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Abstract 
 
This thesis seeks to find out how a long term, explicit and collective wish for increased gender 
equality within management, can be met by a declination of the Gender Quotation bill as 
proposed in April 2007. We therefore study how the foundation for making a political decision 
regarding the Gender Quotation bill is formed and produced, and how this foundation 
furthermore constitutes certain conditions for managing.  
 
We carry out our study by making a discourse analysis. By doing so we place ourselves 
theoretically in the constructivistic paradigm, and therefore understand social reality as a result of 
social processes. As constructivistic poststructuralists we regard these social processes as being 
linguistically founded. We are thereby able to execute our study on the assumption that meaning 
is produced through discursive processes, and that this meaning constitutes what we percept as 
social reality. We have chosen Ernesto Laclau’s discourse theory to form our strategy for 
analyzing these discursive processes. Laclau’s discourse theory seeks to show how sense making 
takes place as contingent processes, and how it establishes discourses that constitute what we as 
subjects understand and carry out as social reality. As a result producing meaning is a matter of 
politics. 
 
By making an analysis of a limited part of the public debate as it is represented in the media, as 
well as of the Gender Quotation bill, we find three different systems of meaning, that all try to fill 
out the empty signifier ‘the cause of the lacking gender equality in management’. One cause is 
defined as ‘structural barriers’, the second is defined as ‘lacking feminization of management’, 
and the third is defined as ‘the lacking assimilation of women’. Each system of meaning – or 
discursive project – includes thus a definition of the problem, a definition of the solution and also 
a placement of responsibility for implementing a solution. On a society level the state is 
responsible for equalizing the structural barriers. On an organizational level the companies are 
responsible for feminizing their management. On an individual level the women themselves are 
responsible for assimilating.  
 
The Gender Quotation bill is being debated in this logic of problem-/solution definitions, and 
because gender quotations is linked to the equalization of structural barriers, the bill ends up 
being a question of whether or not the state shall take responsibility for the lacking gender 
equality in management. The declination of the bill therefore leaves it up to the remaining two 
discursive projects to implement solutions that bring gender equality to the management. 
 
These two remaining discursive projects are, however, related antagonistically. They are 
impossible to establish as social reality simultaneously – one will always be eliminated as the 
other is settled as a discourse. This antagonistic relation constitutes certain conditions for 
managing. We describe how two types of the female leader can possibly conflict with two types 
of conception of management, and furthermore how one as a leader are proposed only two 
different and gender bound identities.  
 
The thesis is finished by a conclusion and a perspectival discussion of alternative related studies, 
in what scientific ways this thesis can serve as contribution and finally how the analysis’ and 
results can be put to strategic use.  
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1. Indledning 
 

Danmark er på mange måder et forgangsland, når det handler om ligestilling mellem kønnene. Vi 

har en bred og velfungerende velfærdsstat, bygget op om institutioner, der understøtter, at både far 

og mor kan gå på arbejde selv om børnene er små. Vi har haft en aktiv kvindebevægelse, som har 

sørget for, at emner som fri abort, ligeløn og hustruvold er blevet underlagt lovgivning, vores 

universiteter har et overtal af kvinder, og et stadig stigende antal fædre tager barsel. Alt i alt har 

ligestillingen i Danmark nået et imponerende niveau – og så alligevel ikke. For vores 

arbejdsmarked er stadig overraskende traditionelt opdelt og i en sådan grad, at kvinder i toppen af 

dansk erhvervsliv – i bestyrelser og på ledelsesgangene – stadig er et særsyn.  

 

Det er der blevet sat nyt og øget fokus på inden for de sidste år. Man har længe i den offentlige 

debat diskuteret, hvordan man øger antallet af kvinder i erhvervslivets top – det vil sige i landets 

bestyrelser og på ledelsesgangene. Nogle virksomheder har endda på eget initiativ udviklet egne 

programmer eller strategier for, hvordan ligestillingen indfinder sig på virksomhedens 

ledelsesgange. Således har eksempelvis Post Danmark etableret et internt netværk for kvinder, og i 

Nykredit har man arbejdet med valget af sprog i jobopslag (Søiberg & Karlberg 2006). Der synes at 

være en solid konsensus om, at det er tid til, at der sker noget nyt – vi må komme den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene til livs hurtigst muligt. 

 

Én hurtig og effektiv metode til at opnå ligestilling på, er kønskvotering. Derved ville det blive 

pålagt virksomheder ved lov, at en vis procentdel af deres topposter og bestyrelsespladser skal 

besiddes af kvinder. Kønskvotering er kort sagt en metode til at udjævne kønsfordelingen i 

erhvervslivets top baseret på den antagelse, at der findes kompetente og velegnede kvinder til 

posterne, men at de af forskellige årsager ikke når derop alligevel. Kønskvotering er imidlertid 

blevet afvist af et bredt flertal i Folketinget. I april 2007 fremsatte SF lovforslag B- 159 vedrørende 

indførelse af kønskvotering. Forslaget gik på, at inden udgangen af 2012 skulle minimum 25 % af 

virksomheders bestyrelser og ledelsesposter besiddes af kvinder, men det blev afvist af samtlige 

partier.  

 

I Danmark har man lovgivet på flere områder, der tidligere ville have syntes utænkelige at gøre til 

genstand for lovgivning. Forbuddet mod at slå sine (eller andres) børn, forbuddet mod at køre bil 



 3

uden sele på, og forbuddet mod at ryge i alle offentligt tilgængelige bygninger, er alle eksempler på 

lovgivning på områder, som førhen ville have været utænkelige at lovgive på, da det ville være 

blevet anset som værende en indskrænkelse af den enkelte forælder, person eller forretnings frihed. 

På samme måde argumenterer flere politikere i dag for, at man ikke skal tvinge hverken kvinder 

eller virksomheder til at gøre noget, de ikke har lyst til ved at indføre kønskvotering. Således har 

Kim Christiansen fra Dansk Folkepart udtalt: ”…det er jo ganske enkelt at gå ind og blande sig i 

noget, som man på ingen måde har ret til at blande sig i”. Rene Skau Björnsson fra 

Socialdemokraterne har udtalt, at:”… kvinder ikke er en minoritet… og skal ikke have positiv 

særbehandling”, og endelig har Anne-Mette Winther Christiansen fra Venstre pointeret 

at:”…kvinder på topposter må ansættes på grund af kvalifikationer og ikke køn” (folketingsdebat af 

lovforslag B 159).  

 

Men når der nu rent faktisk er et udtrykt og kollektivt ønske om forandring,  og når vi tidligere har 

haft succes med i demokratiets navn at give staten ansvaret for områder, der førhen blev opfattet 

som private anliggender – hvorfor omsætter man så ikke ønsket til virkelighed ved at vedtage SF’s 

lovforslag?  

 

Dette speciale handler om, hvordan et markant øget fokus på den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene, og et kollektivt ønske om at komme problemet til livs, kan blive mødt af en bred 

politisk enighed om at afvise kønskvotering.  For faktum1 er jo, at der trods det øgede fokus og de 

mange velmenende ord, er sket utrolig lidt, når det kommer til ligestilling i erhvervslivets top.  

 

 

                                                 
1 I 2005 var 4.4 % af topcheferne og 7.0 % af de tværgående direktører i det private erhvervsliv kvinder, og tallene er 
stort set uændret siden 2002. I 2005 var 20 % af topcheferne i staten og 18 % af topcheferne i kommunerne kvinder. 
Denne andel var et par procentpoint lavere i 2003. I 2004 var 11 % af professorerne ved højere læreranstalter kvinder. 
Denne andel er uændret siden 2001.   
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Problemfelt 

Specialet hér tager udgangspunkt i en undren over, hvordan der kan opstå bred politisk enighed om 

at afvise et forslag om kønskvotering, på trods af en bred samfundsmæssig og relativ massiv 

interesse, for at få flere kvinder på topposter hurtigst muligt. Vi finder det paradoksalt, og undrer os 

over, hvordan man har truffet en politisk beslutning om at vælge kønskvotering fra, når nu øget 

ligestilling udtrykkes på tværs af samfundet som fælles fokus og interesse. Som vi vil gøre meget 

mere ud af at forklare senere, placerer vi os med dette speciale videnskabsteoretisk i 

poststrukturalismen, og vi vil derfor undersøge dette paradoks med afsæt i diskursteorien. Det gør 

os i stand til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan vi sprogligt producerer og etablerer mening, og 

til at undersøge hvordan denne mening får vores ”verden” til at træde frem for os – hvordan der 

opstår bestemte handlerum. Når vi derfor vil undersøge, hvordan lovforslaget om kønskvotering 

ender som politisk ”no go”, må vi starte med at undersøge, hvordan der er skabt mening omkring 

fænomenet kønskvotering. Herefter kan vi undersøge, hvordan den mening der produceres har 

konstituerende konsekvenser for netop det udsnit af verden, der udgør handlerummet for at træffe 

politisk beslutning om lovforslaget om kønskvotering. Det vil sige, at vi kan undersøge, hvordan 

der gennem sprog etableres en bestemt måde, som det giver mening at forstå kønskvotering på, og 

hvordan denne måde skaber et bestemt grundlag for at træffe en politisk beslutning.  

 

Vi har derfor så at sige gjort meningsproduktion til genstand for vores undersøgelse, og vi har gjort 

et afgrænset udsnit af den offentlige debat i medierne, lovforslag B159 samt den tilhørende 

folketingsdebat til vores empiri2. Vi valgte at benytte os af Ernesto Laclaus diskursteori, da denne 

teori stiller et begrebsapparat til rådighed til netop at undersøge, hvordan meningsproduktion er en 

diskursiv proces, som skaber den verden vi indgår i og forstår som ”virkelig”. Oprindeligt satte vi 

os således for at undersøge, hvordan kønskvotering som begreb tilskrives mening, men meget 

hurtigt kunne vi se, at mere end man i debatten kæmper om at tillægge kønskvotering en bestemt 

mening, kæmper man om at definere selve årsagen til, hvorfor der ikke er ligestilling på 

ledelsesgangene.  

 

I debatten om kønskvotering, finder der altså en kamp sted, som handler om at definere årsagen til, 

at så få kvinder bliver ledere. Kampen er diskursivt funderet – den handler om, hvordan der gennem 

                                                 
2 Begrundelse for samt afgrænsning af empiri beskrives nærmere på side 32. 
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sproget knyttes bestemte meninger til ’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. 

Som politiker, interessent, meningsdanner eller magthaver er man naturligvis svært interesseret i at 

definere årsagen til problemet. For vinder man kampen om at definere årsagen, vinder man også 

retten til at definere løsningen. Valget af Laclaus diskursanalytiske begrebsapparat kommer derfor 

igen til sin ret, da Laclau er interesseret i at vise, hvordan det er en politisk kamp at knytte mening 

til kendte fænomener. Spørgsmålet bliver så som nævnt ovenfor, hvad det har af konsekvenser for 

behandlingen af lovforslaget om kønskvotering, at der finder en produktion af mening sted med 

afsæt i at definere årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene.  

 

I dette speciale interesserer vi os for meningsproduktion og for hvordan den mening der produceres 

har konstituerende konsekvenser for handlerum. Vi undersøger, hvordan der som følge diskursiv 

meningsproduktion konstitueres et bestemt handlerum for at træffe en politisk beslutning, og kan 

forhåbentligt derved få indsigt i, hvordan kønskvotering er blevet et politisk ”no go”, på trods af et 

enstemmigt ønske om en højere grad af ligestilling i erhvervslivets top. I forlængelse af denne 

forventede indsigt, ligger en interesse i at undersøge, hvilket handlerum der konstitueres i netop 

erhvervslivets top som følge af meningsproduktionen, og som følge af at lovforslaget om 

kønskvotering ikke vedtages. Ønsket om ligestilling på ledelsesgangene er intakt uafhængigt af 

afvisningen af lovforslaget, og vi vil derfor diskutere hvilke konstitutive konsekvenser 

meningstilskrivelsen af årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangen, har for 

betingelserne for ledelse.  

 

Dette leder os frem til følgende problemformulering: 

 

1) Hvilken mening tilskrives årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene i 

debatten3, som den udspiller sig i medierne op til fremsættelsen af lovforslag B159? 

2) Hvilke konstitutive konsekvenser har denne meningstilskrivelse for behandlingen af 

lovforslag B159 om kønskvotering?  

3) Hvilke konstitutive konsekvenser har meningstilskrivelsen sammen med afvisningen af 

lovforslag B159 for betingelserne for ledelse? 

                                                 
3 Se side 32 for nærmere afgrænsning 
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Læsevejledning 

Som kort nævnt i problemfeltet placerer vi os med dette speciale videnskabsteoretisk i 

poststrukturalismen, som kan ses som en del af det konstruktivistiske paradigme. Da denne 

videnskabsteoretiske placering danner udgangspunkt for vores undren og specialet i sin helhed, vil 

vi starte med at præsentere vores analysestrategi. I analysestrategien vil vi indledningsvis redegøre 

for vores konstruktivistiske udgangspunkt, samt hvordan det gør os i stand til at formulere en 

analysestrategi i stedet for at vælge en metode. Vi vil derfor også forklare nærmere, hvad der 

karakteriserer en analysestrategi, herunder hvad det betyder at lave anden ordensiagttagelser. Vi vil 

derefter forklare og begrunde vores valg af analysestrategisk blik gennem en kort og generel 

introduktion til diskursanalyse efterfulgt af en mere nærgående introduktion strukturalisme, 

poststrukturalisme og Ernesto Laclaus diskursteori. Vi vil i dette afsnit også redegøre for de 

teoretiske begreber Laclau stiller til rådighed, særligt med fokus på de af begreberne vi anvender 

konkret i vores analyse. Afslutningsvis redegør vi for vore empirikonstruktion 

 

Efter analysestrategien følger den første analysedel. Denne analyse er en såkaldt 

artikulationsanalyse af et udsnit af den debat, der er foregået om netop årsagen til den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene. Her vil vi se, hvordan denne årsag i tre forskellige projekter 

forsøges betydningsudfyldt på tre forskellige måder i form af tre forskellige problemdefinitioner – 

strukturelle barrierer, manglende feminisering af ledelse samt kvinders manglende assimilering. 

Samtidigt med disse tre problemdefinitioner artikuleres også tre løsninger, som også placerer 

ansvaret for, at en løsning implementeres på tre tilsvarende niveauer – individ-, organisations- og 

samfundsniveau. Denne artikulationsanalyse viser således, hvordan der foregår en produktion af 

mening, og hvordan denne mening tager form af, hvad vi vælger at omtale som en problem-

/løsningslogik. Næste opgave er derfor at se, hvordan denne logik og ansvarsplacering har 

konstitutive konsekvenser for behandlingen lovforslaget om kønskvotering. 

 

Vores anden analyse er således en artikulationsanalyse af lovforslaget. Vi starter denne analyse med 

at vise, at politikerne forholder sig til spørgsmålet om kønskvotering med udgangspunkt i samme 

problem-/løsningsdefinitioner og med samme ansvarsplaceringer. Vi fremanalyserer herudover, 

hvordan kønskvotering producerer mening til den løsning, som samfundet har ansvar for at 

implementere. Vi ser således, at den tidligere fremanalyserede logik har den konsekvens, at 

spørgsmålet om kønskvotering konstitueres som et spørgsmål om, hvorvidt det er samfundets 
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ansvar at implementere ligestilling på ledelsesgangene. Lovforslaget bliver som bekendt ikke 

vedtaget, og det hegemoniske projekt der artikulerer dette samfundsansvar, bliver derfor så at sige 

på et praktisk niveau ”sat ud” af den hegemoniske kamp. Vi vil derfor se nærmere på, hvordan de to 

resterende hegemoniske projekter og den meningsproduktion, der er knyttet dertil, har konstitutive 

konsekvenser for betingelserne for ledelse. 

 

I tredje analyse viser vi gennem en antagonismeanalyse, hvordan disse to projekter står i 

antagonistisk forhold til hinanden således, at de aldrig vil kunne realiseres samtidigt. Dette leder 

videre til specialets afsluttende diskussion, hvor vi vil komme med bud på, hvordan dette 

antagonistiske forhold konstituerer nogle bestemte betingelser for ledelse. Vi diskuterer, hvordan 

der træder nogle bestemte potentielle konflikter frem, og hvordan der fremsættes kønsspecifikke 

identiteter til rådighed, som henholdsvis den kvindelige og mandlige leder kan indtage.  

 

Vi afslutter herefter specialet med en opsamlende konklusion og en perspektivering med idéer til 

videre arbejde inde for samme felt. Vi har visualiseret specialets struktur i nedenstående model.
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2. Analysestrategi  
 

Vi vil i følgende kapitel redegøre for vores valg af analysestrategi. Vi vil således redegøre for de 

videnskabsteoretiske, teoretiske og empiriske valg, der danner udgangspunkt for dette speciales 

konklusioner. Kapitlet ’analysestrategi’ er inddelt i tre afsnit, hvor vi i første afsnit vil opridse vores 

videnskabsteoretiske udgangspunkt i konstruktivismen samt diskutere denne retnings særlige 

præmisser, hvilket leder frem til en redegørelse for skiftet fra metode til analysestrategi. I andet 

afsnit redegører vi for vores valg af teoretisk ramme. Vi giver således en kort introduktion til den 

overordnede diskursanalyse, strukturalismen samt poststrukturalismen inden vi går mere i dybden 

med Laclaus diskursteori med særligt fokus på de begreber, vi anvender i vores analyse. I tredje 

afsnit redegører vi for vores empirikonstruktion, herunder hvad vores konstruktivistiske 

udgangspunkt betyder for empiren samt hvorledes vi har anvendt empirien i de konkrete analyser. 

 

Videnskabsteoretisk placering 
 

Som beskrevet i det foregående interesserer vi os i dette speciale for, hvordan meningsproduktion 

finder sted, og hvordan det konstituerer verden på bestemte måder. Vi har sat os for at undersøge 

den betydning som årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene tilskrives, fordi vi har 

en idé om, at det har konstituerende konsekvenser for behandlingen af det konkrete lovforslag om 

kønskvotering, og for den ledelsesforståelse, som nutidige og fremtidige kvindelige ledere fungerer 

og vil fungere under. At interessere sig for meningsproduktion, forudsætter en bestemt 

videnskabsteoretisk placering, ligesom det også medfører bestemte metodiske rammer, under hvilke 

et så uhåndgribeligt begreb som meningsproduktion lader sig undersøge. Vi vil i det nedenstående 

gøre rede for netop disse metodiske rammer, som, når man interesserer sig for, hvordan mening 

produceres, omdøbes til analysestrategi. Inden vi begiver os ud i en sådan redegørelse, vil vi gerne 

placere os videnskabsteoretisk og forklare, hvordan vi overhovedet kan formulere den undren, der 

udgør dette speciales udgangspunkt. 

 

Afsnittet ’videnskabsteoretisk placering’ indledes således med en introduktion til vores 

videnskabsteoretiske udgangspunkt; konstruktivismen samt dennes modsætning objektivismen, da 

det netop er i forskellen mellem de to, at vi ser, at det konstruktivistiske perspektivs styrker 
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udfoldes og synliggøres. Herefter diskuteres konstruktivismens særlige præmisser, hvilket leder 

frem til en redegørelse for skiftet fra metode til analysestrategi.  

 

Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt - Konstruktivisme 

Vi interesserer os som nævnt for meningsproduktion, og det gør vi, fordi vi qua vores 

videnskabsteoretiske placering i konstruktivismen mener, at meningsproduktion kan forstås som en 

proces, der konstruerer og konstituerer det, vi forstår som den sociale verden. Vi vil senere gå 

nærmere ind i, hvordan en sådan proces kan forstås diskursanalytisk, men for nu er det vigtigste at 

nævne, at vi accepterer det konstruktivistiske grundprincip, at ”...den sociale virkelighed aldrig er 

organiseret i entydige årsager og effekter” (Esmark et al. 2005a: 10). Det vil sige, at der ikke findes 

nogen objektiv virkelighed, men at den viden vi har om det sociale, er noget vi som aktører i den 

sociale verden konstruerer og bruger til at forstå denne sociale verden. Vil man undersøge og 

udfordre denne viden, og den måde det sætter rammer for at handle i den sociale verden, må man 

derfor dekonstruere disse konstruktioner.  

 

Konstruktivismens modsætning kan forstås som objektivisme, hvor målet for forskningen er at gøre 

den så objektiv som mulig, hvilket blandet andet betyder at eliminere fejlkilder systematisk og 

neutralisere sig selv som forsker i forhold til forskningens genstand. I den objektivistiske retning 

opstilles hypoteser og forudsigelser med det formål at teste disse på empiriske forhold. ”Der 

opretholdes en klar grænse mellem empiri og teori, hvor empirien henviser til den givne virkelighed 

og teoriens opgave er at formulere udsagn om denne virkelighed, der lader sig teste ved at 

konfrontere teori og virkelighed” (Esmark et al. 2005a: 10). At finde den rigtige, objektive sandhed 

med så lidt ”forurening” fra forskeren som muligt, kan således betegnes som objektivismens 

grundlæggende tanke. Ved at benytte en objektivistisk fremgangsmåde til at analysere en given 

empiri, vil resultatet af en sådan undersøgelse være ens – uanset tid og sted for andre tilsvarende 

undersøgelser. Dette skyldes, at teorien opfattes som universel, og derfor kan komme med 

udsigelser om årsags-virkningssammenhænge. 

 

I modsætning til dette står altså konstruktivismen, og idéen om den konstruerede virkelighed og 

verden. Der findes ingen givet og konstant virkelighed, der findes kun produkter af den viden, vi 

som subjekter genererer om den sociale verden. Vores viden er historisk og kulturelt forankret, 

hvorfor vores opfattelse af verdenen og sociale fænomener i den, er subjektivt forankret. Vores 
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viden er ikke en objektiv gengivelse af virkeligheden, som den forefindes ”derude”, men derimod et 

produkt af de kategorier vi benytter til at gøre virkeligheden tilgængelig for os. Dermed er måden at 

forstå verden på kontingent, hvilket betyder at intet er nødvendigt, men derimod blot én mulig 

konstruktion af virkeligheden (Andersen 1999: 9-15).  

 

Et sådant konstruktivistisk udgangspunkt har implikationer for, hvordan man videnskabsteoretisk 

og metodologisk kan gribe en given erkendelsesinteresse an – og i det hele taget, som det vil blive 

forklaret senere, hvilken interesse man kan komme til at erkende noget om. Til forskel fra 

objektivismen kan teori og empiri nemlig ikke skarpt adskilles i det konstruktivistiske paradigme, 

da empirien altid kun er empiri i forhold til et bestemt teoretisk blik. Teorier kan dermed heller ikke 

testes på virkeligheden, men er derimod medvirkende til at skabe virkeligheden. Målet med dette 

speciale og konstruktivistisk forskning generelt kan derfor aldrig blive at afdække en objektiv 

sandhed, for den findes simpelthen ikke. Vi kan som konstruktivister ikke kalde et 

forskningsresultat for et udsnit af virkeligheden, da den viden vi skaber, har karakter af at være en 

konstruktion inden for et bestemt felt, og en konstruktion vi selv har medvirket til at skabe. Dette 

speciales konklusioner vil dermed ikke være, ligesom alle andre konklusioner opnået med 

udgangspunkt i konstruktivismen, en afspejling af en objektiv virkelighed, men derimod en 

konstruktion, der er blevet til på baggrund af nogle bestemt tilblivelsesbetingelser (Andersen 1999).   

 

Disse tilblivelsesbetingelser vil vi forklare, hvordan vi anskuer i afsnittet om valg af teoretisk 

ramme. I det følgende vil vi koncentrere os om at forklare, hvordan vores konstruktivistiske 

udgangspunkt, sammen med vores interesse for hvordan mening produceres og konstituerer 

socialitet, også har implikationer for, hvordan vi kan gå metodisk til vores problemformulering. Ved 

at afskrive idéen om en objektiv sandhed, bliver metode nemlig i stedet til at et spørgsmål om valg 

af analysestrategi.  

 

Skiftet fra metode til analysestrategi 

I følgende afsnit diskuteres konsekvenserne af konstruktivismens særlige præmisser, der fører til 

anvendelse af en analysestrategi i stedet for en metode i dette speciale. Dette skift har afgørende 

betydning for måden, man som konstruktivist kan undersøge verden på. I dette afsnit forklares 

således, hvad der karakteriserer en analysestrategi, herunder skiftet fra første til anden 
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ordensiagttagelse samt skiftet fra sand til konstrueret viden, hvilket kræver nogle særlige 

overvejelser i forhold til det at bedrive videnskabelig forskning. 

 

Konsekvenserne af konstruktivismens kontingente karakter rejser spørgsmålet om, hvordan man 

som forsker kritisk kan analysere en meningssammenhæng, man selv er en del af. Fordi viden ikke 

længere er en fast størrelse, er det nødvendigt at ændre den måde, man studerer en given genstand 

på. Hvor det før var selve genstanden og indholdet af denne, der var i centrum rykkes blikket til i 

højere grad at fokusere på genstandens tilblivelsesbetingelser. Måden at spørge på ændres; ” Denne 

form for spørgen rummer en videnskabsteoretisk forskydning fra ontologi til epistemologi. Fra 

første ordens observationer af ’det derude’ til anden ordens observationer af, hvorfra vi kigger, når 

vi observerer der ’derude’. Fra være til tilblivelse” (Andersen 1999: 12). Der spørges ikke længere 

til, hvad genstanden er, men hvordan genstanden bliver til. Denne ændring er nødvendig, da viden 

om genstanden ikke længere udtrykker en sandhed, men derimod en række valg i forhold til, 

hvordan iagttagelsen af genstanden skal foregå. Vi spørger i dette speciale således ikke fra begrebet 

’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’, men til begrebet ’årsagen til den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene’ for derigennem at kunne vise, hvilke konstitutive 

konsekvenser meningstilskrivelsen af dette begreb har for bestemte handlerum.  

 

Dette skift kan betegnes som skiftet fra metode til analysestrategi. Metode kan beskrives som 

iagttagelser af et objekt med det formål at producere sand viden om en given genstand, mens 

analysestrategi handler om iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser med det formål at 

problematisere selvfølgeligheder. Dette skift fra metode til analysestrategi medfører samtidig et 

skift fra første til anden ordensiagttagelse (Andersen 1999: 15, Esmark et al 2005a: 11). Dette skift 

beskrives nærmere i nedenstående afsnit.  

 

Skiftet fra første til andenordens iagttagelse 

Anvendelsen af en analysestrategi frem for en metode betyder således, at der sker en forskydning 

fra et ontologisk første ordensiagttagelsesniveau til et epistemologisk anden 

ordensiagttagelsesniveau. Med valget af en analysestrategisk tilgang arbejder vi derfor med 

iagttagelser af andres iagttagelser som iagttagelser, eller sagt med andre ord; med iagttagelser af 

anden orden. Vi spørger til hvordan og på den måde deontologiserer vi det, der er genstand for 

vores undersøgelse. At deontologisere betyder, at vi problematiserer selvfølgeligheder ved ikke at 
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tage noget for givet, men derimod stiller spørgsmålstegn ved det, der forekommer naturligt og 

selvfølgeligt. Med udgangspunkt i en objektivistisk metodisk første ordenstilgang ville man have 

spurgt til hvad eller hvorfor, og derved forudsat en ontologisk virkelighed. Med udgangspunkt i en 

analysestrategi arbejder vi imidlertid som anden ordens iagttagere med en tom ontologi4 (Andersen 

1999:10- 12). 

 

Som første ordensiagttager iagttager man det ”derude”, mens man som anden ordensiagttager, 

hvorfra man kigger, når det ”derude” skal iagttages (Andersen 1999: 12). Positionen som 

henholdsvis første- og anden ordensiagttager bliver bestemmende for, hvad man kan se og ikke kan 

se gennem iagttagelsen. Det, der karakterisere en anden ordensiagttager er at være i stand til at 

træde et skridt tilbage og dermed være i stand til at anlægge et alternativt blik på første 

ordensiagttagelsen. Det bliver således muligt for anden ordensiagttageren at se, hvad første 

ordensiagttageren ikke kan se. Fordi anden ordensiagttageren er i stand til at træde dette skridt 

tilbage, kan det iagttagne fremtræde forskelligt afhængigt af det blik, der anlægges, hvorfor det er 

vigtigt at være opmærksom på de valg, der ligger bag det anlagte blik på iagttagelsen (Andersen 

1999:111).  

 

Dette leder videre til, at der med skiftet fra metode til analysestrategi, ikke blot sker et skift fra 

første til anden ordensniveau, men også følger et skift fra sand til konstrueret viden, hvilket kræver 

nogle særlige overvejelser i forhold til det at bedrive videnskabelig forskning. 

 

Skiftet fra sand til konstrueret viden 

Hvor det i arbejdet med metode handler om at afdække sand viden om genstanden der undersøges, 

så handler det i arbejdet med en analysestrategi om at redegøre for, hvordan den sociale virkelighed 

konstrueres qua de valg, der ligger bag udformningen af analysestrategien. Når viden ikke længere 

betragtes som noget sandt og objektivt, men som konstrueret, kræver det nogle overvejelser om, 

hvordan det så bliver muligt at bedrive. 

 

                                                 
4 Begrebet om den tomme ideologi er sammenhængende med andenordensbegrebet. Netop fordi man som anden ordens 
iagttager har mulighed for at skifte mellem forskellige blikke, således at det iagttagne fremstår forskelligt, kan disse 
iagttagelser ikke begrundes med nogen fast essens eller virkelighed – og dermed heller ingen fast ontologi (Andersen 
1999). 
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Fordi der er tale om en strategi og ikke en metode er valget af spørgen, argumentation og analyse 

ikke givet på forhånd, og der kan ikke opsættes nogen faste regler for, hvorledes den ”rigtige måde” 

at fortage forskning på, er. Det betyder imidlertid ikke, at alle refleksioner om videnskabelighed bør 

afskaffes. ” Det stringente metodiske spørgsmål falder ofte bort fordi det ikke lader sig indløse i en 

anden ordens betragtning, men det erstattes alt for sjældent af en analysestrategisk disciplinering… 

Det er ofte meget svært at gennemskue, hvilke kriterier forskningsarbejderne bliver til på og 

forpligter sig på, og kritik fra mere mainstreampositivistiske retninger er desværre alt for tit 

berettiget” (Andersen 1999: 15).  

 

Overgangen til analysestrategi skal dermed ses som et forsøg på at fastholde det metodiske 

spørgsmål, men under konstruktivistiske forudsætninger. Analysestrategi er således ikke et opgør 

med metodespørgsmålet, men et alternativ til den traditionelle tilgang (Esmark et al.2005a: 9).  

Uden metoderegler kan det hævdes, at alle beskrivelser af den ”virkelige verden” i princippet kan 

være lige gode. Når konstruktivismen ikke er præget af total relativisme skyldes det en 

anerkendelse af, at den sociale virkelighed ikke har frit spil over den fysiske virkelighed. Således vil 

der være visse sociale fakta, der er mere plausible end andre. ”De fleste konstruktivister anerkender 

den fysiske virkelighed som en ydre grænse for den sociale konstruktion – hvilket imidlertid ikke er 

det samme som at påstå, at sociale faktas kontingens kan ophæves med henvisning til, at lige netop 

disse fakta viser os virkeligheden, som den virkelig er” (Esmark et al. 2005a: 22). Pointen er, at 

sandhed ikke bare er noget, der ’er’, men noget der skabes, men at ikke alle analyser og 

konklusioner kan betragtes som lige velunderbyggede og dermed lige videnskabelige.  

 

Dette efterlader os imidlertid stadig ved det forhold, at det er problematisk at opstille regler og 

præmisser for, hvorledes undersøgelser i dette speciale skal foregå for at være videnskabelige. For 

at kunne kalde specialet videnskabeligt, vil vi i de kommende afsnit forklare og begrunde de valg 

og kriterier, der ligger til grund for specialets konklusioner, således at det tydeligt fremgår, hvilke 

tilblivelsesbetingelser specialet er produceret under. I en situation hvor alt er kontingent er vores 

bedste redskab til videnskabelighed at være bevidste om denne kontingens og redegøre for 

specialets tilblivelsesbetingelser.  

 

Formålet med dette afsnit har været at vise, at det har en betydning, hvilket blik vi som iagttagere 

vælger at lægge på vores undersøgelse i forhold, hvad der træder frem. En analysestrategi er ”et blik 
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for blikke” (Esmark et al 2005: 10), og den analysestrategi vi vælger, har konsekvenser for, hvordan 

den genstand vi iagttager, træder frem. Det er derfor vigtigt vi gør rede for, hvilken 

analysestrategisk tilgang, der ligger til grund for vores iagttagelser.  

 

Efter at have gjort rede for vores videnskabsteoretiske overvejelser vil vi i følgende afsnit redegøre 

for, hvordan vi iagttager vores iagttagelser ved hjælp af Laclaus diskursteori.  

 

Valget af Laclaus diskursteori som teoretisk ramme 
 

Vi vil nu gøre rede for, hvordan vi iagttager vores iagttagelser – altså vores analysestrategiske valg. 

I dette afsnit gives indledningsvis en generel introduktion til diskursanalyse, hvorefter vi 

introducerer strukturalismen og poststrukturalismen, som er den videnskabelige retning, der har 

dannet baggrund for Laclaus diskursteori.  Herefter udfoldes Laclaus diskursteori og hans 

diskursanalytiske begreber, inden vi i det sidste afsnit uddyber og operationaliserer de i specialet 

anvendte begreber.  

 

Introduktion til diskursanalyse 

Som tidligere forklaret træffer man som konstruktivistisk analytiker et valg om, hvordan man vil få 

iagttagelserne til at træde frem som iagttagelser, og i dette speciale benytter vi os af diskursteori til 

at iagttage, hvordan produktion af mening og konstituerer handlerum, hvad vi også omtaler som den 

sociale verden. Vi tillægger altså det sproglige i vores samfund stor betydning, og mener at det 

sproglige er med til at konstituere den sociale verden, sociale identiteter og sociale relationer 

(Jørgensen og Philips 1999: 18). Når vi vælger at anvende diskursteori, og dermed en 

diskursanalytisk tilgang, er det fordi vi mener, at de processer der konstituerer det sociale er 

sprogligt funderede, og at meningsproduktion derfor ligeledes finder sted gennem sproget. Dette 

ligger i umiddelbar forlængelse af det konstruktivistiske paradigme, som i kraft af at være vores 

videnskabsteoretiske udgangspunkt, på den måde kommer til at fungere som en nødvendig præmis 

for, at det sociale overhovedet er noget, der lader sig producere, konstruere og forandre, og at man 

kan anskue dette diskursteoretisk. Når man arbejder diskursanalytisk, vælger man at lade den 

sociale verden træde frem som sproglige konstruktioner. Det har en række konsekvenser for, 

hvordan man kan forstå mange af de fænomener, vi normalt kender i bestemte faste former, som 
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konstruktioner der er åbne for forandring. Politik er et sådan fænomen, og inden vi forklarer 

nærmere, hvad diskursteori består og udspringer af, samt hvorfor vi har valgt at benytte os af lige 

netop Laclaus diskursteori, vil vi derfor først give en kort redegørelse af, hvordan vi forstår det 

senmoderne politikbegreb – herunder grænserne mellem de traditionelle samfundsmæssige 

systemer – da dette spiller en central rolle for udvælgelsen af vores empiri og for vores analyse. 

Mere om dette senere. 

 

Det senmoderne politikbegreb 

Den traditionelle måde at forstå politik på må forkastes, når verden iagttages med diskursteoretiske 

briller på. Selve diskursanalysen er på sin vis et forsøg på at gøre op med den meget afgrænsede og 

systemorienterede måde at tænke politik på og vil i stedet forklare, hvordan politik ikke er noget, 

der kun foregår bag de parlamentariske døre. De grænser man traditionelt har trukket mellem de 

forskellige institutioner eller systemer, anses ligeledes for at være diskursive konstruktioner, som er 

åbne for forandring (Thomsen 1997: 84). I modsætning til de mere klassiske forståelser af politik, 

knytter diskursanalysen altså ikke politik sammen med én bestemt sfære – staten - men får en meget 

mindre specifik tilknytning. Man taler om, at hensigten med diskursanalysen er at ”...formulere den 

bredest mulige politikforståelse.” (Thomsen 1997: 83). Laclau – som vi vil koncentrere os om 

senere hen – har det således som en af sine ambitioner med sin poststrukturalistiske diskursteori at 

vise, at den meningsproduktion der finder sted gennem diskursive processer netop er produktion af 

politik. For Laclau er politik en praksis, der går ud på at skabe, reproducere og forandre sociale 

relationer – og netop fordi denne praksis er diskursivt funderet, er den ikke kun forbeholdt 

politikere i traditionel forstand. Dette vil vi uddybe senere hen i afsnittet om Laclau, men vi vil kort 

forklare, hvordan denne politikforståelse har implikationer for den måde, vi iagttager vores empiri, 

altså vores iagttagelser, på.  

 

Når vi interesserer os for den debat, der er foregået i medierne om kønskvotering, er det ud fra den 

diskursteoretiske anskuelse, at medierne kan forstås som en slags arena for meningsproduktion. Vi 

bruger medierne som en adgang til de diskurser, der eksisterer i og udgør samfundet på tværs af 

institutioner og sfærer. Vi arbejder altså ikke ud fra en opfattelse af, at parlamentarisk politik og det 

gængse civilsamfund er to af hinanden uafhængige størrelser, som så i øvrigt bliver bundet sammen 

af diskursiv meningsproduktion. Vi mener derimod, at diskursiv meningsproduktion – og dermed 

politik så at sige – foregår på tværs, igennem og rundt om institutioner, sfærer og systemer. Som 
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konstruktivistiske diskursanalytikere har vi fundament for at arbejde ud fra den antagelse, at også 

den mening der danner grundlag for de politiske beslutninger, som træffes af vores folkevalgte 

politikere, bliver produceret diskursivt overalt i det senmoderne samfund. Denne 

meningsproduktion har konstitutive konsekvenser for, hvordan det sociale træder frem og fordrer 

social handlen på en bestemt måde.  

 

Efter at have givet en kort introduktion til den overordnede diskursanalyse, vil vi nu gøre rede for 

hvorfor og hvordan, vi har tænkt os at benytte Laclaus diskursteori til at svare på vores 

problemformulering. Vi vil dog først kort gøre rede for, hvad poststrukturalisme – og derfor også 

strukturalisme – går ud på da denne videnskabsteoretiske retning har dannet baggrund for Laclaus 

diskursteori. 

 

Strukturalisme og poststrukturalisme - diskursteoriens udgangspunkt  

I dette speciale har vi valgt at benytte os af diskursanalyse for at svare på vores 

problemformulering. Dermed indskriver vi os, som tidligere nævnt, i det konstruktivistiske 

paradigme, hvor grundantagelsen er, at vi som sociale aktører er med til at konstruere det vi kender 

som ”virkeligheden”. Som poststrukturalistiske konstruktivister mener vi endvidere, at netop 

sproget er vores redskab til at konstruere, konstituere og deltage i denne ”virkelighed” (Jørgensen 

og Philips 1999: 17). Det betyder også, at vi tillægger diskursive kampe og forandringer stor værdi, 

netop fordi det er igennem sådanne processer, at der skabes grundlag for forandring i det sociale og, 

som det vil blive beskrevet, senere det politiske. 

 

Vi vil i det nedenstående redegøre for vores poststrukturalistiske udgangspunkt. For at kunne give 

en så retfærdig redegørelse af vores forståelse af vores videnskabsteoretiske udgangspunkt som 

muligt, bliver vi nødt til først at introducere forløberen for poststrukturalismen, nemlig 

strukturalismen. Poststrukturalismen ville aldrig have kunnet ladet sig formulere uden, at 

strukturalismen havde banet vejen, ligesom mange af de grundlæggende principper og antagelser 

går igen. Vi starter med en kort gennemgang af strukturalismens hovedtræk, og derefter redegøres 

der for poststrukturalismen. Ingen af disse beskrivelser yder de to teoriområder retfærdighed, men 

vi mener, at gennemgangene er tilstrækkelige i forhold til dette speciales teoretiske og 

pladsmæssige omfang. 
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Strukturalisme 

Lingvisten Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) bliver med sit værk ”Kursus i generel lingvistik” 

(1916) ofte fremhævet som strukturalismens ophavsmand. Ifølge Saussure består et lingvistisk tegn 

af to dele; den ene del er den betegnende, det vil sige selve ordet eller lyden, der ”materialiserer”5 

det betegnede, som så er det begreb, der refereres til, og som således udgør den anden del af tegnet. 

Man kan også forstå de to dele af tegnet som lyd og tanke, men vi vil også løbende referere til disse 

to elementer som henholdsvis udtryk og indhold. Saussure opfatter disse to elementer som én 

psykologisk enhed, som aldrig optræder uden hinanden. Hvad de to dele består af er imidlertid 

vilkårligt – det er altså ifølge Saussure en tilfældighed, hvordan henholdsvis det betegnende og det 

betegnede er sat sammen, og ikke afgørende for tegnets betydning (Esmark et al. 2005: 15-16). Et 

tegn får derimod sin betydning6 i kraft af det system det indgår i, og i relation til alle de andre tegn, 

der også indgår i systemet. Vi forstår et tegn - et begreb - præcis på den måde vi gør, fordi det 

eksisterer i et fast system, hvor det refererer til noget, definerer sig i modsætning til noget andet osv. 

(Howarth 2005: 33).  

 

Det er dette system af strukturer, som vi kalder for sprog, og man kan således tale om, at sproget 

består af forskelle: ”Sproget udgør et system af sproglige og begrebsmæssige former hvis identitet 

ikke bliver fastsat ved reference til objekter i verden, men ved deres indbyrdes forskelle” (Howarth 

2005: 37). Sprogets struktur er altså den strukturalistiske lingvistiks genstand, og disse strukturer er 

faste – og det er netop fordi strukturerne er faste, at vi forstår betydningen af et tegn. Det er gennem 

dannelsen af faste strukturer, at en bestemt materialitet – lyden, ordet – knyttes sammen med et 

bestemt begreb og bliver til et tegn med en bestemt betydning (Esmark et al. 2005: 17).   

 

 

                                                 
5 ”Materialiserer” anvendes i denne sammenhæng med reference til Jacques Lacans triangulære sondring mellem det 
reelle, det symbolske og det imaginære. Strukturalismens udgangspunkt er  af bl.a. Deleuze defineret som værende den 
symbolske orden, i og med at det symbolske forbinder det imaginære og reelle. Saussure arbejder imidlertid ikke selv 
med denne tredeling. Han afviser, at sproget kan forstås som noget symbolsk, og ”renser” sit tegnbegreb for materialitet 
og fysisk håndgribelighed så som lyd ved at forstå det betegnende som ”... den hørendes psykologiske indtryk af en lyd, 
sådan som det fremkommer via hans sanser” (Saussure i Esmark et al. 2005: 15). Tegnet – det betegnende og det 
betegnede – udgør til samen en psykologisk enhed, som vi med henvisning til førnævnte tredeling altså kan forstå som 
det imaginære. Man taler i øvrigt om, at poststrukturalismen tager sit afsæt i ”erkendelsen af, at den sociale virkeligheds 
grundlæggende niveau er det symbolske” (Esmark et. al 2005: 13) 
6 Vi vil i dette speciale tale om både ’mening’ og ’betydning’, ligesom vi vil anvende ’meningstilskrivelse’ og 
’betydningstilskrivelse’. Det er vigtigt at nævne, at vi i dette speciale ikke skelner videre mellem disse to begreber, 
ligesom vi ikke vil gå nærmere ind i de filosofiske diskussioner og definitioner, der måtte findes om netop disse to 
begreber og deres indbyrdes forskelle. Vi lægger os dermed op af den anvendelse af de to begreber, som Marianne 
Jørgensen og Louise Phillips benytter i ’Diskursanalyse – som teori og metode’ (1999).  
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Poststrukturalisme 

Poststrukturalismen udspringer åbenlyst af denne strukturalistiske tradition – ikke ved at tage 

afstand fra grundantagelserne om idéen om strukturer, tegnet der består af både en betegnende og et 

betegnede, men ved at udfordre og udvikle dem. 

  

Poststrukturalismen definerer sig i modsætning til strukturalismen på ét springende punkt, nemlig 

ved påstanden om, at strukturerne er systematiserede i faste mønstre og relationer. Det, der 

kendetegner poststrukturalismen er, at strukturerne ikke er faste af den årsag, at de ikke har noget 

centrum at systematisere og fastlåse sig omkring: ”Når strukturalismen introducerer et centrum er 

det [...] for at kunne pege på oprindelsen og afslutningen for menings- og betydningsdannelsen” 

(Esmark et al. 2005: 26). Idéen om et centrum blev introduceret af Jacques Derrida (1930 – 2004). 

Ifølge Derrida er det et centrum, der i strukturalismen gør det muligt for strukturerne at 

systematisere og stabilisere sig, og det der adskiller poststrukturalismen fra strukturalismen, er 

netop fraværet af et sådan centrum.  

 

Når der ikke længere er et centrum i strukturen, begynder det betegnede så at sige at glide væk fra 

den betegnende, og det bliver umuligt at holde den betegnende og det betegnede sammen i en fast 

konstellation. Strukturerne begynder at flyde – og disse flydende strukturer er dét 

poststrukturalisterne kalder for diskurs: ”I fraværet af et centrum bliver alt til diskurs...” (Derrida i 

Esmark et al 2005: 27). Selv om det diskursive således er kendetegnet ved at være decentreret, er 

diskursens største og konstituerende opgave at forsøge at skabe en centrering – på trods af og netop 

fordi, det er givet på forhånd, at det på lang sigt altid vil mislykkes. Men det vil altid være forsøget 

værd for etableringen af et centrum – om end det kun er en midlertidig illusion – betyder fiksering 

af mening (Esmark et al. 2005: 25ff). 

 

At kunne fiksere mening er, set med politiske øjne, i høj kurs. Dette vil vi beskrive nærmere 

nedenfor, når vi redegører for Laclaus politisk orienterede diskursteori. På dette tidspunkt er det blot 

vigtigt at nævne, at decentrering og flydende strukturer medfører, det man kan kalde for diskursiv 

kamp, hvilket betyder konstante forsøg på centrering. Det vil som nævnt aldrig lykkes til fulde, men 

selve dét, at der i modsætning til i strukturalismen, er åbnet op for forsøget, sætter helt andre 

dynamikker i gang, og åbner op for helt andre muligheder end tidligere. Vi kan således nu tale om 

diskursive processer. 
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Politikkens primat og valget af Laclaus diskursteori  

Netop de diskursive processer er i centrum for den diskursteori som Ernesto Laclau, både alene og 

sammen med Chantal Mouffe, udviklede fra slutningen af 1970’erne og frem (Laclau og Mouffe: 

1997)7. Sat på spidsen er motivationen og det grundlæggende udgangspunkt for en sådan diskursiv 

proces ønsket om, gennem artikulationer, at opnå hegemoni. ”Hegemoni” er ét af de mest centrale 

begreber inden for Laclaus diskursteori, hvorfor vi med udgangspunkt i dette begreb, vil tegne et 

overordnet billede af Laclaus diskursteoretiske univers. Herigennem vil det også vise sig, hvordan 

politik spiller en yderst central rolle for Laclau og hans syn på diskursive processer. Senere vil vi 

introducere resten af Laclaus diskursteoretiske begreber med særligt fokus på de af begreberne, som 

former vores konkrete analyse. 

 

Idéen om hegemoni stammer oprindeligt fra Antonio Gramscis kritik af den marxistiske idé om 

samfundet som værende delt op i basis og overbygning8. I modsætning til Marxs antagelse om, at 

den bevidsthed der blev produceret og reproduceret på overbygningsniveau, var komplet 

determineret af de økonomiske forhold på basisniveau, mener Gramsci, at folks bevidsthed9 er 

løsrevet fra de økonomiske forhold, og levner således plads til et politisk element på 

overbygningsniveau (Jørgensen og Phillips 1999: 41 ff.). Dette politiske element kommer først og 

fremmest til udtryk i de hegemoniske processer – en betegnelse som dækker over de 

betydningsdannende processer i det sociale, som danner folks bevidsthed. Processerne er politiske, 

fordi der i disse processer sker konstitueringer af det sociale på bestemte måder, der dermed 

udelukker andre måder at forstå det sociale på. Politik skal altså som tidligere forklaret forstås i 

bred forstand, men også som noget der er dybt forbundet med en konstituering af det sociale.  

 

Laclau adopterer og bygger videre på Gramscis idé om politikkens centrale rolle i hegemoniske 

processer og samfundet generelt. Men som poststrukturalist ser Laclau disse hegemoniske processer 

som politiske ”projekter”, som involverer diskursive processer, og ser derfor også det sociale som et 

                                                 
7 Laclau og Mouffe var sammen om udvikle de grundlæggende værker og teorier, men lavede også flere selvstændige 
værker senere hen i deres virke. Vi vil ikke gå nærmere ind i, hvem der har lavet, hvad eller hvornår, men primært 
referere til Laclau i teorigennemgangen, da han er den primære af de to der videreudvikler hegemonianalysen (Esmark 
et al. 2005: 177) 
8 Vi vil ikke gå nærmere ind i denne opdeling, men tillade os at gå ud fra, at læseren er bekendt med denne del af den 
marxistiske teori.  
9 Vi vil ikke at gå nærmere ind i begrebet bevidsthed, men ligesom med opdelingen af basis- overbygning tillade os at 
gå ud fra, at læseren er bekendt med Marxismens og Gramscis brug af begrebet i relation til klassetilhørsforhold og 
interesser.   
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resultat af diskursive processer. Hegemoni forstås således som etableringen af en fast diskurs, og 

målet med Laclaus diskursanalyse er at vise, at denne hegemoni er kontingent – mulig, men ikke 

nødvendig. Vi ved fra tidligere, at diskurs opstår i fraværet af et centrum, og at et sådant manglende 

centrum betyder, at strukturerne flyder – den betegnende er ikke længere bundet til det betegnede - 

og som en følge deraf flyder meningen og er dermed til forhandling. Den diskursive proces består 

derfor netop af at forsøge at standse de flydende strukturer ved at producere meningssystemer som 

kan indgå som indhold til et udtryk i en given diskurs. Men da meningsproduktion er kontingent, er 

processen omkring at knytte et bestemt indhold til et givent udtryk, og dermed konstituere det 

sociale, politisk.  

 

Ved at se det sociale som resultat af kontingente diskursive processer, kommer den 

videnskabsteoretiske placering af Laclau som poststrukturalist, således tydeligt til syne. Det er dog 

vigtigt at bemærke, at på trods af poststrukturalismens erklærede positionering af det sproglige som 

værende det absolut primære redskab til at skabe, forstå og forandre den sociale virkelighed, er et af 

grundvilkårene i Laclaus diskursteori, at der ikke skelnes mellem diskursive og ikke-diskursive 

fænomener. Han tillægger således ikke, i modsætning til den oprindelige poststrukturalisme, 

sproglige artikulationer nogen overordnet betydning. Han forstår derimod alle sociale praksisser 

som politiske artikulationer, der knytter et bestemt indhold og udtryk sammen, og finder med denne 

brede forståelse af artikulation et grundlag for at overføre poststrukturalismens oprindeligt sprogligt 

funderede begreber og principper til at kunne gælde for samfundet generelt (Laclau & Mouffe 2002: 

64). Som det i poststrukturalismen, hvor alt i fraværet af et centrum er blevet til diskurs, handler om 

at implementere netop et stabiliserende centrum og fiksere mening, handler det for Laclau om at 

vise, hvordan det er politiske artikulationer, der fikserer mening i forsøget på at etablere den 

stabilisering, som Laclau kalder hegemoni.  

 

Valget af Laclaus diskursteori 

Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse skulle det gerne stå klart, at vi netop har valgt Laclaus 

diskursteori til at foretage iagttagelser af iagttagelser, fordi vi er interesserede at i iagttage, hvordan 

meningsproduktion har konstitutive konsekvenser for, hvordan den sociale verden træder frem- 

hvordan der etableres handlerum. Laclaus diskursteori tilbyder for det første et sæt af begreber, der 

gør det muligt at iagttage den produktion af mening, der foregår når indhold knyttes til udtryk. For 

det andet kan vi med hans begreber iagttage, hvordan det er en politisk proces at producere mening. 
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For det tredje giver teorien mulighed for at foretage iagttagelser af anden orden, og dermed 

mulighed for at se, hvad andre iagttagere ikke kan se. For det fjerde er Laclaus diskursteori god til 

at dekonstruere et felt, da han arbejder med en tom ontologi. Denne tomme ontologi betyder, at intet 

har nogen fast struktur eller essens, hvilket giver muligheden for at spørge til noget i stedet for fra 

noget. Vi spørger således til årsagen til den manglende ligestilling og ikke fra årsagen, der dermed 

ikke tillægges noget fast indhold. I følgende afsnit vil vi beskrive Laclaus begreber mere udførligt 

 

Laclaus diskursanalytiske begreber 

Laclaus idé om det hegemoniske projekt involverer en række af teoretiske begreber, mange af dem 

med direkte reference til poststrukturalismens begreber om flydende strukturer og flydende tegn. 

Derudover arbejder han også med egne begreber, og det er vigtigt at nævne, at hele Laclaus 

teoriapparat er kendetegnet ved at befinde sig på et relativt højt abstraktionsniveau (Esmark et. al 

2005: 177). For at forklare hvordan et hegemonisk projekt tager form, vil vi give en overordnet 

redegørelse for, hvordan disse begreber er relateret til hinanden. Den rækkefølge vi præsenterer 

begreberne i, vil tegne et billede af en fortløbende kronologisk proces. Dette er udelukkende for at 

give et så klart overblik som muligt, da etableringen af et hegemonisk projekt ikke lader sig iagttage 

så ”klart” og ligefrem kronologisk, som det fremstår her. Denne overordnede gennemgang af 

begreber vil endvidere blive fulgt op af en mere dybdegående gennemgang af netop de begreber, vi 

benytter os aktivt af i vores analyse.  

 

Dislokation 

Som sagt er Laclau som poststrukturalist interesseret i at undersøge, hvordan hegemoniske projekter 

gennem artikulationer forsøger at fiksere mening. Som nævnt ovenfor holder det diskursive sig for 

Laclau ikke til noget sprogligt, men eksisterer stadig på det poststrukturalistiske grundvilkår, at 

meningen opstår i strukturelle relationer, at disse relationer ikke er faste og aldrig bliver det. Netop 

derfor er der altid forbundet er vist element af dislokation til det diskursive; der kan altid opstå en 

begivenhed, som ikke kan rummes eller forklares af de eksisterende strukturer, og som dermed 

sætter fikseringen af mening til potentiel forhandling. Et eksempel på dette var den økonomiske 

krise i 1970’erne, hvor fænomenet stagflation medførte dislokation på feltet for økonomisk teori. 

Keynes paradigme havde i flere årtier haft karakter af hegemoni, men en af Keynes hovedpointer 

var imidlertid, at høj inflation og høj arbejdsløshed ikke kunne forekomme samtidig. Da dette 

fænomen – også kendt som stagflation – satte ind, blev Keynes doktrin sat skakmat. Stagflationens 
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fremkomst medførte, at den hegemoniske økonomiske doktrin blev dislokeret og brød sammen. 

Dette åbnede kampen for andre økonomiske projekter, der gerne ville opnå hegemoni. En 

dislokation kan således forstås som det hegemoniske projekts ”startskud”. En dislokation opløser 

den diskursive orden ved at skille den betegnende fra det betegnede, hvilket får den betegnende til 

så at sige at flyde over det betegnede, og man taler derfor om flydende betegnere eller flydende 

elementer.  Det betyder, at strukturerne flyder, og må i gang med at kæmpe om at etablere en ny 

diskursiv orden. Der findes ifølge Laclau nu et felt af diskursivitet, hvor der inden dislokationen 

fandtes diskurser (Esmark et al. 2005: 186).  Når strukturerne igen stabiliserer sig, sker det gennem 

artikulationer. Da artikulationsprocessen er af afgørende betydning for analysen, vil det blive 

beskrevet under afsnittet om ’analysens begreber’. Vi vil her blot nævne, at artikulation er den 

proces, der etablerer relationer mellem elementer, således at deres betydning forandres. Det er 

således elementer der før dislokationen optrådte i en sammenhæng, der nu gennem 

artikulationsprocessen, kædes sammen på nye måder. 

 

Sedimentering og hegemoni 

Lykkes det for artikulationerne at forme en ny orden og stabilisere strukturerne for et øjeblik, er der 

tale om sedimentering. Et poststrukturalistisk grundvilkår er som bekendt, at strukturerne aldrig 

ligger helt fast, og derfor er sedimentering også til dels et analysestrategisk hjælperedskab (Esmark 

et al. 2005: 180). Sedimentering kan nemlig forstås som en modificering af hegemonibegrebet, og 

dækker derfor over en ”mindre alvorlig” tilstand af strukturel orden, hvor fikseringen af meningen 

kun er midlertidig. For er strukturerne stabiliseret i mere end et øjeblik, er der tale om hegemoni. 

Hegemoni – der kan minde om institutionalisering – er defineret af Laclau som: ”Den relation, 

hvormed et partikulært element antager den umulige opgave af universel repræsentation” (Laclau 

& Mouffe 2002: 161). Ved hegemoni forstås altså en tilstand, hvor et bestemt indhold er ”låst” helt 

fast til et bestemt udtryk, og repræsenterer dermed universaliteten, og det er umuligt at tænke det 

anderledes. ”Ægteskab” er et godt eksempel på et udtryk, der har vundet hegemoni. Man kan måske 

argumentere for, at begrebet i netop disse år er ved at undergå en form for dislokation, i og med at 

historier om blandt andet sammenbragte familier og ægteskab mellem homoseksuelle bliver stadig 

mere udbredt. Stadig opfattes sådanne scenarier dog som en slags alternativer til det, vi kender og 

forstår som et ”normalt” og ”rigtig” ægteskab – nemlig en ceremoni, der knytter en mand og kvinde 

sammen, fordi de vil leve i samme hus, opfostre fællesbørn og leve deres liv sammen. ”Ægteskabet” 

er på mange måder en institution, som store dele af vores samfund bygger på – den måde vi 
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indretter arbejdsliv, skoler m.m. på, og man kan med rette sige, at den betydning vi knytter til 

”ægteskab” har opnået hegemoni.  

 
Subjektet og subjektpositioner 

Laclaus opfattelse af subjektet skal nævnes i forbindelse med processen fra dislokation til 

sedimentering, da det ifølge Laclau er subjektet, der udgør afstanden mellem strukturens 

uafgørbarhed og beslutningen – altså mellem dislokation og sedimentering (Laclau 2002:155). Med 

andre ord: ”Dislokation åbner for beslutninger og nye projekter, eller åbner med andre ord et 

”hul” i strukturen. Subjektet er kort sagt det, der lukker dette hul igen” (Esmark et al. 2005: 181). 

Subjektet kan således ikke ses, men kun iagttages igennem de spor, det efterlader – dette spor er den 

beslutning, der kræves for at komme fra dislokation til sedimentering. Det vi i stedet ser, er 

subjektpositioner. Dette må forklares nærmere. 

 

Med udgangspunkt i Laclaus diskursanalyse tillægges subjektet ikke nogen given selvstændig 

essens. Individet er altså ikke i sig selv et handlende subjekt med givne interesser og mål. I stedet 

taler diskursanalysen om identitet, der handler om den opfattelse, som det enkelte individ har af sig 

selv i forhold til andre individer. Subjektet opnår identitet ved at blive repræsenteret diskursivt, 

hvilket sker gennem subjektets identifikation med en subjektsposition. Subjektpositioner kan 

beskrives som en slags prædikater, som stilles til rådighed af diskurserne. Da en diskurs aldrig kan 

etablere sig således, at den alene strukturerer alt det sociale, vil der altid være flere diskurser på spil 

samtidigt og dermed også forskellige subjektpositioner som subjektet kan indtage. Subjektet er 

derfor ifølge Laclau fragmenteret: ”Det [subjektet]positioneres ikke bare et sted af en diskurs, men i 

mange forskellige positioner af forskellige diskurser” (Jørgensen & Phillips 1999:53). En mand kan 

således både være far, studerende, liberalist og kristen. Fordi subjektet positioneres så mange steder, 

bliver subjektet overdetermineret. Denne overdeterminering indtræffer, da der ikke findes ”en 

objektiv logik der udpeger en entydig subjektsposition for subjektet” (Jørgensen & Phillips 

1999:54). Et subjekt har således altid mulighed for at identificere sig på forskellige måder i en given 

situation. Identiteten er dermed foranderlig, da diskurserne og subjektpositioner er det. Identitet er 

således ikke noget, der kommer inden fra, men er tildelt, forhandlet og påtaget og kan dermed 

forstås som noget socialt konstrueret. ”En given identitet er derfor kontingent: mulig men ikke 

nødvendig” (Jørgensen & Phillips 1999:56). 
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Analysens begreber 

Som vist i ovenstående afsnit er Laclaus ærinde at vise, hvorledes sproget spiller en vigtig rolle i 

skabelsen af politiske konflikter og samfundsmæssige dominansforhold. Efter at have gennemgået 

de overordnede politiske processer i Laclaus teori, vil dette afsnit uddybe samt operationalisere de 

begreber, der er bærende for analysen. Således er det ikke hele Laclaus teoriapparat, der 

gennemgås, men blot de dele der har relevans for vores problemformulering. Det føromtalte høje 

abstraktionsniveau efterlader os med en vis grad af frihed med hensyn til at omsætte begreberne til 

konkrete analyseværktøjer. Det betyder således, at nedenstående operationalisering er vores 

anvendelse af Laclaus teoriapparat, og at der givetvis findes mange andre tænkelige måder, man 

kunne omsætte teorien til analyseværktøjer på.  

 

Som beskrevet i problemfeltet handler vores empiri – mod forventning – om, hvad årsagen til den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene er, end om kønskvotering. Udgangspunktet for vores 

analyse er således at undersøge, hvordan hegemoniske projekter kæmper om at knytte mening til 

’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’, for senere at kunne undersøge hvordan 

denne meningstilskrivelse har konstitutive konsekvenser for dels behandlingen af lovforslaget om 

kønskvotering, dels betingelserne for ledelse. For at undersøge dette vil vi foretage en 

artikulationsanalyse og en antagonismeanalyse, og vi afskriver os derfor fra at undersøge andre af 

de fænomener Laclau giver mulighed for at undersøge – for eksempel dislokation, sedimentering 

eller hegemoni. Vi kommer således i dette speciale ikke til at beskæftige os med, hvad der 

forårsagede dislokationen, der til at starte med åbnede muligheden for hegemonisk kamp, men blot 

konstatere, at årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene er præget af dislokation. Vi 

kommer ligeledes heller ikke til at beskæftige os med, hvordan kampen ender eller hvordan en 

hegemonisk situation måske i fremtiden etableres.  

 

Analysen i dette speciale kommer således til at vise, hvorledes artikulationer konstruerer 

hegemoniske projekter, der derefter kæmper om at knytte mening til den tomme betegner for 

derigennem at sedimentere sig som den dominerende diskurs og opnå hegemoni. Vi kigger derfor 

nu på, hvordan diskurser opstår gennem artikulationer og derefter samles omkring et nodalpunkt 

som privilegeret betegner. Vi introducerer ækvivalens- samt differenslogikken som vigtige 

relationsskabende processer, og vi redegør for betydningen af begrebet antagonisme i den 

hegemoniske kamp.   
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Tom betegner 

Indledningsvis vil vi introducere begrebet den tomme betegner10, som er dét hele den diskursive 

kamp handler om i og med, at det er den, som de forskellige hegemoniske projekter kæmper om at 

knytte mening til. I dette speciale er den tomme betegner således ’årsagen til den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene’, da det netop er denne betegner som alle tre hegemoniske projekter 

kæmper om at få lov at betydningstilskrive. Den tomme betegner er tom, som følge af at have været 

overfyldt af mening – udtrykket betegnede for meget indhold, således at det til sidst blev 

indholdsløst. På den måde er det blevet tømt for mening, og dermed åbent for en ny 

betydningstilskrivelse. 

 

Et eksempel på en tom betegner kunne være begrebet ”velfærd”, og den måde det diskursivt anskuet 

blev brugt på ved valgkampen i november 2007. De sedimenterede strukturer omkring ’velfærd’ har 

af en given årsag, som vi ikke vil komme med et bud på hér, tidligere været underlagt en form for 

dislokation, som nu har gjort det muligt at meningstilskrive det på ny. På mange måder kom netop 

denne valgkamp til at handle om, hvad de danske vælgere skulle forbinde med ’velfærd’, som i sig 

selv er et tomt udtryk, fordi det kunne rumme næsten hvad som helst. Den tomme betegner får på 

den måde en vis organiserende funktion i det diskursive felt, men skal dog ikke forveksles med 

nodalpunktet, som vi beskriver senere i afsnittet, og som i højere grad knytter sig til de konkrete 

artikulationer 

 

Artikulation 

Som tidligere nævnt er artikulationer det, der skaber nye relationer mellem elementerne, som blev 

revet fra hinanden ved dislokationen. Artikulation er således den proces, der etablerer en relation 

mellem elementer, så deres identitet modificeres. Denne modificering er netop mulig, fordi 

elementerne ikke har nogen fast betydning. Med andre ord kædes elementer, der ikke har et 

nødvendigt forhold til hinanden, altså sammen på nye måder, hvorved deres betydning forandres 

(Laclau & Mouffe 2002: 52). Artikulationer kan således defineres som ”...en sammenføjning af 

begreber, der fastlægger en ny betydning i et bestemt udsnit af den sociale virkelighed” (Andersen 

& Kaspersen 2001:184). Målet med artikulationer er således at fiksere mening, at binde elementer 

sammen og stabilisere strukturerne, og artikulationer er derfor den proces, der skaber diskurser, 

eller hvad vi også kender som hegemoniske projekter.  
                                                 
10 Den tomme betegner er ikke beskrevet tilstrækkeligt, hverken af Laclau selv eller af andre, hvorfor nærværende 
definition derfor er vores læsning og anvendelse af begrebet. Se eventuelt Howarth 2000: 170 
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Nodalpunkter 

Som tidligere nævnt er elementer tegn, der endnu ikke har fået fikseret deres mening og derfor er 

flertydige11. Derfor kaldes elementer også flydende betegnere eller flydende udtryk. Vi vil 

imidlertid for klarhedens skyld fremover udelukkende referere til dem som elementer eller flydende 

elementer. En diskurs forsøger at reducere elementernes flertydighed til entydighed gennem et 

forsøg på fiksering af tegnenes betydning (Laclau & Mouffe 2002: 52, Jørgensen & Phillips 

2005:37). Denne fiksering eller lukningen er imidlertid aldrig total, da elementernes karakter er 

flydende og derfor aldrig lader sig fiksere fuldstændigt. De betydningsmuligheder som diskursen 

fortrænger til det diskursive felt, vil altid true med at destabilisere entydigheden (Laclau & Mouffe 

2002: 64).  

 

På et tidspunkt begynder elementerne at samle sig særligt omkring et element og fastlægge deres 

betydning i forhold til netop et bestemt element. Der opstår en tilstand, hvor elementerne 

midlertidigt fikseres i forhold til hinanden, og det hegemoniske projekt opstår – som tidligere nævnt 

også kaldet sedimentering. Når denne midlertidig fiksering finder sted, skifter dette særlige element 

navn til nodalpunkt. Et nodalpunkt kan defineres som ”...et symbolsk fortætningspunkt, der 

præciseres af andre begreber og symboler” (Andersen & Kaspersen 2001: 184 -85). Nodalpunktet 

er således et flydende element, der har konstitueret sig som en privilegeret betegner i feltet af 

diskursivitet, og derigennem opnået positionen som det punkt, de andre elementer kæmper om 

internt om at fiksere mening til. Det er således, når et element fikseres i forhold til nodalpunktet, at 

der opstår mening. Vi vil omtale det som om, at denne fiksering af mening sker i relationen mellem 

elementet og nodalpunktet, men at denne mening så at sige tilfalder elementet, der således i relation 

til nodalpunktet får en ganske særlig betydning. 

 

Nodalpunktet bliver således det punkt, der organiserer de mange artikulerede elementer omkring sig 

og dermed danner kernen i det hegemoniske projekt. Dette hegemoniske projekt kæmper mod andre 

hegemoniske projekter om at betydningudfylde den tomme betegner. Eksempelvis kan politikere 

kæmpe en brav diskursiv kamp om, hvad der skal forstås ved ”velfærd” – er det for eksempel mere 

individuel frihed eller er det et solidt socialt sikkerhedsnet? ”Individuel frihed” og ”socialt 

                                                 
11 Laclau skelner selv mellem tegn, der optræder som artikulerede inden for en diskurs. Dem kalder Laclau momenter, 
mens de tegn, der ikke er diskursivt artikuleret kaldes elementer. Vi vil i dette speciale referere til alle tegn som 
elementer, da vi ikke opnår en analytisk gevinst ved at differentiere mellem dem, men blot vil tilføre analysen endnu 
flere begreber, der skal holdes styr på. 
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sikkerhedsnet” kan således optræde som organiserende og derfor privilegerede elementer i 

forskellige projekter, som fikserer mening, og fremstår som potentielt indhold til det tomme udtryk 

”velfærd”.  

 

Som nævnt er den tomme betegner i dette speciale ’ årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene’. Som det vil fremgå af analysen, er der tre hegemoniske projekter, der kæmper om 

at meningsudfylde denne årsag. Målet for alle projekterne er at opnå hegemoni således, at det er 

netop et projekts årsagsforklaring, der får lov at meningsudfylde den tomme betegner og 

derigennem definere løsningen på problemet med manglende ligestilling.  

 

Som beskrevet skaber artikulationer relationer mellem elementer. Disse relationer mellem 

elementerne skabes og forstås ved hjælp af en ækvivalens- og differenslogik, og sker så at sige 

”rundt om” nodalpunktet. Derfor introduceres her ækvivalens- og differenslogikken. 

 

Ækvivalens- og differenslogikken 

Som tidligere nævnt er første skridt til dannelsen af et hegemonisk projekt artikulation, 

hvorigennem elementer får betydning i relation til nodalpunktet og dermed fikserer mening. I 

forbindelse med artikulationsprocessen opbygges der ligeledes ækvivalenskæder, der er resultatet af 

en proces, hvor elementer omkring nodalpunktet sættes lig hinanden henblik på at etablere et 

politisk projekt, der kæmper mod andre projekter om at opnå hegemoni i det diskursive felt (Laclau 

& Mouffe 2002: 82). De elementer der ækvivaleres må være forskellige, da der ellers ville være tale 

om en simpel identitet, men samtidig arbejder ækvivalensen omvendt på at undergrave disse 

forskelle (Laclau & Mouffe 2002: 82). Kæden forbliver således bestående af forskellige elementer, 

men de enkelte elementers forskelle udviskes og i stedet fokuseres der på lighederne imellem 

elementerne for at de tilsammen kan udgøre en enhed – et projekt, der kan kæmpe mod andre 

projekter. ”Uensartede faktorer søges gjort identiske for derigennem at kunne udtrykke nogle fælles 

karakteristika” (Andersen & Kaspersen 2001: 194).  

 

Ækvivalenslogikken hænger sammen med en grundlæggende forskelstænkning, hvor produktionen 

af mening samtidig er en produktion af forskelle. Således er et begreb kun noget i forhold til noget 

andet. Et begreb får dermed sin betydning i forhold til, hvad det ikke er. Ligheden mellem de 

forskellige elementer, der tilsammen udgør ækvivalenskæden baserer sig altså på deres fælles 
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forskellighed i forhold til noget andet. Dette andet er differenskæden, som vi vil uddybe senere i 

afsnittet. Nodalpunktet forsøger således at samle de flydende elementer omkring sig i kraft af, hvad 

de er forskellige fra, hvilket muliggør at ellers forskellige flydende elementer kan samles omkring 

det samme politiske projekt.  

 

Et eksempel på dette er indvandrerdebatten i Danmark gennem de seneste årtier. Her har man kunne 

iagttage en fremmedfjendsk diskurs ledt an af blandt andre Dansk Folkeparti, der har italesat de 

fremmed (flygtninge og indvandre) som en økonomisk og kulturel trussel mod os danskere og 

danskheden generelt. I udgangspunktet er den danske akademiker, bistandsklient og slagter vidt 

forskellige, men de gøres identiske ved at blive indføjet i den fremmedfjendske diskurs som 

repræsentanter for den ægte danskhed, der sættes i modsætningsforhold til alle ”fremmede”. I dette 

eksempel ser vi, hvordan forskellige identiteter ækvivaleres i den fælles kamp mod en truende 

andethed – de fremmede. Ved dannelsen af en diskurs kommer ækvivalenslogikken således til 

udtryk i skabelsen af den radikale andethed, hvis eksistens diskursen på en gang er truet og 

afhængig af. Denne radikale andethed  - altså ækvivalenskædens modsætning kaldes 

differenskæden12. I udgangspunktet kan de forskellige elementer i ækvivalenskæden have flere 

sammenfaldende karakteristika, men efterhånden som flere elementer inkluderes bliver modstanden 

mod den ydre fjende, det eneste de har til fælles. Jo ”længere” kæden bliver, jo større bliver behovet 

for noget der kan holde sammen på den. Det eneste der imidlertid står til rådighed er det radikale 

andet – det man differentierer sig fra og i hvert fald ved, man ikke er. Dette negerende ydre er 

således på en gang en trussel imod og en mulighedsbetingelse for diskursens eksistens: ”Visse 

diskursive former, ophæver gennem ækvivalens al objektets positivitet og giver virkelig eksistens til 

negativitet som sådan” (Laclau & Mouffe 2002: 82).  

 

Differenskæden er således, hvad ækvivalenskæden identificerer sig i forhold til, og dermed bliver 

differenskæden konstituerende for ækvivalenskæden gennem etableringen af dens radikale 

andethed. Når et hegemonisk projekt samles omkring et givent nodalpunkt og ækvivalerer 

forskellige elementer, og dermed siger ”jeg er dette”, så differentierer det sig samtidig fra noget 

andet ved at sige ” jeg er ikke dette”. Differenskæden bliver således de negativer som 

ækvivalenskæden konstruerer sig selv positivt igennem (Laclau & Mouffe 2002: 82). Der 

konstrueres således sideløbende med ækvivalenskæden en differenskæde, der udgør 
                                                 
12 Sammenhængen mellem ækvivalens- og differenslogikken er ikke defineret tilstrækkeligt præcist af Laclau, men i 
dette speciale benyttes differenslogikken til at beskrive ækvivalenslogikkens modsætning 
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ækvivalenskædens radikale andethed. Denne differenskæde er ligeledes samlet om et nodalpunkt. 

Dette nodalpunkt, der organiserer differenskæden vil vi for klarhedens skyld fremover omtale som 

’differensnodalpunkt’, mens ækvivalenskædens organisator omtales ’nodalpunkt’. Betegnelsen 

’differensnodalpunkt’ er vores måde at betegne dette nodalpunkt på, da det vil gøre det nemmere at 

differentiere de to nodalpunkter fra hinanden i den senere analyse. Som det fremgår af ovenstående 

kan ækvivalens- og differenslogikken således betragtes som to sider af én logik, da opkomsten af 

den ene altid medfører dannelsen af den anden. De to logikker konstituerer hinanden og kan 

betragtes som et sammenhængende fænomen.  

Nedenstående er en model af, hvordan af hvordan ækvivalens- og differensloggiken, samt deres 

indbyrdes forhold kan forstås. 

 

 
 

Antagonismer 

Begrebet antagonisme skal forstås i forlængelse af ækvivalens- og differenslogikken. Begrebet 

antagonisme dækker over en diskursiv modsigelsesrelation mellem to hegemoniske projekter, hvor 

det ene projekts fuldbyrdelse medfører det andet projekts undergang eller hvor der skabes en 

politisk polarisering mellem to grupper, som hver især forsøger at blokere den anden gruppes 

identitet (Andersen & Kaspersen 2001: 188). To projekter står således ikke i et antagonistisk 

forhold blot fordi de har forskellige formål eller identiteter. Antagonismen foreligger først i det 

tilfælde, hvor de to projekters fuldbyrdelse eller de to gruppers identiteter gensidigt udelukker 
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hinanden. En antagonisme beror på objektive forskelle, men skabes ikke af disse. Der opstår først 

en konflikt, når de to hegemoniske projekter ser eksistensen af det andet projekt eller anden gruppe 

som faretruende for deres eksistens og identitet (Andersen & Kaspersen 2001: 189).  Man kan 

derfor tale om, at en antagonisme er det, der kan forhindre social stabilitet (Thomsen 1997: 91). 

En antagonisme indebærer således, at det ene hegemoniske projekts ækvivalenskæde kan tage 

pladsen som et andet hegemoniske projekts differenskæde.”… Alle antagonismer forudsætter en 

modsigelsesrelation på det diskursive niveau, i hvilken den ene pols realitet er ren og skær negation 

af den anden”( Laclau & Mouffe 1997: 127-128). Definitionen på en antagonisme er således, når 

den enes negativitet kan tage pladsen som den andens positivitet og omvendt.  

 

Eksempelvis kan venstrefløjens traditionelle krav om høj omfordeling og en stor offentlig sektor 

ikke fuldbyrdes, hvis højrefløjens traditionelle krav om lav skat og lille offentlig sektor samtidig 

skal imødekommes. Derfor står de to fløjes krav i et antagonistisk forhold til hinanden. 

 

Operationalisering af begreber 

Vi kan nu sammenfatte begreberne til en konkret analysestrategi. Vi vil i vores empiri lede efter 

artikulationer, hvori der skabes relation mellem et element og et nodalpunkt således, at der fikseres 

mening. Nodalpunktet vil fungere som organisatorer i de enkelte hegemoniske projekter, og 

omkring dem vil vi se, hvordan der samler sig en ækvivalenskæde af elementer, der er fælles om at 

fiksere mening i relation til nodalpunktet. Samtidig med at det hegemoniske projekt producerer sin 

positive identitet gennem ækvivalenskæden, vil vi se, hvordan det samtidig producerer sin 

negativitet gennem differenskæden. Denne differenskæde samler sig om differensnodalpunktet, der 

fungerer som det hegemoniske projekts radikale andet, som det identificerer sig i modsætning til. Vi 

vil således se, hvordan det hegemoniske projekt konstrueres diskursivt gennem artikulationer, og 

hvordan det vil kæmpe med andre projekter om at knytte mening til den tomme betegner og 

derigennem opnå hegemoni.  

 

Vi har i ovenstående afsnit redegjort for vores valg af teoretisk ramme, og i følgende afsnit 

redegøres der for vores kildekonstruktion.  
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Kildekonstruktion 
 

Vores interesse i at undersøge den diskursive kamp om, hvilken betydning årsagen til den manglede 

ligestilling på ledelsesgangene tilskrives, hvilke konstitutive konsekvenser denne 

meningstilskrivelse har for behandlingen af lovforslaget om kønskvotering samt hvilke konstitutive 

konsekvenser dette har for betingelserne for ledelse, skaber et behov for empiri, hvor denne 

diskursive kamp kommer til syne. Her fremstår medierne i form af Infomedia som en oplagt kilde, 

da Infomedia netop giver adgang til en bred, offentlig debat forstået som udsagn, der gøres 

tilgængelige for andre, i kraft af at blive trykt i aviser og dermed i det offentlige rum. Vi benytter 

således begrebet bred offentlig debat med reference til en arena for meningsproduktion.  

 

Det er med udgangspunkt i vores tidligere beskrevede senmoderne politikbegreb, hvor politik ikke 

kun skal forstås i traditionel parlamentarisk forstand, men derimod som noget allestedsværende, at 

det er interessant at se nærmere på arenaen for meningsproduktion – i vores tilfælde 

infomediadebatten. Den stiller så at sige materiale til rådighed for os til at undersøge, hvordan den 

mening der producers om årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene har nogle 

konstitutive konsekvenser for politikernes behandling af lovforslaget om kønskvotering. Udover 

den brede arena for meningsproduktion, ser vi derfor også nærmere på selve lovforslaget om 

kønskvotering og herunder den tilhørende folketingsdebat. Det aktuelle spørgsmål bliver derefter, 

hvordan den producerede mening samt behandlingen af lovforslaget medfører konstitutive 

konsekvenser for betingelserne for ledelse. Vores empiribehov til at undersøge specialets 

problemformulering dækkes således af Infomediaartikler og lovforslag B 159 samt den tilhørende 

folketingsdebat. I følgende afsnit gennemgås vores anvendelse af disse to kilder. 

 

Infomediaartikler 

Med henblik på at undersøge den diskursive kamp, der foregår om årsagen til den manglende 

ligestilling på ledelsesgangen i den brede offentlige debat, benytter vi i dette speciale avisartikler fra 

artikledatabasen Infomedia. Da vi oprindeligt ville undersøge, hvilken betydning kønskvotering 

blev tilskrevet, har vi søgt på Infomedia inden for dette felt. Som tidligere nævnt var det først ved 

nærmere eftersyn, at vi kunne se, at debatten ikke primært handlede om kønskvotering, men om at 

definere årsagen til problemet og dermed løsning på problemet med den manglende ligestilling på 
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ledelsesgangene. Vi har således den 18.april 2007 under landsdækkende aviser samt fagblade13 søgt 

på ordene ”kønskvoter” og ”kønskvotering”, hvilket gav os henholdsvis 74 og 929 resultater14. Vi 

valgte derfor at arbejde videre med ”kønskvotering”, da dette åbenlyst er det mest anvendte ord i 

debatten. For at afgrænse empirimængden yderligere valgte vi af tre grunde udelukkende at benytte 

artikler fra en begrænset periode, der gik fra 1. januar 2007 til 1. maj 2007. Den primære årsag til at 

vælge netop årstallet 2007 var, at indførelsen af kønskvotering skal ske ved lov, og der blev netop 

fremsat et lovforslag i april 2007. For det andet er 2007 det år, hvor der siden ordet ”kønskvotering” 

optrådte første gang i 1977, er flest resultater – i alt 143. Til sammenligning var der i 2006 blot 70 

resultater og i 2005 var der 77 resultater. En tredje årsag er det faktum, at folketingsdebatten som 

anvendes som empirisk grundlag for analysedel to, fandt sted i slutningen af april, hvorfor det ikke 

er interessant at benytte artikler fra resten af året eftersom specialets undren tog udgangspunkt i, 

hvorfor kønskvotering ikke indførtes ved lov. Det blev med folketingsdebattens resultat udelukket, 

hvorfor den offentlige debat i perioden efter er uinteressant. Dermed udgøres vores artikelsamling 

af 56 artikler.  

 

Lovforslaget 

Med henblik på at undersøge hvilken konstitutive konsekvenser meningsstilskrivelsen af årsagen til 

den manglende ligestilling på ledelsesgangene har for behandlingen af lovforslaget om 

kønskvotering, har vi valgt se nærmere på lovforslag B159 om indførelse af kønskvotering samt den 

efterfølgende transskriberede debat af lovforslaget i folketingssalen, da mulighedsbetingelserne her 

bliver synlige. Det anvendte beslutningsforslag er B159 fremsat den 17. april 2007 af 

Pernille Vigsø Bagge (SF), Anne Baastrup (SF) og Ole Sohn (SF) under titlen ”Forlag til 

folketingsbeslutning om flere kvinder på top poster”.  Den anvendte transskriberede debat fandt sted 

den 24. maj 2007. Her deltog den daværende social- og ligestillingsminister samt ordførere fra alle 

partier med undtagelse af Enhedslisten.  

 

Kildemateriale i relation til vores konstruktivistiske udgangspunkt 

Helt overordnet er det vigtigt at gøre klart, at indsamling af empiri med vores konstruktivistiske 

udgangspunkt, vil altid være vores konstruktion. Vi har truffet nogle valg, der medfører, at 
                                                 
13 Lokal og regionalaviser er fravalgt, da de landsdækkende aviser formodes at repræsentere de landsdækkende 
diskurser i tilstrækkelig grad. Det er netop de landsdækkende og ikke lokale diskurser, der er fokus på i dette speciale. 
14 Se bilag et vedrørende fordeling af artikler på årstal 
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empiriapparatet til dette speciale ser ud som det gør, og disse valg har indflydelse på, hvilke 

resultater vi kommer frem til. Som konstruktivister findes der ikke regler eller entydige grænser for 

udvælgelsen og afgrænsningen af den anvendte empiri, hvorfor den altid vil være en konstruktion 

baseret på valg. For at videnskabeliggøre vores undersøgelse vil vi så klart, som det er muligt, 

redegøre for disse valg, således at læseren kan se, på hvilken baggrund resultaterne er fremkommet. 

Det er, hvad vi har forsøgt at gøre i forrige afsnit. I følgende afsnit redegør vi for tre områder, som 

influeres af vores konstruktivistiske udgangspunkt.  

 

Artiklerne fra Infomedia udgør størstedelen af empirien, og som vi nævnte indledningsvis kan disse 

artikler ses som én adgang til den offentlige debat – én blandt flere mulige. Således findes der ikke 

én offentlig debat om den manglende ligestilling på ledelsesgangene, som vi kan iagttage, men 

mange forskellige former for debat, hvoraf vi har valgt en. Valget af Infomedia er således et 

pragmatisk valg15 i forhold til at få adgang til den diskursive kamp, der foregår og kunne have været 

afløst af eksempelvis interviews eller debatmøder, der også ville have givet adgang til denne arena 

for meningsproduktion. Derudover har vi i kraft af vores søgekriterier og vores Laclaubriller lagt et 

bestemt snit med det resultat, at der er visse ting, der træder frem og andre ting der ikke gør. 

Infomediaartiklerne og iagttagelserne, der kommer til udtryk i disse, må derfor betragtes som en 

konstrueret debat, som vi har konstrueret qua vores valg af Infomedia, vores teorivalg, vores 

søgeord og vores analysestrategi generelt.  

 

I relation til anvendelsen af Infomedia og dermed anvendelsen af nyhedsartikler, er det desuden 

vigtigt at holde sig for øje, at medier selekterer og vinkler nyheder og udtalelser, som bringes efter 

særligt opsatte nyhedskriterier som eksempelvis identifikation og aktualitet. Er der ikke 

tilstrækkelig nyhedsværdi eller information i en udtalelse, forholder medierne sig ikke til den, 

hvilket imidlertid ikke er det samme som, at udtalelsen ikke har fundet sted eller ikke er lige så 

relevant som eventuelle andre udtalelser, der mødte kriterierne og blev medtaget. Debatten som 

artiklerne repræsenterer, er således vores konstruktion foretaget på baggrund af mediernes 

konstruktion.  

                                                 
15 Med pragmatisk valg mener vi, at meningsproduktion i den bredere offentlig debat tager mange former og udspiller 
sig mange steder, men at Infomedia gør en særlig form for debat – nemlig den debat der udspiller sig i avisartikler samt 
dagblade - let tilgængelig.  Det er derfor oplagt at benytte netop Infomedia, som repræsentant for den bredere arena for 
meningsproduktion om end vi er opmærksomme på, at Infomedia kun giver adgang til et forum for meningsproduktion.  
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Udtalelserne i den anvendte empiri er et udtryk for, hvilken betydning årsagen til den manglende 

ligestilling på ledelsesgangen tilskrives, men er ikke et udtryk for noget sandt eller objektivt. Det er 

imidlertid heller ikke specialets formål at lede efter sandheden om den virkelige årsag til den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene, men derimod at vise, hvorledes forskellige 

årsagsforklaringer kæmper om at betydningsfarve den tomme betegner ’årsagen til manglende 

ligestilling på ledelsesgangene’ og hvilke konstitutive konsekvenser resultatet af denne kamp har 

for behandlingen af lovforslaget og for betingelserne for ledelse. Det er derfor ikke relevant for 

specialets konklusion om udtalelserne i artiklerne er sande, så længe de optræder som artikulationer, 

der søger at betydningsfarve nodalpunkterne - altså årsagsforklaringerne til den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene. 

 

Læsning af empirien 

Behandlingen af empirien har foregået i flere etaper og gennem flere omgange gennemlæsninger, 

hvori der har været fokus på forskellige ting. Indledningsvis gennemlæste vi alle 

Infomediaaritiklerne overfladisk med henblik på at få et indblik i, hvad empirien grundlæggende 

indeholdte. Vi markerede alt, hvad der sprang os i øjnene i forhold til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene med særligt fokus på kønskvotering. I anden gennemlæsning så vi, hvordan vores 

markeringer primært omhandlede, hvad årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene er 

og ikke som forventet holdninger for og imod kønskvotering. Vi så således, hvordan der var tre 

årsagsforklaringer – tre nodalpunkter - der organiserede disse markeringer. Den tredje og sidste 

læsning af empirien blev meget intensiv, hvor formålet var at se præcis, hvilke elementer der 

samlede sig om hvert nodalpunkt og hvilken betydning disse elementer blev tilskrevet i relation til 

de enkelte nodalpunkter. Det var også først i dette led af empirilæsningen, at det stod klart, hvilken 

rolle kønskvotering spiller i forhold til de nodalpunkter, vi kunne iagttage i empirien. Men mere om 

dette i artikulationsanalysen af lovforslaget.  

 

I forhold til lovforslaget mindede empirilæsningen på mange måder om læsningen af 

Infomediaartiklerne, men krævede dog kun to gennemlæsninger. I første gennemlæsning markerede 

vi alt, hvad der sprang os i øjnene i forhold manglende ligestilling på ledelsesgangene med særligt 

fokus på kønskvotering. Med Infomediaartiklerne in mente stod det imidlertid hurtigt klart, at også 

politikerne kæmpede om at knytte mening til årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene, og vi kunne iagttage de samme tre nodalpunkter træde frem i empirien, som vi 
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havde set i Infomediaartiklerne. Det var således kun nødvendigt med en yderligere gennemlæsning, 

hvor fokus var på betydningstilskrivelsen af de elementer, der samlede sig om nodalpunkterne. Det 

er således nodalpunkterne, der har været styrende for vores læsning.  

 

Anvendelse af empiri 

I forhold til empiriens konkrete anvendelse i analyserne er det vigtigt indledningsvist at slå fast, at 

de tre identificerede nodalpunkter og dermed diskurser ikke hver især er knyttet til bestemte 

personer eller artikler. Én aktør kan således godt have forskellige udtalelser, som ordner sig 

omkring forskellige nodalpunkter. Ligesom en artikel godt kan rumme udtalelser, der indgår i 

forskellige diskurser. Som nævnt tidligere er det således hverken personer, journalister, aviser eller 

artikler, der strukturerer analysen, men derimod nodalpunkterne, der træder frem, på tværs af 

ovennævnte.  

 

Som vi så i afsnit om ’Subjekter og subjektpositioner’ har subjektet ifølge Laclau ikke en essens i 

sig selv, men opnår identitet gennem de subjektpositioner, som diskurserne stiller til rådighed. Når 

vi i analysen formulerer det som, at konkrete personer udtaler sig, er det altså ikke et udtryk for, at 

subjektet tillægges en given essens. Med reference til Laclaus begreb om subjektpositioner, er der 

derimod tale om at eksempelvis en minister, en journalist eller en kvindelig leder udtaler sig fra 

subjektpositioner, som er stillet til rådighed gennem andre givne diskurser (Laclau 2002:155). Det 

er med udgangspunkt i dette forhold, at vi ikke tillægger personerne bag udtalelserne i empirien 

nogen betydning. Det er nemlig ikke subjekter vi ser træde frem, men subjektpositioner. 

 
Vores analyse tager sit udgangspunkt i en artikulationsanalyse, der er inddelt i tre dele, hvori hvert 

nodalpunkt analyseres. Den konkrete analyse bygger på et antal udvalgte citater, der hver især 

indeholder et element, der betydningsfarves i relation til nodalpunktet. Ofte vil samme element gå 

igen i flere udtalelser i empirien, men vi har i udgangspunktet valgt kun at benytte et citat per 

iagttaget element. Vi kunne således godt have fremført flere citater under hvert element, men har 

fravalgt dette på grund af pladshensyn og fordi pointerne fremtræder tilstrækkeligt i de enkelte 

citater. Vi har få steder valgt at gøre en undtagelse, hvor vi synes, at to citater på hver deres særlige 

måde har tydeliggjort betydningstilskrivelsen af det samme element. Vores artikulationsanalyse 

bygger således på en række citater, hvori vi i hver enkelt har kunnet identificere elementer, der 

betydningsfarves i relation til nodalpunktet og indgår i henholdsvis ækvivalens- og differenskæden. 
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Det er ikke alle vores markeringer, der har mundet ud i et brugbart citat for analysen, så citaterne er 

udvalgt af os med det kriterium, at elementet og betydningstilskrivelsen tydeligt fremgår. Vi har 

således ikke skelet til, hvem der står bag udtalelsen eller i hvilken artikel den har stået.   

I vores analyse af lovforslaget har vi ligeledes udvalgt en række citater ud fra det kriterium, at der 

artikuleres et element og at betydningstilskrivelsen af dette element i relation til nodalpunktet 

fremgår klart. Der er ikke tillagt nogen betydning, hvilke partier eller personer, der udtaler sig.  

 

Efter artikulationsanalysen og analysen af lovforslaget følger en antagonismeanalyse og en 

diskussion af de konstitutive konsekvenser som analysens resultater har for betingelserne for 

ledelse. Her introduceres ingen ny empiri, da disse analyser fungerer som en viderebygning af vores 

resultater fra de to foregående analyser. 

 

Vi har i ovenstående kapitel redegjort for vores analysestrategiske valg, og dermed de 

tilblivelsesbetingelser, som har formet dette speciale. Herefter følger vores analyse, der er delt ind i 

tre kapitler og en afsluttende diskussion. Første kapitel er en artikulationsanalyse med 

udgangspunkt i Infomediaartiklerne, om hvilken betydning årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangen tilskrives.  
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3. Artikulationsanalyse af artiklerne fra Infomedia  
 

Denne analysedel handler om, hvordan årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene 

får tilskrevet betydning. Vi vil derfor i denne analysedel vise, hvorledes der gennem artikulationer 

fikseres mening mellem elementer, som etablerer hegemoniske projekter. Dette vil vi gøre med 

udgangspunkt i begreberne ækvivalens- og differenslogik samt nodalpunkt, som vi opridsede under 

afsnittet om ’Analysens begreber’. Formålet med denne analysedel er at vise, hvordan der diskursivt 

produceres meningssystemer, som alle kæmper om at knytte mening til den tomme betegner 

’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’.  

 

Kampen om at definere årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene  

Det er empirien fra Infomedia, der er udgangspunktet for dette kapitel. Som tidligere nævnt er 

denne empiri fundet via søgeordet ”kønskvotering”, men det har vist sig, at det ikke er 

”kønskvotering” med derimod ’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’ der 

optræder som tom betegner. Vi kan i empirien se, at der opstår tre nodalpunkter, som andre 

elementer fikserer mening i forhold til. Disse tre nodalpunkter tager form af årsagsforklaringer, og 

kampen står om, hvorvidt det er strukturelle barriere, virksomhedernes manglende feminisering af 

ledelse eller kvinders manglende assimilering, der skal meningsudfylde den tomme betegner 

’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. Disse tre årsagsforklaringer udgør hver 

især et hegemonisk projekt, der forsøger at tilkæmpe sig retten til at definere, hvilket problem, der 

er årsag til den manglende ligestilling på ledelsesgangene. Vi har valgt at lade forskellen mellem de 

tre årsagsforklaringer, det vil sige de tre hegemoniske projekter, strukturere artikulationsanalysen af 

infomediaartiklerne. 

Vi har sammenfattet sammenhængen mellem den tomme betegner og de tre hegemoniske projekter 

i nedenstående model. 
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Strukturelle barrierer som årsagsforklaring 

Vi vil nu undersøge, hvorledes elementer samler sig om nodalpunktet ’strukturelle barrierer’, der 

udgør et af de hegemoniske projekter, der kæmper om at udfylde den tomme betegner ’årsagen til 

den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. Strukturelle barrierer handler om, at det ikke i 

tilstrækkelig grad erkendes, at kvinder bærer på en historisk arv og at strukturerne i samfundet samt 

institutionelle forhold har en hæmmende - endda til tider undertrykkende effekt  -på kvinders 

mulighed for at komme til tops karrieremæssigt. Opnåelsen af ligestilling på ledelsesgangene skal 

ske ved at ’udligne disse strukturelle barrierer’, hvilket derfor bliver til differensnodalpunktet. At 

kalde nodal- samt differensnodalpunkt således er vores valg. De kunne givet vis have været 

navngivet anderledes, men det skulle gerne efter analysedelen, i kraft af de elementer der indgår i 

henholdsvis ækvivalens- og differenskæden, stå klart hvorfor de vi kaldt dem, det vi har. Vi vil som 

afslutning på denne analysedel i en figur illustrerer ækvivalens- og differenskæden, der dannes 

omkring henholdsvis nodal- og differensnodalpunktet. 

 

Gammeldags - Saglige rekrutteringspræmisser 

Strukturelle barrierer som årsagsforklaring til den manglende ligestilling på ledelsesgangene knyttes 

i følgende citat af direktør for SAS Danmark Susanne Larsen sammen med 

rekrutteringspræmisserne til lederposter. Således spørger hun til: ” …hvad det er for præmisser i 
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grundlaget for vores ledelsesudvælgelse og i udvælgelsen af egnede kandidater til 

bestyrelsesposterne, som gør, at mændene falder ud som værende så markant mere kvalificerede til 

netop disse opgaver”, og hun fortsætter videre med det retoriske spørgsmål ” er det bare sådan, at 

kvinder ganske enkelt har massivt dårligere talent for virksomhedsledelse end mænd?”. Larsen 

sætter her spørgsmålstegn ved, hvad det er for kriterier, der danner baggrund for rekrutteringen af 

ledere. Præmisserne for rekruttering artikuleres som værende et problem for rekrutteringen af 

kvinder, og der sættes spørgsmålstegn ved, om det er objektive og saglige kriterier, der danner 

grundlaget for udvælgelsen af ledere og bestyrelseskandidater. ’Strukturelle barrierer’ ækvivaleres 

således her med ’gammeldags rekrutteringspræmisser’, der kommer til at indgå som et element i 

ækvivalenskæden. Dette element handler om, at de nuværende rekrutteringspræmisser får mænd til 

at fremtræde som mere kompetente og velegnede til lederposten end kvinder gør. Dermed 

betydningsfarves elementet ’gammeldags rekrutteringspræmisser’ som usaglige, 

mandefavoriserende og mandschauvinistiske. Det er gamle ansættelsesvaner og snævre 

kompetencegenkendelser, der præger den nuværende rekrutteringsproces. Elementet, der kommer 

til at indgå i differenskæden bliver ’saglige rekrutteringspræmisser’, og betydningen der tilskrives 

dette element kommer til at handle om at udligne de strukturelle barrierer ved at bygge 

rekrutteringen til lederposter på mere objektive og nytænkende kriterier samt bredere 

kompetencegenkendelse, der får de to køn til at fremstå lige kompetente.  

 

Ubevidst forestilling om kvinders mindreværd - Ligeværd mellem kønnene.  

I forlængelse af påstanden om, at de nuværende rekrutteringspræmisser er usaglige påpeger 

Direktør for Kvinfo Elisabeth Møller Jensen her at: ”Når det gælder rekruttering af kvinder til 

stillinger, hvor de er underrepræsenterede, bliver folk forskrækkede, og det gør vi, fordi vi har en 

ubevidst forestilling om, at kvinder er lidt ringere end mænd – og at niveauet vil falde, hvis man 

rekrutterer dem… hvis man indså at denne forestilling er en del af problemet kunne det ikke gå 

hurtigt nok med at få gjort op med det”.”  Hun fortsætter videre:” Der er et kæmpe misforhold 

mellem kvinders kompetence og deres indflydelse, og det er dårligt for samfundet, erhvervslivet og 

kvinderne ”(12). Her artikuleres hvordan den manglende ligestilling på ledelsesgangene skyldes 

strukturelle barrierer, og hvordan disse barrierer har konsekvenser. Jensen påpeger, hvordan der 

ikke er ligeværd mellem kønnene, fordi der eksisterer nogle ubevidste forestillinger om, at kvinder 

er mindre værd end mænd. I citatet ækvivaleres elementet ’ubevidst forestilling om kvinders 

mindreværd’ således med nodalpunktet ’strukturelle barrierer’, og får når det fikseres i denne 
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relation betydningen, at lederniveauet vil falde, hvis der ansættes flere kvinder. Disse ubevidste 

forestillinger har resulteret i et misforhold mellem kvinders kompetencer og deres indflydelse, og 

dette misforhold har en negativ indvirkning – ikke blot på kvinderne, men på erhvervslivet og på 

samfundet generelt. Der er kompetencer og talenter hos halvdelen af befolkningen, der ikke 

kommer til indflydelse og dermed spildes, hvilket er dårligt for virksomhedernes og dermed 

Danmarks konkurrenceevne. Hermed påpeges også indirekte, at der findes kvinder, der i dag ikke 

besidder ledelsesposter, der er mere kompetente end de mænd, der i øjeblikket bestrider disse 

poster. Når Jensen artikulerer, at ’ubevidste forestillinger om kvinders mindreværd’ ækvivaleres 

med ’strukturelle barrierer’ samt hvilken betydning der fikseres i denne relation artikulerer hun 

samtidig et element i differenskæden. Elementet ’ligeværd mellem kønnene’ ækvivaleres således 

med ’udlignelse af strukturelle barrierer’ og får betydningen at disse ubevidste forestillinger om, at 

kvinder er mindre værd end mænd og at lederniveauet derfor vil falde med en større andel af 

kvindelige ledere, må ophæves hvis der skal rekrutteres flere kvinder til ledelsesgangene. 

 

Mænds selvsupplering - Lige adgang til lederposterne 

I følgende udtalelser ses igen, hvordan den manglende ligestilling på ledelsesgangene knyttes 

sammen med strukturelle forhold. Direktør for SAS Danmark Susanne Larsen udtaler: ” Hvorfor er 

det så svært at regne ud, at der kommer få kvindelige ansøgere til topstillinger og dermed færre 

kvindelige bestyrelseskandidater, når det gang på gang viser sig, at de øverste og mest magtfulde 

poster reserveres til mænd, og at de fra deres bestyrelsesposter sidder og udpeger mænd til 

direktionerne …[Det er] nødvendigt at bryde mændenes selvsupplering til samfundets højeste 

poster” (1). Hun suppleres af erhvervskvinde Caroline Søeborg Ahlefeldt, der udtaler: ”De 

kvalificerede kvinder er der. De skal bare bydes inden for” (34). Når Larsen og Ahlefeldt forholder 

sig til årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene, er det med udgangspunktet i, at der 

er masser af kompetente kvinder, der gerne vil ledelse, hvorfor kvinders manglende kompetencer og 

vilje ikke artikuleres som årsag til problemet. Problemet ligger derimod i måden, hvorpå ”mænd 

sidder og udpeger mænd til direktionerne”. Magtfulde mænd holder med andre ord kvinderne ude 

fra de højeste poster i samfundet og dermed magten. Således ækvivaleres ’mænds selvsupplering’ 

med nodalpunktet ’strukturelle barrierer’ som årsag til den manglende ligestilling. I denne 

sammenhæng handler ’mænds selvsupplering’ om, at mænd reserverer pladserne til hinanden, og 

hellere vil udpege mænd end kvinder til samfundets højeste poster. Dermed får elementet ’mænds 

selvsupplering’ betydningen, at køn vejer tungere end kompetencer og at køn dermed bliver dét en 
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leder vælges på. Mandekønnet bliver i sig selv en kompetence, og dermed bliver kvindekønnet en 

diskvalifikation. Denne artikulation konstituerer samtidig elementet ’lige adgang til lederposterne’ i 

differenskæden. Dette element får i relation til differensnodalpunktet ’udlignelse af strukturelle 

barrierer’ betydningen, at kompetencer vejer tungere end køn. Således har mænd og kvinder lige 

muligheder for at komme til tops, da det er kompetencer og ikke køn en leder vælges på. At udligne 

strukturelle barrierer er altså at opnå en neutral kønsopfattelse i forbindelse med rekruttering til 

ledelsesposter.  

 

Få kvinder med magt - Synlige kvinder på toppen  

Vi ser i denne udtalelse af professor i statskundskab Drude Dahlerup, hvordan strukturelle barrierer 

gøres til årsagsforklaring for den manglende ligestilling på ledelsesgangene: ”Det er af enorm 

symbolsk betydning at få en kvindelig rollemodel på en magtposition… Det kan vise de små piger, 

at det rent faktisk kan lade sig gøre, at være kvinde og statsminister” (8) Det artikuleres her, 

hvordan det ikke at have nogen at identificere sig med og spejle sig i, kan være problematisk i 

forhold til de mål og ambitioner ”små piger” sætter sig og deres forventninger om, at disse mål kan 

nås. Børn spejler sig i deres omgivelser og påvirkes af, at det oftest er mænd, der ses på magtfulde 

poster i det offentlige rum på en sådan måde, at de tvivler på om det kan lade sig gøre at være 

kvinde og statsminister. Dermed ækvivaleres elementet ’få kvinder med magt’ med nodalpunktet 

’strukturelle barrierer’, og tilskrives betydningen manglende kvindelige rollemodeller, som børn 

kan spejle i. Som situationen er nu, kan de ikke se sammenhængen mellem at have magt og være 

kvinde – eksemplificeret ved forholdet den kvindelige statsminister. Denne ækvivalering 

konstruerer samtidig et element i differenskæden. Differensnodalpunktet ’udlignelse af strukturelle 

barrierer’ ækvivaleres således med elementet ’synlige kvinder på toppen’, der når fikseres i denne 

relation får betydningen, at det er symbolsk vigtigt for ligestillingen på ledelsesgangene at få flere 

kvindelige rollemodeller, som ”de små piger” kan spejle sig i.  

 

Faste kønsforestillinger - Opgør med faste kønsforestillinger 

I følgende citat påpeger erhvervskvinden Caroline Søeborg Ahlefeldt det manglende manøvrerrum 

til at udvide og omdefinere de traditionelle kønsroller: ”Det er fx en almindelig udbredt fordom, at 

kvinder er elendige til at forhandle løn. Hvis jeg er god, så har jeg derfor indirekte opført mig 

ukvindeligt. Så er jeg lidt en mand, og det er der altså ingen kvinder, der har lyst til at blive kaldt. 

Når vi fortæller den slags begrænsende historier til hinanden, kommer vi til at lave et alt for 
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snævert billede af, hvad det vil sige at være kvinde” (34). Det artikuleres her, hvordan henholdsvis 

mande- og kvindekønnet tillægges særlige karakteristika, værdier og egenskaber, der kan gøre det 

svært for kvinder at blive ledere fordi de egenskaber, det kræver ofte tilskrives en maskulin værdi, 

og derfor ikke er noget man som kvinde bør efterstræbe. Ahlefeldt benytter lønforhandling som 

eksempel, men betegner det som en af ”den slags begrænsende historier” underforstået, at dette 

blot er et blandt mange eksempler. At kvinder er dårlige til at forhandle løn artikuleres således som 

en fast kønsforestilling, der forekommer at være en strukturel barriere, der er svær at gøre op med, 

da den konstant reproduceres i de historier, som fortælles. ’Faste kønsforestillinger’ ækvivaleres 

således med ’strukturelle barrierer’, og betydningen der tillægges elementet ’faste 

kønsforestillinger’ handler om, at de træk det kræver at nå til top som leder tillægges maskulin 

værdi. Pointen er her, at det derfor bliver illegitimt for kvinder at efterstræbe disse træk, hvilket er 

problematisk i forhold til at løse problemet med den manglende ligestilling på ledelsesgangene, da 

de ’faste kønsforestillinger’ er med til at holde kvinder ude af spillet om lederposterne. Når 

Ahlefeldt artikulerer, at ’faste kønsforestillinger’ ækvivaleres med nodalpunktet ’strukturelle 

barrierer’ samt hvilken betydning der fikseres i denne relation, artikulerer hun samtidig et element i 

differenskæden. Elementet der ækvivaleres med differensnodalpunktet ’udlignelse af strukturelle 

barrierer’ bliver ’opgør med faste kønsforestillinger’, som får betydningen, at de træk det kræver at 

få en lederpost, hverken skal tilskrives en maskulin eller feminin værdi. Dette opgør med de faste 

kønsforestillinger vil blandt andet betyde, at kvinden ikke sættes i bås og dermed fraskrives 

muligheden for at være en god lønforhandler og kvindelig på samme tid.  

 

Tornerosesøvn - Proaktiv løsning 

Professor i statskundskab Drude Dahlerup søger her at fiksere årsagen til den manglende ligestilling 

på ledelsesgangene som strukturelle barrierer: ” Danmark er et eksempel på et land, der sover 

tornerosesøvn, hvor ”de strukturelle barrierer der er for ligestilling ikke anerkendes” (6) … ” I 

andre lande ser man, at der findes strukturer, som forhindrer kvinder i at nå magt, og dermed 

fremmer uligestillingen (8) men ”I Danmark mener man jo, at det hele nok skal komme med tiden ” 

(6). Her artikuleres hvordan Danmark til forskel fra andre lande ikke vil erkende, at den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene skyldes strukturelle barrierer. ”Danmark sover tornerosesøvn” og 

anerkender ikke at, ”der findes strukturer, der hindrer kvinder i at nå magt”. Danmark tager ingen 

aktive tiltag, men lader tiden gå og venter på, at ligestillingen indtræffer med tiden. Dermed hindrer 

Danmark ikke uligestillingen på ledelsesgangene ligesom andre lande gør. Elementet 
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’Tornerosesøvn’ ækvivaleres således med nodalpunktet ’ strukturelle barrierer’ og får i denne 

relation betydningen, at Danmark som samfund lader stå til og venter. Pointen er, at den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene opretholdes, så længe der ikke indføres et proaktivt indgreb, der 

udligner de strukturelle barrierer. Med denne ækvivalering artikuleres elementet ’proaktiv løsning’ i 

differenskæde og får i relation til differensnodalpunktet betydning af, at en udligning af de 

strukturelle barrierer, og dermed opnåelsen af ligestilling på ledelsesgangene, ikke er noget der sker 

med tiden, men må hjælpes på vej af et proaktivt indgreb. Ligestilling er således ikke et spørgsmål 

om tid, men om et politisk indgreb. 

 

Opsummering – strukturelle barriere som årsagsforklaring 

Vi har i ovenstående analyse set, hvordan en række af forskellige elementer samler sig om et 

privilegeret element, et nodalpunkt, ’strukturelle barrierer’. Vi har set, hvordan der fikseres mening, 

når elementerne hver især gennem artikulationer sættes i relation til ’strukturelle barrierer’. 

Elementerne danner dermed en ækvivalenskæde, hvori deres indbyrdes forskelle udviskes i kraft af 

at indgå i det fælles projekt ’strukturelle barrierer’ – og i kraft af at stå i modsætning til 

differensnodalpunktet ’udligning af strukturelle barrierer’. Også her har vi set, hvordan der opstår 

relationer mellem elementerne og differensnodalpunktet samt mellem elementerne indbyrdes, når 

de danner en differenskæde, således at differenskæden fikserer mening til differensnodalpunkt et 

’udligning af strukturelle barrierer’.  

 

Analysen har således vist, hvordan et hegemonisk projekt producerer mening, og dermed potentielt 

indhold til den tomme betegner ’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. Vi kan 

se, at meningen der fikseres i relation til nodalpunktet har karakterer af en problemdefinition – 

strukturelle barrierer – og at differensnodalpunktet tilsvarende har karakterer af at være en løsning 

på dette problem – udligning af disse strukturelle barrierer. Da der er tale om et problem, der er 

funderet i de strukturelle barrierer i samfundet, er løsningen dermed også funderet på 

samfundsniveau. Man kan derfor tale om, at såfremt årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangen får betydning af at være ’strukturelle barrierer’, placeres ansvaret for at en løsning 

implementeres, på samfundsniveau. 
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Nedenstående figur illustrerer, hvordan strukturelle barrierer konstrueres som nodalpunkt, 

hvoromkring der samles en ækvivalenskæde af elementer. Samtidig konstrueres et 

differensnodalpunkt, hvoromkring der samler sig en differenskæde.  

 

Manglende feminisering af ledelse som årsagsforklaring 

Den følgende analyse vil vise, hvordan elementerne samler sig om nodalpunktet ’manglende 

feminisering af ledelse’. ’Manglende feminisering af ledelse’ bliver nodalpunktet i et hegemonisk 

projekt, der kæmper om at udfylde den tomme betegner ’årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene’, og er et udtryk for, at virksomhederne også er i spil, som en af ansvarshaverne i 

forhold til det lave antal kvinder i landets direktioner, da deres ledelsesform er for maskulin. At 

kalde nodalpunktet ’manglende feminisering af ledelse’ er vores valg, og det kunne givetvis have 

været navngivet anderledes. Det skulle gerne være klart efter analysen, hvorfor vi har valgt at kalde 

det netop feminisering. Vi vil som i foregående analysedel afslutte med en figur, der opsummerer, 

hvordan artikulationerne konstruerer ækvivalens – samt differenskæden omkring nodalpunktet. 
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Usund organisation - Rigtige valg 

Malou Aamund, territory sales executive i IBM, forklarer hvordan man kan opfatte lederrollen 

anderledes og med fordel for kvinder: ”Det skal kunne lade sig gøre at have en familie, samtidig 

med, at man kommer højere og højere op i hierarkiet. Ellers bliver det nogle arbejdskarriere-

monstre, vi får frem i forreste række, som skal motivere alle andre. Det er ikke sundt for en 

organisation. Det er sundt at have hele mennesker på toppen” (37). Her artikuleres altså hvordan 

virksomhederne kan gøre en forskel ved at revurdere opfattelsen af en leder, og gøre det til en 

decideret ledelseskvalifikation at tage del i traditionelt opfattede feminine områder. ’Manglende 

feminisering af ledelse’ optræder her som årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene, 

og fungerer også som en opfodring til lederorienterede kvinder, om at holde fast i deres nuværende 

prioritering af familien. Ellers ender man med en organisation uden ”hele mennesker på toppen”, og 

det er ikke i følge Malou Aamund ikke sundt. Det element der indgår i ækvivalenskæden er derfor 

’usund organisation’, som i kraft af at blive sat i relation til ’manglende feminisering af ledelse’ får 

en betydning af at være en organisation uden hensyn til familie- og privatlivet. Dermed producerer 

artikulationen også et element i differenskæden. For hvis det er en usund organisation, der får sine 

ledere til at nedprioritere de feminine områder, er det en sund organisation, der netop lægger vægt 

på, at man som leder prioriterer sin familie – og dermed feminiserer ledelsen. ’Rigtige valg’ bliver 

således et element i differenskæden, som får betydningen, at en leder vælger sin familie til, og på 

den måde er med til at skabe en organisation med ”hele mennesker på toppen”, det vil sige ledere, 

der ”feminiserer sig”.  

 

Urimelige arbejdstider - Rimelige arbejdstider 

Anne Knudsen, administrerende direktør og chefredaktør på Weekendavisen forklarer en af 

årsagerne til, at der så få kvindelige ledere således: ”.... mange chefjob er indrettet på en måde, så 

ingen kvinde ved deres fornufts fulde brug vil tage det. Jeg vil ikke gå på arbejde i 80 timer... 

lykkeligvis er der heller ikke mange unge mænd der vil det...De vil gerne opleve deres børn” (37). 

Artikulationen sætter altså lighedstegn mellem manglende ligestilling på ledelsesgangene og 

manglende feminisering af ledelse ved at problematisere, at en typisk lederpost betyder en 80 timers 

arbejdsuge, og dermed udelukker muligheden for at ”...opleve sine børn”. Hvis man ikke giver 

plads til at opleve sine børn, og dermed feminiserer sin lederidealer, vil ingen fornuftige kvinder 

tage et sådan job. ’Urimelige arbejdstider’ indgår derfor som et element i ækvivalenskæden, der 

fikserer mening til nodalpunktet ’manglende feminisering af ledelse’, og i denne sammenhæng 
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opstår den mening, at det er urimeligt og ufornuftigt, at en leder skal lægge langt flere timer på 

arbejdet, end hvad en normal fuldtidsstilling er sat til. Igen produceres der samtidig et element i 

differenskæden. Det, som ’manglende feminisering af ledelse’ ikke er i denne artikulation, er 

ledelsesposter der giver mulighed for at opleve sine børn og arbejde et rimeligt timeantal. Således 

artikuleres elementet ’rimelige arbejdstider’, og bliver et element i differenskæden omkring 

differensnodalpunktet ’feminisering af ledelse’. ’Rimelige arbejdstider’ får i relation til 

nodalpunktet betydningen af at være en arbejdsuge på langt under 80 timer.    

 

Enten eller - Afklaret forhold mellem rollen som hhv. mor og karrierekvinde 

Jytte Littaum, centerleder på center for samfundsudvikling, stiller ligeledes spørgsmålstegn ved den 

måde flertallet forstår en ”leder” på: ”Måske er det ikke kvinderne der er ”noget galt med”, men 

selve lederrollen. Den traditionelle lederrolle er svær at forene med et tilfredsstillende arbejds- og 

familieliv, og vi bør overveje, hvordan den ellers kan se ud. Det vil helt automatisk få flere kvinder i 

lederjob, fordi kvinderne selv vil” (4). Jytte Littaum artikulerer her eksplicit, hvordan den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene kan kommes til livs ved at overveje, hvordan en 

lederrolle ellers kan se ud, da den i sin nuværende og ”traditionelle” form skræmmer kvinderne 

væk. Her artikuleres altså en feminisering af ledelse som det, der vil gøre op med den skæve 

kønsfordeling i ledelserne, netop fordi der skabes mulighed for et tilfredsstillende arbejds- og 

familieliv, hvor kvinderne ikke skal vælge mellem enten rollen som mor eller rollen som 

karrierekvinde. En ikke-feminiseret ledelse rummer ikke begge identiteter, og ’enten eller’ indgår 

således som et element i ækvivalenskæden, som i relation til nodalpunktet handler om, at man ikke 

som leder har muligheden for at leve både et arbejds- og familieliv. På den måde kommer det 

modsatte af en manglende feminisering af ledelse til at handle om netop at tage hensyn til, at en 

leder skal have en balance mellem arbejde og familie. ’Afklaret forhold mellem rollen som 

henholdsvis mor og karrierekvinde’ indgår således som element i differenskæden og indikerer, at 

man skal have mulighed for at identificere sig selv som både mor og som karrierekvinde, hvis man 

vil opnå ligestilling på ledelsesgangene.  

 

Maskulin virksomhed - Fremtidsorienteret virksomhed 

Ulrik Hagerup, chef i DR, har følgende at sige til den manglende ligestilling på ledelsesgangene: ”I 

gamle dage valgte man meget ofte den fagligt stærke til en lederposition, og det var meget ofte 

mænd... Men det kommer til at ændre sig. Komplicerede virksomheder kommer til at handle om 
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mange andre ting. Det kan være at få nogle hold til at spille sammen, hvor lederne ikke altid er den 

vigtigste. Hvor man træder i baggrunden og giver plads til nogle andre. Der er en række kvinder, 

der er rigtig gode til det. Den der mere holistiske tilgang til tilværelsen og opgaven tror jeg er 

vigtig” (22). Hagerup artikulerer i dette citat den manglende ligestilling på ledelsesgangene som et 

problem for de virksomheder, der endnu ikke har fået øjnene op for de særlige feminine talenter - de 

virksomheder som endnu ikke har feminiseret deres ledelse. Sådanne virksomheder lever stadig i de 

”gamle dage” og har endnu ikke undergået en forandring til en ”kompliceret virksomhed” med 

”holistisk tilgang”. Derfor bliver ’maskulin virksomhed’ et element, der fikserer mening til 

nodalpunktet ’manglende feminisering af ledelse’. En gammeldags virksomhed som ikke 

feminiserer sin ledelse, får sværere ved at ”få nogle hold til at spille sammen” og går glip af en 

”holistisk tilgang til tilværelsen og opgaven”. En sådan virksomhed bevarer de traditionelle og 

maskuline opfattelser af lederen og virksomheden, og er ikke orienteret mod de mere feminine 

kvaliteter, som er kommet på mode. Omvendt er en ’fremtidsorienteret virksomhed’ en virksomhed, 

som har blik for netop disse feminine kompetencer og kvaliteter, og derfor er i gang med at udvikle 

sig til ”komplicerede virksomheder”. ’Fremtidsorienteret virksomhed’ kommer således til at indgå 

som et element i differenskæden omkring differensnodalpunktet ’feminisering af ledelse’.  

 

Traditionel - Værdibaseret ledelse 

Rigmor Zobel, bestyrelsesmedlem, siger: ”Traditionel ledelse handler om regler, kontrol og 

sanktion. Det er meget maskulint og tiltaler ikke så mange kvinder. Værdibaseret ledelse, som alle 

taler om nu, handler om engagement, motivation og ansvar, og her melder behovet sig for 

kvindelige ledere med disse mere feminine evner og interesseområder” (37).  Zobel taler her om 

vigtigheden af at gå fra traditionel til værdibaseret ledelse, og om hvordan kvinderne er centrale for 

den værdibaserede ledelses udmøntning i kraft af deres feminine kompetencer. I denne artikulation 

søges ’manglende feminisering af ledelse’ fikseret som årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene. Herudover indgår ’traditionel ledelse’ som et element i ækvivalenskæden, som 

fikserer mening til den manglende feminisering af ledelse, og kommer således til at handle om  

”regler”, ”kontrol” og ”sanktion”. Derved bliver ’traditionel ledelse’ til noget uattraktivt, og noget 

som man må tage med, hvis man ikke feminiserer sin ledelse. Omvendt bliver ’værdibaseret 

ledelse’ et element i differenskæden, som får tilskrevet betydningen ”engagement”, ”motivation” 

og ”ansvar” – og som altså er med til at fiksere mening til det modsatte af ’manglende feminisering 

af ledelse’. 
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Kvindens eget problem - Outsourcing af husopgaver 

Charlotte Dehlie, HR-chef i København Kommunes Teknik- og miljøforvaltning påpeger her, 

hvordan den klassiske fordeling af opgaver i hjemmet spiller en rolle i forbindelse med rekruttering 

af kvinder til lederposter: ”Vi vælger altid den bedst kvalificerede. Dét som det handler om, er, at vi 

får flere kvinder i ansøgerbunkerne til chefstillingerne. At vi sikrer, at vi har et arbejdsmiljø, og 

nogle rekrutteringsprocesser, som appellerer til kvinder… Min forudsætning for et lederjob er ikke, 

at det skal kunne holdes på 37 timer. Det tror jeg ikke på. Men jeg tror på at man kan tænke i nye 

baner. Som for eksempel dét med, at man kan forhandle sig frem til at få praktisk hjælp på 

hjemmefronten.. Det er en banebrydende tankegang i forhold til den gængse” (17).  Her artikuleres 

hvor vigtigt det er at ”tænke i nye baner” og skabe et feminiseret arbejdsmiljø, hvis man vil have 

flere kvindelige ansøgere til ledelsesposterne – og derfor en større sikkerhed for at vælge den 

”bedst kvalificerede”. En måde at etablere dette feminiserede arbejdsmiljø på er, at organisationen 

påtager sig en del af ansvaret for de opgaver, som kvinder typisk har ansvaret for. ’Outsourcing af 

husopgaver’ ækvivaleres således med differensnodalpunktet ’ feminisering af ledelse’, og får 

betydning af ikke kun at være den potentielle kvindelige leders ansvar, men noget hele 

organisationen bekymrer sig om, i og med de ønsker ligestilling på ledelsesgangene. Denne 

ækvivalering producerer samtidig et element i ækvivalenskæden. Således artikuleres husopgaver 

som ’kvindens eget problem’, der dermed bliver et element i ækvivalenskæden, fordi manglende 

feminisering af ledelse medfører, at varetagelsen af opgaverne i hjemmet er et spørgsmål om 

kvindens egen prioritering og egne valg. Den manglende ligestilling på ledelsesgangene artikuleres 

således som organisationer, der vælger at bevare det nuværende arbejdsmiljø og den nuværende 

rekrutteringsproces, og ikke lader sig feminisere ved at påtage sig ansvar for opgaverne i hjemmet.  

 

Opsummering – manglende feminisering af ledelse som årsagsforklaring 

Vi har i ovenstående analyse vist, hvordan der gennem forskellige artikulationer dannes relationer 

mellem elementer, så der fikseres mening. Elementerne organiserer sig omkring nodalpunktet 

’manglende feminisering af ledelse’, og etablerer en ækvivalenskæde ved at være fælles om at 

fiksere mening i relationen til nodalpunktet. Således konstrueres også ækvivalenskædens 

modsætning – alt det elementerne er fælles om at være i modsætning til. Således konstrueres 

differensnodalpunktet ’feminisering af ledelse’, hvortil der fikseres mening i relationen til 

elementerne differenskæden. Der er således konstrueret et hegemonisk projekt, der forsøger at 
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tilskrive betydning til den tomme betegner ’årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene’.  

 

Som i det foregående analyseafsnit har meningen, der fikseres i relation til nodalpunket ’manglende 

feminisering af ledelse’ karakter af en problemdefinition – og som derfor netop udgør et potentiel 

indhold til det tomme udtryk ’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. 

Tilsvarende har projektets konstruerede negativitet – differensnodalpunktet – karakter af et være en 

løsning. Da denne løsning handler om at ændre sin ledelsesstruktur og –forståelse, er den relateret 

til den enkelte virksomheds ledelse. Vi kan derfor udlede af analysen, at dette hegemoniske projekt 

placerer ansvaret for, at en løsning implementeres på organisationsniveau.  

 

Nedenstående figur illustrerer, hvordan elementer samler sig om nodalpunktet, og konstruerer en 

ækvivalenskæde, samt hvordan der tilsvarende konstrueres en radikal andethed i form af et 

differensnodalpunkt og en differenskæde.  
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Kvinders manglende assimilering som årsagsforklaring 

I dette afsnit vil vi fremanalysere, hvordan elementer samler sig om nodalpunktet ’kvinders 

manglende assimilering’, der udgør det tredje hegemoniske projekter, der kæmper om at udfylde 

den tomme betegner ’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. ’Kvinders 

manglende assimilering’ handler om, hvordan det maskuline og den mandlige leder bliver det, 

kvinder bør stræbe efter, hvis de vil gøre sig håb om at blive ledere. Kvinder bør med andre ord 

assimilere sig til den mandlige leder, hvis der skal opnås ligestilling på ledelsesgangene. 

Differensnodalpunktet bliver således ’ kvinders assimilering’. At kalde nodalpunktet ’kvinders 

manglende assimilering’ er vores valg, og nodalpunktet kunne givet vis have været kaldt noget 

andet. Dette skulle imidlertid, ligesom det er tilfældet med de foregående nodalpunkter, gerne være 

klart efter denne analysedel, hvorfor vi har valgt at kalde nodalpunktet netop dette. Analysen vil 

som i de to foregående analysedele munde ud i en illustration af ækvivalens- samt differenskæden. 

 

Manglende erkendelse - Rimelige arbejdstider 

I følgende citat fra koncerndirektør i Novo Nordisk Lise Kingo understreges det, hvordan årsagen 

til den manglende ligestilling på ledelsesgangen skyldes kvinders manglende assimilering: 

”Kvinder er nødt til at acceptere, at direktørjobbet har store omkostninger. Direktører kan ikke 

passe hjemmet og haven, se vennerne og have hobbyer. Det har mændene indset for mange år 

siden, og nu må femøren også falde for kvinderne. Betal dig fra de opgaver, du ikke længere får tid 

til” (37). Her artikuleres hvordan en forudsætning for at være direktør er at acceptere og erkende, at 

jobbet som direktør står i modsætning til det at have et omfangsrigt privatliv. Kvinders ’manglende 

erkendelse’ af dette forhold ækvivaleres således med nodalpunktet ’kvinders manglende 

assimilering’, og handler om, at ”femøren også [må] falde for kvinderne”, der ikke har forstået, at 

direktørjobbet er tidskrævende og derfor ikke efterlader den samme tid til hjemmet, haven, 

vennerne og hobbyer.  

 

Denne pointe påpeges ligeledes af journalist Susanne Svendsen, der konstaterer, at kvinderne skal 

være villige at ”udlicitere en del af moderskabet af og til. For det kan godt være, at mange af 

[kvinderne] ikke har lyst til at knokle 60 timer om ugen, men det er i mange virksomheder ikke 

desto mere realiteten” (43). Kvinders ’manglende erkendelse’ af realiteterne, der omgiver en 

lederrolle sættes i modsætning til mændene, der artikuleres som dem, der har set lyset og forstået, at 

arbejdslivet som direktør er tidskrævende og medfører store omkostninger. Elementet i 
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differenskæden bliver dermed erkendelsen af, at en rimelige arbejdstid for en direktør strækker sig 

ud over tidsrummet 8 – 16.  Elementet ’rimelige arbejdstider’ får således betydningen af at være en 

lang arbejdsuge på minimum 60 timer, der levner mindre tid til familien. Pointen her er, at der ikke 

kommer øget ligestilling på ledelsesgangene før kvinderne assimilerer sig og indser, at 

husopgaverne og delvist moderskabet må udliciteres samt, at der er store omkostninger forbundet 

med jobbet som direktør, da arbejdstiden er lang.  

 

Forkerte valg - Rigtige valg   

Rikke Kroer Høberg påpeger i sin kronik i Berlingske Tidende, at manglende assimilering handler 

om valg: ”Kvinderne skal til at lære at træffe de rigtige valg i deres arbejds- og familieliv, så vil 

fordelingen af leder- og bestyrelsesposter blive derefter… hvis kvinderne ikke prioriterer karrieren, 

er det vanskeligt at opnå de samme kompetencer som mændene” (24). Når Kroberg forholder sig til 

det at være leder eller bestyrelsesmedlem, er det altså med udgangspunkt i opfattelsen af, at der skal 

træffes nogle aktive valg. Hun artikulerer, hvordan det er en forudsætning for at blive leder eller 

bestyrelsesmedlem, at der ikke bare træffes valg - men de rigtige valg. Det artikuleres, hvordan 

”kvinder skal lære” at træffe disse valg, mens mændene allerede træffer de rigtige valg i deres 

arbejds- og familieliv, og derfor besidder en højere andel af leder- og bestyrelsesposterne. 

Elementet ’ forkerte valg’ ækvivaleres således med ’kvinders manglende assimilering’, og 

elementet får i relation med nodalpunktet tilskrevet betydningen som den direkte årsag til den 

skæve kønsfordeling på ledelsesgangene, i og med kvinderne ikke i højere grad vælger familielivet 

fra. Omvendt ækvivaleres ’rigtige valg’ som et element i differenskæden. Hvis kvinder assimilerede 

sig, og træffer de rigtige valg, vil det være med til løse problemet med den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene. Det ’rigtige valg’ er i denne sammenhæng at vælge familien fra – lige som 

mændene gør – når de gerne vil være ledere. De rigtige valg at træffe, når man gerne vil have en 

plads på direktionsgangen, er altså det maskuline valg. Ellers bliver det – som Kroberg pointerer – 

”vanskeligt at opnå de samme kompetencer som mændene”. 

 

Manglende prioritering - Outsourcing af husopgaver 

Kvinders manglende assimilering søges i følgende citat af Trine Thorning, afdelingschef i Ledernes 

Hovedorganisation fikseret som årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene: ”Danske 

kvinder vil både være perfekte på jobbet og derhjemme. Modsat kvinder i flere andre lande, så 

outsourcer de ikke hjemmeopgaverne. Her skal de lære at prioritere” (11).  Thorning artikulerer her 
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et modsætningsforhold mellem både at være perfekt derhjemme og på jobbet. Det er ikke en 

mulighed, hvorfor danske kvinder må tilpasse sig situationen. ’Kvinders manglende assimilering’ 

ækvivaleres således med elementet ’manglende prioritering’. Ikke at prioritere er i denne 

sammenhæng kendetegnet ved ikke at være parat til at outsource de hjemmeopgaver, der ikke 

længere er tid til, når man skal lave karriere. De danske kvinders manglende prioritering er samtidig 

kendetegnet ved manglende vilje til at opgive på rollen som husmor, hvilket artikuleres som en 

forudsætning for at kunne være perfekt på jobbet og dermed blive leder. Kvinder stiller sig til 

rådighed for hjemmet, mens mænd stiller sig til rådighed for arbejdet, hvilket medfører ulige 

avancemuligheder. Dette forhold skal de danske kvinder være parate til at forandre. Danske kvinder 

italesættes som lidt gammeldags – som nogle der har svært ved at vænne sig til de nye tider, da 

kvinder i andre lande allerede har lært at prioritere. ’Manglende prioritering’ ækvivaleres således 

med ’kvinders manglende assimilering. Elementet der kommer til at indgå i differenskæden bliver 

’outsourcing af husopgaver’, og betydningen der tilskrives dette element bliver, at det er kvindens 

ansvar at fralægge sig nogle af de hjemlige pligter og begynde at se sin primære identitet og 

funktion som karrierekvinde i stedet for mor og husmor. At varetage husopgaver artikuleres som en 

hindring for kvinder, når de skal være ledere og det italesættes som deres ansvar selv at mindske 

denne hindring ved at outsource. ’Outsourcing af husopgaver’ betydningsfarves således i relation til 

nodalpunktet som kvindens ansvar og som en forudsætning for at assimilere sig og dermed blive 

leder. 

 

Både og - Afklaret forhold mellem rollen som hhv. mor og karrierekvinde 

Anne Knudsen, der er chefredaktør for weekendavisen udtaler: ”Kvinderne skal selv være med til at 

tippe balancen og stoppe med at være dem, der ejer hjemmet og børnene” (37). Knudsen artikulerer 

her, hvordan mænd og kvinder har tillært sig en normsat – og fast – kønsrollefordeling, som i en 

professionel sammenhæng udgør en barriere for kvinders avancement på arbejdspladsen. Det 

artikuleres endvidere, hvordan kvinderne selv er ansvarlige for, at ”balancen tippes”, og opgive 

idéen om, at de kan være lige meget mor og lige meget leder. Det er enten eller. Kvinderne må 

omdefinere deres rolle, og det er kvinderne selv, der skal ”stoppe” – ingen andre end de selv kan 

gøre det.  Kvinder, der assimilerer sig er netop villige til at omdefinere deres rolle og identitet som 

dem, der ejer hjemmet og børnene og i højere grad betragte sig selv som karrierekvinder. Elementet, 

der artikuleres i differenskæden bliver dermed ’afklaret forhold mellem rollen som henholdsvis mor 

og karrierekvinde’, som i relation til differensnodalpunktet ’kvinders assimilering’ handler om at 
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vælge enten det ene eller det andet. Man kan ikke være ’både og’, som derfor bliver et element i 

ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ’ kvinders manglende assimilering’.  

 

Feminin virksomhed - Fremtidsorienteret virksomhed 

I lederen i Berlingske Nyheds Magasin står der: ”Så kvinder må selv forlange at kunne udvikle sig 

gennem arbejdslivet, at få lagt en karriereplan, at komme med på de attraktive 

opmærksomhedsgivende projekter, at blive udnævnt mellemleder tidligt ligesom mange af mændene 

og samtidig tilegne sig nogle af de dyder, der kan gøre mænd attraktive som lederemner... som i 

boldspil er man i udgangspunktet nødt til at indrette sig efter de aktuelle mønstre og reger, hvis 

man vil spille med... [Ligestillingsprocessen må op i tempo].. af hensyn til samfundet, der kan få 

nytte af den ledelsesmæssige kompetencereserve, der ikke bliver udnyttet i dag. ” (38).  I denne 

ledende artikel afspejles en klar interesse i at bidrage til at øge antallet af kvinder på 

direktionsgangene – og det sker ved, at kvinderne assimilerer sig og ”indretter sig efter de aktuelle 

mønstre og regler...”. Den manglende ligestilling på ledelsesgangene forklares altså med, at 

kvinderne ikke assimilerer sig. De vil ikke acceptere de gældende maskuline regler og præmisser, 

men først overveje en lederpost, når den i forvejen er feminint orienteret. Men sådan fungerer det 

ikke – for der gælder de samme regler som i boldspil, hvor man i udgangspunktet er nødt til at spille 

efter de eksisterende regler. På samme måde må kvinderne tilpasse sig de maskuline spilleregler på 

ledelsesgangene. Gør de imidlertid dét, bidrager de til en fremtid, hvor også samfundet ”...får nytte 

af den ledelsesmæssige kompetencereserve, der ikke bliver udnyttet i dag”. ’Fremtidsorienteret 

virksomhed’ kommer derfor til at indgå som et element i differenskæden, netop fordi den 

fremtidsorienterede virksomhed huser kvinder, der assimilerer sig, og spiller efter de eksisterende, 

maskuline regler. Omvendt er idéen om en feminin virksomhed bundet til kvinder, der nægter at 

tage kampen om ledelsesposterne op på de maskuline præmisser, og hellere vil lade være med at 

assimilere sig. ’Feminin virksomhed’ bliver således et element i ækvivalenskæden omkring 

nodalpunktet ’kvindens manglende assimilering’.  

 

Hensynstagen Vs. accept af sociale omkostninger 

I følgende citat søger cand. polit i Københavns Kommunes Center for økonomi, Christina Hovmand 

at fiksere ’kvinders manglende assimilering’ som årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene: ”Meget af det der afholder kvinder fra at springe ud i lederrollen er, at de vil 

være sikre på, at de kan stå inde for, det de gør. Mange vil ikke kaste sig ud i noget på bar bund, 
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hvor der er risiko for, at man kan ødelægge tingene for nogle andre. Det er hovedbarrieren for 

mange kvinder” (17). Herudover påpeger flere kvindelige ledere16, at ” det gælder om at… de 

[kvinderne] ikke er bange for at træffe upopulære beslutninger (43). Når Hofman i disse citater 

forholder sig til, hvad årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangen skyldes, er det med 

udgangspunkt i den opfattelse, at årsagen i høj grad er betinget af kvinderne selv, deres 

personlighed og derigennem deres manglende assimilering. Vi ser i citatet, hvordan den manglende 

assimilering knyttes sammen med nogle generelle fælles personkarakteristika for kvinder, som 

handler om, at de forsigtige, bange for at træffe upopulære beslutninger og for at ødelægge noget 

for andre. Elementet ’hensynstagen’ ækvivaleres således med nodalpunktet ’kvinders manglende 

assimilering’ og elementet får betydningen, at en leder ikke kan tage hensyn, hvorfor det er 

uundgåeligt, at nogen ”trædes over tæerne”, at man som leder træffer upopulære beslutninger og 

ødelægger noget for andre. Differensnodalpunktet ’kvinders assimilering’ ækvivaleres således med 

elementet ’accept af sociale omkostninger’, der får betydningen, at man som leder må acceptere, at 

man ikke kan være vellidt af alle og ikke kan gøre alle tilfredse. Det er et grundvilkår for en leder 

ikke at kunne være hensynsfuld. I kraft af artikuleringen af hensynstagen som værende 

karakteristisk for kvinder, tilskrives mænd netop ikke dette træk, hvilket endnu engang 

underbygger, at løsning på problemet med den manglende ligestilling på ledelsesgangene handler 

om, at kvinderne skal blive mere som mændene. Med andre ord: mænd er ikke hensynsfulde, men 

accepterer derimod de sociale omkostninger det har at være leder, og det er et karaktertræk flere 

kvinder burde få, hvis de vil være ledere, da hensynstagen forhindrer dem i at nå toppen.   

 

Manglende vilje - Stærk vilje 

Administrerende direktør i Nordea Liv & Pension Christina Lage, forholder sig i følgende citat også 

til kvinders manglende assimilering som årsagsforklaring for den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene: ”Men et langt stykke hen ad vejen drejer det sig om, at kvinderne melder sig noget 

mere på banen…Før det sker tror jeg ikke, at det rykker  alvorligt. .. men det vil kræve, at markant 

flere kvinder siger: Det her vil jeg bare… det er en del af det at arbejde sig op gennem et system. 

Jeg tror ikke, at mændene forsøger at holde kvinderne fra toppen” (37). Når Lage forholder sig til 

årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene, er det med udgangspunkt i, at det er 

kvinderne selv, der er årsag til problemet og dermed dem, der må ændre sig for at løse problemet. 

                                                 
16 De kvindelige ledere, der udtaler sig er Berlingske Tidendes nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen, direktør fra SAS 
Danmark Susanne Larsen, administrerende direktør i Nordea Liv & Pension Christina Lage, administrerende direktør 
for Aschehoug Anette Wad og direktør i LD Markets Marlene Nørgaard.  
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Igen er der altså tale om en artikulation, hvor kvinders manglende assimilering søges fikseret som 

årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene. Årsagen til den manglende ligestilling 

skyldes ifølge Lage, at kvinderne ikke i høj grad nok siger ”det her vil jeg bare”. Kvinders 

’manglende vilje’ ækvivaleres således med nodalpunktet ’kvinders manglende assimilering’ og 

bliver til et element, der indgår i ækvivalenskæden. ’Manglende vilje’ får i denne relation 

betydningen, at det ikke er mændene, der forsøger at holde kvinderne fra magten, men at de selv 

qua deres manglende vilje holder sig selv fra toppen. Kvinder er for passive, melder sig ikke nok på 

banen og har ikke viljen til at sige ”det her vil jeg bare”. Derved kommer kvinders ’manglende 

vilje’ til at handle om, at kvinder altså godt kan, når bare de gider og har vilje. Og der er derfor ikke 

andre end dem selv, der kan gøre noget ved problemet med den manglende ligestilling. Det element 

som kommer til at indgå i differenskæden bliver til det som ovenstående artikulationen implicit 

definere ’manglende assimilering’ fra – altså dét som det ikke er. ’Kvinders assimilering’ 

ækvivaleres således her med elementet ’stærk vilje’, der får betydningen at assimilerede kvinder 

selv tager ansvar for den manglende ligestilling på ledelsesgangene og gør noget ved det. 

Assimilerede kvinder har en stærk vilje og siger netop: ” det her vil jeg bare”. 

 

I følgende citat understreger Flemming Dressen fra Dansk Arbejdsgiverforening,  Lages 

ækvivalering af kvinders manglende assimilering og kvinders manglende vilje: ”Man skal passe på 

ikke at slå fast, at kvinderne ikke får en stilling fordi de er kvinder. Man skal ikke gøre det sværere, 

end det er…Lidt provokerende kunne man spørge: hvor svært kan det være? Hvis kvinderne har 

direktører og bestyrelsesmedlemmer i maven, så på med vanten” (42) Dressen påpeger her, at der i 

dag er lige muligheder mellem kønnene for at blive ledere og at kvinder ikke fravælges på grund af 

deres køn. Det lave antal kvindelige ledere skyldes således kvindernes ’manglende vilje’ og kvinder 

skal bare ”på med vanten” og i gang – der er intet til hinder for, at de bliver ledere andet end deres 

egen manglende indsats og vilje. ’Stærk vilje’ indgår således også i denne artikulation som et 

element i differenskæden. 

 

Opsummering – kvinders manglende assimilering som årsagsforklaring 

Ovenstående analyseafsnit viser, hvordan der opstår et hegemonisk projekt omkring nodalpunktet 

’manglende assimilering’. Gennem artikulationer sættes forskellige elementer i relation til dette 

nodalpunkt, og fikserer mening, som kan betydningstilskrive den tomme betegner ’manglende 

ligestilling på ledelsesgangene’. Samtidig konstrueres der dermed en differenskæde omkring 
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differensnodalpunktet ’kvinders assimilering’, som tilsammen udgør negativiteten – modsætningen 

i det hegemoniske projekt.  

 

Igen har analysen vist, at meningen der produceres i dette hegemoniske projekt, er bygget op om en 

problemdefinition, og en tilsvarende løsningsdefinition. Hvor problemet – eller ’årsagen til den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene’ – søges meningsudfyldt af ’manglende assimilering’, 

bliver løsningen på problemet, at kvinderne assimilerer sig. Derved er det også op til kvinder selv at 

løse problemet, og ansvaret for, at en sådan løsning implementeres – og at der kommer ligestilling 

på ledelsesgangene – placeres således på individniveau.  

 

Således illustrerer nedenstående figur hvordan der er er samlet sig elementer rundt om nodalpunktet 

’kvinders manglende assimilering’, og hvordan der tilsvarende er konstrureret en radikal andethed i 

form af en differenskæde, som fikserer mening rundt om differensnodalpunktet ’kvinders 

assimilering’. 
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Delkonklusion  

Vi har i det ovenstående fremanalyseret tre hegemoniske projekter, som alle kæmper om at udfylde 

den tomme betegner ’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. Vi har vist, 

hvordan disse tre hegemoniske projekter er bygget op om tre nodalpunkter, som fungerer som tre 

forskellige definitioner af, hvilket problem der er årsag til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene – strukturelle barrierer, manglende feminisering af ledelse, samt kvinders 

manglende assimilering. Vi har set, hvordan elementer via artikulationer indgår i ækvivalenskæder 

rundt om nodalpunkterne, og på den måde er med til at fiksere mening til de forskellige 

årsagsforklaringer. Vi har endvidere set at sideløbende med, at det hegemoniske projekt gennem 

artikulationerne producerer sin positive identitet, producerer det sin negativitet som fremtræder i 

projektets differenskæde. Vi har løbende konkluderet på de forskellige analyser, og vist hvordan 

differensnodalpunktet sammen med elementerne i differenskæden fikserer mening til løsningen på 

det problem, der defineres i det hegemoniske projekts ækvivalenskæde. Vi har på den måde også 

analyseret os frem til tre forskellige løsninger, der stemmer overens med de tre problemdefinitioner, 

og derfor kan omtales som henholdsvis udligning af strukturelle barrierer, feminisering af ledelse 

samt kvinders assimilering. Vi kan derfor konkludere, at kampen om at meningsudfylde den tomme 

betegner ’årsagen til den manglende ligestilling’, producerer mening som kan forstås gennem, hvad 

vi vælger at kalde en problem-/løsningslogik. Det vil altså sige, at de relationer der via 

artikulationerne er skabt mellem elementerne, danner meningssystemer, og at disse 

meningssystemer – eller bare mening – så at sige kommer til udtryk som en problem-/løsningslogik.  

 

De tre løsningsdefinitioner placerer endvidere i deres artikulationer også ansvaret for, at problemet 

bliver løst. Når årsagen til at der ikke er ligestilling på ledelsesgangen er strukturelle barrierer, er 

løsningen at udligne disse strukturelle barrierer, og dette placerer ansvaret for, at man opnår 

ligestilling på ledelsesgangene på samfundsniveau. Når årsagen til problemet er, at virksomhedernes 

ledelse og ledelsesforståelse ikke er feminiseret, er løsningen at feminisere ledelsen, og det er 

organisationens ansvar, at dét sker. Og endelig, når årsagen til problemet er, at kvinderne ikke 

assimilerer sig til de gældende omstændigheder og ledelsesrammer, er løsningen, at kvinden 

assimilerer sig, og ansvaret placeres således hos det enkelte individ. Vi kan altså iagttage hvordan 

ansvaret for, at der opnås ligestilling på ledelsesgangen placeres på tre forskellige niveauer, 

samfunds-, organisations- og individniveau. Vi kan derfor konkludere, at der til hvert af de 

hegemoniske projekter knytter sig en meningsproduktion i problem-/løsningslogikken samt en 
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placering af ansvaret på et område, eller sfære om man vil, for at den givne løsning implementeres, 

og at ligestillingen på ledelsesgangene dermed opnås. Vi har sammenfattet dette forhold i modellen 

nedenfor. 

 

 

 
 

Disse analyseresultater er resultatet af en oprindelig undren over, hvilken mening ”kønskvotering” 

tilskrives. Vi har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor man så kategorisk afviser lovforslaget om 

kønskvotering, når alle nu ønsker ligestilling på ledelsesgangene, og vi har fundet ud af, at kampen 

om at tilskrive ”kønskvotering” betydning, er en kamp om at definere årsagen til sagens kerne – at 

der ikke er ligestilling på ledelsesgangene. Ud fra den antagelse at den debat vi kan iagttage i 

medierne, og som vi netop har analyseret, producerer en form for mening som har konstitutive 

konsekvenser for behandlingen af lovforslaget om kønskvotering, vil vi nu se nærmere på den 

debat, der udspillede sig i forbindelse med SF’s fremsættelse af lovforslaget om kønskvotering.  
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4. Artikulationsanalyse af behandlingen af lovforslag B159 
 

I forrige kapitel så vi, hvorledes tre forskellige hegemoniske projekter kæmpede om at 

meningsudfylde den tomme betegner ’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. 

Vi så, hvordan elementerne i infomediaartiklerne samlede sig om tre nodalpunkter – tre 

problemsdefinitioner, som alle havde deres bud på, hvad årsagen og dermed løsning på problemet 

med den manglende ligestilling er. Vi har i delkonklusionen beskrevet, hvordan disse projekter 

fikserer og producerer mening, som tager form af en problem-/løsningslogik. Det fremgik også af 

analysen, at de tre projekter hver især placerer ansvaret for, at denne løsning implementeres på 

henholdsvis samfunds-, virksomheds- og individniveau.  

 

Vi vil nu undersøge, hvordan denne meningsproduktion har konstitutive konsekvenser for det 

handlerum der træder frem, når man skal træffe en politisk beslutning – det vil i dette tilfælde sige 

når man skal behandle lovforslaget om kønskvotering. Senere vil vi også se nærmere på, hvordan 

denne logik har konstituerende konsekvenser for betingelser for ledelse, men vi vil starte med at 

undersøge, hvilken rolle logikken spiller for behandlingen af lovforslaget om kønskvotering. Rent 

praktisk vil vi derfor prøve at genfinde de hegemoniske projekter i lovforslaget. Det vil sige vise, at 

politikerne også i deres artikulationer etablerer de samme hegemoniske projekter og producerer de 

samme problem- og løsningsdefinitioner – altså at lovforslaget producerer mening i problem-

/løsningslogikken. Vi vil således også finde ud af, hvordan der placeres ansvar for, at løsningen 

bliver implementeret og ligestillingen indfinder sig på ledelsesgangene, og hvordan kønskvotering 

bliver forbundet med det samfundsmæssige ansvar. Pointen med denne analyse er at vise, hvordan 

det har konsekvenser for lovforslaget at blive behandlet i en problem-/løsningslogik, hvortil der 

også knytter sig en placering af ansvaret. Vi vil derfor i konklusionen forklare, hvordan denne logik 

konstituerer spørgsmålet om kønskvotering som et spørgsmål om, hvorvidt det er samfundets 

ansvar eller ej at sørge for ligestilling på ledelsesgangene.  

 
I dette kapitel vil vi således foretage en stærkt forkortet artikulations analyse af lovforslag B 159, 

som er fremsat den 17.April 2007 af Pernille Vigsø Bagge (SF), Anne Baastrup (SF) og Ole Sohn 

(SF) under titlen ”Forlag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter” samt den 

transskriberede folketingsdebat om lovforslaget, som fandt sted den 24. maj 2007. Analysen er 

forkortet, da de hegemoniske projekter, jf. vores teoretiske forståelse af meningsproduktion og 

politik som noget der foregår alle steder, ”kun” skal genkendes, så vi kan sætte dem i relation til 
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lovforslaget om kønskvotering. Vi vil derfor i de første tre afsnit finde ud af, om de samme tre 

nodalpunkter, som vi så i infomediaartiklerne træder frem, så der også fremstår bestemte problem- 

og løsningsdefinitioner samt en tilhørende ansvarsplacering. Da vi allerede har lavet en 

dybdegående artikulationsanalyse i det foregående kapitel, vil disse tre afsnit altså have karakter af 

en opridsning, hvor enkelte af de fundne elementer fra analysen af Infomediaartiklerne identificeres 

for at vise, at det er de samme tre nodalpunkter, der træder frem. Herefter vil et konkluderende 

afsnit opsummere samt redegøre for forholdet mellem de hegemoniske projekter, problem-

/løsningslogikken og lovforslaget om kønskvotering.  

 

Strukturelle barrierer som årsagsforklaring 

I følgende citat artikulerer SF, der er forslagsstillere af lovforslaget, hvorledes den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene skyldes strukturelle barrierer:”… den konserverende cirkel skal 

brydes... Alle undersøgelser viser, at der må sættes kraftigt ind, hvis det skal lykkedes at få nedbrudt 

kønsbarriererne og få gavn af den store, men dårligt udnyttede kvindelige talentmasse” SF 

artikulerer her, at strukturelle kønsbarrierer er grunden til, at kvindernes talenter aldrig bliver 

udnyttet på ledelsesgangene, og vi kan således genkende ’strukturelle barrierer’ som nodalpunkt. SF 

artikulerer eksplicit, hvordan der er brug for, at der bliver sat ”kraftigt ind”, så den ”konserverende 

cirkel” brydes. Så længe man venter med at gribe ind, vil man ikke få gavn af kvindernes 

lederpotentiale, og ligestillingen vil ikke indfinde sig på ledelsesgangene. Kønsbarriererne bliver 

ikke nedbrudt med tiden, og ’ligestilling kommer med tiden’ bliver derfor et element i 

ækvivalenskæden rundt om nodalpunktet ’strukturelle barrierer’. Betydning af dette element er, som 

vi kan se, den samme som den betydning, der i infomedianalysen opstod i relationen mellem det 

samme nodalpunkt og elementet ’tornerosesøvn’. Også dér handler ’tornerosesøvn’, når det fikseres 

til nodalpunket om, at de strukturelle barrierer opretholdes, så længe der ikke sker et proaktivt 

indgreb. Elementet ’proaktiv løsning” artikuleres dermed som et element i differenskæden, og får i 

relation til differensnodalpunktet betydning af, at en udligning af de strukturelle barrierer, og 

dermed ligestilling på ledelsesgangene, ikke er noget der sker med tiden, og men må hjælpes på vej 

af et proaktivt indgreb. ’Proaktiv løsning’ får imidlertid også, som det vil vise sig i det følgende, ad 

omveje endnu en betydning. 

 

Ifølge SF problemet altså strukturelle barrierer, og løsningen på problemet er at få udlignet disse 

strukturelle barrierer. Når SF advokerer for, at der bør ”sættes kraftigt ind” for netop at bryde 
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strukturelle barrierer i form af en ”konserverende cirkel” placeres, ligesom vi så det i analysen af 

infomediadebatten, ansvaret for at en løsning implementeres på samfundsniveau. Dette bliver også 

understreget af følgende citat fra SF : ”Jeg vil sige, at det ikke kun udgør et økonomisk problem for 

virksomhederne. Må ministeren ikke erkende, at det er rigtigt, at det også udgør et demokratisk 

problem, i og med at der er mange ting i denne verden, der også bestemmes af erhvervslivet, og når 

der kun er mænd, der sidder i toppen af erhvervslivet, så bliver det også mænd, der bestemmer” … 

” Vejen for kvinder i toppen af dansk erhvervsliv er et demokratisk problem, som kræver en politisk 

løsning…det er jo derfor, vi har fremsat det her beslutningsforslag [kønskvotering]”. SF 

understreger her, hvordan den manglende ligestilling på ledelsesgangene er et demokratisk problem, 

der kun kan løses ved, at staten griber ind – noget som ikke er tilfældet pt. ifølge SF. Det er således 

en samfundsmæssig og demokratisk opgave at sætte ind med en løsning, så der opstår ligestilling på 

ledelsesgangene, og det er politikerne, som samfundets lovgivende magt, der må eksekvere en 

sådan løsning. Vi kan hermed slutte, at der ligesom i infomediaanalysen er et nodalpunkt 

’strukturelle barrierer’, et differensnodalpunkt ’udligning af strukturelle barrierer’, og at der dermed 

sker en placering af ansvaret på samfundsniveau. Vi kan imidlertid også se noget mere. Af 

ovenstående citat fremgår det nemlig, at den politiske løsning, samfundet kan implementere i 

forsøget på at opnå ligestilling på ledelsesgangene, netop er kønskvotering. Man kan derfor sige, at 

når SF artikulerer, at fraværet af et aktivt indgreb opretholder tabet af den kvindelige talentmasse, 

tilskrives det tilsvarende element i differenskæden ’proaktiv løsning’ også betydningen af at være 

kønskvotering. Dette er en vigtig pointe, som vi vil vende tilbage til senere i denne analyse. 

 

Manglende feminisering af ledelse som årsagsforklaring 

I følgende udtalelse fra Socialdemokraterne kan vi se, hvordan virksomhedens manglende 

feminisering af ledelsen artikuleres som årsagsforklaring på den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene: ”Det er kulturen den er gal med. Hvis vi skal have flere kvinder på chefgangen og 

i bestyrelseslokalerne, er det altså kulturen, der skal ændres... nogle siger, det er besværligt at 

ansætte en kvinde, fordi man så skal ændre jargon i virksomheden. Hun er nok heller ikke en stærk 

leder siger man; hun skal også pludselig have børn og barsel… så er det nemmere at satse på det, 

man mener, er det sikre, det man kender, nemlig en mand… den dårlige kultur er til ulempe for 

kvinder, for virksomheder og for resten af samfundet… Når det er sagt, duer det altså ikke, at 

prominente direktører går åbent ud og siger, at de aldrig vil ansætte en kvinde i den fødedygtige 

alder, som leder i deres virksomhed ”. Som i den foregående analyse er ’manglende feminisering’ et 
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nodalpunkt, hvorom elementer organiserer sig. Socialdemokraterne artikulerer endvidere her, 

hvordan kulturen i virksomheden er ”dårlig” og er forbundet med store omkostninger for både 

kvinder, virksomheder og samfund. Elementet ’maskulin virksomhed’, som vi ligeledes så 

infomediaanalysen, indgår således om et led i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ’manglende 

feminisering af ledelse’. Den betydning som elementet tilskrives, når det fikseres i relation til dette 

nodalpunkt bliver, at maskuline virksomheder er gammeldags og snævertsynede, og at det er med til 

at skabe en dårlig kultur i ledelsen. Med denne ækvivalering etableres elementet ’fremtidsorienteret 

virksomhed’ samtidig i differenskæden. Fremtidsorienterede virksomheder feminiserer deres 

ledelsesforståelse, og er villige til at ændre jargonen, bryde med snævre stereotype forestillinger om 

kvinder, genkende forskelligartede kompetencer og ikke mindst at tænke nyt. At feminisere sin 

ledelse bliver derfor den løsning, der vil skabe ligestilling på ledelsesgangene, og én del af det at 

feminisere sin ledelse er at bryde med de gamle vaner og den gamle kultur. 

 

Med denne argumentation italesættes løsningen således som værende op til virksomhederne, som 

opfordres til at feminisere deres ledelse. Dermed lægges ansvaret på et organisatorisk niveau – 

noget som ligestillingsminister Eva Kjer Hansen også understreger, når hun udtaler: ” Min strategi 

for at få flere kvinder i ledelsen er, at virksomhederne selv skal motiveres til at sikre sig de 

kvindelige talenter på chefstolen... I modsætning til SF vil jeg hellere have, at virksomheder selv 

fastsætter realistiske, men nok så ambitiøse mål for andelen af kvinder i ledelser og bestyrelser, end 

at det er folketinget, der skal diktere 25 pct. som værende nok kvinder”. Eva Kjer Hansen suppleres 

af Venstres ligestillingsordfører, Anne Mette Winther Christiansen” Det skal være en naturlig tanke 

hos virksomhederne, at de har kvinder med… virksomhederne skal opfordres til at lave interne 

politikker, så de får ansat kvinder ledelsen” . Ifølge Kjer Hansen og Christiansen kan man opfordre 

virksomhederne til at tage initiativ, men det er i sidste ende virksomhederne selv, der må beslutte 

sig for at ville sørge for at skabe arbejdspladser, der kan rumme begge køn. Det er således 

virksomhederne selv ,der må tage det endelige svar for at skabe ligestilling ved at feminisere sig, så 

også kvinder får lyst og mulighed for at blive ledere. Man bør opfordre, men ikke ”diktere” 

virksomhederne, at de skal ansætte et bestemt antal kvinder.  

 

Kvinders manglende assimilering som årsagsforklaring 

Venstre artikulerer i dette citat, hvordan kvinders manglende assimilering er årsag til den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene:” De kvinder, jeg har talt med, og som sidder i 
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lederstillinger, sidder der fordi de selv har søgt jobbet og fordi de gerne vil ledelse. De giver og får 

energi af jobbet, og det skal fortsat være den vej, vi skal følge. Selvfølgelig skal det det. Det skal 

være et frit valg at søge et lederjob…”. Her artikuleres det, hvordan det at opnå en lederpost 

handler om vilje. Det handler om selv at søge lederjobbet og selv at ville ledelse. Med denne 

artikulering opstår et element magen til det, vi også så i infomediaanalysen, ’manglende vilje’, 

rundt om nodalpunktet ’kvinders manglende assimilering’. Kvinder der ikke er assimilerede 

mangler vilje, hvilket er årsagen til, at de ikke bliver ledere. ’Manglende vilje’ kommer i denne 

kontekst til at handle om, at kvinder virkelig selv skal ville ledelse for at komme til tops, og at de 

kvinder, der har denne vilje også kommer det. Der er således ikke andet til hindring for kvinderne 

end dem selv og deres manglende ansvarstagen samt gå på mod. Dermed artikuleres elementet 

’stærk vilje’ i differenskæden rundt om nodalpunktet ’kvinders assimilering’, som vi også kan 

genkende fra infomediaanalyse. Elementet får, når det fikseres til differensnodalpunktet 

betydningen, at assimilerede kvinder selv tager ansvar for den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene og gør noget ved det. Assimilerede kvinder har en stærk vilje, og når til top fordi 

de har taget ansvar, søgt jobbet og gerne vil ledelse. 

 

Problemet defineres således som kvinders manglende assimilering, og løsningen er tilsvarende, at 

kvinderne assimilerer sig. Det er således kvindens eget ansvar at bane vejen til ledelsesgangene og 

være med til at skabe ligestilling. I følge Dansk Folkeparti er der intet til hinder for, at hun kan, hvis 

hun vil. Hun har alle fornødne forudsætninger og muligheder for at nå til tops: ”Det, der er 

tilvejebragt i dag, er, at der er lige ret til uddannelse og lige adgang til jobbene…når mulighederne 

er tilvejebragt, må det være de bedst kvalificerede, der kvalificerer sig til topjobbene, og det må for 

min skyld gerne være kvinder, hvis de er bedre kvalificeret end de mænd, der søger jobbet” (s.9). 

Socialdemokraterne bakker op om denne opfordring til, at kvinderne selv tager ansvar for deres 

lederambitioner, når de udtaler, at de ikke er ”...parate til at indføre positiv særbehandling”. DF 

understreger her, hvordan samfundet i kraft af politikerne, har skabt lige ret til uddannelse og 

dermed lige muligheder for adgang til lederjobbene kønnene imellem. Samfundet har således gjort, 

hvad der stod i dets magt for at skabe forudsætninger for ligestilling på ledelsesgangene. Nu må det 

være op til kvinderne selv at benytte sig af disse lige muligheder. Det er altså kvinderne selv, der 

bærer ansvaret for den manglende ligestilling.  
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Delkonklusion 

I ovenstående analyse har vi i en forkortet version vist, at der i behandlingen af lovforslaget om 

kønskvotering sker artikulationer som indgår i, samt bidrager til, den diskursive 

meningsproduktion, der handler om årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene. Det 

betyder, at man når man behandler lovforslaget, også producerer mening inden for en problem-

/løsningslogik på samme måde som vi fremanalyserede i analysen af debatten i medieudsnittet. Når 

politikerne tager stilling til kønskvotering, kan vi således genkende de samme tre nodalpunkter som 

i den infomediaanalyse, hvilket vil sige at artikulationerne fordeler sig på tre forskellige 

problemdefinitioner, og derfor også tre forskellige løsningsdefinitioner. Dermed placeres også 

ansvaret for at implementere en løsning på henholdsvis samfunds-, organisations- og individniveau. 

Vi kan således se politikerne opfordrer til, at enten samfundet, organisationerne eller kvinderne selv 

finder en løsning, og tager ansvar for at der kommer ligestilling på ledelsesgangene. 

 

Dét, der vigtigt at pointere hér er, at disse opfordringer – som kan læses umiddelbart ud af 

behandlingen af lovforslaget – ikke blot er opfordringer, men netop understregninger af, at der 

foregår en ansvarsmæssig placering. Det er netop fordi, at der diskursivt produceres mening i en 

problem-/løsningslogik – at spørgsmålet om kønskvotering bliver til et spørgsmål om, hvem der har 

ansvaret for den manglende ligestilling på ledelsesgangene. Man kan sige, at hvis ikke det var fordi, 

der sker artikulationer af problem- og løsningsdefinitioner, så var der ikke nogen ansvarsplacering 

at understrege. Det vi derfor kan se er, at der dette lovforslag handler om mere end bare 

kønskvotering – det bliver et spørgsmål om, hvorvidt det er staten/samfundet, der skal tage ansvar 

for den manglende ligestilling på ledelsesgangene eller ej.  

 

Dette er en interessant konklusion i sig selv. For det betyder, at det ikke er et spørgsmål om, 

hvorvidt lige netop kønskvotering er midlet til at nå målet, om lovforslaget måske bør tage en anden 

og mere modificeret form eller om det mon er et helt andet lovmæssigt indgreb, der kan være med 

til at sikre ligestilling. Det betyder i yderste instans, at den diskussion der umiddelbart handler om, 

hvorvidt kønskvotering kan løse et problem – om det er et godt forslag eller ej? Hvad er 

konsekvenserne af det? Kunne det se anderledes ud? – er et udtryk for politiske holdninger til, 

hvorvidt det er statens, som repræsentant for samfundet, ansvar at kæmpe for, at der kommer 

ligestilling på ledelsesgangene. Hvad vi mere kan se er, at hvis samfundet skulle bære ansvaret for 

at implementere en løsning og altså være med til at udligne de strukturelle barrierer, så ville det 
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være med kønskvotering som den konkrete løsning. SF – der i sine artikulationer placerer ansvaret 

for, at en løsning implementeres på samfundsniveau – binder netop deres løsning op på 

kønskvotering. De efterspørger en politisk løsning, og foreslår med deres lovforslag, at den politiske 

løsning er kønskvotering. 

 

Så når folketingets medlemmer vælger at stemme kønskvotering ned, vælger de samfundets ansvar 

fra. De trækker så og sige det hegemoniske projekt, der hedder ’strukturelle barrierer’ ud af kampen 

om at være årsagen til den manglende ligestilling. Det betyder på et teoretisk plan ikke, at det 

hegemoniske projekt, der centrerer sig om strukturelle barrierer som årsagsforklaring, og ser det 

som et samfundsanliggende og ansvar at sørge for ligestilling, vil forsvinde som hegemoniske 

projekt. Men i kraft af den enstemmige afvisning af forslaget, må kønskvotering og dermed det 

problem det er løsningen på, anses som udelukket på et praktisk plan. Når der træffes den politiske 

beslutning, at den manglende ligestilling på ledelsesgangene ikke er noget, man tager ansvar for på 

et samfundsmæssigt niveau, må dette projekt i praksis dømmes ude. Det bliver dermed ikke det 

projekt, der vinder den hegemoniske kamp og opnår hegemoni, og det bliver formentlig ikke med 

udgangspunkt i denne specifikke problem-/løsningslogik, at ligestillingspolitikken fremover vil 

blive formuleret. 

 

Jf. modellen på side 59 illustrerer modellen nedenfor, hvordan der er sket en reduktion af antallet af 

hegemoniske projekter, der kan kæmpe om at betydningsudfylde den tomme betegner, fra tre til to.  
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Vi står således i praksis tilbage med to hegemoniske projekter, som vi vil fokusere på i resten af 

specialet. Det er de to projekter, der formulerer problemet som enten ’manglende feminisering af 

ledelse’ eller ’kvinders manglende assimilering’. Vi vil nu videre undersøge, hvordan de diskursivt 

producerede mening har konstitutive konsekvenser for betingelserne for ledelse efter at ét af 

projekterne er blevet sorteret fra. Derfor vil vi starte med at kigge nærmere på de to tilbageværende 

hegemoniske projekter.  
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5. Antagonisme analyse 
 

Vi har netop gennem en artikulationsanalyse af folketingsdebatten omkring lovforslag B159 set, 

hvorledes der produceres mening inden for den samme problem-/løsningslogik, som vi så i 

infomediaanalysen, og hvordan denne logik har nogle konstitutive konsekvenser for behandlingen 

af lovforslaget. Vi så således, at denne logik konstituerer spørgsmålet om kønskvotering som et 

spørgsmål om, hvorvidt det er samfundets ansvar at implementere ligestilling på ledelsesgangene, 

og vi så, hvordan kønskvotering producerer mening til den løsning, som samfundet har ansvaret for 

at implementere. Vi så endvidere, at der sker en afvisning af samfundets ansvar og dermed også af 

strukturelle barrierer som årsagsforklaring og kønskvotering som løsning, hvilket efterlader os med 

de to andre hegemoniske projekter – ’manglende feminisering af ledelse’ og ’kvinders manglende 

assimilering’. Vi vil således i det følgende kapitel vise, hvilke problemer der er forbundet med, at 

det er netop disse to projekter, der kæmper om at placere ansvar og implementere løsninger. 

Gennem en antagonismeanalyse vil vi vise, hvordan de to resterende hegemoniske projekter har 

konstitutive konsekvenser for betingelserne for ledelse. Vi vil starte med at genopfriske, hvad en 

antagonisme helt præcist gik ud på. 

 

Antagonistiske relationer  

Som vi så i kapitel to er dét, der kendetegner en antagonistisk relation mellem hegemoniske 

projekter, at det ene projekts fuldbyrdelse medfører det andet projekts undergang. Det er en 

umulighed, at de to identiteter kan eksistere samtidigt, da de simpelthen udelukker hinanden. 

Antagonismen opstår i det øjeblik, at det ene projekts ækvivalenskæde kan tage pladsen som den 

andens negativitet – det vil sige differenskæden. Som vi så i infomediaanalysedel, har vi i Laclausk 

forstand byttet om på negativitet og positivitet, set i forhold til diskursernes projekt med at definere 

hvilket problem, der er årsagen til den manglende ligestilling. Dermed kommer de diskursive 

projekter til at artikulere løsningen i differenskæden, og det er mellem differenskæderne, at vi finder 

de antagonistiske relationer.  

 

Vi kan således se, at der er en masse fælles elementer mellem de to hegemoniske projekter, som vi 

qua en afvisning af lovforslaget om kønskvotering, står tilbage med. I og for sig er det ikke en 

umulighed, at forskellige projekter har elementer til fælles, men som vi vil vise i det følgende, er det 
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interessante ved netop disse to projekter, at de kan erstatte hinandens konstruerede andethed – det 

vil altså i dette tilfælde sige hinandens ækvivalenskæder. Netop derfor er der tale om antagonistiske 

relationer, og netop derfor kan de to projekter umuligt realiseres samtidigt. Der er ingen mulighed 

for en pragmatisk løsning, der kan indbefatte dele af begge projekter. Når det nu imidlertid 

forholder sig sådan, at det efter at det hegemoniske projekt, der artikulerede de strukturelle barrierer 

som problem, blev sat ud af kampen, er op til både virksomhederne og kvinderne at skabe 

ligestilling på ledelsesgangene – ja, så kommer projekterne alligevel til at forsøges realiseret 

samtidigt.  

 

Hvad et sådan forsøg på realisering af en pragmatisk løsning medfører af konsekvenser, vil vi 

komme med et bud på senere. Til at starte med vil vi gennemgå de elementer, som de to 

hegemoniske projekter har til fælles, samt forklare hvorfor og hvordan relationerne mellem dem er 

netop er antagonistiske. 

 

Rigtige valg – at vælge familien til eller fra?  

’Rigtige valg’ er et af de elementer, som både indgår i differenskæden omkring 

differensnodalpunktet ’kvinders assimilering’, som bliver løsningen på det problem, som hedder 

’kvinders manglende assimilering’, såvel som i differenskæden omkring ’feminisering af ledelse’ 

som bliver løsningen på ’manglende feminisering af ledelsen’. Men de betydninger som de to 

nodalpunkter tilskriver elementet ’rigtige valg’, er ikke alene forskellige, de er også hinandens 

modsætninger. Som vi så tidligere er det at træffe de rigtige valg i relation til ’feminisering af 

ledelse’ et spørgsmål om, at man som leder har mulighed for at vælge sin familie til og stille dette 

som et krav til sin ledelsesrolle. Hvis ikke lederen kræver dette, får vi som Malou Aamund 

udtrykker det en ”usund organisation” uden ”hele mennesker på toppen”. Men netop dét at 

prioritere sin familie, er det man må vælge fra, hvis man vil være leder – i hvert fald hvis løsningen 

på problemet med den manglende ligestilling på ledelsesgangene er, at kvinder assimilerer sig. Så 

kvinder må lære at vælge, som mændene har gjort det i årevis, og det indbefatter til en vis grad at 

vælge sin familie fra. Vi kan hermed se, hvordan det ene projekts ækvivalenskæde kan tage pladsen 

som det andet projekts radikale andethed. At vælge sin familie til som leder optræder således både i 

projektet ’manglende assimilerings’ ækvivalenskæde og i projektet ’manglende feminiserings’ 

differenskæde. Og at vælge karrieren til optræder i projektet ’manglende assimilerings’ 
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differenskæde og i projektet ’manglende feminiserings’ ækvivalenskæde. Vi kan dermed se, at der 

hér opstår et antagonistisk forhold mellem de to hegemoniske projekter.  

 

Rimelige arbejdstider – fuldtid eller dobbelt tid? 

På samme måde indgår ’rimelige arbejdstider’ som et element i begge differenskæder. ’Rimelige 

arbejdstider’ er et element, som begge projekter forsøger at betydningsfarve ved at sætte det i 

relation til henholdsvis ’kvinders assimilering’ og ’feminisering af ledelse’. Når man som det ene 

hegemoniske projekt artikulerer, at man kommer problemet med den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene til livs ved at feminisere ledelsen, forstås rimelige arbejdstider som det, der giver 

mulighed for, som Anne Knudsen formulerer det at ”...opleve sine børn”. En sådan arbejdsuge 

betyder, at man ikke arbejder 80 timer om ugen, men har nærmere karakterer af at minde om en 

normal fuldtidsstilling.  

 

Helt i modsætning til dette artikuleres ’rimelige arbejdstider’ i det andet hegemoniske projekt, 

’kvinders manglende assimilering’ som noget, der minimum inkluderer en 60 timers arbejdsuge. 

Det ”rimelige” består i, at sådan er en lederrolle nu engang skruet sammen, og det er så op til 

kvinden selv, om hun vil tage den eller ej. Under alle omstændigheder er det ikke lederrollen, der er 

urimelig, det er kvindes manglende erkendelse af den pris, det koster at være leder, der er urimelig. 

Hun må droppe forestillingen om familievenlige arbejdstider, hvis hun vil være leder, som derfor 

gør ’manglende erkendelse’ til et element i ækvivalenskæden. Da betydningen af denne ’manglende 

erkendelse’ er helt i overensstemmelse med betydningen af ’rimelige arbejdstider’ i en feminiseret 

ledelsesforståelse, er der tale om en antagonistisk relation. På samme måde er modsætningen til 

’rimelige arbejdstider’ i den feminiserede ledelsesforståelse magen til betydningen af ’rimelige 

arbejdstider’ i differenskæden omkring ’kvinders manglende assimilering’. Netop fordi elementets 

betydninger i de to hegemoniske projekter kan tage pladsen i hinandens ækvivalenskæder, er 

projekterne umulige at realisere samtidig. 

 

Afklaret forhold mellem rollen som hhv. mor og karrierekvinde – både og eller enten eller? 

Et andet element som begge hegemoniske projekter betydningsfarver, er det element vi har valgt at 

give navnet ’afklaret forhold mellem rollen som henholdsvis mor og karrierekvinde’. Begge 

projekter har som element, at man som kvinde må afklare med sig selv, hvordan man vil forholde 

sig til de to identiteter, ’mor’ og ’karrierekvinde’, men er helt uenige om hvordan. I det projekt som 
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mener, at man opnår ligestilling på ledelsesgangene ved at feminisere virksomheden og 

ledelsesforståelsen, er det helt essentielt, at en ledelsesforståelse kan rumme begge identiteter. Altså 

at det er helt naturligt, at en kvindelig leder kan identificere sig både som leder og som mor. 

Omvendt har dette element i sin problemdefinition, at netop det at man skal vælge enten den ene 

eller den anden rolle, er én af de ting, der med til at holde kvinderne – og dermed ligestillingen – 

væk fra ledelsesgangene. 

 

Men netop denne enten eller-tænkning, er det, der farver betydningen af det at have et ’afklaret 

forhold’ mellem sine mulige identiteter, hvis man er kvinde og vil være leder i projektet ’ 

manglende assimilering’. Hvis man vil være med til at skabe ligestilling på ledelsesgangene, bliver 

man som kvinde nødt til at vælge først og fremmest at være leder – dernæst mor og 

familiemenneske. Hvis man tror, at man kan nå til tops i erhvervslivet uden at arbejdet og de faglige 

mål, men derimod børnene er højeste prioritet, er man omvendt med til at holde liv i problemet 

med, at kvinder ikke magter at assimilere sig, og derfor aldrig bliver ledere. Det kan aldrig blive 

både og. Vi kan således igen se, at den antagonistiske relation opstår i kraft af, at det ene projekts 

ækvivalenskæde kan tage pladsen som det andet projekts radikale andethed. At have et afklaret 

forhold mellem rollen som mor og karrierekvinde, er således en ’både og’ situation i projektet 

’manglende feminiserings’ differenskæde, mens ’både og’ situationen optræder i projektet 

’manglende assimilerings’ ækvivalenskæde. 

 

Fremtidsorienteret virksomhed – feminin eller maskulin?  

Begge projekter er enige om, at fremtidens virksomheder huser ligestilling. Ligestilling på 

ledelsesgangene er så at sige fremtiden – men hvordan de to projekter forstår en sådan 

fremtidsorienteret virksomhed kønsmæssigt, er imidlertid helt modsatrettet. I dét projekt hvor 

løsningen er at feminisere ledelsen, er den fremtidige virksomhed ”kompliceret” og ”holistisk” 

orienteret. Den mere kvindelige og feminine tilgang til opgaverne, artikuleres endvidere som den 

rette måde at gå til disse fremtidige udfordringer på. Hvis en virksomhed ikke vil falde bag om 

dansen og stå uforberedt til fremtidens udfordringer, er det altafgørende, at den feminiserer sin 

ledelse og sin tilgang til opgaverne. Holder man derimod fast i de gamle dage, og bibeholder de 

traditionelle maskuline ”gamle dage”, opnår man aldrig ligestilling på ledelsesgangene, og 

kvindernes potentiale vil fortsat stå uudnyttet hen.  
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Det andet projekt – hvor ligestillingen opnås, hvis kvinderne assimilerer sig – er også interesseret i 

at gå fremtiden i møde og finde en måde, hvorpå virksomhederne kan få del i de ressourcer, der 

ligger i de veluddannede kvindernes uudnyttede potentiale. Men for dem er den eneste måde at nå 

derhen, at kvinderne ”...tilegner sig nogle af de dyder, der kan gøre mænd attraktive som 

lederemner” – det vil sige indretter sig efter og reproducerer den maskuline ledelsesforståelse. 

Forsøger de at indkoorporere feminine værdier og tilgange til ledelsen, vil de derimod aldrig nå til 

tops, og fremtidens mål – ligestilling – vil aldrig nås. Da denne fremelskning og dyrkelse af netop 

de ”feminine dyder” er det, projektet ’feminisering af ledelse’ har som betydningen af en 

fremtidsorienteret virksomhed, lige som dette projekt italesætter den maskuline virksomhed som 

dét, der hører gamle dage til, opstår der endnu en antagonistisk relation mellem projekterne. 

 

Outsourcing af husopgaver – virksomhedens eller kvindens ansvar? 

For at de kvinder der måtte ønske det, går fra at være medarbejdere til at være ledere, må den tid, de 

har til rådighed i deres hverdag, omprioriteres. Dette er imidlertid ikke, som det element vi beskrev 

tidligere et spørgsmål om, at kvinden skal prioritere sine børn eller ej. Dette er et spørgsmål om, at 

den tid kvinden bruger på huslige opgaver skal frigives. Kvinder står statistisk set for størstedelen af 

arbejdet med at passe hjem og børn, og de kræfter hun bruger på dét, er begge projekter enige om 

skal frigives. Dét, der er essentielt her er, at begge projekter artikulerer, at det vi har valgt at kalde 

”husogaver” skal outsources, så det ikke længere indgår på listen over den kvindelige leders 

opgaver. Hvad de derimod ikke er enige om, er hvis ansvar, det er at outsource disse opgaver. 

 

I projektet omkring differensnodalpunktet ’feminisering af ledelse’ er ’outsourcing husopgaver’ en 

måde at opnå ligestilling på ledelsesgangen på, hvis det indgår som en del af den samlede 

ledelsesforståelse. Konkret foreslås det, at man som leder kan ”...forhandle sig til hjælp på 

hjemmefronten”, så man på den måde placerer ansvaret for disse opgaver på hjemmefronten hos 

virksomheden, i forsøget på at skabe et arbejdsmiljø, der appellerer til kvinder. Lader man det i 

stedet være op til kvinderne selv at få outsourcet de opgaver, de indtil videre har haft ansvaret for, 

vil man ingen ændring se ligestillingsmæssigt. For en ny type feminiseret arbejdsmiljø skal hjælpe 

kvinder til at bryde dét mønster, der indtil videre har holdt dem fra topposterne.  

 

Men netop at lade det være op til kvinderne selv, er en del af den form for prioritering, som 

kvinderne må tillære sig, hvis de vil være ledere ifølge projektet omkring ’kvinders manglende 
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assimilering’. Her artikuleres netop, at en af årsagerne til, at der ikke er ligestilling på 

ledelsesgangene er, at kvinderne ikke kan finde ud af at prioritere deres tid og opgaver på samme 

måde, som mænd kan. Hvis kvinderne ønsker at være ledere, men står og venter på at virksomheden 

kommer og hjælper dem med at få tiden til at slå til, er de ikke ledermateriale. Så er det fordi de 

selv vælger ikke at tage ansvar for, at de er husmødre frem for ledere, og så er ligestilling et umuligt 

projekt. Igen kan man således se, hvordan de to projekter betydningstilskriver det samme element 

helt modsatrettet. Da modsætningen til de to elementer kan sættes lig med betydningen i de to 

ækvivalenskæder, er relationen mellem projekterne endnu en gang bevist antagonistisk. 

 

Delkonklusion 

Vi har denne analyse set, hvordan flere af de elementer i differenskæden omkring de to 

hegemoniske projekter ’manglende feminisering af ledelse’ og ’kvinders manglende assimilering’, 

som vi identificerede i artikulationsanalysen af infomediaartiklerne, betydningsfarves forskelligt. 

Det er de samme elementer, som hvert projekt forsøger at betydningsfarve med henblik på at gøre 

elementet til ”deres” og opnå retten til at definere dets betydning. Vi har således set, hvordan 

elementerne: ’rigtige valg’, ’rimelige arbejdstider’, ’afklaret forhold mellem rollen som henholdsvis 

mor og karrierekvinde’, ’fremtidsorienteret virksomhed’ samt ’outsourcing af husopgaver’ 

betydningsfarves modsatrettet, således at de to projekter kommer til at stå i et antagonistisk forhold 

til hinanden. På trods af at det ikke er samtlige elementer fra hver af de to hegemoniske projekters 

differenskæde, men udelukkende de ovenfor nævnte, der står i et antagonistisk forhold, mener vi 

alligevel, at der er et tilstrækkeligt sammenfald til at kunne konkludere, at de to hegemoniske 

projekter overordnet set står i et antagonistisk forhold til hinanden. 

 

Som tidligere nævnt er der tale om en antagonistisk relation, når det ene projekts realisering 

umuliggør det andet projekts realisering. Når det ene projekts differenskæde kan tage pladsen som 

den anden differenskædes konstruerede negativitet – det vil sige alt det, den anden ikke er – er 

relationen antagonistisk. En antagonistisk relation er således interessant, da konsekvensen af en 

sådan relation er, at realiseringen af det ene projekt kun kan ske på bekostning af det andet. De to 

projekter kan altså ikke eksistere samtidig. Men grundet politikernes fravalg af statens indblanding 

og deraf fravalg af kønskvotering, er det tredje hegemoniske projekt ’strukturelle barrierer’ i praksis 

ude, hvorfor ansvaret for opnåelsen af ligestilling på ledelsesgangene netop er overladt til disse to 

projekter. Da de to projekter ikke kan eksistere samtidig, vil de fortsat kæmpe en kamp om at 
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udfylde den tomme betegner ’årsagen til manglende ligestilling på ledelsesgangene’ indtil et af 

projekterne opnår hegemoni. Indtil denne hegemoni indtræffer, vil de altså begge søges udlevet.  

 

Vi vil i det følgende kapitel komme med et bud på, hvad det har af konstitutive konsekvenser for 

betingelserne for ledelse at forsøge at realisere begge disse hegemoniske projekter samtidigt – dette 

er netop, hvad der er ved at ske, da disse to projekter tilsammen er udråbt som løsningen på 

problemet med den manglende ligestilling på ledelsesgangene. Vi vil se nærmere på, hvad denne 

antagonistiske relation betyder for forholdet mellem den kvindelige leder og virksomheden, og vi 

vil se nærmere på de identiteter, der stilles til rådighed af de to hegemoniske projekter for 

henholdsvis den mandlige og kvindelige leder. 
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6. Diskussion af de konstitutive konsekvenser for 
betingelserne for ledelse 
 

Vi har igennem dette speciale ved hjælp af Laclaus diskursteori foretaget tre analyser, der har 

besvaret de to første spørgsmål i vores problemformulering. I den indledende artikulationsanalyse 

så vi, hvordan tre hegemoniske projekter kæmpede en diskursiv kamp om at betydningsudfylde den 

tomme betegner ’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. De tre projekter 

artikulerede hver en problemdefinition i ækvivalenskæden samt en løsning i differenskæden, og det 

fremgik, at de tre projekter så det som henholdsvis et samfunds-, et organisatorisk- og et individuelt 

ansvar at komme den manglende ligestilling på ledelsesgangene til livs. Vi så således, hvordan der 

produceres mening, som tager form af en problem–/løsningslogik.  

 

I anden analysedel så vi gennem en forkortet artikulationsanalyse af lovforslag B 159, hvordan 

mening i en problem-/løsningslogik har nogle konstitutive konsekvenser for behandlingen af 

lovforslaget. Vi så således, hvordan spørgsmålet om kønskvotering i kraft af logikken konstitueres 

som et spørgsmål om, hvorvidt det er samfundets ansvar, at der kommer ligestilling på 

ledelsesgangene. Vi så desuden, hvordan kønskvotering blev sat i forbindelse med det projekt, som 

artikulerer strukturelle barrierer som årsagsforklaring og samfundet som ansvarlige for at 

implementere en løsning, ved at producere mening til elementet ’proaktiv løsning’ i differenskæden. 

Lovforslag B 159 blev nedstemt af samtlige partier med undtagelse af SF, der var forslagsstillere. 

Artikulationsanalysen af lovforslaget viste dermed for det første, hvordan spørgsmålet om 

kønskvotering konstitueres som et spørgsmål om samfundets ansvar og for det andet, hvordan 

politikerne fravælger, samfundets ansvar således, at vi står tilbage med de to projekter, der placerer 

ansvaret for at implementere en løsning på henholdsvis organisations- og individniveau.  

 

I den tredje analysedel viste vi imidlertid gennem en antagonismeanalyse, hvordan der mellem disse 

to tilbageværende projekter eksisterer antagonistiske relationer på fem områder. Analysen viste, 

hvordan de to hegemoniske projekter virksomheders ’manglende feminisering af ledelse’ og 

’kvinders manglende assimilering’ betydningstilskrev elementerne ’rigtige valg’, ’rimelige 

arbejdstider’, ’afklaret forhold mellem rollen som mor og karrierekvinde’, ’fremtidsorienteret 

virksomhed’ samt ’outsourcing af husopgaver’ på to vidt forskellige måder – to måder der står i et 

antagonistisk forhold til hinanden, og dermed ikke kan realiseres simultant. Efter afvisningen af en 
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samfundsmæssig ansvarstagen, står de to projekter imidlertid til netop at blive forsøgt realiseret 

samtidigt, da det nu er op til virksomhederne og kvinderne selv – uden statsmæssig regulering – at 

implementere den ligestilling, der mangler på ledelsesgangene. Med det antagonistiske forhold in 

mente vil vi nu undersøge, hvilke konstitutive konsekvenser dette stiller for betingelserne for 

ledelse, men samtidig også beskrive status quo situationen, hvor projekternes løsning endnu ikke er 

implementeret for som det vil vise sig, er denne situation også konfliktfyldt.  

 

Vi vil således i dette kapitel besvare det tredje spørgsmål i problemformuleringen og vise, hvordan 

det har konstitutive konsekvenser for betingelserne for ledelse, at meningstilskrivelsen af årsagen til 

den manglende ligestilling på ledelsesgangene, sammen med afvisningen af lovforslaget, har 

efterladt to projekter, der står i et antagonistisk forhold til hinanden. Som det vil vise sig udmønter 

disse konstitutive konsekvenser sig i konfliktforhold mellem den kvindelige leder og virksomheden 

og i form af de kønsspecifikke identiteter, som stilles til rådighed af diskurserne for henholdsvis den 

mandlige og kvindelige leder.  

 

Efter at projektet omkring ’strukturelle barriere’ er afvist, er situationen den, at der er to projekter, 

der prøver at betydningsudfylde årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene, og som 

nu kæmper om at implementere hver deres løsning. Som situationen er nu kan virksomhederne 

feminiserer sig eller bevare status quo som ikke-feminiseret og kvinderne enten assimilerer sig eller 

bevare status quo som ikke-assimilerede. Det er disse muligheder, der er til rådighed – andre 

muligheder er ikke-eksisterende. Vi vil indledningsvis udfolde to scenarier. Et scenarie hvor de to 

hegemoniske projekters løsninger ikke implementeres, og hvor den kvindelige leder i en ikke-

assimileret form derfor sammensættes med en ikke-feminiseret ledelsesforståelse og status quo 

dermed bevares. Tilsvarende vil vi udfolde et scenarie, hvor de to hegemoniske projekters løsninger 

implementeres, og hvor en kvindelig leder i en assimileret form derfor sammensættes med en 

feminiseret ledelsesforståelse, og status quo dermed ændres.  Herefter diskuteres det, hvordan der af 

de to diskurser stilles kønsspecifikke identiteter til rådighed for henholdsvis den mandlige og 

kvindelige leder. 

  

Mulige konflikter mellem den kvindelige leder og virksomheden 

Ikke- assimileret kvindelig leder Vs. ikke-feminiseret ledelsesforståelse 
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En kombination af en ikke-assimileret kvindelig leder og en ikke-feminiseret ledelsesforståelse, 

som er konsekvensen, hvis status quo bevares, er konfliktfyldt. Den ikke-assimilerede kvinde holder 

fast i hendes kvindelige karaktertræk og lægger vægt på at have et balanceret forhold mellem 

arbejds- og familielivet. Hun vil ikke acceptere urimeligt lange arbejdsdage eller at et lederjob 

betyder store omkostninger for privatlivet. Hun kræver, at et lederjob kan rumme hendes identitet 

som mor, og det forhold at hun ikke vil prioritere sin karriere på bekostning af alt andet.  

 

En ikke-feminiseret virksomhed – det vil sige en virksomhed, der bygger på en traditionel maskulin 

ledelsesforståelse, vil derimod kræve af deres ledere, at de prioriterer karrieren og erkender at det at 

være leder kræver lange arbejdsdag, at de outsourcer hjemmeopgaverne og at de ikke ser deres 

primære identitet som mor. På baggrund af denne ledelsesforståelse er det svært at se, hvordan en 

ikke-assimileret kvinde skal nå til tops og blive leder i en sådan virksomhed. Hun vil konstant blive 

vurderet på parametre, hun ikke kan eller vil konkurrere på og hendes tilgang til forholdet mellem 

familie- og arbejdslivet vil ikke blive opfattet som fornuftigt, men derimod som uambitiøst og som 

et tegn på manglende vilje.  

 

Medarbejderne vil måske have mindre respekt for hende, da hun i deres øjne vil fremstå svag, 

ufokuseret og ikke tilstedeværende. Medarbejderne vil have en leder, de kan spejle sig i og hvis 

denne leder ikke lever op til de forventninger medarbejderne har i sådan en virksomhed, må det 

forventes at blive problematisk. I forhold til andre lederkollegaer vil situationen være præget af 

uligevægt, hvor den ikke-assimilerede kvindelige leder vil stå alene mod en samlet gruppe af 

kollegaer, der alle vil være enige i reglerne, der spilles efter. Hun vil sandsynligvis blive opfattet 

som svag på grund af hendes fokus på proces frem for resultat, på dialog frem for diktat og på et 

samspil mellem arbejde og familieliv frem for ensidig karriereprioritering. Ovenstående scenarie 

konstituerer således en situation, hvor den kvindelige leder har ”kvindet sig op”, men hvor 

virksomheden efterspørger en traditionel og maskulin ledertype. At kvinder forbliver ikke-

assimilerede og dyrker deres feminine egenskaber, medfører således ikke øget ligestilling på 

ledelsesgangene, hvis virksomhederne samtidig holder fast i deres traditionelle lederstil med vægt 

på de typiske mandlige ledertræk som risikovillighed, resultatorienteret, interesse for hårde emner 

og en stærk karrierebevidsthed 

 

Assimileret kvindelig leder Vs. feminiseret ledelsesforståelse  
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En kombination af en assimileret kvindelig leder og en virksomhed med en feminiseret 

ledelsesforståelse, som er konsekvensen hvis begge projekters løsninger implementeres, vil 

ligeledes være konfliktfyldt. Den assimilerede kvinde er en kvinde, der har accepteret, at det kræver 

en arbejdsuge på op mod 80 timer at være leder. Hun har erkendt at disse arbejdstider har nogle 

omkostninger for privatlivet, som indebærer, at hun outsourcer opgaverne i hjemmet og ikke 

betragter sin primære identitet som mor. Den assimilerede kvindelige leder har truffet de rigtige 

valg, der indebærer en skarp prioritering af karrieren, og hun søger konstant at opkvalificere hendes 

evner som leder gennem assimilering til de maskuline præmisser som ledelse i den 

fremtidsorienterede virksomhed foregår under. Hvis denne assimilerede kvinde skal være leder i en 

virksomhed, der netop har arbejdet bevidst med at feminisere sin ledelse for at tiltrække flere 

kvinder og ser en fremtidsorienteret virksomhed som feminin, bliver det konfliktfyldt.  

 

Den feminiserede virksomhed ønsker nemlig ikke, at deres ledere skal have urimelige lange 

arbejdsdage og vælge mellem karriere og familie. De vil have hele medarbejdere på toppen – og 

hele medarbejdere kommer af en god balance mellem arbejds- og familielivet, hvor rollen som mor 

og leder har karakterer af ”både og” og ikke ”enten eller”. Virksomheden med den feminiserede 

virksomhedsforståelse ønsker en kvindelig leder, der er dialogorienteret, omsorgsfuld og empatisk 

med fokus på værdibaseret ledelse, men får med den assimilerede kvinde en leder der er risikovillig 

samt resultat – og bundlinieorienteret, og som har tillagt sig mere traditionelle, maskuline ledertræk. 

Den kvindelige leder har ”mandet sig op” i en situation, hvor netop hendes kvindelige karakteristika 

er efterspurgte. Den kvindelige leder vil formentlig opleve, at hendes medarbejdere vil være 

utilfredse med hendes kontante, lidt gammeldags lederstil, og hun vil omvendt mangle forståelse for 

deres valg af kortere arbejdsdage og mere familietid. Hun vil opfordre sine medarbejdere til at 

prioritere karrieren, lægge de bløde personlighedstræk på hylden og fokusere på bundlinien. Det 

kan give forventningskomplikationer og dårligt arbejdsmiljø, da resten af virksomhedskulturen ikke 

vil være gearet til denne mere maskuline adfærd. I forhold til andre ledere i virksomheden vil det 

være problematisk i forhold til eksempelvis udarbejdelse af personalepolitikker og arbejdet med 

virksomhedens kultur, da hun vil fremstå som ude af trit med tiden og som gammeldags, distanceret 

og autoritær 
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Ovenstående scenarium konstituerer en situation, hvor virksomheden efterspørger en type leder, 

mens kvinderne leverer en anden. At kvinder assimilerer sig medfører således ikke øget ligestilling 

på ledelsesgangene, hvis virksomhederne samtidig feminiserer sig.  

 

De to beskrevne scenarier er karikerede og forekommer givetvis i mere modificerede udgaver i 

praksis. Pointen med udfoldelsen af de ovenstående to scenarier er imidlertid at vise, hvordan det 

både er konfliktfyldt, hvis de to hegemoniske projekters løsninger ikke implementeres, og der sker 

en kombination af en ikke-assimileret kvinde og en ikke-feminiseret ledelse. Men hvordan det også 

er konfliktfyldt, hvis de to projekters løsninger søges realiseret samtidigt, så der sker en 

kombination af en assimileret kvinde og en feminiseret ledelse. Den nuværende situation har ikke 

medført ligestilling på ledelsesgangene, men de to hegemoniske projekters løsningsforslag arbejder 

så at sige mod hinanden og vil, hvis indført samtidig, formentlig heller ikke skabe øget ligestilling 

på ledelsesgangene, men medføre fortsat konfliktfyldte arbejdsforhold.  Vi vil nu se nærmere på, 

hvordan de diskursive processer skaber konstitutive konsekvenser for de identiteter, der stilles til 

rådighed af diskurserne for henholdsvis den mandlige og kvindelige leder. 

 

Kønsspecifikke identiteter – en betingelse for ledelse 

Som vi gør rede for i analysestrategien, opfatter Laclau ikke subjektet som en given størrelse, som 

står i modsætning til strukturer. Han arbejder derimod med subjektpositioner eller identiteter, som 

bliver stillet til rådighed af diskurserne, som subjekterne så kan træde ind i. Vi vil i det følgende 

forklare, hvordan vi ser, at de to diskurser har konstitutive konsekvenser for betingelserne for 

ledelse i form af at stille nogle bestemte identiteter til rådighed. Disse identiteter mener vi, set i et 

ligestillingsperspektiv, er interessante, da der er tale om bestemte kønsspecifikkeidentiteter, man 

kan indtage leder.  

 

Med de to hegemoniske projekter står vi nu i en situation, hvor det er op til virksomhederne og 

kvinderne, at der kommer ligestilling på ledelsesgangene. Noget eller nogen må undergå en 

forandring – en forandring vi har valgt at kalde for enten feminisering eller assimilering. Man kunne 

med rette have fundet andre betegnelser for de to hegemoniske projekter, men det havde ikke 

ændret ved den fællesnævner, at der er tale om et behov for forandring – fra enten virksomhederne 

eller fra kvinderne. Det, vi vil forklare nedenfor, er hvordan disse forandringsprocesser konstituerer 

nogle bestemte subjektpositioner, som man kan indtage som leder, og som er knyttet til identiteten 
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som henholdsvis mand og kvinde. Dette kan have konsekvenser for betingelserne for ledelse, da det 

kan blive en ledelsesmæssig udfordring at agere leder inden for en bestemt kønsforståelse, og dette 

aspekt vil vi berøre i slutningen af afsnittet.  

 

Sådan er en ”kvinde”, sådan er en ”mand” 

Det hegemoniske projekt der artikulerer årsagen til problemet som værende en manglende 

feminisering af ledelse, artikulerer som bekendt tilsvarende en løsning, der indebærer en 

feminisering af ledelse. Denne forandring – fra ikke-feminiseret til feminiseret ledelse – må ske på 

virksomhedernes eget initiativ. Vi har i analysen af medieudsnittet set, hvordan en sådan 

feminisering blandt andet handler om, at man som leder ikke har en arbejdsuge langt over fuld tid, 

hvordan det skal være muligt at være både forælder (mor) og leder, man skal opleve sine børn, og 

arbejdspladsen skal hjælpe til med, at der bliver taget hånd om de huslige pligter. Alt sammen skal 

det være med til at forandre ledelsen fra at være noget kvinder ikke har villet være en del af, til at 

være noget kvinder kan finde sig til rette i. Målet med denne forandring kan lidt firkantet 

formuleres som, at man gerne vil skabe en ”kvindevenlig” ledelse – man vil gerne ændre den 

eksisterende form for ledelse til en form for ledelse der, i modsætning til før, appellerer til og 

fastholder kvinder.  

 

På samme måde har det hegemoniske projekt, der artikulerer årsagen til problemet som værende 

kvinders manglende assimilering også karakterer af en forandringsproces. Her er det dog kvinderne, 

der skal forandre sig fra at være noget – ikke-assimilerede – til at være noget andet – assimilerede. 

Det er et grundvilkår i denne diskurs, at ligestilling er noget, der indfinder sig, hvis kvinderne 

ændrer tilgang til karrieren og tilpasser sig nogle eksisterende ledelsesformer. Hun må acceptere, at 

hun ikke kan være både leder og mor og på fuld tid, at hun ikke længere kan eje hus og børn, og at 

hun bliver nødt til at lære at tage beslutninger inden for ”hårde” områder med risiko for at træde 

nogen over tæerne. Kvinder må simpelt hen gå bort fra nogle bestemte forestillinger og ambitioner, 

undergå en form for forandring, hvor de erkender de krav og afsavn det medfører at være leder for 

så at ende som ledere. De må efterlade sig én identitet og tilpasse sig en anden – nemlig identiteten 

som leder.  

 

Fælles for de to diskurser er altså, at der skal ske en forandring for at få ligestilling på 

ledelsesgangene. Enten skal forandringen komme fra kvinderne selv, eller også skal den komme fra 
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virksomhederne. I hvert fald bringer en opretholdelse af status quo ingen ligestilling med sig, og 

derfor artikuleres årsagen til problemet som udeblivelsen af en given forandring. Men når man taler 

om, at noget må forandres – feminiseres, assimileres, nytænkes, redefineres eller hvad man end 

vælger at kalde det – og også indikerer hvad en sådan forandring må indebære, tegner man også et 

billede af, hvad udgangspunktet for denne forandring er. Da dette specifikke problem handler om, at 

for få kvinder ender som ledere, kommer man således, når man italesætter løsningen som en 

forandring også til at diagnosticere, hvad en kvinde i udgangspunktet er. Hvad det er hun skal 

forandres fra. På den måde stiller disse to diskurser den ene og samme mulige identitet som kvinde 

til rådighed, men tilbyder hver deres bud på, hvad der må forandres, hvis denne kvinde vil være 

leder. 

 

En kvinde har, eller vil gerne have, børn og har dem som højeste prioritet i sit liv. Vil hun være 

leder, kræver det derfor enten at hun affinder sig med at måtte lide et afsavn i forhold til sine børn, 

eller at hendes opgaver som leder ikke kræver at være hendes højeste prioritet. En kvinde er 

(selvudnævnt) ansvarlig for de huslige pligter i hjemmet – hun har et behov for at være ”boss” i 

hjemmet. Skal hun være leder, må hun derfor enten afgive denne rolle som ”boss” til sin mand, få 

ekstern hjælp, eller også må virksomheden hjælpe hende med at få varetaget de huslige pligter. En 

kvinde finder det ikke rimeligt at skulle arbejde meget mere end fuldtid. Hun har ikke af sig selv 

lyst til at lægge de fleste af sine vågne timer på arbejdspladsen, så enten må hun bide i det sure æble 

og acceptere at det er prisen for at være leder, eller også må hendes ledelsespost ikke omfatte meget 

mere end en almindelig fuldtidsstilling. Alt i alt er kvinder i udgangspunktet orienteret mod, hvad 

man typisk omtaler som de nære, familiære og bløde værdier, så hvis man vil have flere kvinder i 

ledelse kan man enten integrere disse værdier i ledelsen – eller kræve at kvinderne orienterer sig 

mod andre ikke-kvindelige værdier.  

 

Når de to hegemoniske projekter på denne måde diskursivt producerer én bestemt forståelse af det 

at være kvinde, bliver der også produceret én bestemt forståelse af, hvad man er, når man ikke er 

kvinde – men altså er mand. Det at være ”mand” kommer til at indebære, at man ikke har problemer 

med at lægge mange timer på sin arbejdsplads, at man ikke nødvendigvis har sine børn som den 

højeste prioritet i livet, og at man ikke har et behov for at have overblik over de huslige pligter. En 

mand bliver således kendetegnet ved at være naturligt orienteret væk fra de bløde, nære og 
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familiære værdier – hvilket inden for den ene af diskurserne vil sige en potentiel leder. Diskurserne 

stiller dermed en sådan identitet som mand til rådighed. 

 

Men hvad har det af konsekvenser, hvis man er mandlig leder i en feminiseret ledelse? Og omvendt 

– hvis man er kvindelig leder og har assimileret sig? Selv om disse billeder af henholdsvis den 

kvindelige og mandlige leder måske er lige vel skarpt tegnet op, mener vi at kunne se, at det 

medfører nogle konstitutive konsekvenser for betingelserne for ledelse i form af bestemte 

kønsbetingede identiteter, som stilles til rådighed for henholdsvis den mandlige og kvindelige leder. 

Man kan sige, at alt ånder fred, så længe man som kvinde påtager sig lederrollen i en feminiseret 

ledelse, eller som mand påtager sig lederrollen i en virksomhed med en ikke-feminiseret 

ledelsesforståelse. Men hvis man som mand får en lederstilling, som er kendetegnet ved at være på 

omkring 37 timer, og som levner tid og plads til at være far – kan man så genkende sig selv som 

mand? Og tilsvarende hvis man er kvinde og har assimileret sig, og derfor prioriterer arbejdet før 

familien og hjemmet – kan man så genkende sig selv som kvinde? Kan omverdenen genkende disse 

ledere som mænd og som kvinder? 

  

Der opstår således nogle bestemte betingelser for ledelse, som er funderet i nogle bestemte 

identiteter i form af nogle faste forståelser af kønnene. Kvindelige og mandlige ledere kommer til at 

fungere som ledere under nogle kønsspecifikke karaktertræk – man kan enten vælge at være en 

feminin eller maskulin leder med hvad der dertil hører af værdier, prioriteringer og til- og fravalg 

indenfor og udenfor rollen som leder. Man kan endvidere forestille sig, at der i de konstellationer, 

hvor den kønsmæssige ledelsesforståelse står i modsætning til lederens køn, vil være udfordringer 

knyttet til det ledelsesmæssige virke. Det bliver derfor en ledelsesmæssig udfordring at 

implementere en bestemt form for ledelse – enten feminin eller maskulin – hvis det samtidig er 

svært at genkende sig selv, som enten mand eller kvinde.  

 

Delkonklusion 

Vi har i det ovenstående diskuteret, hvilke konstitutive konsekvenser meningstilskrivelsen af 

årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene sammen med afvisningen af lovforslaget, 

har for betingelserne for ledelse.  
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I første del af diskussionen viste vi gennem en udfoldelse af to scenarier, hvordan den 

antagonistiske relation mellem de to tilbageværende hegemoniske projekter medfører konstitutive 

konsekvenser for forholdet mellem den kvindelige leder og virksomheden og hvordan konflikter 

kan opstå. Vi udfoldede et scenarie, hvor de to hegemoniske projekters løsninger ikke 

implementeres og hvor en kvindelig leder i en ikke-assimileret form blev sat sammen med en ikke-

feminiseret ledelsesforståelse. Dette konstituerede en situation, hvor den kvindelige leder havde 

”kvindet sig op”, men hvor virksomheden efterspurgte en traditionel og maskulin ledertype. Vi 

udfoldede også et andet scenarie, hvor de to projekters løsning implementeres, og hvor den 

kvindelige leder i en assimileret form blev sat sammen med en feminiseret ledelsesforståelse. Dette 

så vi konstituerede en situation, hvor den kvindelige leder havde assimileret sig og dermed ” mandet 

sig op”, men hvor virksomheden efterspurgte en ikke- assimileret og dermed en feminiseret leder. 

Disse to scenarier viste, hvordan både en ikke-implementering og en implementering af de to 

hegemoniske projekters løsninger medfører konflikter på arbejdspladsen eksempelvis i form af 

uoverensstemmelser i forventningerne til forholdet mellem arbejds- og familieliv, evnen til at 

motivere medarbejderne, samarbejdet med andre lederkollegaer samt i udviklingen af 

virksomhedsstrategi og kultur. Man kunne undgå konflikter ved at kun det ene projekt blev 

realiseret – men der ville i så fald være tale om at ét projekt opnåede hegemoni. Dette er en tænkt 

situation, som vi på nuværende tidspunkt ikke kan gå nærmere ind i.  

 

I andel del af diskussionen viste vi, hvordan den mening der bliver produceret omkring årsagen til 

den manglende ligestilling på ledelsesgangene medfører konstitutive konsekvenser i form af de 

identiteter, der stilles til rådighed for henholdsvis den mandlige og kvindelige leder. Vi viste, 

hvorledes begge hegemoniske projekter artikulerer forandring som løsning på problemet med den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene. De er imidlertid uenige om, hvorvidt forandringen skal 

komme fra kvinderne selv eller fra virksomhederne. Målet med forandringen for det hegemoniske 

projekt ’manglende feminisering af ledelse’ er at skabe en ”kvindevenlig” ledelse ved at ændre den 

eksisterende form for ledelse til en form, der appellerer til og fastholder kvinder. Målet for det 

hegemoniske projekt ’kvinders manglende assimilering’ er lige omvendt, at kvinderne ændrer 

tilgang til karrieren og tilpasser sig de eksisterende ledelsesformer. 

 

I de to projekter forsøg på at artikulere en løsning på problemet med den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene diagnosticeres samtidig, hvad en kvinde skal forandres fra - og dermed også hvad 
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en kvinde i udgangspunktet er. På den måde stiller diskurserne en bestemt identitet som kvinde til 

rådighed, der handler om, at kvinder er orienteret mod de nære, familiære og bløde værdier, så hvis 

man vil have flere kvinder i ledelse kan man enten integrere disse værdier i ledelsen eller kræve at 

kvinderne orienterer sig mod andre ikke-kvindelige værdier. Når der på denne måde diskursivt 

produceres en bestemt forståelse af det at være kvinde, produceres der samtidig en bestemt 

forståelse af, hvad man er, når man ikke er kvinde – men altså er mand. En mand bliver således 

kendetegnet ved at være orienteret væk fra de familiære, nære og bløde værdier. 

 

At der stilles to kønsspecifikke identiteter til rådighed skaber ikke problemer, så længe kvinden 

påtager sig lederrollen i en feminiseret ledelse, og manden påtager sig lederrollen i en ikke-

feminiseret ledelse. Problemet opstår i den situation, hvor eksempelvis en mand er leder i en 

feminiseret ledelse eller hvor en kvinde assimilerer sig. Så bliver spørgsmålet om de selv og 

omverdenen kan genkende dem som henholdsvis mænd og som kvinder, da de ikke indtræder i de 

identiteter, som er stillet til rådighed for dem. Vi kan således konkludere, at det skaber nogle 

ledelsesmæssige udfordringer, at de identiteter der stilles til rådighed for den mandlige og 

kvindelige leder er funderet i nogle faste forståelser af køn. 
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7. Konklusion 
 
Dette speciale tog afsæt i en undren over, hvordan et udbredt og udtalt ønske om øget ligestilling på 

ledelsesgangene kan blive mødt af en bred politisk enighed om at nedstemme et lovforslag om 

kønskvotering. Formålet med dette speciale har derfor været at undersøge, hvordan der gennem 

diskursive processer sker en produktion af mening, og hvordan denne mening konstituerer 

handlerummet for at træffe den politiske beslutning om at afvise lovforslaget om kønskvotering.  

 

Vi har i en analyse vist, hvordan forskellige diskurser, i et afgrænset udsnit af den offentlige debat, 

som den udspiller sig op til fremsættelsen af lovforslag B 159, forsøger at meningstilskrive årsagen 

til den manglende ligestilling på ledelsesgangene. Derefter har vi gennem en analyse af lovforslag B 

159 vist, hvilke konstitutive konsekvenser denne meningstilskrivelse har for behandlingen af 

lovforslaget om kønskvotering. Dernæst har vi vist, hvordan der optræder et antagonistisk forhold i 

mellem to meningssystemer, og til sidst har vi diskuteret, hvordan meningstilskrivelsen sammen 

med netop disse to meningssystemer konstituerer nogle betingelserne for ledelse. Denne 

problemstilling har vi undersøgt ved hjælp af Laclaus diskursanalyse og på baggrund af 56 

infomediaartikler, lovforslag B 159 samt den tilhørende transskriberede folketingsdebat. Vi har 

således foretaget en artikulationsanalyse af artiklerne fra Infomedia, en artikulationsanalyse af 

lovforslaget, en antagonismeanalyse af resultaterne fra artikulationsanalyserne og en diskussion af 

de konstitutive konsekvenser, som resultaterne fra de foregående tre analyser, har for betingelserne 

for ledelse. 

 

Artikulationsanalysen af infomediaartiklerne 

I første analysedel som var en artikulationsanalyse af artiklerne fra Infomedia, fremanalyserede vi 

tre hegemoniske projekter, der samler sig om nodalpunkterne ’strukturelle barrierer’, ’manglende 

feminisering af ledelse’ og ’ kvinders manglende assimilering’, som hver især kæmper om at 

udfylde den tomme betegner ’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’. Vi viste, 

hvordan disse tre nodalpunkter fungerer som definitioner af det problem der er årsagen til den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene, og samtidig viste vi, hvordan elementer gennem 

artikulationer indgår i ækvivalenskæder rundt om nodalpunkterne og således er medvirkende til at 

fiksere mening til disse tre problemdefinitioner. Vi så, hvordan de hegemoniske projekter samtidig 

med, at de producerer deres positive identitet gennem deres ækvivalenskæder, også producerer 
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deres negativitet gennem deres differenskæder. Vi viste således, hvordan differensnodalpunkterne 

sammen med elementerne i differenskæderne fikserer mening til løsningen på de problemer, der 

defineres i de hegemoniske projekters ækvivalenskæder. Det fremgår dermed, at når årsagen til den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene artikuleres som ’strukturelle barrierer’ artikuleres 

løsningen som en ’udlignelse af strukturelle barrierer’, og dermed en placering af ansvar på 

samfundsniveau. Når årsagen til problemet artikuleres som virksomhedernes ’manglende 

feminisering af ledelsen’ artikuleres løsningen som en ’feminisering af ledelse’ og dermed en 

placering af ansvar på organisationsniveau. Og når årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene artikuleres som ’kvinders manglende assimilering’ artikuleres løsningen som 

’assimilering af kvinden’ og dermed en placering af ansvar på individniveau. De tre projekter 

placerer dermed ansvaret for at løse problemet med den manglende ligestilling på ledelsesgangene 

på henholdsvis samfunds-, organisations- og individniveau. Analysen viste altså tre hegemoniske 

projekter, der ved at producere mening i en problem-/løsningslogik hver artikulerede hvilket 

problem der er årsagen til den manglende ligestilling, samt placerede ansvar på tre forskellige 

niveauer, for at en løsning implementeres. 

 

Efter artikulationsanalysen af infomediaartiklerne kan vi dermed konkludere, at kampen om at 

meningsudfylde den tomme betegner ’årsagen til den manglende ligestilling’, producerer mening i 

form af en problem-/løsningslogik. Ud fra antagelsen om, at den analyserede debat i medieudsnittet 

har produceret en mening, som har konstitutive konsekvenser for behandlingen af lovforslaget om 

kønskvotering, kiggede vi nærmere på den folketingsdebat, der fandt sted i forbindelse med 

fremsættelsen af lovforslaget. 

  

Artikulationsanalyse af lovforslag 

I anden analysedel viste vi gennem en artikulationsanalyse af debatten om lovforslaget om 

kønskvotering, hvorledes der produceres mening inden for den samme problem-/løsningslogik, som 

vi så i infomediaanalysen. Politikerne etablerer i deres artikulationer således de samme 

hegemoniske projekter, producerer de samme problem- og løsningsdefinitioner, samt placerer 

ansvaret for, at løsningen implementeres på de samme tre niveauer, som vi så i analysen af 

artiklerne fra Infomedia.  
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I forhold til lovforslaget kunne vi endvidere se, at kønskvotering sættes i forbindelse med det 

projekt, som artikulerer strukturelle barrierer som årsagsforklaring og samfundet som ansvarlige for 

at implementere en løsning, ved at producere mening til elementet ’proaktiv løsning’ i 

differenskæden. Det ses således, hvordan SF i sine artikulationer placerer ansvaret for den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene på samfundsniveau og efterspørger en proaktiv løsning. 

Med deres lovforslag får denne proaktive løsning betydningen kønskvotering.  

 

Vi viste desuden i analysen, at fordi den mening, der produceres i kampen om at betydningsudfylde 

’årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene’ tager form af en problem/løsningslogik, 

så konstitueres spørgsmålet om kønskvotering som et spørgsmål om, hvem der har ansvaret for at 

implementere ligestilling på ledelsesgangene.  Der ville med andre ord ikke være et ansvar at 

placere, hvis ikke der foregik artikulationer der fikserer mening i en problem-/løsningslogik. Det er 

således derfor, at vi kan konkludere, at lovforslag B 159 ikke handler om det konkrete forslag om 

kønskvotering – det handler om, hvorvidt det er samfundet, der skal tage ansvar for den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene eller ej. Det betyder dermed også, at når alle partier, undtaget SF 

som er forslagsstillere, fravælger kønskvotering, kan det forstås som et fravalg af, at samfundet 

repræsenteret ved staten, skal tage ansvar for at sørge for ligestilling på ledelsesgangene. Med 

fravalget af statens ansvar har det hegemoniske projekt med ’strukturelle barrierer’ som 

årsagsforklaring og ’udligning af strukturelle barrierer’ som løsning i praktisk forstand tabt kampen 

om at udfylde den tomme betegner. Dette efterlader de to hegemoniske projekter, der formulerer 

årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene som enten ’manglende feminisering af 

ledelse’ eller ’kvinders manglende assimilering’ tilbage, og dermed efterlades henholdsvis 

virksomhederne og individerne med ansvaret for at opnå ligestilling på ledelsesgangene. 

 

Antagonismeanalyse 

I tredje analysedel viste vi gennem en antagonismeanalyse, hvordan elementerne ’rigtige valg’, 

’rimelige arbejdstider’, ’afklaret forhold mellem rollen som henholdsvis mor og karrierekvinde’, 

’fremtidsorienteret virksomhed’ samt ’outsourcing af husopgaver’ betydningsfarves modsatrettet, 

således at de to projekter kommer til at stå i et antagonistisk forhold til hinanden. Det ene projekts 

differenskæde kan tage pladsen som det andet projekts radikale andethed og omvendt. Denne 

antagonistiske relation betyder, at det ene projekts fuldbyrdelse medfører undergangen for det andet 

projekt, hvorfor de to projekter ikke kan eksistere samtidigt. En gylden middelvej er dermed ikke en 
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mulighed, da der på ingen måde kan blive tale om at opnå ligestilling på ledelsesgangen gennem en 

feminisering af ledelsen og assimilering af kvinden samtidig. Men grundet politikernes fravalg af 

samfundets ansvar og dermed også strukturelle barrierer og kønskvotering, er det netop disse to 

projekter, der er efterladt med ansvaret for, at der opnås ligestilling på ledelsesgangene. De to 

projekter søges altså på trods af deres antagonistiske relation udlevet samtidig. 

 

Diskussion af konstitutive konsekvenser for betingelserne for ledelse 

På baggrund af specialets tre analyser kunne vi i den afsluttende diskussion konkludere, hvordan 

meningstilskrivelsen af årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene sammen med 

afvisningen af lovforslaget har efterladt to projekter, der står i et antagonistisk forhold til hinanden. 

Vi viste at denne antagonistiske relation har konstitutive konsekvenser for betingelserne for ledelse 

i i hvert fald to henseender – for forholdet mellem den kvindelig leder og virksomheden, og for de 

identiteter der stilles til rådighed af diskurserne for henholdsvis den mandlige og kvindelige leder. 

 

I første del af diskussionen udfoldede vi to scenarier om forholdet mellem den kvindelige leder og 

virksomheden. Vi udfoldede et scenarie, hvor ingen af de to hegemoniske projekters løsninger 

implementeres og hvor en kvindelig leder i en ikke-assimileret form blev sat sammen med en ikke-

feminiseret ledelsesforståelse. Dette konstituerer en situation, hvor den kvindelige leder har 

”kvindet sig op”, men hvor virksomheden efterspørger en traditionel – og maskulin – ledertype. Vi 

udfoldede også et andet scenarie, hvor de to hegemoniske projekters løsning implementeres, og 

hvor den kvindelige leder i en assimileret form blev sat sammen med en feminiseret 

ledelsesforståelse. Dette så vi konstituerede en situation, hvor den kvindelige leder har assimileret 

sig og dermed ” mandet sig op”, men hvor virksomheden efterspørger en ikke- assimileret og 

dermed en feminiseret leder ledertype. Vi kan således på baggrund af disse to scenarier konkludere, 

at både en ikke-implementering og en implementering af de to hegemoniske projekters løsninger 

medfører konflikter mellem den kvindelige leder og virksomheden. Det betyder, at konflikter med 

sikkerhed kun kan undgås, hvis ét af de hegemoniske projekter opnår hegemoni. 

 

I anden del af diskussionen viste vi, hvordan de to hegemoniske projekter qua deres artikulering af 

løsninger på den manglende ligestilling på ledelsesgangene samtidig definerer, hvad det vil sige at 

være kvinde – hvordan en kvinde er. Vi viste således, hvordan der af de to hegemoniske projekter 

blev stillet en bestemt identitet som kvinde til rådighed, der handlede om, at kvinder er orienteret 
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mod de nære, familiære og bløde værdier, så hvis man vil have flere kvinder i ledelse kan man 

enten integrere disse værdier i ledelsen eller kræve, at kvinderne orienterer sig mod andre ikke-

kvindelige værdier. Vi viste samtidig, at når der på denne måde diskursivt produceres en bestemt 

forståelse af det at være kvinde, produceres der samtidig en bestemt forståelse af, hvad man er, når 

man ikke er kvinde – men altså er mand. En mand bliver således kendetegnet ved at være orienteret 

væk fra de familiære, nære og bløde værdier. Vi påpegede, at der ingen problemer opstår så længe 

den mandlige og kvindelig leder indtræder i den henholdsvis maskuline og feminine identitet som 

diskurserne stiller til rådighed for dem. Problemet opstår derimod i de situationer, hvor eksempelvis 

en mand er leder i en feminiseret ledelse eller hvor en kvinde assimilerer sig. Da bliver spørgsmålet 

om de selv og omverdenen kan genkende dem som henholdsvis mænd og som kvinder, når de ikke 

indtræder i den henholdsvis mandlige og kvindelige identitet, som er stillet til rådighed for dem. Vi 

kan således konkludere, at det skaber nogle ledelsesmæssige udfordringer, at de identiteter der 

stilles til rådighed af de to tilbageværende hegemoniske projekter for den mandlige og kvindelige 

leder, er funderet i nogle faste forståelser af køn.  

 

Afsluttende bemærkninger 

Vi har i dette speciale lavet en diskursanalyse og fundet ud af, hvordan man producerer mening, 

som kan få verden til at træde frem på en bestemt måde. Vi har fundet ud af, at den mening der 

produceres, når man forsøger at knytte betydning til årsagen til den manglende ligestilling på 

ledelsesgangene, dels konstituerer spørgsmålet om kønskvotering som et grundlæggende spørgsmål 

om, hvorvidt det er samfundets ansvar at skabe ligestilling på ledelsesgangene eller ej, dels 

konstituerer betingelser for ledelse. Vi har med andre ord vist, hvordan diskursiv 

meningsproduktion finder sted, og hvordan den mening der produceres konstituerer bestemte 

muligheder for at træffe politiske beslutninger og for at udøve ledelse. 
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8. Perspektivering 

 

Vi vil i dette kapitel komme med nogle perspektiverende betragtninger i forhold til specialet. Vi vil 

indledningsvis reflektere over alternative problemstillinger, som vi har fravalgt at beskæftige os 

med, herunder hvilke andre teoretiske vinkler man kunne have valgt til at undersøge den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene med. Herefter vil se på, hvad dette speciales analyser og resultater 

kan bidrage med til på henholdsvis et praktisk og et teoretisk plan. Afslutningsvis vil vi komme 

med nogle perspektiverende betragtninger af hvordan, man kan arbejde strategisk videre med afsæt 

i vores analyseresultater. 

 

Med andre valg kunne vi…  

Som altid når man vælger at behandle en problemstilling, fravælger man samtidig at behandle andre 

og ofte lige så interessante problemstillinger. Vi har med valget af Laclau derfor også fravalgt at 

arbejde med andre teoretiske perspektiver og dermed også fra fravalgt andre erkendelsesinteresser. 

Vi vil i det følgende komme med et par eksempler på, hvordan man med andre valg af teori kunne 

have grebet en undren om forholdet mellem kønskvotering og ønsket om ligestilling på 

ledelsesgangene an. 

 

Som følge af vores valg af Laclau som teoretisk blik har vi fravalgt at anskue problematikken 

omkring den manglende ligestilling på ledelsesgangene fra andre diskursteoretiske vinkler. Inden 

for det diskursteoretiske felt kunne vi eksempelvis have benyttet Michael Foucault, der af mange 

betragtes som ophavsmanden til diskursanalysen. Foucault forbindes således ofte med 

diskursanalytisk arbejde og med udgangspunkt i hans arkæologiske arbejde kunne vi have 

undersøgt, hvorledes et lovforslag om indførelsen af kønskvotering kunne finde sted netop i april 

2007. Vi kunne med udgangspunkt i hans genealogiske arbejde kunne vi have tillagt os en mere 

magtteoretisk tilgang, hvor vi kunne have foretaget en analyse af magtforholdet mellem 

eksempelvis kønnene på arbejdspladsen. Vi ville således have været i stand til at iagttage, hvordan 

magt og viden hænger sammen i forhold til ligestilling eller hvordan magt producerer subjekter.  

 

Norman Fairclough havde været et andet muligt diskursteoretisk udgangspunkt. Diskurs er for 

Fairclough en form for social praksis, der reproducerer og forandrer viden, identiteter og sociale 

relationer, men som samtidig også formes af andre sociale praksisser og strukturer. Med denne 
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tilgang havde det således været muligt med udgangspunkt i eksempelvis infomediaartiklerne, 

lovforslag B-159 eller et politisk oplæg at undersøge, hvordan disse konstituerer en diskurs om 

manglende ligestilling på ledelsesgangene, men samtidig også konstitueres af netop denne diskurs. 

Vi kunne således med udgangspunkt i Faircloughs tre-dimensionelle model have undersøgt, 

hvordan en kommunikativ begivenhed om kønskvotering – eksempelvis et politisk oplæg - har tre 

dimensioner; en tekst, en diskursiv praksis og en social praksis. Vi kunne dermed have undersøgt 

oplæggets egenskaber, de produktions- og konsumptionsprocesser som er forbundet med oplægget 

og den bredere sociale praksis som det politiske oplæg er en del af. Altså kunne vi have undersøgt, 

hvordan konkret sprogbrug bidrager til samfundets strukturering repræsenteret ved det handlerum 

der eksisterer på ledelsesgangene. Denne strukturering er et resultat af magtkampe, hvor sproget 

spiller en vigtig rolle i at konstituere det sociale, men hvor samfundet også samtidig er 

konstituerende for det konkrete sprogbrug.  

 

Med et teoretisk udgangspunkt i en ikke-diskursorienteret tilgang som eksempelvis aktør-netværk 

teorien, kunne vi have undersøgt, hvordan centrale aktører på feltet for ligestilling indtræder i et 

netværk, og derigennem påvirker samt giver betydning til problematikken om den manglende 

ligestilling på ledelsesgangene. Med afsæt i dette perspektiv havde sproget ikke været i fokus, men 

derimod aktørernes indrullering i netværk og undersøgelsen af de ’black boxes’, der findes på 

ligestillingsfeltet. Black boxes som eksempelvis at ligestilling er ønskværdigt eller at ligestilling 

mellem kønnene er muligt, havde således være oplagte at se nærmere på.  

 

Hvad  dette speciale kan bidrage med 

Vores speciale har imidlertid fokuseret på, hvordan diskursiv meningsproduktion finder sted, og 

hvordan den mening der produceres, dels konstituerer bestemte muligheder for at træffe politiske 

beslutninger, og dels konstituerer betingelser for ledelse. Vi mener selv, at vores resultater kan 

bidrage på henholdsvist et praktisk og et teoretisk niveau, som vi derfor nedenfor vil skitsere kort. 

 

Vi tilbyder ikke et direkte svar på, hvordan øget ligestilling på ledelsesgangene opnås, men vi 

mener, at specialets konklusioner tilbyder en optik igennem hvilken spørgsmålet om årsagen til den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene kan adresseres på et andet mere refleksivt niveau end det, 

der præger den nuværende debat. Denne refleksivitet indeholder ikke i sig selv en løsning, men 

sigter i højere grad mod at skabe en forståelse for de diskursive processer, der præger debatten om 



 92

årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene og sætter nogle betingelser for ledelse. 

Sigtet med specialet har altså ikke været at vise, hvordan ledelsesfeltet konkret kan forandres med 

henblik på at få flere kvindelige ledere, men vi håber, at den optik og refleksivitet som specialet 

tilbyder, kan danne udgangspunkt for en forandring på ledelsesgangene. Vi forestiller os således, at 

dette speciales konklusioner kan være et bidrag til de virksomheder, der ønsker at arbejde med 

ligestillingsproblematikken, til de interesseorganisationer og kvindenetværk, der både på et praktisk 

og politisk plan arbejder med at få flere kvinder i ledelse samt alle dem der ligesom os undrer sig 

over, og savner en forståelse for, hvorfor ligestilling udebliver på ledelsesgangene, når alle ønsker 

forandring.  

 

På et teoretisk niveau kan specialets analyser og resultater bidrage i to retninger. Den ene retning 

peger mod det forskningsfelt, der interesserer sig for politisk kommunikation og politiske 

beslutningsprocesser. Her kan vores analyse af, hvordan diskursiv meningsproduktion konstruerer 

politiske handlerum samt politiske muligheder og umuligheder, bidrage med et analysestrategisk 

blik som kan vise, hvordan konkrete politiske beslutninger kan være resultater af, hvordan dele af 

den sociale verden er diskursivt konstitueret. Den anden retning peger mod forskningen inden for 

køn og organisation. Her kan vores analyse af medieudsnittet samt diskussion af de konstitutive 

konsekvenser for betingelse for ledelse, supplere den forskning, der undersøger, hvordan køn 

produceres, forstås, bruges og skaber bestemte sociale praksisser i organisatoriske sammenhænge. 

Camilla Funck Ellehave og Bettina Rennison17 er eksempler på forskere inden for dette område, 

som vi mener, at vi – meget beskedent – med vores speciale, placerer os inden for. Med dette 

speciale håber vi således at have bidraget med et mindre, men veldokumenteret bidrag til feltet for 

køn og organisationsforskning og til andre interesserede med et nyt, refleksivt perspektiv på den 

manglende ligestilling på ledelsesgangene. 

 

Skulle man være lidt strategisk...  

SF fremsatte deres lovforslag om kønskvotering på baggrund af et ønske om, at der skal være 

ligestilling på ledelsesgangene. Vi så, hvordan SF artikulerede problemet med de strukturelle 

barrierer i samfundet som årsagen til, at kvinderne når til tops, og vi så, hvordan en udlignelse af 

disse strukturelle barrierer blev artikuleret som løsningen på dette problem. Med fremsættelsen af 

lovforslag B 159 ønskede SF, at disse strukturelle barrierer blev udlignet gennem kønskvotering. 
                                                 
17 Se eksempelvis ”Differences that Matter” (2005) af Camilla Funck Ellehave og af ”Kvinder i Ledelse” (2008) af 
Bettina Rennison 
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Men efter at have iagttaget folketingsdebatten, fristes man til at spørge sig selv om timingen for 

fremsættelsen af lovforslaget om kønskvotering på netop dette tidspunkt i debatten, snarere end at 

fremme ligestillingen på ledelsesgangene, ødelagde muligheden for at opnå dette gennem 

kønskvotering? I kraft af at der blev produceret mening inden for en problem-/løsningslogik, når 

lovforslaget behandles, skete der også en placering af ansvaret for, at løsningen implementeres. 

Fordi kønskvotering blev den konkrete løsning som samfundet kan implementere, blev 

kønskvotering nedstemt grundet dets sammenkobling med staten, frem for at blive nedstemt fordi 

kønskvotering i sig selv som metode var uønsket. SFs lancering af kønskvotering på dette tidspunkt 

i debatten, hvor samfundsmæssigt ansvar kun qua meningsproduktionen i en problem-

/løsningslogik, kunne sættes i forbindelse med kønskvotering, medførte således at det hegemoniske 

projekt omkring strukturelle barriere blev nedstemt grundet dets tætte kobling til staten. Havde 

forslaget om kønskvotering været fremsat på et tidspunkt, hvor der var produceret mening omkring 

årsagen til den manglende ligestilling på ledelsesgangene i en anden logik en problem-

/løsningslogik, således at kønskvotering ikke blev koblet direkte sammen med statslig indblanding, 

ville lovforslaget måske være blevet godkendt og kønskvotering være blevet en realitet.  

 

I praksis betyder nedstemningen af lovforslaget formentlig, at kønskvotering som lovforslag ikke 

genfremsættes inden for nærmest fremtid. Således kunne man fristes til at spørge, om timingen for 

fremsættelsen af lovforslaget førte direkte til en afvisning og samtidig reducerede muligheden for, 

at kønskvotering bliver en reel mulighed også i tiden fremover. I relation til dette kan det ligeledes 

påpeges, at det må forventes, at et lovforslag om kønskvotering heller ikke i en anden mere 

modificeret form vil blive godkendt, som situationen er nu, da det var statens ansvar og ikke 

kønskvotering, der blev nedstemt med lovforslag B 159. Det betyder også, at andre eventuelle tiltag, 

for at komme manglende ligestilling på ledelsesgangene til livs, formentligt også vil blive afvist så 

længe de lanceres i det nuværende politiske landskab. Et forslag som eksempelvis øremærket barsel 

til mænd, eller tvungen deling af barnets første sygedag mellem mand og kvinde, har således trange 

kår for at blive vedtaget. Behandlingen af sådanne ligestillingsfremmende lovforslag vil også 

diskursivt producere mening inden for den nuværende problem-/løsningslogik. Begge forslag vil 

blive forbundet med et samfundsmæssigt ansvar for den manglende ligestilling på ledelsesgangene, 

og både øremærket barsel til mænd og tvungen deling af sygedage, vil derfor kun kunne forstås som 

statslig indblanding. Noget man på de nuværende politiske vilkår ikke er interesseret i.  
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Bilag 1 
 

Skema over infomediaartikler fordelt på år og søgeord. Søgningen er foretaget den 18. april 2007  

 

 Kønskvoter Kønskvotering 
Landsaviser/ fagblade 74 929 
Første artikel 1990 1977 
1977 - 1989 0 2 
1990 1 11 
1991 0 15 
1992 0 32 
1993 1 49 
1994 0 44 
1995 0 36 
1996 3 49 
1997 1 39 
1998 1 34 
1999 2 61 
2000 0 17 
2001 0 27 
2002 4 35 
2003 2 88 
2004 2 37 
2005 11 77 
2006 9 70 
2007 25 143 
2008 13 62 
 


