, hvordan skete det egentligt. Jeg tror faktisk, at hos os, så går vi med, fordi der kommer en  
henvendelse på topniveau. Og jeg kan ikke huske, hvorvidt det var Per Bank, der kommer, der var  
vores administrerende direktør på det tidspunkt i 2008 og siger til vores koncern-personale direktør  
'skal vi ikke også være med i det, jeg har fået en henvendelse'. Eller om det var en konkret henvendelse  
til Dorte [?] på det tidspunkt, om at sige 'vil I ikke være med'. Jeg husker i hvert fald, at vi får en stafet  
fra ATP, og hvor vi har en samling i vores kantine med nogen udefra og nogen af vores egne ledere.  
Men der sker ikke rigtig noget efter det. Det falder lidt fra hinanden igen, ikk. Altså. Jeg ved ikke, om  
det var svar nok.  

[0.07.00] ML: Jo, for mig... Jeg vil bare gerne høre, fordi allerede nu, der er I faktisk meget forskellige 
fra den anden virksomhed, jeg har talt med, og det er jo meget interessant, at det samme samarbejde 
kommer forskelligt ud. Det er bare det, jeg gerne vil finde ud af, hvordan det kommer ud.  

[0.07.16] AC: Altså man kan jo sige, da vi skrev under, kan man sige. Jeg tror nok, hvis man kan sige,  
hvis man kigger på os selv, så kan man være lidt forundret over, at... jeg oplever, at det er et HR-
projekt. Og det skulle det i virkeligheden ikke være, fordi det handler om at få bedst mulige ressourcer  
og ledelsesressourcer frem og få talenterne i spil, både hos de mandlige og de kvindelige. Men jeg  
oplever faktisk, at det er HR-udvikling, der faktisk har drevet det her projekt. Og når vi selv har kørt  
workshops  internt  i  HR-afdelingen,  har  jeg  været  meget  forundret  over,  hvor  lidt  medspil  vi  i  
virkeligheden har fået på det. Fordi hvis I kunne få mobiliseret de flere kvinder i relation til gerne at  
ville en karriere, så kunne vi jo få rekrutteringsprocesserne til at forløbe meget nemmere, og vi kunne  
jo også... vi tror grundlæggende på, at mangfoldighed er med til gøre en forskel - både i forhold til  
resultater, men også i forhold til medarbejdertrivsel, og det kan vi faktisk se i nogle af vores butikker.  
Vi kan se, at det, at der er flere kvinder ude i visse typer af butikker, er med til at skabe en bedre  
bundlinje, og en bedre medarbejdertilfredshed. Så det er lidt underligt, kan man sige, at der ikke er  
flere, hvis man kan sige det, der ser lyset og arbejder MED på det her. Det undrer mig. Jeg ved ikke,  
hvordan du har oplevet det? Du er kommet inde/udefra?
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[0.08.31] JR: Internt i virksomheden, nej jeg oplever, at på... jo højere op, man kommer i hierarkiet, jo  
større er 'commitet' til det...

[0.08.41] AC: Ja, det er rigtigt.

[0.08.42] JR:  ...og jo større ønske er der om det, og større opbakning til tingene. Jo lavere ned, du  
kommer, jo mere er det 'jamen hverdagen skal bare hænge sammen'. Og så vinder driften.

[0.08.53] AC: Ja, og de nemme løsninger, og det man plejer at gøre. 

[0.08.57] JR: Men med hensyn til ministeriet, så er det ikke for ministeriets skyld, vi gør det.. 

[0.09.02] AC: Nej, absolut ikke.

[0.09.03]  …og det bærer det meget præg af. At det er noget, vi vil, fordi vi vil det. Og det er noget, vi  
vil fordi, noget der passer godt ind i vores måde at arbejde på, vores måde syn på medarbejdere, vores  
kultur.

[0.09.18] AC: Man kan også sige, at vi har igennem mange år arbejdet med, omkring talentudvikling.  
Og man kan sige, vi kan jo se, og man kan sige, vi får jo også et plus ved, fordi der kører jo den her  
debat i samfundet også om, hvor er det de kvindelige talenter bliver af. Men de er der jo, kan man sige.  
Vi har jo også kunne se, at der er kvindelige talenter. Vi kan se på vores lederkurser. Vi har inddelt  
vores lederudviklingsforløb i  ledelse  1,  2 og 3,  hvor 3 repræsenterer det  højeste  niveau, og 1 det  
laveste niveau, eller førsteleder niveau. Førstelinjeleder, der er 50/50 i forhold til mænd og kvinder.  
På ledelse 2 bliver det noget mindre, en del mindre, og på ledelse 3, jamen der skal vi... der er der  
meget sjældent en kvinde med. Og det udtrykker selvfølgelig også ledelseshierarkiet. Når vi kigger på  
vores talentudvikling, så har vi kørt to talentudviklingsforløb: et på mellemlederniveauet - der var lidt  
flere kvinder med, nogle kvinder - men, når vi kører talentudviklingsforløbet på chef-niveauet, så var  
der en eller to. Og man kan sige, så der sker altså noget i vores virksomhed, der gør, at vi får altså ikke  
de her kvinder frem, og det har været interessant for os at finde ud, hvad er det, der gør det. Så derfor  
har vi også defineret vores måde at gøre det på også som en del af kulturen. Hvad er det i vores  
organisation,  der  hæmmer  og  fremmer  flere  kvindelige  ledere,  og  det  har  vi  så  kørt  i  hvert  
forretningsområde for at kigge på, hvad er det, det handler om

[0.10.39] ML: Tror I, at det betyder noget for bundlinjen for en virksomhed, at der er flere kvinder -  
eller mangfoldig ledelse.

[0.10.46] AC: Det tror jeg. For det første, 1, det har en stor betydning for medarbejdertilfredsheden.  
Jeg tror også, at vi kan sige, at det er en god måde at ledelsesniveauet i butikkerne også afspejler  
kunderne, kan man sige. Altså der er 80 procent af kvinderne, der handler ind og kommer i butikkerne,  
ikk, så hvorfor skal det være mænd, kan man sige. Når vi kigger på indkøbsorganisationen, så er der  
faktisk en stor spredning, kan man sige, i kønnene - lidt mindre på ledelsesniveauet, men man kan sige,  
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at de, der sidder og disponerer omkring, hvilke varer vi skal have, der er der nogenlunde rimelig  
fordeling, ikk. 

[0.11.23] ML: Hvad tror I, ministeriet skal have ud af at lave sådan et charter her? Bagefter vil jeg 
spørge, hvad I skal have ud af det?

[0.11.32] AC: Jeg tror da, at man kan sige, at... min hypotese kunne være, at de gerne vil skubbe til  
den proces, fordi hvis det er, at vi ingenting gør, så sker tingene for langsomt. Der er ingen tvivl om, at  
vi på lang sigt får en større fordeling. Det tror jeg personligt selv på. Men jeg tror, at vi har brug for  
at ’booste’ processen, fordi ellers sker det ikke, og det er også derfor, at vi har den her debat omkring  
kvoter. Fordi man kan grundlæggende sige, jamen der er ikke ret mange kvinder, der vil ind på en  
kvote, fordi man vil vælges på sine kompetencer, og det, synes jeg også, er rigtigt, men, man kan sige,  
hvis vi skal kickstarte og se flere forbilleder – og vi kan se i forhold til vores udviklingsforløb, det  
betyder  noget  med  de  der  kvindelige  forbilleder.  Det  betyder  noget,  når  man  kommer  ind  i  et  
ledelsesteam, og der ikke kun... at der ingen kvinder er, eller at der kun sidder en kvinde. Det betyder  
noget, at man kan spejle sig selv. Jeg går personligt ikke ind for kvoter, men jeg synes også, at det er  
svært at se på, hvad er det, man skal gøre, hvis man ikke skal arbejde med kvoter. Vi har gjort det, hos  
os, at vi har bedt om at arbejde med målsætninger ude i forretningsområderne. Det vil sige, at alle  
kæderne  har  defineret,  hvordan ser  landet  ud  nu  med hensyn til  kønsfordelingen  i  forhold  til  de  
forskellige ledelsesniveauer. Hvordan er målet i 2013, og hvordan i 2015. Og der vil jeg bede dem om  
også at være realistiske, men vi ser også en stigning. Men det er ikke sådan markant, og det er ikke  
dobbelt op. Det er meget realistisk. Men det er jo med til at give en opmærksomhed og et fokus. Og det  
håber jeg, og det tror jeg, at ministeriet er opmærksom på, og så kan man sige, så hører vi jo tanker  
nede fra EU, og man kan sige, det er jo lidt sjovere at drive med bolden selv end at blive dikteret fra  
omverdenen.

[0.13.12] JR: Det tror jeg, ministeriet er meget klar på. De skal i hvert fald være forberedt på, hvis der  
kommer nogle lovindgreb, som de ikke har indflydelse på. Så er det rart at have sin data i orden og  
sine fortællinger om, hvad har vi nået indtil nu. 

[0.13.27] AC: Så ministeriets målsætning kunne også være, jamen i Danmark er vi sådan set på plads.  
Vi ser nogle af de gode takter. Så vi passer os selv. Eller man kan sige, at i Danmark, der passer vi os  
selv, ikk. 

[0.13.39] ML: Nu siger I netop det her, som en måde at komme i forkøbet på ved at lave det. Er det det  
samme for jer. Er det for at komme i forkøbet med eventuelle kvoter?

[0.13.50] JR: Nej, det passer godt ind i vores billede. Det passer godt ind i vores kultur, og vi kan jo  
også se på demografien, at rekrutteringsgrundlaget bliver mindre, så vi skal være sikre på, at vi er  
attraktive, også for kvinderne. Og det er... detailhandlen er i forvejen ikke det mest attraktive sted at 
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være ansat, sådan som det er nu. Derfor forsøger vi, at lave nogle andre ting, som gør, at vi kan blive  
rigtig attraktive. Så det er for at...Vi synes, at det passer godt i vores kultur.

[0.14.22] AC: Man kan sige, i forhold til at vi har et fokus, der hedder ansvarlighed og være en god  
arbejdsplads, så kan man sige, jamen så skal alle også have lige muligheder, og der har været en lang  
tradition i Coop og i tidligere FDB om uddannelse. Og vi har gjort meget ud af at uddanne vores  
medarbejdere,  og  at  alle  har  lige  adgang  til  uddannelse.  Det  er  selvfølgelig  nærmeste  chef,  der  
bestemmer, beslutter det. Man aftaler det. Det er ikke sådan frit valg på alle hylder. Men man kan sige,  
den tradition om, at vi hele tiden er i udvikling. At vi skal blive bedre og udvikle os. Den har ligget dybt  
som en DNA i Coop, vil jeg sige. Og så har vi også de sidste mange år haft fokus på talentudvikling, og  
her er det selvfølgelig også naturligt at stoppe op og sige ’jamen hvad er det, der gør, at vi ikke ser så  
mange kvindelige ledere?’. Det har faktisk været en problemstilling, vi har haft fokus på for mange år  
siden. Jeg tror, at hvis vi går tilbage til 80'erne. Der kunne vi se, at når vi kiggede på og vurdere... når  
vi tog elever ind, så tog vi faktisk 50/50 elever ind, men der er allerede i vores rekrutteringsgrundlag  
var der måske en tendens til, at når man sad til samtalerne, og mændene sagde 'jamen hvorfor ønsker  
du at arbejde i FDB/Coop?' 'Jamen det er fordi, at jeg gerne vil være butikschef, butiksleder'. Hvor i  
forhold til kvinderne, når de sagde 'jamen jeg vil gerne give god service', så sagde man 'hak, dig tager  
jeg'. Allerede i elevindtaget havde man faktisk levet en selektering. Og det er jo interessant. Så er det jo  
klart, kan man sige, kvinder, der kommer ind og ønsker at give god service, de vil så sidde i kasselinjen  
osv, og de vælger måske ikke Coop, fordi at de vil være leder. De vil noget andet. Så kan vi jo også  
kigge på, hvordan er det match. Men det er altså en gammel, gammel undersøgelse.

[0.15.55] JR: Ja, men et eller andet sted....

[0.16.00] AC: Den har rumsteret jo.

[0.16.01]  JR:  Detailhandlen  har,  ganske uberettiget,  et  ganske dårligt  ry  for  at  være attraktiv,  en  
attraktiv arbejdsplads. Og vi har faktisk... Vi giver vores medarbejdere fra flaskedreng og op nogle  
rigtig gode muligheder, og en del af dem, vi får, er måske ikke så boglige-minded, men der stiller vi op  
og hjælper med alle de programmer, der skal til, og laver undervisning decideret målrettet til, hvor  
dygtig man er til det boglige. Og vi har jo altså en karrieremulighed, og nogle karriereveje som de  
bare ikke kan matche nogle steder henne. Altså man kan starte som flaskedreng og ende som direktør.  
Det er ikke usædvanligt. Og det opfordrer vi også til. Vi hjælper til og stiller til rådighed. Og det, tror  
jeg også, er en årsagerne til, at vi har en meget høj gennemsnitsanciennitet på medarbejdere og høj  
tilfredshed på medarbejderne.

[0.16.52] AC: Der er i hvert fald høj tilfredshed.

[0.16.53] JR: Men det er lidt hemmeligt. Det er noget, vi holder for os selv, og det er dumt. Og vi kunne  
sagtens, hvis vi eksponerede de muligheder, vi giver vores ansatte. Så ville vi have store muligheder  
for at få et bredere rekrutteringsgrundlag.

168
169

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

188

189

190
191
192
193
194
195
196
197
198

199

200
201
202



[0.17.08] AC: En anden ting, der er interessant i vores lille kulturstudie her, det er nemlig, at kigge på  
antallet af kvindelige og mandlige chefer i forskellige butikskæder, så kan vi, at i de små butikker, der  
er der langt flere butikschefer, der er kvinder, end i de store butikker. Vi har været meget forundret  
over, hvad det var i den kultur. Så hvis du kigger på en kæde som Irma, og du kigger på en kæde som  
Fakta og Dagli'/Lokalbrugsen, så er de kæder, der er allerflest kvindelige butikschefer. Men når vi  
kigger på Kvickly, så har vi ingen varehusdirektør, der er kvinde. Og vi har 2-3-4 i Superbrugsen, der  
er  det.  Og  det  kan  undre,  kan  man  sige,  fordi  hvad  er  det?  Man  kan  sige,  hvis  man  kigger  på  
arbejdstider i detailhandlen, så ved vi, jamen man skal være der, og er man der i en lille butik, er man  
leder, som er man den, der er ansvarlig. Hvor man kan sige, det burde være svært eller kunne være  
svært, man det oplever man faktisk ikke, hvor i modsætningen til store butikker, hvor man har mange  
ledelsesressourcer, hvor man kan dække hinanden af, men der er der, der man ikke ser. Så det er jo lidt  
interessant. Men årsagen til, når man studerer det her, så handler det om, at i de små butikker, der  
føler man sig som en familie. Man har en nærhed til hinanden. Man har en hjælp osv. Og det kan  
mange gange kvindelige ledere bedre identificere sig med fremfor de store butikker, hvor man kan  
sige, at der kommer meget ledelsesrapportering. Der er meget tal. Der er mange regnskaber. Der er...  
Det er en anden kontakt. Det er en anden måde, man driver organisation på. 

[0.18.30] JR: Men også den del, i den lille butik, der er lederen med inde over alt. Der er ingenting,  
som oplever...

[0.18.40] AC: Det passer kvinderne godt. 

[0.18.41]  JR:  Meget  perfektionistiske  og  skal  vide  alt  og  meget  faglig  dygtig,  hvor  at  man  som  
varehuschef i Kvickly, så skal man være en dygtig leder, fordi der er masser, der kan lave de andre  
ting. 

[0.18.54] ML: Der var jo en evaluering af charteret der i 2009-10. Hvordan oplevede I den proces?

[0.19.05] JR: Jeg ved det ikke. Jeg var ikke ansat.

[0.19.08] AC: Altså jeg oplever det som om, at der skulle skrives noget, og det blev der gjort, og man  
kan sige, at det fik man leveret. Ikke noget særligt. Det var mange sider, der kom, vil jeg sige.

[0.19.18] ML: I fik jo en tilbagemelding. Var den konstruktiv for jer?

[0.19.23] AC: Det tør jeg faktisk ikke sige, fordi det var ikke mig personligt, der fik den. 

[0.19.26] ML: Den var også, kan man sige. Tilbagemelding var også fjernet fra den endelig rapport. I 
følge min akt-indsigt,  så er den blevet tilsendt til  organisationerne,  men meget  sparsomt,  så det er 
derfor, at jeg er interesseret.

[0.19.39] AC: Jeg vil så sige, hvis du vil have det at vide helt præcist, så skal du tage fat i Inge Harder,  
som på det tidspunkt var uddannelseschef og havde det under sit område, så hvis du vil have en præcis  
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holdning til, hvordan hun oplevede det. Så kan du ringe til hende. Det er nok det bedste. Jeg vil helst  
ikke udtale mig. Jeg så rapporten, og det var det.

[0.20.01] ML: Det er helt fint. Det er bare fordi, at det var for mig meget begrænset, så jeg tænkte bare,  
om den overhovedet havde haft nogen indvirkning. 

[0.20.09] JR: Men det kan da være, at det er den, der har været med til at kickstarte det næste forløb,  
det kan da godt være.

[0.20.12] AC:  Det kan godt være, at nu skal der gøres noget, altså det passer meget godt, hvis den  
kommer i foråret 2010, så starter vi i efteråret, august 2010. Nu skal der saftsuseme ske noget.

[0.20.23] ML: Den kom faktisk først i December 2010, for den var et halvt år forsinket.

[0.20.26] AC: Okay, så er den ikke haft indflydelse. Så er det os selv, der har drevet det. Velvidende at  
der ligger en deadline, at vi på et tidspunkt skal rapportere 'hvad gør vi? Vi har lektier for'. 

[0.20.42] ML: Så vil jeg gerne gå lidt mere konkret ind til charteret og Coop. Hvordan... Nu kommer 
det brede spørgsmål, så kommer de specifikke lige om lidt. Hvordan bruger I charteret i Coop?

[0.20.55] AC: Jeg vil sige i starten af projektet, der brugte vi charteret som inspiration. Jeg var inde at  
læse, hvad har de andre virksomheder gjort, hvordan så det ud, hvordan havde de grebet det lidt an,  
og det  gav i  hvert  fald noget input  til  mig om, hvordan skulle  vores udviklingsforløb  være for de  
kvinder, vi gerne vil gøre noget særligt for.

[0.21.21] ML: Hvordan bruger I det konkret til forskellige tiltag? Eller gør I det? Eller du kan også gå 
mere præcist ind og fortælle, hvilke tiltag I har lavet.

[0.21.31] AC: Vi har lavet to tiltag, sådan store tiltag, hvis vi tager det overordnet. Vi har lavet det,  
hvor man kan sige, at vi undersøgte kulturen. Hvad er det, der fremmer og hæmmer flere kvindelige  
ledere i Coop, i de respektive kæder. Og den undersøgelse, og de workshops har vi faktisk kørt i vores  
egen HR-afdeling, og når vi kørte det i forretningen, så havde vi vores salgschefer, altså det øverste  
ledelsesniveau inde. Og vi har faktisk også kørt en workshop med vores faglige organisation, og hørte  
de noget gennem deres medlemmer om 'ohh det er umuligt at gøre karriere i Coop, selvom man gerne  
vil osv, der er ingen, der hører på, hvad jeg siger'. Så vi var meget opsatte på at lytte. Det var den  
måde, vi startede projektet med at komme i kontakt med dem. Hvad er det, der skal til? Vi havde gjort  
os nogle tanker omkring, at vi gerne vil lave et udviklingsforløb, der skulle bestå af nogle bestemte  
elementer. Det ville vi sådan set også bruge workshoppene til at få noget feed back op  - så lederne  
også, at det kunne være det rigtige for de her deltagere, vi nu ville udvælge til det, og den proces, vi  
havde linet op, ikk? Det var den ene ting, og så sagde vi, jamen hvis vi skal gøre noget for de her  
kvinder,  selvom  vi  har  fine  lederuddannelser,  og  vi  har  masser  af  personlig  udvikling,  vi  har  
talentudvikling, så må vi erkende, at de her aktiviteter er ikke nok. Hvis vi skal gøre noget, så bliver vi  
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nødt til at gøre noget særligt for kvinderne, selvom vi grundlæggende ikke rigtig kunne lide det. Fordi  
hvem vil egentligt deltage på noget, bare fordi man er kvinde. Altså den er lidt ømtålig, kan man sige.  
Nej, vi tror på, at hvis det skal lykkes at gøre en forskel på at få flere kvindelige chefer, så skal vi gøre  
noget for dem, og vi må i kontakt med dem. Jeg vil sige, vi tog de her workshops, og kørte, hvad har vi  
kørt? 8,10, 9 workshops og også rapporteret tilbage og samlet sammen, jamen hvad er det, de siger,  
kan man sige. Og det er klart, at der har dannet sig det billede, som jeg vil sige, som vi ikke havde  
meget tydeligt før, men som vi fik tydeligt nu, og det var, at det i små butikker er meget nemmere at  
gøre karriere, og der kan man let, bedre se sig selv som butikschef end i modsætningen til i de store  
butikker. Og det gør jo, at I de store butikker, fik cheferne noget at tænke over 'hold da op, nu løber de  
andre, mindre butikker, i virkeligheden, med den her stafet om at få fat i talenterne, kan man sige'. De  
har en anden tradition for at få kvindelige butikschefer. 'Hvad er det vores butik, system, skal gøre?'  
Og der er ingen tvivl om, at kulturen spiller en rigtig stor rolle for, at det her kommer til at ske. Det  
tror jeg grundlæggende på.

[0.24.00] ML: Har I set nogen effekt af de her tiltag så? Er der flere kvinder der nu?

[0.24.05] AC: Det er der, men jeg vil sige, at det er jo sørgeligt på en eller anden måde at skulle sige  
det, men jeg tror så ikke, at det er kulturen, der gør det. Men jeg tror faktisk, at det er kvinderne selv,  
der blevet mere modige via udviklingsforløbet til at søge ind på de her stillinger. Jeg tror faktisk, at vi  
kunne opnå endnu bedre resultater, hvis kulturen arbejdede, og ledelsesniveauet, arbejdede mere pro  
det her. Og her må vi også sige, selv i HR, at vi selv var mere ambitiøse, og sige jamen hver gang vi  
har en rekruttering, så skal vi have en kvinde med, fordi der er tre, der skal til samtale, og den ene skal  
være en kvinde, bare for at udfordre, bare for at prøve og også for at sige, jamen der er altså noget  
andet, og vi skal bryde vores mønster, ikk. Og man kan også sige, der er også noget i forhold til... en  
ide, der kom frem på en af workshoppene var, at når kvinderne går på barsel, jamen så siger man  
farvel, så ser man den først et halvt/trekvart år efter. Man har stort set ingen kontakt med kvinderne,  
mens de er på barsel. Og når vi kigger på den måde, vi håndterer folk, der er syge, jamen så ringer vi  
til dem 'hvordan går det? osv', og workshoppen gjorde faktisk, at nogen er begyndt at reflektere 'jamen  
vi kunne da godt invitere dem med ind til ledelsesmøderne, og vi kunne da godt sende dem noget mere  
information. Vi kunne da i virkeligheden godt gøre, at de følte sig mere tiltrukket af arbejde'. Eller tage  
en snak med dem, inden de går på barsel om 'jamen, hvordan skal dit forløb være, mens du nu er på  
barsel. Vil du have en tilknytning eller vil du ikke have en tilknytning?'. Altså komme i dialog, men når  
manden modtog... når den mandlige chef modtog, at 'nu skal jeg på barsel' - 'nå så er de ude'. Og  
kvinderne føler, at så er de ude næsten forever, altså. De hører ikke de der signaler 'kom tilbage' og  
gerne vil noget mere. 

[0.25.45] ML: Er de mandlige chefer blevet bedre til det? Ved I det?

[0.25.50] JR: Det er... opmærksomhed på det er i hvert fald blevet vakt, og det er i hvert fald vigtigt.  
Det er så første skridt i det.
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[0.25.58] AC: I forbindelse med, at vi så havde udvalgt de her kvinder, så gjorde vi det, at vi holdt et  
orienteringsmøde, inden vi startede forløbet. Der inviterede vi de kvindelig chefers chefer med, hvilket  
jo bestod af mænd. For også at høre omkring, jamen hvad er det for nogle forventninger deltagerene  
har til det her udviklingsforløb. Hvis vi skal hjælpe dem videre i deres karriere til en afklaring, hvad  
har de så brug for at vide og blive trænet i og få udviklet i, og hvilke forventninger har chefen, kan  
man sige, til udviklingsforløbet, og hvordan så de på projektet. Og mange mænd sagde 'hvor er det  
godt, der kommer fokus på det her. Vi har brug for det her fokus'. Så man kan sige, i virkeligheden var  
der meget stor opbakning fra de mandlige chefer, og de synes, at det var godt, at kvinderne fik der  
her...  hjælp,  kan  man  sige.  Der  var  så  en  lille  mand,  der  sagde  'ja,  men  det  betyder  jo  så,  at  
ansøgerfeltet til de ledige stillinger bliver større. Nu må I jo passe på, at I ikke forfordeler kvinderne.'  
Altså én der i virkeligheden følte sig lidt truet, og hvis man som mand skulle gøre karriere, som kom  
der jo konkurrence. Men det var en enkelt én. Men ellers vil jeg sige, generelt utrolig stor opbakning  
fra cheferne 'vi vil gerne orienteres. Vi vil gerne følge med. Vi synes, at det er et rigtig godt projekt.  
Det er på tide, vi skal have flere kvinder i spil'. Det er rigtig godt, og man kan sige, og mændene kunne  
også godt se, at hvorfor mange kvinder ikke ser ja tak til det, der er, der er rigtig meget mandehørm i  
det der ledelseslokaler, ikk. Det er der. 

[0.27.30] JR: Ja, altså min erfaring er, forstå mig, i hvert fald i det første halve år, du er der, og så er  
du én af gutterne. Så bliver der ikke tænkt på én som kvinde længere.

[0.27.40] AC: Eller også forsvinder den kvindelige leder, fordi det har vi også set eksempler på, ikk.

[0.27.49] ML: Har I ansat folk specifikt til at arbejde med det her område, eller er det noget, der falder 
ind under HR?

[0.27.54] AC: Altså jeg arbejder lidt specifikt med det....

[0.27.57]  JR:  Ja,  du  er  købt  ind  til  det.  Jeg  har  det  som  en  del  af  noget  andet,  så  det  er  
proceskonsulenter, som også er på, når vi holder nogle netværksmøder osv.

[0.28.00] ML: Så man skal sige,  der er  ikke...  Så der er  en ressourceindsats for at  danne den nye 
ressource.

[0.28.10] JR: Ja, præcist.

[0.28.10] AC: Ja. Men vi er meget opmærksomme på, man kan sige, at det er vigtigt også, at projektet  
bliver forankret i organisationen, fordi det er vigtigt, at man kan sige, at det bliver talt om, og det  
bliver markedsført i forskellige sammenhænge osv. Så det ikke bare koblet... noget der kører udefra  
eller et andet sted i byen. Fordi man kan jo godt vælge V-faktor og nogle af de andre programmer, og  
så sende folk ud i byen, hvor vi har haft tradition for, at meget af den udvikling, vi laver, den laver vi  
internt. Det er kun i ganske enkelte tilfælde, noget specifikt, at vi sender folk ud i byen.
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[0.28.43] ML: Hvilke forventer har I haft til charteret? Både fra start og den løbende udvikling?

[0.28.53] AC: Altså inspirator, kan man sige, altså ja.

[0.28.58] ML: I høj grad er det så blevet indfriet? Er det en inspiration for jer?

[0.29.01] JR: Altså jeg har brugt det en del, lavet research, fået nogle forskellige ideer, input, og det er  
interessant at læse, hvad andre gør, og se det samlet der.

[0.29.13] AC: Præcist.

[0.29.17] ML: Hvor meget kontakt her I oplevet fra ministeriets side? Er der en opfølgning løbende i  
jeres tilfælde? Hører I fra ministeriet?

[0.29.23] JR: Jeg har ikke hørt fra dem, men jeg er jo heller ikke den, der har stået på det. Så skal du  
nok høre Inge Harder.

[0.29.30] AC:  Jeg har fået en invitation via Charteret. Det var et seminar, som Djøf holdt. De var  
medarrangører af det, mener jeg. Og det var jo fint nok, ikk. De havde taget nogle beslutninger...

[0.29.41] JR: Men det var så igennem Djøf. 

[0.29.44] AC: Ja, præcist, men charteret var med til at formidle kontakten.

[0.29.49] ML: Okay. 

[0.29.50] AC: Det var en spændende formiddag, og dem kunne der i virkeligheden godt være flere af.  
Altså man kan sige, hvis man kigger på noget af det, så kunne man godt have nedsat, man kan sige en  
inspirationsgrupper..

[0.29.58] JR: Man kunne lave nogle netværksgrupper.

[0.29.59] AC: Ja, lige præcist. Netværk...

[0.30.02] JR: ...for virksomhederne.

[0.30.04] AC: for dem, der er med til at drive nogle processer i organisationen, for vi kunne godt have  
beriget hinanden. Eller berige hinanden omkring, hvad er det, der virker godt. Hvad virker mindre  
godt? Hvordan har I designet det? Vi har designet det sådan her.

[0.30.13] JR:  Jeg har taget kontakt til nogle af de virksomheder, som er i det, af samme grund for  
ligesom at høre, 'hvad gør I? Hvordan har I...?' For ligesom at få deres erfaringer. Men det kunne  
ministeriet godt gøre. Jamen sige 'vi vil godt lave en netværksgruppe'. Og så simpelthen... der skal en  
kickstarter for, at det kommer op, og så kan det som regel kører. 
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[0.30.32] AC: Jeg tror også, at man kan sige, at når man har et projekt, der løber over så lang tid, så  
er det utrolig vigtigt, at man tænker på, at dem, der sidder ude i organisationerne... organisationer  
forandrer sig, så hvordan er de hele tiden opdateret om, hvem er det, der sidder og er de ansvarlige,  
kan man sige. Fordi jeg tror faktisk også, at vi er blevet inviteret til en aktivitet ved IBM og hos ATP,  
hvor vi har været ude og høre hos dem. Men det er noget, der ligesom er foregået lidt længere væk, ikk.

[0.30.56] ML: Vil I gerne have en evaluering snart på charteret fra jeres side?

[0.31.02] AC: Hvor vi skal rapportere ind?

[0.31.04] ML: Ja, jeg har fået at vide fra ministeriet, at det ville komme i 2012, men så vidt jeg ved, så  
er der ikke nogle virksomheder, der har fået det at vide.

[0.31.11] AC:  Altså. Jeg tror ikke, at charteret har nogen betydning for, hvordan vi arbejder videre  
med det her.

[0.31.19] JR: Nej.

[0.31.20] AC: Så man kan sige, at det har hverken en fordel eller en ulempe.

[0.31.22] JR: Det skulle være for at dele viden...

[0.31.26] AC: ...med andre, kan man sige.

[0.31.27] JR: Det er ikke for vores skyld i hvert fald. Vi har ikke behov for det på den måde, men det  
kunne måske være godt for andre.

[0.31.34] AC: Man kan sige, at det er da klart, hvis vi kigger på, at vi skal over i en anden fasen, om  
hvordan man holder fokus, og kunne man gøre det på en anden måde, så kunne det være spændende  
måske at mødes til et netværksmøde og høre 'jamen, hvordan har I grebet det an, og hvordan var  
udgangspunktet,  og hvordan det er slutresultatet  i forhold til de målsætninger, I har sat jer?'. Det  
kunne være fint nok, altså. Men rapportering bare for rapporterings skyld, nej tak.

[0.32.04] ML: Har charteret ændret jeres måde at arbejde med kvinder i ledelse?

[0.32.08] AC: Jeg vil sige, jeg tror ikke... at hvis charteret ikke havde kommet og ligget der lidt som  
den halvdårlige samvittighed,  så tror jeg faktisk ikke,  at  projektet  var kommet igang. Det tror jeg  
faktisk ikke. Det må jeg være...

[0.32.18] JR: Det tror jeg, at du har ret i. Det er typisk sådan én, der gør....

[0.32.23] AC:  ....man bør også gøre osv, men fordi den er der. Fordi der har været de der løbende  
rapporteringer, kan man sige, og fordi man i virkeligheden også er lidt halv flov over sine tal, fordi  
man jo i virkeligheden gerne vil have alle talenter i spil, og også have en god rekrutteringsbase til 
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lederstillinger, fordi ledelse er afgørende, kan man sige, for virksomhedens resultater og alt muligt  
andet, så...

[0.32.45] JR: ...og det er også rigtigt, man skal også i en vis modningsproces som virksomhed frem til...  
det er ikke bare nok at rapportere alle de gode oplevelser. For at det skal give mening for andre, for at  
andre også skal have mulighed, så er du også nødt til  at fortælle de udfordringer og de 'failures'  
undervejs og sådan noget, men det er typisk, at man laver sådan et 'show off', hvor pænt det her nu er...

[0.33.08] AC: Det er rigtigt.

[0.33.09] JR: ...det er en 'beauty contest'.

[0.33.13] ML: Så har jeg faktisk været omkring selve charteret. Så vil jeg gerne se lidt mere på jer som 
virksomhed og ligestilling eller mangel på kvinder i ledelse. I hvor høj grad ser I den her manglen på 
kvinder i ledelse, hvis man kan sige, at der er det, det er selvfølgelig også normativt, om det er en 
udfordring for samfundet eller om det er en udfordring for jer som virksomhed? Eller begge dele?

[0.33.33] AC: Altså jeg kunne godt have lyst til at sige, da charteret kommer der i 2007-2008, så kører  
vi i vækst, og vi kan se, at der faktisk er mangel på arbejdskraft. Og nød lærer nøgen kvinde at spinde...

[0.33.48] JR: Du kan se, at ISS har også været vanvittigt dygtige til at udnytte konjunkturen, ikk...

[0.33.53] AC:  ...og der må vi sige, jeg tror faktisk, at charteret måske også kommer på det rigtige  
tidspunkt, hvis man kan sige det. Ikke at man grundlæggende er imod, tværtimod. Det er jo fuldstændig  
rigtigt, og der skal være lige vilkår for alle, og dem, der har lyst, og dem, der har talentet for det, skal  
have mulighed for det. Jeg vil sige i dag, hvor der er pænt udbud af arbejdskraft, også velkvalificeret  
arbejdskraft, oplever vi måske ikke presset så stort. Men på den anden side, så er vi en mangfoldig  
virksomhed og ansvarlig virksomhed, som gerne vil sikre denne her større mangfoldighed, og vi tror  
på, at flere kvinder i de respektive ledergrupper, uden at der skal være kvoter, vil være med til at skabe  
bedre resultater.

[0.34.34] ML: Så det betyder simpelthen noget for jeres som virksomhed.

[0.34.36] AC: Helt klart.

[0.34.39] JR: Og så siger du, hvad det betyder for samfundet? Jeg tror, at denne her kickstart med det,  
og fokus på det, det gør jo altid noget ved samfundet. Og jeg kan jo se på min datter, som er 18, og  
hendes kammerater, at de har en anden indstilling til det. Altså de ved, at 'the sky is the limit'. De tør  
godt kaste sig ud i nogle ting, som de måske ikke turde gøre før, eller som generationen før ikke gjorde.  
Altså de har ikke begrænsningerne indbygget på samme måde. Og se på uddannelsessteder, kvinder er  
efterhånden  i  overtal  alle  vegne,  fordi  det  holder  jo  så  ikke  at  komme  ud,  fordi  når  man  som  
virksomhed gerne vil have akademikere, jamen så er der altså flest kvinder...
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[0.35.22] AC: Man kan sige, vi har....

[0.35.24] JR: ...tiden arbejder for os.

[0.35.25] AC: Måske. Både ja og nej. Det vil jeg også gerne tro. Men jeg synes, at det er interessant at  
kigge på statistikken. At i Danmark er vi dem, der har den højeste kvindelige erhvervsfrekvens, og man  
kan sige, også som Jytte siger, på uddannelse, så har vi rigtig mange kvinder. De er højtuddannet. De  
er veluddannet. Men alligevel må vi erkende, når vi kigger ind i virksomhederne på lang sigt, så falder  
kvinderne fra. Og jeg synes, at det er en samfundsmæssig udfordring, fordi hvad er det, der gør, i vores  
erhvervsstruktur, der gør, at kvinderne siger nej tak på et tidspunkt, eller de oplever... at for kvinderne  
handler  det  om, at  de skal have en balance,  og den balance hænger ikke sammen.  Vi  ser de her  
fantastiske kvinder, som kan det, og man kan sige, at de kan arbejde 60 timer, og de kan have  tre og  
fire og fem børn osv, selvfølgelig måske med noget back up hjemmefra. Men jeg tror, at der er ret  
mange,  der  ikke  kan identificere  sig med det.  Så synes  stadigvæk,  at  Danmark har  en udfordring  
omkring det, på trods af, at vi er så veluddannede, og har den højeste erhvervsfrekvens. Så hvad er det,  
der sker inde i erhvervskarrieren, som gør, at nogen bakker ud, og det bliver så interessant at se, om  
den nye organisationsgeneration oplever noget andet. 

[0.36.32] JR:  Jeg oplever også, at i min datters omgangskreds, de taler om, at de vil ikke vente så  
længe med at få børn. De vil ikke vente til, at de er langt oppe i 30'erne. De vil have det, helst mens de  
læser, så er det klaret. Og det synes jeg...

[0.36.46] AC: Udfordringen er jo stadig, hvad er det for en organisationskultur, de bliver mødt med.  
Der bliver de måske mødt med ældre ledere, der sidder fra 45-60, og kan du sige, og hvis vi kigger på,  
at folk skal blive længere på arbejdsmarkedet, så kan de blive 67. Hvad er det for nogle holdninger, de  
møder den unge generation med? Så det bliver lidt interessant.

[0.37.06] JR: Det gør det i hvert fald. 

[0.37.07] AC: De kan godt have ambitionerne, men hvis mændene ikke kan se dem, så er det altså et  
problem.

[0.37.14] ML: Men hvilke rolle spiller I som virksomhed så?

[0.37.17] JR: Vi er Danmarks største private virksomhed, så vi spiller en stor rolle. Og det er blandt  
andet det ansvar, vi tager på os, ved at gå ind i det her. Og jeg synes også, at vi arbejder meget  
målrettet  med det  og meget  stringent.  Så rollemodel,  og det  er  igen,  kan vi  få  markedet,  altså få  
rekrutteringsmarkedet, få menneskerne til at se, at detailhandlen er faktisk ret attraktiv. Der er nogle  
gode muligheder for karriere.

[0.37.43] AC: Og også i balance...

[0.37.45] JR: Helt klart.
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[0.37.46] AC: ...du kan flere ting. Du kan godt være en butikschef og have en familie. Det vil vi gerne  
vise. Det kan man faktisk godt. Så man kan sige, det er faktisk muligt, hvis man er drevet af at skulle  
være leder, kan man sige, og man gør det hos os, eller om man gør det hos H&M eller noget andre,  
hvad er forskellen altså, kan du sige. Så jeg synes meget, at vi lykkes, men det må ikke stå i vejen for  
det skabe gode resultater og skabe god medarbejdertrivsel...

[0.38.12] JR: Nej, nej.

[0.38.13] AC:...det er det primære. 

[0.38.17] ML: Det er klart. Nu er jeg faktisk nået omkring min spørgsmål, men har I noget, der er  
poppet op bag i hovedet, som jeg ikke har været inde på? Omkring charteret, omkring Coop?

[0.38.25] JR: Jeg synes, at du har spurgt en del ind til det med ministeriet, og det har jeg så tænkt lidt  
over. Jamen, hvad er egentligt deres rolle i det, fordi nu har jeg i andre sammenhænge arbejdet med  
nogle ministerier og nogle fonde, som man har søgt, og det er altså sådan 'åh..nej så skal man til det'.  
Fordi det er meget omstændigt, og det er sådan rigidt, det man skal, og det giver ikke helt mening. Så  
måske kunne det være, at man kunne rapportere på en lidt mere individuel måde, hvor man... hvis man  
havde sådan nogle netværksgrupper, hvor der så kunne være deltagere fra ministeriet, og så var der  
måske  mødepligt  til  nogle  af  dem,  og  så  måske  hver  tredje  måned.  Og  på  den  måde  lave  en  
afrapportering, hvor de så kunne samle tingene op. Så var det måske ikke så virksomhedsspecifikt, men  
det  gjorde  ikke  noget,  så  kunne  man  også  fra  samfundets  del  se,  hvordan  det  skred  frem.  Altså  
hele...projekter gjorde, resultater gjorde. Så det skulle være en lidt anden måde at tænke på, for det er  
enormt rigidt, når man skal sidde med alle de der skemaer og udfylde. Og så får de selvfølgelig... jeg  
kan godt forstå, at det er nemmere for dem at registrere, og så får de noget ensartet.  Men er det  
nødvendigt, fordi virksomhederne er forskellige. Behovene er forskellige. Resultaterne er forskellige,  
så måske kunne man gøre det på en anden måde.

[0.39.39] AC: Jeg vil sige en anden ting, det er. Hvis charteret ikke havde været der, så havde vi ikke  
været så bevidste om vores tal, som vi faktisk er blevet i dag - hvordan ligger landet? - vi var heller  
ikke have været inde i proces, hvor vi havde defineret, hvad måltalene skal være på kort eller længere  
sigt, så på den måde, synes jeg, at det har bidraget rigtig meget. Der, hvor jeg sidder og tænker på, at  
man skulle kunne ønske sig noget mere, der kunne man sige, jeg tror på, at hvis vi virkelig skal tage  
nogle steps, så skal vi gøre noget for de kvinder, der føler sig parate, og af deres chefer også bliver  
vurderet parate til, at kunne noget mere. Det koster penge. Vi har nogle muligheder i Coop, fordi vi er  
en  stor  organisation.  Men  der  kan  godt  være  mindre  virksomheder,  hvor  de  ikke  har  
uddannelsespenge. Vi ved, at EU faktisk stiller og har nogle puljeordninger. Kunne Charter for flere  
kvinder i ledelse havde skabt en pulje, hvor vi sammen med tre-fire virksomheder kunne gå ind i et  
netværk  og  lave  et  udviklingsforløb,  således  at  man  også  kunne  have  lavet  noget  på  tværs  af  
virksomhedskulturen, det tror jeg faktisk kunne have givet rigtig meget, og det kunne man have gjort  
med få midler. Men det er som om, at man har de store visioner osv, og når man så kigger på hvordan,  
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så skal vi selv ned at finde ud af det. Vi skal selv finde ressourcerne. Det skal ikke lyde som pive, pive,  
tudekiks.

[0.40.50] JR:  Det er heller ikke på, at de skal formidle ressourcer. Det er slet ikke det. Vi vil gerne  
stille dem til, men vi vil bare bruge dem rigtigt.

[0.40.55] Afbrydelse - HR-Udviklingschef Annette Otte kommer ind

[0.41.06] ML: Vi er faktisk ved at være igennem. Men jeg arbejder jo også ud fra, at det er svært for 
det offentlige og det private at mødes. Så det passer rigtig godt, det I siger. Fordi der er jo meget den  
der jubeloptimisme omkring alt, der er offentligt og privat, der mødes. Om det så er et charter eller et 
partnerskab. Og der synes jeg netop, at det er meget interessant at høre, at der er forskellige tankesæt i 
spil. Om det netop er skemaer...

[0.41.34] JR: Jeg tror, at ministerierne kunne få rigtig meget glade ud af slække lidt på det. At være  
lidt være... ja fleksible eller få en anden indrapportering, de kunne få den kvalitative i stedet for den  
kvantitative, som de får. Det tror jeg, at de kunne få mere ud af. Få glæde af. 

[0.41.50] AC: På den anden side er det også meget godt med nogle konkrete tal.

[0.41.52] JR: Men du kan sagtens... der er jo ikke noget hinder for, at de fra starten af 'for at indgå i  
det her, så skal I komme med en målsætning, efter sådan, og I skal lave opfølgning på de her mål'. Det  
er jo fint nok. Men jeg ved på her puljeordninger, der man har skulle indrapportere. Det er et helvede.  
Det er næsten værre end at køre hele projektet. Så det ene udelukker ikke det andet i virkeligheden. Det  
er fint at have de der mål.

[0.42.20] AC: Fordi det, synes jeg faktisk, er det, der har været det gode ved charteret. Det er, at vi er  
blevet bedt om de der mål...

[0.42.26] JR: Det er også fint nok.

[0.42.27] AC: ...og det, synes jeg, har været en god løftestang til at komme igang med processen, og  
man kan sige, at en underskrift 'committer' og forpligter, kan man sige. Så jeg synes, at det har været  
en god presbold ind i organisationen. At vi så måske kunne have gjort det bedre eller have været mere  
ambitiøse, det er vores valg. Det, synes jeg, er vores valg. Men man kan sige, at bolden er givet op.

[0.42.45] ML: Man kan sige, de tal, så vidt jeg kan fornemme, ikke blevet brugt af ministeriet. Så det er 
også derfor, at jeg er blevet interesseret i første omgang, fordi jeg har læst rapporten i alle sine udgaver, 
fordi jeg bad om aktindsigt. Og alt konkret, efter min mening, forsvandt i den sidste rapport, hvor Coop 
fik en smiley. Det er jo dejligt at få en glad smiley, men det er jo uendeligt ukonkret. 

[0.43.08] AC: Ja, det er rigtig ikk.
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[0.43.12] ML: De fik en smiley... og der var ingen, der fik en negativ smiley, fordi dem, der havde gjort 
det, de var alligevel gået ud af charteret, før rapporten blev offentliggjort. 

[0.43.17] JR: Præcis. Og det er det, der sker. Og så får man ikke deres dårlige oplevelser, som man  
kunne bruge på tværs, og sige 'jamen hvad er det for nogle dårlige erfaringer, de har gjort sig. Hvorfor  
gik det sådan?'. Fordi der er noget prestige i, vi vil ikke stå med en dårlig smiley. Det er jo heller ikke  
det, det handler om jo.

[0.43.34] AC: Men nu kan man sige, der er jo heller ikke blevet markedsført rigtigt. Man kan sige, der  
er jo.. de der rapporteringer ikke blevet markedsført ud. De virksomheder, de ligger nu i den og den  
gruppe. Og det er jo heller ikke sådan, at vi skal have en smiley i butiksvinduet over, hvad vi har gjort  
for Charter for flere kvinder i ledelse.

[0.43.50] ML: Der ville være mange smileys, hvis...

[0.43.54] AC: Men jeg vil da sige på en eller anden måde...jeg synes, at det er et godt initiativ, og jeg  
vil også sige, at vi kan også være glade for, synes jeg, at det vi så har sat i gang fremadrettet har givet  
rigtig fint pote, fordi vi kan faktisk se, at halvdelen af halvdelen af de kvinder, der deltager nu i vores  
udviklingsforløb, der har rykket sig, og vi har aldrig set et udviklingsforløb, hvor det er sket. Og det  
synes jeg, på en eller anden måde, det kan vi være glade for. Men vi har også gjort noget godt for  
kvinderne og for organisationen og resultaterne forhåbentligt.

[0.44.22] ML: Ja, man kan sige, hvis  I har gjort noget godt for kvinderne, så har I også gjort noget godt 
for virksomheden i sidste ende.

[0.44.24] AC: Eller man kan sige kvinderne for virksomheden, hvordan det nu hænger sammen. 
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Kirsten Torp, HR-Direktør. Ansat siden 2010. Ansvarlig for Deloittes HR-strategi og virksom-

hedens arbejde med Charter for flere kvinder i ledelse.
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Interview, Deloitte d. 1. marts 2012

KT: Kirsten Torp 

ML: Mette Lisby 

[0.00.03] ML: Jeg har lige sådan nogle indledende spørgsmål, som bare lige varmer os bare begge to op 
så at sige, og så vil jeg snakke lidt om samarbejdet, snakke lidt om hvordan I bruger charteret, og lidt til 
sidst generelt om ligestilling. Det er en 14 spørgsmål, så det burde vi kunne nå omkring. Det ser vi. Jeg 
starter med at spørge, hvor længe har du været ansat i Deloitte og hvad består dit arbejde i?

[0.00.24] KT: Jeg har været ansat i et år i Deloitte, og jeg er HR-Direktør for Deloitte. Det vil sige, at  
det er mig, der har ansvaret for at lave en ’people-strategy’, en HR-strategi, hvor er det, vi skal hen  
med vores mennesker, og hvordan skal vi udvikle dem, hvordan skal vi få dem ind i huset, hvad gør vi  
med dem, når de er herinde, og hvordan sikrer vi, at de har de rette kompetencer til at kunne levere alt  
det, som vi gerne i fremtiden. Så det er det, der er mit primære ansvar. Sådan overordnet set. 

[0.00.57] ML: Hvad vil du sige, Deloittes primære funktion er, som virksomhed?

[0.01.05] KT: Alt den primære funktion er at understøtte virksomheder der, hvor de er, og gøre dem  
bedre på den ene side – det er den ene del. Den anden ting er også at fungere som – man laver en  
revisionspåtegning, en decideret leverance,  som der er påkrævet lovmæssigt set,  at man skal. Men  
samtidig er så vi jo ude at levere rigtig mange ting til dem: det kan være skatterådgivning, det kan  
være rådgivning, hvis de skal gå internationalt, eller det kan være, hvordan bliver de bedre indenfor  
deres ’human capital’ eller deres it. Så vi er jo inde i at arbejde med, hvordan de skal lykkes med de  
ting, de gerne vil. Udover vi har en stor del, som er selve revisionsdelen. Så vi arbejder meget tæt på  
det arbejde med at få andre virksomheder til at lykkes. 

[0.02.06] ML: Det er jo meget interessant egentligt som virksomhed.

[0.02.07] KT: Ja, det er meget interessant. 

[0.02.12] ML: Hvad er din rolle  så i  relation  til  Deloittes  arbejde med Charter  for flere  kvinder  i 
ledelse?

[0.02.17] KT: Altså min rolle er jo kan sige – Charter for flere kvinder i ledelse, den ligger under HR-
handlen. Så er min rolle er, at de mål, som der ligger, dem skal vi jo, som vi har lagt selv på det her  
område, dem skal jeg jo sørge for, at der bliver sat nogle initiativer i gang, sådan at vi lykkes med dem.  
Så det vil jeg sige, at det er min rolle. 
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[0.02.44] ML: Så har vi ligesom klaret opvarmningen. Jeg vil gerne snakke lidt mere om samarbejde 
mellem ministeriet og jer som virksomhed. Hvordan har I oplevet samarbejdet med ministeriet omkring 
charteret?

[0.02.57] KL: Så bliver jeg nødt til at sige: jeg har ikke overhovedet haft nogen relation til ministeriet,  
fordi  charteret  blev  lavet  før,  jeg blev  ansat  her.  Så det  vil  sige,  at  vi  indgik  og skrev  under  på  
charteret, og det er jo en del år siden, 2009 tror jeg, at det var. Og så siden da har jeg ikke haft nogen  
relation til ministeriet. Så jeg kan ikke svare på andres vegne.

[0.03.25] ML: Jeg tænker bare lidt, at hvis ministeriet siger, at det her er et samarbejde, så er det jo lidt 
interessant, at de ikke vender tilbage. Har der ikke nogen kontakt siden, at I underskrev?

[0.03.34] KL: Ikke at jeg ved af. Ikke at jeg er bekendt med. Ikke det år, jeg har været her.

[0.03.45] ML: Det er selvfølgelig også meget interessant.

[0.03.45] KT: Så skulle det have været en anden, de har ringet til. Jeg mindes ikke, og erindrer ikke, at  
jeg  har  haft  en  dialog.  Der  har  heller  ikke  engang  været  opfølgning,  så  vidt  jeg  ved,  på  
afrapporteringen, hvis jeg skal være helt ærlig.

[0.04.00] ML: Det er jo også det, jeg er meget interesseret i, at høre om.

[0.04.03] KT: Det er det med, at man får sat… Det er jo klassik, man får sat femhundred projekter i  
gang, og man gør et eller andet, men vi laver alt for meget til, at nogen er i stand til at følge op på det.  
Også ministerierne sandsynligvis. 

[0.04.16] ML: Ja, det er jo netop det: hvem det er, der skal følge op. Om det er ministeren eller om det 
er virksomhederne. Charteret har jo også haft fire ledere siden, at det blev lavet.

[0.04.28] KT: Det er sådan, det typisk er. 

[0.04.32] ML: Så har jeg nogle ting, så du måske kan sondre dig frem til alligevel.

[0.04.35] KT: Det skal jeg gerne forsøge.

[0.04.38] ML: Fordi, jeg tænker, omkring det her charter, hvad tror du, at ministeret skal have ud af 
charteret? Så vil jeg senere ind på, hvad I skal have ud af det? 

[0.04.50] KT: Det er så forskellen, hvad ministeriet skal have ud af det, og hvad vi skal have ud af det.

[0.04.52] ML: Netop. Om der er nogen forskel deri.

[0.04.57] KT: Ministeriet, mener jeg jo, har et ansvar i forhold til at lave nogle overordnede nationale  
tiltag til at sikre en bedre udnyttelse af talenterne. Og forsøge at dreje Danmark og virksomhederne og  
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landet i den retning, man gerne vil for de overordnede mere globale og nationale tilgang, hvor man  
ønsker  en  mere  ligelig  fordeling  på  arbejdsmarkedet.  Det  er  den  ene  side  ud  fra  nogle  etiske  
betragtninger. Den anden er, sandsynligvis også ud fra nogle ret ressourcemæssige betragtninger om,  
at man skal sikre, at man sørger for at bruge potentialet og få det ’releast’ mest muligt og får brugt  
alle de talenter, der er, til den videre udvikling af Danmark. Så det, tror jeg, er ministeriet gøren –  
eller ønske i den her. Hvis du så bagefter spørger, hvad vores er. Så vil jeg sige: vi har sådan set det  
samme. Fordi vores dybeste dybeste ønske det er – for at vi skal lykkes – vi har kun menneske, som gør  
vores forretning. Det er det, menneskerne har i hovederne, og det er den evne, der har til at omsætte  
det, de har i hovederne til handlinger, som gør noget for nogle andre, som er det, der er afgørende for,  
om vi lykkes. Så afhængig af, hvem vi har, hvor dygtige de er, så er det også det, jeg kalder at gå ned i  
supermarked. Du kan sætte alle vores 2400 mennesker op på række – det er det, vi kan sælge. Altså det  
er… vi har ikke andet vi sælger. Det er det. Sådan det vil sige, at hvis vi skal blive dygtige og fortsætte  
med det, vi vil, vi er enormt ambitiøse, og blive de bedste på det her marked og være de fortrukne  
partnere, jamen så skal vi også have nogle mennesker, som er spidsen. Som virkelig er de skarpeste  
knive i skuffen og kan alt det, som der er brug for, for samfundet fremadrettet i det marked, vi arbejder  
i. Og hvis vi så ikke har halvdelen af en talentgruppen – eller mister en meget stor del af dem, så har vi  
et problem. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at vi synes også, at vi som virksomhed gerne vil  
være meget mere diverse. Ikke fordi de vi mener, at vi har en stor diversitet, fordi vi har både mænd og  
kvinder. Det er jo ligesom meget…. Det er ikke så meget kønsspecifikt. Men det er jo det, at man er  
meget forskellig. Det kan være kompetencebaseret. Det kan være alt muligt andet. Men det er også en  
dimension. Så det vil jeg sige, det er de ting, som er afgørende for os.

[0.07.40] ML: Betyder for det noget for jer økonomisk at have en differentieret…?

[0.07.47] KT: Jamen det betyder jo… Hvis vi ikke har de bedste, så betyder det noget økonomisk. Så  
kan vi ikke… så bliver vi ikke den ’preferred’ partner for de mest ambitiøse kunder. Det vil sige, så vil  
de jo… Hvis vi ikke mener, at vi lykkes med det, så har vi et problem. Der er også en anden dimension.  
Det er jo det omgivende samfund, vi har. Det er jo dem, vi har som kunder. Det er jo kvinder. Det er  
mænd. Det er alle mulige, der har forskellige holdninger og forskellige synspunkter osv. Og én af de  
ting, som også er vigtige for os, det er at være i stand til at matche det omgivende samfund, og også de  
kunder, vi har, for at være i stand til at komme ind bedst muligt til dem plus deres syn på os og tænker,  
at hvis vi kun kommer med mænd i meget stive jakkesæt, jamen hvad er vi så for en virksomhed, ikk.  
Det har jo også at gøre med hele vores identitet, som vi også er med til at sælge udover talenterne, som  
vi har. 

[0.08.47] ML: Ser du på nogle punkter – nu har du været rar at forklare, hvad du tror, ministeriet skal 
have ud af det, og hvad I skal have ud af det – ser I noget ’clash’ der, eller er det bare win-win?

[0.08.59] KT: [tavs]
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[0.09.02] ML: Hvis du siger, at ministeriet skal have politik og etik ud af det, og I sidste ende også skal  
være en virksomhed, der tjener penge. Ser du noget modsætningsforhold i det?

[0.09.11] KT:  Principielt,  nej faktisk.  Principielt  nej.  Men [med tryk]  udmøntningen kan nok være  
svær. Altså charteret,  hvis jeg lige må lave en lille  parallel,  der hedder fx hedder ’flere kvinder i  
bestyrelser’. Fordi den er så tydelig som eksempel. Hvor man har, tror jeg, ønskerne om flere kvinder i  
bestyrelser af samme årsager, som man har flere kvinder i karriere, basalt set. Også kan der være en  
helt masse globalt og internationalt og alt muligt andet. Men man kan sige, hvis det problem man står i  
her og nu, fordi der er en kortsigtet og en langsigtet betragtning. Hvis vi oplever, og det oplever vi, at  
vi tænker kvoteordninger. Hvis man tænkte det sådan generelt, så rammer vi vores kvinder her lige  
oveni hovedet. De hader det. Så kan man være enig eller uenig. Det kan man have en holdning om,  
men det  ændrer  ikke ved det  faktum, at dem, der er  her,  de vil  hade det  som pesten.  De vil  kun  
acceptere – og det ved jeg, fordi det har jeg snakket med dem om – de er virkelig dybfølt. De vil ikke –  
deres opfattelse er meget – de vil ikke forfremmes eller have sær-, sådan der stilles spørgsmålstegn  
ved,  om  det  skete  pga.  deres  kvalifikationer  eller  pga.  deres  køn.  Det  samme  oplever  jeg  med  
professorer og alt muligt. Man er så bange for at røre ved det her. Jeg vil sige sådan personligt, måske  
er man så bange for det, at man ikke tænker over, at der i måske mange år har været en forfordeling af  
det andet køn i nogle år. Men det kan man have forskellige synsvinkler på. Så ud fra den synsvinkel,  
hvis man indfører noget, og man så rammer den population af medarbejdere, vi har. Plus det at vi jo  
ikke kan trylle sådan her, og nu skal have vi dem ind, og nu skal vi de bare ind fordi, der er kvinder.  
Og så begynder vi at stille spørgsmålstegn ved vores egne medarbejdere og hele vores politik i forhold  
til vores medarbejdere. Så kan vi få et problem. Så kan der komme et ’clash’, hvor vi kan blive tvunget  
ud i at gøre noget, som vi ikke synes. Hvis vi tager Charteret for flere kvinder i ledelse, så synes jeg  
ikke, at det ’clash’ er der. Det er jo også fordi, at det er os selv, der sætter målene op, og det er os selv,  
der definerer, hvor langt tror vi, at vi kan tage den her sammenhæng. Så jeg oplever ikke ’clash’et’  
der, men det er også forskellen, fordi du får den ikke nedover. Tilgengæld så rykker den måske heller  
ikke så meget. Det er jo så det. 

[0.11.55] ML: Det er jo det kritikpunkt der. Det er jo en afvejning.

[0.11.58] KT: Men det er jo også et fair kritikpunkt. Hvis jeg skulle… allerede da jeg var – for tredive  
år siden tror jeg – da jeg læste,  var en af min holdninger da bare,  at jeg også synes,  at  det var  
forfærdeligt at tage kvinder først, men hvis du gjorde det i fem år, så kunne du bare fjerne loven igen.  
Så var du kommet op. Det er normalt noget med, at når du er oppe på tredive procent, så sker det helt  
af sig selv. Du kommer op på sådan et ’tipping point’, så det kunne man have gjort, hvis man ville.  
Men det er utrolig kontroversielt. Utrolig kontroversielt. Man rammer mennesker. Man rammer vores  
medarbejdere. Man rammer det, som er dybt i hjertet for os, hvis vi bliver tvunget til at gøre noget,  
som vi ikke bryder os om. Det ville vi være rigtige kede af. Men det er svært at flytte. Det er rigtigt, når  
der heller ikke, er noget i den anden ende.
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[0.12.56] ML: Nej, fordi jeg tænker, hvordan virker Charteret for jer i den forstand, at I selv sætter  
målene. Gør charteret i den forstand nogen forskel?

[0.13.09] KL: Det, det gør, det er, at jeg tager målene op og integrere dem. De er integreret i vores  
KPI’er, på vores ’must-win-battles’ som virksomhed, som overordnet. Det her, det opleves som en  
problemstilling, og det føles som en problemstilling. Vi ved, vi har den. Vi ved nogenlunde lige, hvor  
den er, og man ønsker den ikke. Men vi har en problematik som virksomhed i den måde, vi arbejder på.  
Vi  er  en  meget  performancedrevet  kultur.  Vi  er  en meget… folk  arbejder  i  et  konkurrencepræget  
’environment’ herinde, og det tidspunkt, hvor kvinder ofte…. Vi ligger over vores mål på ’manager’-
niveauet – vi har flere end det, vi egentligt satte som mål, og der er en meget fin udvikling. Jeg tror, at  
vi har 33 procent nu af kvinder på det niveau. Så går vi på ’seniormanager’-niveau, det er så det  
eneste sted, hvor den er lavere end de mål, vi har sat, og det er så det næste niveau. Og det er der, hvor  
de begynder at få børn, typisk, og skal vælge, om de vil blive ved med at have en karriere, fordi det er  
en karrierevirksomhed meget, og hvis man ikke har så meget lyst til det, så går man et andet sted hen.  
Og fordi vi er en uddannelsesinstitution, vi har en omsætning på 20 procent om året, og det skal vi. Vi  
tager jo folk ind helt efter gymnasiet osv. Så vi har rigtig mange, der skal herind og starte op og er  
herinde i fire-fem år, men vi skal også fastholde de bedste, som vi gerne vil blive ved med at have. Det  
vil sige, at der er nogle af dem, vi mister, fordi arbejdsvilkårene er hårde, og fordi de ofte er, måske, to  
mennesker med en karriere, og jamen så er det svært. Det er svært at få til at hænge sammen. Der er  
nogle prioriteringer, der kan være svære, og vi er en kundedrevet virksomhed. Så der er jo der, hvor vi  
rammer ind i en problematik, selvom vi er sindssygt fleksible. Men vi kan jo ikke være mere fleksible  
end kunden også. Så det er der, hvor den er.

[0.15.21] ML: Men har charteret så overhovedet ændret den måde, I laver jeres politikker? Ville du 
have lavet mål…?

[0.15.30] KT: Jeg tror, at vi ville have lavet fuldstændig det samme. Men det, det gør, at det forpligter  
lidt  på  en  eller  anden  måde.  Det  sætter….  Altså  dels  internationalt,  der  kan  vi  fortælle  det  til  
organisationen, og de synes faktisk, at det er rigtig godt, men det forpligter måske på en anden måde.  
Eller i hvert fald…. Vi havde nok gjort det alligevel, vil jeg tro. Nej, det er jeg sikker på, at vi havde.  
Det er jeg sikker på, at vi ville. Vi går ikke ud og brander os på det. Det er utrolig… det, synes vi ikke,  
er så interessant. Vi bruger det mest som KPI’er for at se, om vi er på rette vej. Er vi den vej, som vi  
gerne vil? 

[0.16.11] ML: Har I fået nogen varsel om, hvornår det skal evalueres næste gang?

[0.16.15] KT: Nej.

[0.16.17] ML: Jeg spurgte ministeriet, og de sagde 2012. Men jeg kan ikke få det mere præcist. Det,  
synes jeg så, er mærkeligt, hvis I ikke er blevet orienteret. Det må vel komme på et tidspunkt. Nu vil 
jeg prøve at være lidt mere specifik – du har nok været inde på noget af det…
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[0.16.37] KT: Så tager vi det bare igen. Det er fordi, jeg ikke holder mig til spørgsmålene.

[0.16.42] ML: Det er jo godt, fordi vi hopper lidt. Og det er jo netop meningen. Nogle kommer det i 
mere naturligt flow end fremprovokeret af mine spørgsmål. Men hvis du kan gå ind og være meget  
konkret og specifik og komme med nogle eksempler på, hvordan I bruger charteret til forskellige ting?

[0.17.00] KT: Du mener, nogle af de indsatser, vi sætter?

[0.17.04] ML: Ja, hvis du vil komme med nogle eksempler.

[0.17.05]  KT:  Eksempler… Da man startede  i  sin  tid,  det  man gjorde  var,  at  man skabte  fokus,  
opmærksomhed.  Og  det  gjorde  man  på  en  række  måder.  Man  nedsatte  nogle  kvindenetværk  for  
ligesom, der havde de nogle steder, hvor de kunne mødes, hvor drak kaffe eller spiste frokost osv, og så  
lavede de nogle møder, og så lavede de nogle forskellige ting, og havde besøg af den øverste ledelse  
osv. Der var en række netværk, der blev dannet dengang. Der er et par stykker af dem tilbage. De fleste  
af dem er stoppet. Så blev der lavet, på kvindedagen, der blev et stort arrangement her, og der var en  
hel masse, hvor den øverste ledelse stillede op og holdt en masse indlæg og fortalte om, hvad de mente,  
og hvad de ønskede, og hele italesættelsen af, hvad det ledelsesmæssige ønske på det her område er. Så  
blev der nedsat et… man lavede en kvindeportal. Den har jeg ikke arbejdet videre med. Det er lidt  
bevist, men den var lavet som inspiration til ledere om, hvordan de kan tænke forskellige ting. Og så  
blev  der  lavet  rigtig  meget  et  tiltag,  som...  Alle  de,  der  går  på barsel,  fordi  det  er  især der,  det  
begynder at ramme dem, det er, at inden man stopper herinde og går på barsel, så har man nogle  
samtaler med sin leder omkring: ’jamen, hvad tænker du, at det her betyder for dig? Hvad er det, du  
tænker, at du gerne vil bagefter? Hvordan vil du gerne arbejde bagefter? Hvad er dine tanker nu? Og  
hvordan vil du gerne, imens du går derhjemme, ligesom fastholde relationen til virksomheden osv?’.  
Under barsel er der tilsvarende samtaler, hvor man har de samme, fordi tingene ændrer sig jo. Man  
kan jo ikke rigtig vide, hvad det er, der sker. Og hvordan man tænker. Så der har man tilsvarende  
samtaler, ’jamen hvad nu. Hvad tænker du? Når du nu skal tilbage, hvordan vil du så gerne tilbage?  
Hvad er det, du gerne vil arbejde med osv osv.?’ Og så umiddelbart når man kommer tilbage, så har  
man en tilsvarende snak omkring det. Og det er så simpelthen for at adressere og fastholde relationen  
og for at adressere den problematik, der hedder: ’nu er dit liv anderledes. Hvad er det, der skal til for,  
at du kan få det til at hænge sammen?’ Så det der med at anerkende livscykler i form af, hvordan man  
arbejder. Vi har stor fleksibilitet i forhold til tid og sted. Det vil sige, at man bare arbejder hjemme,  
hvis det er det,  man vil,  eller  herinde og eller sent eller tidligt  afhængigt  af  selvfølgelig,  hvordan  
opgaven  skal  løses.  Der  er  ikke  nogen….  Vi  fortæller  nogle  timer,  vi  arbejder,  men  hvordan  vi  
tilrettelægger vores arbejde, det er meget vores egen. Så det er jo også nogle af de ting, nogle af de  
redskaber, der blev lavet til, hvordan kan man bedre adressere hele arbejdstilrettelæggelsen i forhold  
til  den anden, naturligvis  i  forhold til  også at kunderne skal have det,  de skal have.  Så det er jo  
selvfølgelig en afvejning.  Så der blev lavet en hel masse ting på det tidspunkt.  Vi har lige haft en  
holdningsundersøgelse nu, og for langt de fleste viser det sig, at man oplever en meget stor fleksibilitet.  
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Fordi det man, i min erfaring, kan gøre allermest – der er ikke to mennesker, der er ens. Så komme  
væk fra industrisamfundet, mest muligt skabe rammer, hvor individet selv kan gå ind og planlægge sige  
og ’godt nu har jeg brug for at komme lidt senere i dag, og det passer i øvrigt også med kunden.’ Godt,  
så gør man bare det. Og så arbejder man måske om aftenen, og mange der har børn, de går kl.15 og  
så arbejder de så om aftenen, det tilrettelægger man jo selv, sådan at tingene hænger sammen, og at  
man kan få sit liv til at hænge sammen på en bedre måde. Så det var nogle af de ting, der blev lavet  
den gang. Og så blev der, som sagt, sat alle de der mål op, og så har der været efterfølgende en del  
samarbejder,  også  med  nogle  uddannelsesinstitutioner  med  Lund,  bl.a.,  med  nogle  der  arbejdet  
specifikt omkring det her emne, nogle forskere. Så det er de ting, som vi indtil videre har. Og nu har vi  
så, i det år jeg nu har været her… da jeg kom, der havde man arbejdet intensivt i en periode, og så har  
der lidt været en pause. Og nu revitaliserer vi det. Og det gør vi ved at starte ovenfra, og så tager vi  
alle de øverste kvindelige partnere og indehavere, og siger: ’hvad tænker I? Hvad er det, I tænker, og  
hvad er det for en rolle, I kan tage?’ Og så begynder vi simpelthen at revitalisere hele projektet igen,  
men for  os  er  det  som sagt  ikke  et  projekt  –  det  er  ikke  kun for  kvinder,  det  vi  laver.  Det  er  i  
virkeligheden for alle. Det er så nogle af de ting, som vi kommer til at lave, som rammer den gruppe  
bedre. Så det er det, der sker nu. 

[0.22.11] ML: Har I lavet nogen – du siger, at der er en høj tilfredshed – men har I ellers efterfølgende 
fundet ud af, at det har løst nogle problemer for jer så at sige? Eksempelvis, hvis kvinder har haft en 
tendens til at stoppe efter barsel? Er der en kurve, der er vendt?

[0.22.26] KT: Altså der er flere. Vi har fået – enten overgår vi de mål, vi har haft, eller så er vi på  
niveau, bortset fra en ud af fire grupper, så ja det har haft. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi  
kan i  holdningsundersøgelse,  at  der er ikke  særlig  stor  forskel  på mænd og kvinder.  Og vi  er  så  
heldige, at vi kører meget performance-management systemer osv, det vil sige, at du bliver jo hele  
tiden vurderet ud fra, hvad du laver, hvad du gør, hvad du leverer, hvad du evner. Og også derunder,  
er der indbygget en række ting som, altså hvad er det egentligt, at du har tænkt med dit liv, hvordan vil  
du gerne have det, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Og der kan man se… og der har vi exitsamtaler  
med alle dem, der stopper herinde også, hvor HR sidder med i samtlige af dem, hvor vi jo får et billede  
af, hvad er baggrunden for, at de stopper. Så det vi kan se der i perioden der har vi haft… vi er steget,  
fra 2005 til i dag, der er vi steget fra 15 procent kvinder i de her grupperinger til 22 procent kvinder.  
Så ja, vi er på rigtige vej. Når vi kommer op omkring 30 procent så begynder vi ikke at have samme  
problem længere. Til gengæld vil jeg så også sige, at den der 1-2 procent hvert år, altså spørgsmålet  
er, ville der ske noget andet, hvis vi ikke havde gjort noget eller gjort noget – det kan jeg ikke vide.  
Men trenden er rigtig, og så vil jeg sige, der hvor vi nøjagtig ser, hvor vi har, vi har nogle segmenter,  
nogle områder, hvor vi kan se, at det er sværere, og det er noget af det, vi gerne vil adressere. Og så  
har vi et niveau, hvor det er svært, og det er lige nøjagtigt seniormanager, som den skal vi have løst i  
den her sammenhæng. Men vi vil helst ikke lave det som kvindeprojekt. Vi vil gerne lave det som et  
talent projekt af samme årsag, som det vi snakkede om tidligere.
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[0.24.27] ML: Nu siger du, at der har været en intensiv periode med charteret, har I i denne periode haft 
folk ansat til at arbejde specifikt med charteret? 

[0.24.39] KT: Jeg vil ikke sige specifikt. Charteret er for os det, vi alligevel vil gøre. Som virksomhed, i  
Deloitte, på verdensplan og i Danmark, så arbejder man med de her ting på samme måde, som vi  
arbejder med, hvis vi ser stor afgang af alt muligt andet. Kvinder er som andet, det er talenter, det er  
mennesker, der er ansat, og det betyder rigtig meget for os. Så jeg vil ikke sige, at det er charteret, der  
er skyld i. Grunden til, man gør jo ting i nogle bølger nogle gange, ikk. Det, vi nu vil, er, at vi højere  
grad fra at gå fra det der meget projektorienteret – så er det ligesom, så er det over. Så starter man  
noget. Projekter løber, og så er det slut. Så er det jo…. Vi indtænker det i alt, hvad vi gør. Det vil sige,  
at vi hele tiden, når vi laver noget nyt, arbejder med noget nyt, arbejder med performance management  
eller  andet,  så  tænker  vi  ind,  hvordan  kan  vi  synliggøre,  hvordan  skal  vi  adressere  de  
problemstillinger, og hvordan kan vi ledelsesmæssigt og alt muligt andet gå ind og gøre det, så det er  
på den måde, vi tager fat i det. Og det, synes jeg, er en meget bedre måde at gøre det på, fordi så bliver  
det noget, man indtænker i alt, hvad man gør i stedet for, at nu har vi et projekt. Og vi vil ikke have, jeg  
vil principielt ikke have, hvis jeg kan undgå det, et projekt for kvinder, fordi man marginalisere dem,  
man stiller dem ud på en måde, som jeg synes, slet ikke er interessant. Desuden så er mange af de  
problemstillinger, der er nu, det bliver mere og mere interessant for mændene også. Det siger de bare  
ikke. Det er fuldstændig de samme problemstillinger, fordi de også vil have en anden livsstil. De vil  
også have en anden måde at arbejde, de vil være der for børnene. Så mange af de her ting, det er altså  
mennesker, det handler om. Så jeg vil sige, det er mere at tænke det ind – og det skal ikke være et  
kvindeprojekt.  

[0.26.23] ML: Nu var du der selvfølgelig ikke med charteret….

[0.26.26] KT: Jeg har læst op på det, kan du høre.

[0.26.28] ML: Det kan jeg godt høre, ja. Ved du, hvilke forventninger I har haft i sin tid, dengang I 
underskrev charteret? Hvad det ligesom ville kunne gøre for jer. Nu siger du for eksempel, at der ikke 
har været nogen opfølgning. Havde I for eksempel haft en forventning om det, eller alt muligt andet? 

[0.26.50] KT: For os tror jeg, at der var det måde at offentligt at sige, at det her er vigtigt for os. Men  
det er ikke charteret, der gør forskellen. Det er os. Det er vores virksomhed, der gør forskellen. Så  
charteret synes jeg ikke…. Spørger du mig direkte, så gør det ikke nogen forskel. Men der bliver den jo  
ikke uinteressant. Men det er bare fordi, at for os så er det bare vigtigt alligevel. Gudskelov, ikk. For  
samme måde for os er det kun interessant at indgå i de ting, hvor det også er det, vi mener, og det vi  
gør i øvrigt. Så, som jeg oplever det, og som jeg har hørt det, så var det en naturlig følge af det, som  
man gerne ville have fokus på, og en identificeret problemstilling, som man gerne ville stå frem og  
sige, vi har den her problemstilling. Den vil vi arbejde med. Den arbejder vi med, og vi vil godt sætte  
nogle mål offentligt. Så jeg tror mere…. Det er hvad, jeg hører. Jeg oplever ikke, at man udover det,  
havde nogle specifikke forventninger. 
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[0.27.56] ML: Men så I gerne en opfølgning fra ministeriets side?

[0.28.00] KT: Det er sådan set ligegyldigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er lige gyldigt. Jeg synes,  
at ministeriet har en anden interesse. Jeg synes, at de skal varetage deres interesse. Så skulle det være  
fordi, at der var nogle ting, som de kunne komme og hjælpe os med. Det ville være mere lovgivning.  
Mere lovgivning vil ofte lægge flere rammer, og det vi egentligt har brug for, det er mere fleksibilitet.  
Så vi har ikke… på den måde, nej. Det passer faktisk meget fint, at det er den måde, fordi det ikke er  
det, der driver os.

[0.28.37] ML: Så til sidst lige mere om ligestilling generelt, og der har du i høj grad været inde over.  
Nu tager vi den lige for at se, om der dukker noget nyt op. I høj grad ser du ’manglen på kvinder i  
ledelse’ eller udfordringen med kvinder i ledelse som en udfordring for samfundet og en udfordring 
som jer for virksomhed?

[0.29.04] KT: [Pause] Jeg tror… Jeg tænker ikke så kønsspecifikt, og det er også det, man gør mindre  
og mindre. Køn er jo ikke det samme…. Fordi du er kvinde, så er vi ens, og fordi du er mand, som er  
man ens. Altså det, jeg synes, er interessant, det er diversitet som mennesker, og jeg tæller heller ikke,  
dem som mangler én arm, eller dem, som er rødhårede. Det gør jeg altså ikke. Men jeg er meget  
interesseret i det, mennesker er, det, de kan, og det, de kan gøre for os som virksomhed. Og det er jeg  
tilsvarende også for landet. Hvad er det for nogle mennesker, som kan være med til at drive den her  
verden fremad til et bedre sted at være, til et godt sted at være. Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg  
på landsplan, der synes jeg, at det var en fornøjelse at få den tidligere Ligestilingsminister ind, fordi  
hun var en skarp dame, en dygtig dame. Så har den jo en lang, lang, lang historisk rod. Jeg er jo  
aldersmæssigt tilbage til den, hvor jeg kan huske… jeg oplevede, da jeg gik i gymnasiet, at der var det  
kvinderne, der satte sig på det hele. De fjernede mændene fra en række ting, og de overtog utrolig  
mange poster på en lidt ucharmerende måde til tider, ikk. Der var det jo virkelig, dengang…. Jeg var  
med i mange af de der kvindekollektiver, hvor de tog børnene og fjernede mændene fuldstændig, jamen  
det var nogle hårde tider faktisk. Der var nogle… men det havde jo en årsag og alt muligt. Så man kan  
sige, den har en historie. Den kan man ikke komme uden om. Så der er meget den der historie om  
ligestilling, og så ser man, hvor er det, man gerne vil ende henne som samfund på ligestilling? Er det,  
at der skal være lige mange mænd og kvinder i alle erhverv. At der skal være lige mange kvinder og  
mænd alle steder. Det, synes jeg, er patetisk. Altså til gengæld, og hvis man skal gøre det, så skal man i  
hvert fald få en masse af kvinderne ud af børnehaver og skoler osv, hvor de er ved at ødelægge det for  
hele drengegenerationen lige nu. I virkeligheden har vi en skævvridning i til fordel for kvinder mange  
steder, som er tragisk i det samfund, vi har lige nu. Så det, jeg tænker, som samfund, det er, at man  
skal tænke sig meget nøje om, hvad det er man, man ønsker. Altså man skal finde ud af, hvad er det,  
man ønsker. Børn, når man kommer op, de er født genetisk forskelligt. Man skal tænke over, hvad er  
det, man vil med det her. Så for mig, er det jo noget med lige vilkår. Ikke at der er lige mange af dem.  
Og at man ser på mennesket som menneske i højere grad, og så kan man sige, at så også anerkende, at  
man er i transformationsperiode, hvor man jo ikke går fra i 60’ernes ’far, mor og børn’ og mor går  
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hjemme, og far er på arbejde til, hvor vi er nu til bare sådan her [knips]. Men tanken om, hvad der er  
sket i den periode er jo helt fantastisk, men det hænger jo sammen med, hvordan får vi vores liv til at  
hænge sammen. De fleste mennesker skal to på job. Ønsker man kun at arbejde hele tiden og tage sine  
børn i en institution eller hvad? Alle de ting hænger jo sammen med den diskussion, fordi det er jo  
ligesom det, der er grundlaget for, hvis der en én, der skal arbejde mindre end en anden, og hvis man  
bliver nødt til at have to indkomster af en eller anden art, jamen så bliver den ene nødt til, så kan det  
være vanskeligt at have to lige fremadstormende karrierejob. Det er lykkes for nogen, men det har  
også en pris og en konsekvens. Det hænger jo sammen med hele det samfundsmæssige fundament. Så  
et  eller  andet  sted,  synes  jeg  også,  at  man skal  anerkende,  at  det  at  være  opmærksom på næste  
generation, og man skal løse den problematik er vigtigt, og mindre om det er mænd og kvinder i den  
sammenhæng. Men jeg synes, at det så er godt, at man får mænd mere ind i familien, og der en meget  
større lighed mellem den måde, man gør tingene på. Det, tror jeg, er godt for børnene, fordi så ser de  
noget helt andet, og jeg tror, at det er godt for mændene, og jeg tror, at det er godt for kvinderne at  
komme væk fra den kontrolfunktion, de har med at kontrollere hele lortet og komme ud og lave noget  
andet. Som samfund som sådan… så synes jeg til gengæld også, at det ville være pissekedeligt, hvis vi  
var ens. Hvis vi var lige kønsløse alle sammen. Der er jo også noget i køn. Så jeg synes, at den er  
meget svær, den diskussion. Jeg synes bare ikke, at man skal…. Den der ligestillingsdebat, den skingre  
ligestillingsdebat, den har jeg slet ikke nogen respekt for. Man skal have samme løn for det samme  
arbejde, hvis man får de samme resultater. Det gør vi også herinde. Fuldstændig. Der er slet ikke  
nogen forskel. Det er der typisk ikke i vidensvirksomheder. Der er typisk ikke forskelle, kun hvis man  
ikke får lønstigninger under barslen. Men så derfor synes jeg samfundsmæssigt, at der skal man tænke  
over, hvad gør man med næste generation og næste generation igen. Som virksomhed skal vi tænke  
over, hvordan udnytter vi talenterne bedst muligt, og hvordan synes vi, at vi står. Og der vil vi gerne  
have nogle på alle niveauer. Det behøver ikke være lige mange af hver. Men vi ønsker ikke at tabe flere  
kvinder end mænd, når vi taber dem, fordi vi tror på, at de er lige dygtige. Så vi er jo også ramt af  
virkeligheden. Det er stadigvæk flere kvinder, der har et mindre karrierejob end mænd, når du kommer  
til der, hvor du skal børn og familien til at hænge sammen. Det er vi også ramt af.

[0.34.43] ML: Så jeres udfordring som virksomhed, det er sådan set mere, om det er en talentmasse, I 
går glip?

[0.34.49] KT: Ja. Ja, og så plus det, at vi har en holdning. Vi har en stærk holdning om, at der skal  
være lige. Og vi så meget gerne mange flere kvinder. Vi tror på, at det, at man er mange forskellige,  
betyder noget for den måde, vi arbejder sammen på, og den måde, vi agere på, den måde, vi er overfor  
hinanden, og den måde, vi taler sammen på, og det vi også evner, at tilbyde andre. Så vores diversitet  
afhænger af, hvor meget vi kan sætte forskellige tanker, ideer og alt muligt i spil i forhold til kunder,  
og også hvordan vi kan innovere og alt muligt andet. Så ja, vi så rigtig gerne, at vi var bedre til at  
fastholde kvinder. Og gudskelov går det den rigtige vej, men ikke hurtigt nok. 

[0.35.30] ML: Fordi at det kan betale sig så at sige for en virksomhed?
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[0.35.32] KT: Også fordi, vi har en holdning. En menneskeholdning. Begge dele,  men det er også  
fordi, at vi har en holdning. Men det er også fordi, at det er det rigtige. Vi taber talenter, som er… det  
er  jo  helt  uacceptablet.  Så  hvis  du  tager  den helt  rå  virksomhedsmæssigt,  så  er  det  jo  et  tab  af  
investering.  Vi  har  investeret  i  nogle  4-5  år  med  meget,  meget  uddannelse.  Vi  har  kæmpe  store  
investeringer – fået en masse ud af dem også – og så taber vi dem, og så skal til at starte forfra.  
Dygtige medarbejdere vi er glade for at have. Det er da en tragedie. Det ønsker vi da ikke.

[0.36.05] ML: Jeg har faktisk – eller du har rettere sagt været omkring det hele nu – men har du nogle 
kommentarer eller tanker, som jeg ikke selv lige har været inde på? Omkring charteret og omkring 
ligestilling? 

[0.36.24] KT: Nej, men jeg synes, at der er kommet mange. Det man kan sige, der har jo være…. Jeg  
tror, at sådan som et charter, det, det kan, det er, at den kan danne grundlag for noget, og så kan den  
fortælle de gode historier også. Hvis man er aktiv omkring at fortælle de gode historier, hvor er det, at  
det lykkes, og fortælle os, hvad er det, der er svært. Eller være med til at drive italesættelsen, debatten  
osv, og man mødes og får nogle… det, tror jeg, er rigtig rigtig godt. At holde liv i en dialog med mange  
forskellige vinkler i højere grad end ’nu er det bare sådan og sådan og sådan’. Og det har man heller  
ikke gjort her. Jeg synes faktisk, at hele idegrundlaget i det her har været fint. Man har måske bare –  
ligesom at vi nu også skal revitalisere og sørge for at holde gryden i kog – så har den måske ligget lidt  
på den lade side i et stykke tid. Så jeg tror, at man skal gentænke, hvad det er, man vil med det. 

[0.37.32] ML: Er det jer eller ministeriet, der skal gentænke det?

[0.37.34] KT: Jamen, vi gør det jo hele tiden. Så vi gør det i forhold til os, men vi skal ikke gøre det på  
landsplan. De skal bare gøre det på landsplan, så det er deres opgave.
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BILAG E

INTERVIEW, IBM

Interviewet med IBM fandt sted ved IBM på Østerbro d. 15. marts 2012.

Interviewperson:

Liselotte Korsgaard, Lead HR-Partner GBS Nordic. Ansat i IBM siden 1988 og har ansvar for

den nordiske konsulentforretning i IBM. Formand for IBM Women Leadership Council, der

beskæftiger sig med Charter for flere kvinder i ledelse.
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Interview, IBM d. 15. marts 2012

LK: Liselotte Korsgaard

ML: Mette Lisby 

[0.00.50] ML: Hvor længe har du været ansat i IBM og hvad består dit arbejde i?

[0.00.57] LK: Jeg har været ansat i IBM siden 1988, så det nærmer sig 25. 24 har til april ikk, men om  
et  år 25 år.  Jeg startede som Sales Trainee og så har jeg været rundt omkring i  lederstillinger  i  
forretningen, nordiske lederstilling og danske lederstillinger. Så for omkring 10 år siden tænkte jeg, nu  
må jeg se, om jeg skal blive ved med at være leder i forretningen, eller hvad jeg skal. Men i hvert fald,  
så endte det med, at jeg gik i HR, og har siden været det, der hedder HR-partner i IBM, som er den  
funktion, der supporterer management omkring HR. Vi har ikke nogen HR-konsulenter. Vi har HR-
partnere, så vi har ikke nogen, der supporterer medarbejderne. Det gør manageren, og så supporterer  
vi managers. Og nu arbejder jeg for vores nordiske konsulentforretning som ledende HR-partner og  
arbejder primært med den nordiske konsulentforretnings ledelse og sikrer, at langsigtede strategier  
omkring talenter og omkring leadership, omkring alle de her ting, at vi får integreret det forretningen  
gerne vil have med IBMs programmer, og få adderet på, hvad som nu er nødvendigt. Sådan mere  
overordnet og så med konkrete ting, der sådan her og nu skal gøres med forskellige ting og sager,  
medarbejdere, udviklingsprogrammer og konkrete aktiviteter og actions. Så det er det, jeg laver, og vi  
er omkring 1500 medarbejdere i den nordiske konsulentforretning. Og jeg har så en HR-partner i hvert  
land, som tager den daglige forretning med lederne i landene. Så det er det, jeg laver. 

[0.02.39] ML: Det lyder også spændende, må man sige. Hvad er din rolle i relation til IBMs arbejde 
med Charter for flere kvinder i ledelse?

[0.02.44] LK:  Jeg har de sidste fire år siddet som formand for det council,  som vi har i IBM, der  
hedder Women’s leadership Council. Og før det, har jeg så været menigt medlem, om man så må sige,  
i en 10-12 år. Og derfor… vi var nok den institution i IBM, der pressede meget på, for at IBM skulle  
underskrive charteret,  og vi  har beskæftiget  os meget  med charteret  og det impact,  som charteret  
kunne have på vores diversity i IBM.

[0.03.17]  ML:  Hvordan  har  I  som  virksomhed  så  oplevet  samarbejdet  med  ministeriet  omkring 
charteret. Eller har I oplevet et samarbejde?

[0.03.24] LK: Ja, det har vi. Vi har haft et fint samarbejde, synes jeg, omkring… ja blandt andet, da vi  
startede op, og hvad det var for noget, og så har vi… så holdt vi jo sidste år i januar måned 2011 et  
charterarrangement her hos IBM, som ministeriet selvfølgelig var med til at organisere og sætte op og  
give guidelines på, og vi havde besøg af ligestillingsministeren osv. Så det har været positivt…
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[0.03.56] ML: I har ikke….?

[0.03.57] LK: …i forbindelse med det. 

[0.04.00] ML: I har ikke oplevet nogen udfordringer i forbindelse med at samarbejde med ministeriet?

[0.04.02] LK: Ikke på den måde. Jeg kunne måske sige, at jeg synes ikke, at ministeriet har været så  
udfarende til at komme. Nu var der jo sådan nogen. Vi gav… det er snart ved at være længe siden…  
jeg kan dårligt huske, om det var i 2010, i slutningen af 2010, at vi gav en opfølgning på vores første  
rapport. Og den valgte ministeriet af en eller anden grund, som jeg stadigvæk ikke har forstået, ikke at  
lægge ud offentligt, de her opfølgningsrapporter, og der har ikke været særlig meget… jeg synes ikke,  
at ministeriet har været særligt aktive eller aggressive eller hvad, så det i hvert fald gået forbi mig,  
med at fortælle, hvordan det egentligt går med charteret, med de aktiviteter, som charteret laver. Der  
bliver de her charternetværksarrangementer, som, hvis man ellers har mulighed, kan deltage i, som er  
rigtig gode, og som man møder fra netværket af osv, ikk. Men fra selve ministeriet en opfølgning fra  
charteret, og hvordan de ser, at charteret har rykket med noget, og hvordan… det synes jeg faktisk  
ikke, at vi rigtig har set. Jeg kan så ikke sige, at jeg har savnet det, men når jeg sidder og reflekterer  
over det, så synes jeg ikke, at det har været så stort.

[0.05.13] ML: Men når du siger, at du ikke har savnet det, er det så fordi, at det ikke betyder så meget  
for jer som virksomhed 

[0.05.19]  LK:  Det  betyder  ikke  noget  for  vores  engagement,  kan  du  sige,  og  for  det,  vi  gør  i  
virksomheden, men det kunne da være lidt interessant mere på et dansk overordnet perspektiv, hvis  
nogen tog sig tid  til  at  se: har det  charter  egentligt  betydet  noget  som helst  eller  hvad? Lige nu  
diskuterer  vi  jo  det  her  med kvoter  i  bestyrelser.  Altså… ja… det  kunne  måske  godt  have  været  
interessant at se, om der var nogen chartervirksomheder, der havde en holdning til det, eller lavede et  
eller andet omkring det, eller et eller andet. 

[0.05.53] ML: Hvad tror du, at ministeriet skal have ud at lave sådan et charter?

[0.05.57] LK: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om det bare er et flueben. Altså for at sige, at  
man har gjort et eller andet, og man kan vise, at man har fået nogle erhvervsvirksomheder og nogen  
offentlige virksomheder engageret i at gøre noget, at sætte nogle mål op, drive noget. Hvis det er det,  
så er det jo fint nok. Men igen, jeg synes lidt, at det mangler noget konkluderende, noget samlende.  
Hvad får Danmark som samfund ud af det her? Kan vi se nogen trends? Kan vi se noget? Jeg ved, at  
PWC lavede en eller anden rapport. Den sagde heller ikke så meget, hvis jeg skal være helt ærlig. 

[0.06.32] ML: Nej, det var evalueringen, som PWC lavede.

[0.06.35] LK: Præcis. Jeg synes ikke, at den sagde så meget.

34

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50

51
52
53
54
55
56

57

58
59
60
61
62
63

64

65



[0.06.36] ML: Nej, jeg har den faktisk på emne, så vi kan lige så godt gå til den nu. I fik vel jeres  
tilbagemelding?

[0.06.42] LK: Ja, ja. Det gjorde vi.

[0.06.43] ML: Var den konstruktiv for jer? De der 6-7 linier?

[0.06.46] LK: Nej, det synes jeg ikke. Altså… det er jo altid sjovt at få en eller anden smiley, men det er  
ikke noget, som vi har brugt mægtig meget tid på.  

[0.06.59] ML: Nej?

[0.07.00] LK:  Jeg synes, at der manglede lidt substans. Én ting at få en smiley på nogen konkrete  
spørgsmål. Jeg kan huske, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var, men jeg reflekterede lidt over ’nå,  
synes de ikke, at vi er gode til det. Det kan jeg ikke forstå’. Men det har vi måske været dårlige til at  
fortælle dem. Det kan jo sagtens have været. Men der var ikke en ’så derud af kan vi konkludere, at  
den videre vej, bør vi måske bla bla’. Et eller andet, som vi også kunne tage med og bruge i det, vi  
laver her.  

[0.07.26] ML: Fordi de endelig, om jeg må sige, anbefalinger, eller man kan sige opsummeringer af de 
enkelte virksomheder, de røg jo ud af rapporten. 

[0.07.32] LK: Ja.

[0.07.34] ML: Det er også noget af det, jeg undersøger i forhold til ministeriet, fordi det undrede jeg 
mig over, at det røg ud, fordi det er så upræcist.

[0.07.40] LK: Præcis. Jeg ved ikke…det var ikke…der blev ikke, synes jeg, konkluderet på analyserne,  
og det  blev  ikke  brugt  til  at  se,  hvor  er  vi  så på vej  hen med det  her  charter.  Eller  hvor  ser  vi  
virksomhederne er på vej hen. Jeg må faktisk sige, når jeg tænker over det, jeg har ikke tænkt så meget  
over det, men jeg synes faktisk, at der har været stille indefra det ministerium i meget lang tid, faktisk.  
Men som du kan se, så er det ikke noget, som jeg ellers har reflekteret over. Men der ikke kommet  
noget ud, siden at der var det møde ved Djøf, har der vel ikke rigtig været noget?

[0.08.13] Nej, jeg har så haft lidt kontakt med dem, og jeg har spurgt ind til evalueringen, og der skulle 
komme én i 2012, og jeg har sagt det både til dig nu, og Coop og Deloitte, og de har heller ikke hørt om 
det. Så jeg undrer mig over, hvad der foregår. Jeg har haft skrevet også faktisk til Manu Sareen, hvor 
han bare svarer ’nu skal det rykke’. Det kan også være, at det kommer lige om lidt.

[0.08.39] LK: Det kan jo godt være. Det kan jo godt være, at det har været valget og hele det politiske  
spil, der har gjort, at der er noget galt. 

[0.08.48] ML: Der er jo også en kvotedebat, der har overtaget alle former for kvinder i ledelse.
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[0.08.52] LK: Præcis. Men som jeg sagde til dig før, den der kvote kunne man jo godt bruge det her  
fundament som et udgangspunkt for en kvotedebat,  altså at få 'hype'  omkring charteret. Nu har vi  
charteret, og nu har vi gjort det her, og hvad siger virksomhederne så om det, eller kan vi konkludere  
et eller andet? Hvad det nu kan være. Jeg ved det ikke. 

[0.09.14] ML: Hvordan oplevede I indrapporteringen i sin tid med charteret? I skulle udfylde en masse 
skemaer. 

[0.09.20] LK: Ja, so what. Det er bare noget, man gjorde jo. Der var ikke så meget.

[0.09.25] ML: Det var ikke en omstændig proces for jer?

[0.09.26] LK: Nej, det synes jeg ikke. Ikke sådan specielt. Altså der var jo sådan et rimeligt format,  
men det var jo rimeligt fleksibelt format. Det var jo ikke noget med, at det skulle være lige præcis  
sådan og sådan og sådan. Nej, så det så jeg ikke som noget problem.

[0.09.40] ML: Okay. Så går jeg tilbage til. Hvad skal I have ud af charteret eller ud af at skrive det her 
charter under? Hvad får I ud af det?

[0.09.46] LK: Jamen, der er vi nok nødt til at gå lidt tilbage, fordi det er jo sådan, at IBM har som  
virksomhed, nu snakker jeg worldwide, nu snakker jeg ikke om IBM Danmark, men som virksomhed  
har IBM jo været forgangsmand for hele mangfoldighedssnakken og herunder kvinder også og lige  
muligheder for alle i IBM uanset race, kultur og køn helt tilbage til næsten starten af IBM, som nu er  
mere hundred år gammel. Men det har været i hvert fald nedskrevet politik... langt tilbage kan vi finde  
nedskrevet politikker for det, som hele tiden er blevet opdateret. Så det med mangfoldighed og give alle  
en lige ret har været noget, der har ligget IBM stærk på sinde altid som virksomhed, så derfor var det  
jo også sådan, at der charteret kom, der havde vi allerede institueret et Women’s Leadership Council  
her i  Danmark,  og var oppe at køre med det,  og havde fokus  på speciel  ligestilling for kvinder  i  
Danmark. Og Women’s Leadership Council er noget, som ethvert IBM-kontor eller organisation kan  
lave, og bliver opfordret til at lave. Og der gjorde vi så der for en del år tilbage, 10 år i hvert fald  
siden. Så umiddelbart, for os, var det, at charteret kom en måde hvorpå, at vi udadtil ’committede’ os  
til  ’det  her  vil  vi’.  Vi  havde længe  indad til  have  nogle  målsætninger,  nogle  visioner,  haft  noget  
council, der arbejde med det, men i og med at der blev skrevet under på det her, så fik vi lige som  
forseglet det også udenfor de fire vægge her os IBM, at det her er noget, vi arbejder seriøst med. Det  
er noget, vi ønsker at gøre noget ved. Og det, synes jeg, var en stor fordel.

[0.11.35] ML: Hvad betyder det for virksomheden at arbejde med mangfoldighed?

[0.11.37] LK:  Jamen, jeg synes, at det betyder det for virksomheden, at vi forsøger at afspejle det  
samfund, vi er en del af, og vi forsøger at optimere det talent, der er udenfor, og bringe det ind til IBM.  
Vi forsøger at afspejle den mangfoldighed, der er hos vores kunder, og alle… mange videnskabelig  
rapporter har jo vist, at når du får mangfoldighed ind i teams, så får du også en bedre kreativitet, en  
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bedre innovation, og dermed får du et bedre fundament til at levere nogle løsninger for de kunder, som  
du skal servicere derude. Så vores direktør han har den holdning, at vi ikke gør det her for bundlinjens  
skyld. Vi gør det, fordi at det er det rigtige at gøre, at den måde at vi skal afspejle det samfund, vi  
indgår i.

[0.12.19] ML: Men betyder det ikke noget for bundlinjen, når I gør det? Man kan så sige, hvad der 
kommer først.

[0.12.25]  LK:  Vi  har  ikke  lavet  nogen  opgørelse  på  det,  så  det  kan  vi  ikke,  men  det  er  ikke  et  
paramenter, vi har, som et kritisk succes factor for, at vi vil arbejde med det her. Det er en del af vores  
virksomhed. Det er en del af vores kultur. Det er en del af det at være IBM’er. Det er, at 'diversity',  
mangfoldighed, også på andre områder, ikke bare kø nnene, at vi… vi har også et netværk, et council,  
for kulturelle, etniske minoriteter her i IBM Danmark og generelt, og vi har også et for lesbiske og  
bøsser,  som  er  aktivt  her  i  Danmark,  men  som  også  kommer  world  wide  fra.  Så  vi  kigger  på  
mangfoldighed på mange forskellige niveauer. Man kan sige, for det med kvinder og ligestilling, det er  
sådan lidt mere åbenlyst, og nogen gange lidt mærkeligt, at vi er en del af et mindretal, fordi når vi går  
derud på den anden side af gaden, så er vi jo ca. fifty/fifty, kan man sige. Men vi må også erkende, at vi  
er et mindretal her, også selvom at vi er et stort mindretal i forhold til de andre grupper, vi arbejder  
med omkring mangfoldighed, og det synes vi, at vi må gøre noget ved, for så vidt det er muligt. Vi  
ønsker selvfølgelig ikke, og det er der nok ikke nogen, der gør, at gå på kompromis med kompetencer.  
Altså  det  er  det,  der  kommer  forud  for  alt.  Men  der  er  alligevel  nogle  ting,  der  gør,  at  det  er  
nødvendigt, at have fokus på det her område.

 [0.13.45] ML: Er det mere nødvendigt at have fokus på det her for en virksomhed som jer? Som har, 
nu kommer jeg udefra, som har lidt en mandlig tiltrækningskraft.

[0.13.57]  LK:  Altså  i  IT-branchen.  Som  en  del  af  IT-branchen,  ja  der  har  vi  et  image  som  er  
mandsdomineret, mørkt jakkesæt, slipse-forretning, vil mange sikkert sige, men du skal ikke se det den  
vej rundt, for mig i hvert fald, og den måde det er kommet op på, det har været ud fra de værdier og  
kulturer, der er skabt primært i USA. Og de er jo skabt på baggrund af, at USA har et helt andet  
samfund, end vi har, med race og andre problemstillinger, som man åbenbart meget tidligt i IBM har  
taget ind som en vigtig værdi i den virksomhedskultur, vi har, og det er ud af det, som det ligesom er  
groet. Og ikke fordi, at nogen har synes, at nu er vi meget maskuline her med jakkesæt, og nu må vi  
gøre noget ved det-agtigt. Altså det er kommet mere indefra, vil jeg så sige.

[0.14.40] ML: Så er det nok også mere solidt, kan man sige?

[0.14.42] LK: Ja, måske, ikk. Altså ja… men det kunne da være hyggeligt… eller vi vil jo gerne sikre,  
at vi får alt den talentmasse, som vi overhovedet kan, og så er det jo en rigtig god ide at få fra begge  
køn ligeligt, ikk. Hvorfor skulle vi sige nej til de kvinder, som virkelig er talentfulde, men noget af det,  
som vi jo virkelig altså har problemer med eller har udfordringer med – jeg vil ikke sige problemer,  
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men udfordringer – det er, at verdenen måske udenfor til at forstå, at vi gør noget for kvinder, fordi vi  
er, som du siger, i en branche, som er mandsdomineret, og man er nødt til at gøre noget for at fortælle,  
at vi vil  faktisk rigtig gerne noget for kvinder her, og det er jo også noget af det, vi kunne bruge  
charteret til. Til at sige vi vil noget med det her. Det er det, jeg mener med eksternt at kommunikere og  
’committe’ sig.

[0.15.36] ML: Hvad gør I konkret, når I bruger charteret. Hvordan bruger I det?

[0.15.43] LK: I starten der brugte vi det jo meget til  at ’alligne’ det til  den strategi, og forny den  
strategi vi havde, fordi vi skulle ligesom give nogle konkrete mål, og nogle konkrete aktiviteter og så  
noget, og det er klart, at det gav jo en anledning til at revidere hele vores… ’er det rigtige, vi gør? Er  
det rigtige, vi fokuserer på, og skal vi have nogle andre ting ind, så jeg vil sige, at vi fik en fornyelse af  
vores strategi omkring kønnenes ligestilling i IBM. Og det er vel der, at vi har brugt det mest, vil jeg  
sige. Den har så udviklet sig videre, men ikke pga. charteret, fordi som jeg siger, der er ikke rigtig  
kommet noget den vej, som vi kan tage på os og arbejde på, synes jeg. Men det har udviklet sig derfra  
og så videre, synes jeg. Og så igen det der med, at der sidder altså nogen derude og kigger på os, og  
ved at vi  har skrevet  under, og forventer at vi  gør et  eller andet,  og det tror jeg,  det sidder da i  
baghovedet på mange af os, der arbejder med det og på vores direktion. 

[0.16.39] ML: Nu siger du,  at  I  har  det  her  'councils'.  Men er  der kommet  nogle nye  initiativer  i 
forbindelse med, at I har underskrevet charteret?

[0.16.44] LK: Nej, ikke i forbindelse med, at vi har underskrevet charteret, men i forbindelse med den  
almindelig udvikling, som vi har lavet. Women’s Leadership Council, de arbejder meget med kvinderne  
i IBM. Vi arbejder meget med at være et talerør for kvinderne for ledelsen i IBM. Vi har kvartalsmøder  
med ledelsen for ligesom at sige, hvordan er det at være kvinde i IBM. Hvad sker der lige nu, hvad  
hører vi, hvad ser vi, hvordan ser det ud rent statistisk osv. På den måde holde ledelsen fast på det her,  
og den måde give  input,  og nu gør vi  det.  Og så har vores andet  ben,  det  har så været,  at  give  
kvinderne muligheder for dels at forholde sig til at komme i dialog med nogle rollemodeller på et  
højere niveau, dels lave nogle gå-hjem møder omkring hvordan prioriterer vi en karriere – hvad er det  
for nogle valg, du skal tage? Hvorfor er det vigtigt at lave netværk? Hvorfor er det vigtigt at være  
fleksible? Alle de her helt traditionelle ting, som mange virksomheder har gjort, for ligesom at gøre  
kvinderne klar til at træffe en beslutning om ’vil jeg en karriere, eller vil jeg ikke en karriere?’. Det er  
jo ligesom det første, eller ’vil jeg en karriere nu? Eller vil jeg en karriere senere, jeg har nogle børn  
nu, så lige nu er det lidt på stand-by, men måske om 10 år ja, så er der en mulighed for, at jeg kan gøre  
karriere’. Altså at gøre kvinderne klar i deres ’mindset’ om, hvad det er, de vil i deres arbejdsliv, og  
give dem nogle muligheder for at komme videre, hvis det er det, de gerne vil. Der, hvor vi så synes, at  
vi har manglet noget, for år tilbage, det var punkt 1) at få mændene engageret, og mændene her er lige  
så meget ledelsen, lederne engageret, fordi vi har flest mandlige ledere. Det er den ene ting. Få dem til  
at forstå, hvorfor det her ikke er en kvindesag, men at det er en sag for alle i IBM at forholde sig til  
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ligestilling. Det er den ene ting, og den anden ting er så, at der også har været meget langt, selvom vi  
har haft kvartalsvise møder med vores topledelse, så har der alligevel været forholdsvis langt fra det  
ledelseslag og til det, vi lavede, kan man sige. Så derfor har Lars, vores direktør, han har i slutningen  
af 2010 lavede han det, der hedder et diversity board, som består af medlemmer fra hans ledergruppe  
– jeg tror, at de er en fem-seks stykker – som ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt skal se på, hvad kan  
vi gøre ved ligestilling. Vi arbejder med kvinderne, så man kan lidt sige, at vi arbejder nedefra og op.  
Og de skal så prøve at arbejde oppe fra og ned for ligesom at prøve at se, hvordan kan vi få det her til  
at  mødes.  Og  jeg  kan  sige,  vi  vælger  så  i  Women’s  Leadership  Council,  der  vælger  vi  nogle  
fokusområder hvert år, som det er der, hvor vi vil prøve at forny os og prøve at fokusere, og i år er de  
to områder, vi har valgt, den ene hedder generation Y, fordi vi har fundet ud af ved nogle 'roundtables'  
og nogle andre ting, vi har lavet, at de har faktisk et helt andet syn på ligestilling end vi andre, der er  
lidt ældre, end generation Y måske har, og som har nogle andre forventninger til ligestilling. Og det  
prøver vi så også at gøre synligt op til topledelsen, så topledelsen ligesom også forstår, hvad er det  
vores unge talenter… hvordan skal vi forholde os til dem – ikke kun kvinderne. Dels kigger vi fra WLC  
er der kønsforskelle på generation Y, men også at få bragt generation Ys synspunkter på ligestilling op  
til topledelsen og generelt, fordi vi synes i hvert fald, at de er meget anderledes end det, vi andre sidder  
med. Og den anden ting er, at vi stadigvæk forsøge at fastholde at få mændene engageret i denne her  
debat, fordi før vi får det… nu er kvinderne… har en vej for at blive klar, kan man sige ikk, med de  
aktiviteter, der ligger, og har mulighederne. Nu skal vi ligesom have fortalt resten af ledelseslaget og  
mændene, som jeg sagde, at det her ikke en kvindeting eller en kvindekamp – og i det hele taget slet  
ikke en kamp, men en ting, der er vigtig for hele virksomheden. Så det er det, vi forsøger – at arbejde  
med nogle forskellige initiativer på. En af de ting, som vi har gjort, og som vi startede i år, det er det,  
vi kalder for ’reverse mentoring’. Det vil sige, at vi har en gruppe af kvindelige toptalenter, som er  
mentorer for Lars’s ledergruppe på ligestilling. Så de holder møder med de her ledere og prøver at  
udfordre dem på ligestilling, og hvordan de sikrer, at de har ligestilling i deres forretningsområder, og  
hvad for nogle problemstillinger, de ser her i forhold til at få kvinder ind på ledelsesposter og andre  
poster i IBM, og det er sådan set lidt interessant.

[0.21.18] ML: Ja, det er da vildt interessant. 

[0.21.20] LK: Men nu har de først lige haft det første møde, og vi havde ret faktisk i denne her uge et  
feedback møde med Lars og den her kvinde og den her gruppe af kvinder. Men det kræver nok nogle  
flere møder, inden man kommer rigtig sådan nedunder… du kan sige, sådan det høflige ved det første  
møde, hvem er man, og hvad kan man, og sådan ikk. Der er ligesom nogle barrierer, der sidder en  
leder på højt niveau, og så sidder der selvfølgelig en talentfuld kvinder, som har ambitioner, og som  
gerne vil, og er vant til at træde i karakter på den måde, ikk. Man skal ligesom have brudt de barriere  
ned ,og det er nemmere for nogen end andre for at diskutere det. Så det bliver lidt spændende at se. 

[0.22.03] ML: Det lyder vildt spændende, men det kræver også sin kvinde, vil jeg sige. 
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[0.22.05] LK: Ja, men de er friske. 

[0.22.06] ML: Det er godt. Det skal man være, tror jeg. 

[0.22.09] LK: Friske. Nu afventer vi så, at lederne skal give tilbagemelding her på næste møde, som de  
skal have her med Lars om 14 dage, tror jeg. Så sætter jeg mig så sammen med – jeg driver det  
sammen med vores HR-direktør – og så sætter vi os så sammen med Lars. Vi har nogle forslag til,  
hvordan man kunne prøve, fordi man er også nødt til for de her kvinder… man er nødt at sat det lidt  
ind i en 'frame' på en eller anden måde, så de ikke bare sidder og snikke-snakker, men at man ligesom  
giver dem nogle værktøjer, og kan sige ’jamen prøv for eksempel at kigge på den her myte eller det her  
statement. Her er nogle fakta omkring det her statement. Hvordan vil du så håndtere det i forhold til  
din forretning?’.

[0.22.51] ML: Spændende. Har I folk specifikt ansat til arbejde med ligestillingsområdet eller ligger det 
ind under…?

[0.22.54] LK: Det ligger ind under de andre. Altså, vi har de her councils og diversity boards, og det  
er fritidsarbejde, som jeg kalder det. Jeg har ikke… det er ikke en del af mit job som HR-partner. Det  
er noget, jeg laver udover mit job. Det er ren fritid og interesse, men så kan man sige ud fra et HR-
perspektiv, som jeg jo så dækker, når jeg tager min arbejdshat på, om man så må sige, så er det klart,  
at vi har fokus på det her på rigtig mange områder, men det er en del af virksomhedens kultur. Altså  
når vi laver udnævnelser, så har vi kvinder med, så har vi fokus på, er der forskel på udnævnelser af  
mænd og kvinder. Vi har fokus på, når vi udnævner til ledere, er der forskel på mænd og kvinder. Vi  
har forskellige processer, der skal supportere det her. Så på den måde er der et fokus, men vi har ikke  
nogen ansat. Vi har én på nordisk niveau, som er nordisk 'diversity' leder, men hun breder sig over alt,  
der hedder 'diversity'. Så det er ikke kun ligestilling.

[0.23.51] ML: kønnene imellem?

[0.23.53] LK: Ja. På kønnene, ja.

[0.23.54] ML: Hvilke forventer havde I til charteret, da I i sin tid underskrev det?

[0.23.03] LK:  Det ved jeg som ikke. Men nok en lidt mere aktiv rolle, vil jeg sige. Det eneste, vi i  
virkeligheden har set fra charteret, er de netværksmøder. Jeg tror nok, at jeg havde forestillet mig, når  
jeg sidder og reflekterer lidt, at der kom lidt mere proaktivt. 

[0.24.18] ML: Hvordan bliver de arrangeret de netværksmøder? Er det ministeriet, der kontakter jer?

[0.24.22] LK:  Ja, eller også siger du som virksomhed… vi sagde som virksomhed, at  vi  vil  gerne  
afholde sådan et møde, og så puttede de det ind i kalenderen.

[0.24.26] ML: Så det er simpelthen jer, der følger op?
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[0.24.30] LK: Ja, det var os, der sagde, vi kan godt tænke os at holde et chartermøde engang i 2011,  
engang. I 2010 tror jeg, at vi sagde det. Det kunne vi da godt tænke os, hvis I fortsætter med det. 

[0.24.42] ML: Du er utrolig god til at komme omkring mange ting på én gang, vil jeg sige, men det er 
godt. Det har jeg så også oplevet ved mine interview – jeg interviewer folk på ret højt niveau jo – I er 
meget præcise og meget skarpe, men det er jo godt. Det er nok sådan, at man er kommet frem igennem 
tiden. Så jeg har faktisk været omkring charteret, fordi du har allerede været omkring hvordan charteret 
har ændret jeres arbejde. I hvor høj grad ser I manglen på kvinder i ledelse som en udfordring, eller 
hvad man nu skal kalde det, for samfundet og en udfordring for jer som virksomhed?

[0.25.19] LK: Jamen for os som virksomhed, som jeg sagde til dig, det vi ser, det er, jamen vi ønsker  
det, fordi vi synes, at det er rigtigt, og fordi vi tror på, at vi får en bedre virksomhed, hvis vi afspejler  
det samfund, vi er i. En bedre kultur og dermed nogle mere motiveret medarbejdere, mere kreative  
medarbejdere, mere ja… medarbejdere, der tænker bredere, fordi mangfoldighed, ved vi jo, giver basis  
for det. Så det er derfor, at vi gør det. Vi synes, at det er rigtigt at gøre. Hvad var det andet?

[0.26.02] ML: Det var netop, om det var en samfundsudfordring eller en virksomhedsudfordring.

[0.26.04] LK: Jamen, det er da… basalt set er det en samfundsudfordring, og basalt set kan jeg jo ikke  
lade være. Jeg bliver lige forskrækket hver gang, jeg ser de her analyser over, hvor dårligt Danmark  
ligger til. Altså jeg siger til mig selv, ude i verden og i Danmark, der synes de jo virkelig, at vi er  
landet for ligestilling. Vi er jo lige, og det er vi jo også, hvis du går ud, langt hen af vejen, men hvis du  
så kigger på det indenfor det erhvervsmæssige og det professionelle, så er vi jo overhovedet ikke lige,  
og hvorfor er vi ikke det? Det må jo være noget samfundsmæssigt. Det må jo være noget kulturelt. Det  
må jo være noget med det måde, vi har bygget vores system op på, og jeg tror, at noget af det med, at  
vi bygger vores familiestruktur omkring børnehaver og vuggestuer og professionel involvering til for  
eksempel at klare det her med at passe børn. Jeg tror, at det er noget anderledes end, man gør nede i  
Sydeuropa, hvor man har farmor og mormor og alle mulige andre til at gøre det, fordi der er måske  
mere tilbøjelig til at sige, jamen de kan godt klare det. De lukker heller ikke, når klokken er fire, vel.  
Og det er okay, at de så laver mad, og laver de der ting på en anden måde, end hvis du har fremmed  
eller professionel til at gøre det. Det tror jeg, et eller andet sted samfundsmæssigt betyder meget. Og  
så har jeg også min egen lommefilosofi, og det er min helt alene, at så længe at man til stadighed i  
lødig – nu kan man sige, hvad er lødig litteratur – men hvad i blade og magasiner og alt muligt andet  
mellem linjerne kan læse, at det, man vurderer kvinder på, kvinder i mellem, og mænd i forhold til  
kvinder, men lige så meget kvinder imellem, det er altså, hvordan deres hjem ser ud, om de passer  
deres børn, om de henter dem i børnehave, om de laver mad, der er fra bunden, eller hvad de gør. ’Nå  
du har også et job, nå det var da interessant’. Men det er vigtigere – det, du bliver målt på af dine  
medsøstre, er altså, hvordan du håndterer det andet. 

[0.28.00] ML: Om der er speltboller?
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[0.28.01] LK: Præcist. Og så længe vi bliver ved med at have den der, så kommer vi som kvinder til at  
ligge under for, at det er det, der er succeskriteriet for dig som køn, det er, om du kan leve op til det  
der. Og det tror jeg, at vi kommer til at hænge på rimelig lang tid. Nu har jeg selv nogle børn, der har  
baseret de tyve – en på 25 og en på 22, ikk – og de kan godt lide at udfordre deres mor nogle gange, og  
så tager vi en dialog om det med deres venner og kærester, og hvad de nu har. Og jeg ser ikke den  
store forandring i det, hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Jeg ved godt, at generation Y har nogle  
andre ting  at  kigge  på,  og jeg  tror  også,  at  det  bliver  bedre.  Altså  at  der  bliver  en mere  ligelig  
fordeling. Det er jeg ikke i tvivl om, men jeg ser ikke nogen forskel på de der målkriterier for, hvornår  
man er  en succes.  Ikke  så radikalt,  som jeg godt  kunne tænke  mig,  og før  den samfundsmæssige  
ændring ligesom kommer, så tror jeg ikke, at vi kommer til at rykke, hvis jeg skal være ærlig. Men det  
er min egen…

[0.29.06] ML: Tror du, I som virksomhed kan gøre noget?

[0.29.08] LK:  Næ, det ved jeg ikke, om vi kan. Men jeg… som virksomhed… jeg tror, vi kan ved at  
fortælle om, og synliggøre, hvad det er, vi gør, så gør vi vores del både til fordel til virksomhed og til  
fordel  for,  hvad andre må synes  om det.  Og hvilken  indflydelse  det  så vil  have,  det  kan jeg  ikke  
vurdere. 

[0.29.27] ML: Nej. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der kan. Jeg har faktisk været omkring. Meget 
effektivt. Har du nogen kommentarer eller tanker, der er dukket op omkring det her?

[0.29.39] LK: Næ, ikke andet end at jeg synes til stadighed, at det er et spændende emne at arbejde  
med, og det er vel også derfor, jeg har det som fritidsbeskæftigelse stadigvæk her hos IBM, fordi jeg  
kunne så ment nok finde på nok at lave i mit almindelig professionelle erhverv, men jeg synes, at det er  
spændende. Jeg synes, at det er spændende… vi har ikke rykket os markant, vil jeg gerne sige, siden vi  
skrev under på charteret her i IBM. Desværre. Jeg synes, at vi har gjort mange ting. Vi har forsøgt  
mange ting, men jeg synes også, at den samfundsmæssige del af det er vældig vældig interessant, og  
prøver at forholde os til,  hvorfor er det,  at  vi  er så dårlige til  det her i  norden, eller i  Danmark  
specialt.

[0.30.19] ML: Jeg tænker lidt. Har I nok kvinder at vælge mellem i forhold til ledelse. Nu har jeg både 
en kæreste og en far, der er ingeniører..

[0.30.30] LK: Det er helt klart, når man kigger på nogle af de studier, de it-tunge studier, så er det helt  
klart, der er ikke så mange kvinder, men nu i konsulentforretningen og i salgsforretningen, der bruger  
vi jo også CBS’ere, om du så må sige, og der er jo faktisk rimelig mange kvinder deriblandt. Men det  
er da klart…en af de ting… vi skal ud, og det er også det, vi bruger charteret til og enhver lejlighed til,  
til at gå ud og fortælle, vi vil gerne noget med kvinder, for kvinder kan sagtens arbejde i IBM, også i  
professionelle jobs. Ikke kun i administrationen og HR og de der ting, men også i professionelle jobs,  
og vi vil gerne have kvinder. For det er da også et holdningsskifte, der ska till, men jeg kan fortælle  
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dig, de graduates eller trainees, som vi tager ind til at starte op fra bunden, der har vi ikke de store  
problemer med at få fifty/fifty. Hvis du skal ud og have en professionel 'hirer'. En der godt i gang, og  
måske sådan 30-40 år, der er det svært, fordi markedet simpelthen er… altså de er der ikke, og hvis du  
kigger generelt i IT-branche foreningen og IBM, så ligger vi meget pænt til, i forhold til de andre it-
virksomheder, der er, omkring procentuelt. Ikke at vi stiller os tilfredse med det, men det er sådan, det  
er, ikk. Men det er rigtigt, de hardcore it-uddannelser, der er ikke kvinder nok, men som sagt, når du  
snakker IBM og vores konsulentforretning, og det med at gå ud og sælge løsninger til kunder, der skal  
du have en forretningsforståelse, ikk. Det er jo det, der er vigtigt. Og der er blandt fra CBS af, og der  
er jo et bredt spektrum at hente fra.

[0.32.07] ML: Ja, vi er mange typer derude.

[0.32.09] LK: Det er I. Helt bestemt.
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