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Forord  

Motivationen bag specialet udsprang af Sara Louise Muhrs forskning på ligestillingsområdet, som 

hun præsenterede ved et seminar afholdt på Copenhagen Business School i anledningen af 

kvindernes internationale kampdag tilbage i 2018. En pointe, der særligt stod klart, var myten om 

ligestilling; at vi tror vi er mere ligestillede, end hvad vi reelt er.    

 

Vi vil gerne benytte dette forord til først og fremmest at rette en stor tak til vores vejleder, Bettina 

Berg, som med motivation og humor har ydet en altid konstruktiv og kompetent vejledning. 

Derudover skal der rettes stor tak til Joshua Kragh Bruhn, Academic Officer ved Copenhagen 

Business Schools bibliotek, for at hjælpe os igennem enhver teknisk NVivo-hårknude.  

 

En stor tak skal også lyde til de i alt 11 kvinder, der havde modet og lysten til at lade sig interviewe 

af os. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne sige en stor tak til Cathrine Juhl Bang, for at tage sig tid 

til at læse korrektur og komme med konstruktiv kritik til opgaven.  
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Abstract 

Gender equality? A phrase, a term, an ideology that has been the root of debate for decades, and 

still is today. So, the question prevails - why do we still discuss the issue of gender inequality? 

Because it is still a well-documented problem. In a country such as Denmark that is internationally 

known for being equal, progressive, happy and innovative, it is striking that we rank as no. 95 in the 

world when it comes to gender equality within legislators, senior officials and managers, according 

to the World Economic Forum (2018). However, why is this the case? How is the issue being 

presented and debated in the Danish media? Those are some of the questions that this thesis seeks to 

investigate.  

 

Based on a media content analysis of 113 articles published in the Danish media in the period of 

February 2018 - February 2019, we wish to first off, investigate how the Danish media portray the 

issue of the underrepresentation of women in top management positions in Denmark. Secondly, 

based on two focus groups with women, who seek to advance in management, we wish to look into 

which effect the media portrayal has on women. Lastly, based on our findings, we seek to offer 

strategic recommendations to the Danish media, in the hopes of steering the issue towards positive 

changes that foster actual solutions. 

 

Aiding our analysis and discussion, is Robert Entman’s (1989; 1993; 2007) framing theory, in 

particular his view on framing functions. In connection to this, we will also be drawing on Lene 

Aarøe’s (2011) theory on frame strength as well as Valkenburg & Peter’s (2013) Differential 

Susceptibility to Media Effects Model, to nuance the debate and look at other factors than framing, 

in relation to the power of media influence. In addition, we will also be using McComb’s (1977; 

1997; 2014) theory on agenda-setting supplemented by Dearing & Rogers’ (1996) theory on the 

three levels of agenda-setting, to better understand the power of media. As an additional theory in 

understanding the media’s role in society and how its power and influence works, we will also be 

using Elisabeth Noelle-Neuman’s (Scheufele, 2008) Spiral of Silence Theory as part of our analysis 

and discussion. To analyse and later discuss the media reception we will be using Kim Schrøder’s 

(2003) Multidimensional model on media reception in order to investigate how individuals perceive 

media texts. Lastly, we will also be drawing on Norman Fairclough (1992) and his critical 

discourse theory; not with the intention of conducting an extensive discourse analysis, but instead to 
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look at how discourses in society work and appear, and thus how this impacts individuals and 

society.  

 

In conclusion, the Danish media has portrayed the issue based on two main arguments; 1) the 

reason why there are less women in management can be explained biologically and 2) there is no 

need to discuss gender policies or quotas because we should be judged based on our skills and not 

our gender. Accordingly, the media frames the issue to incorporate arguments of biology, talent, 

and diversity benefit (nytte). In fact, we discovered that many but not all the same arguments 

surfaced in the focus groups. Not surprisingly, biology was a prominent issue here, but culture and 

working conditions seemed to occupy the participants of the focus groups much more. In short, we 

do see evidence of media influence and its agenda-setting ability. However, it is not as black and 

white as one would think. This is due to the fact that predisposed factors such as gender, personality 

and temper all play a role in how an individual perceives a media message.  

 

Moreover, there appears to be a gap between how gender equal we think we are, and how equal we 

actually are in Denmark. Hence, we found common sense ideologies, in large due to unconscious 

bias, that are embedded in society and reproduce the same discourses which changes nothing. 

Furthermore, the media tends to portray the issue as single episodic events and therefore fails to 

broaden the issue and present it in more detail. Consequently, we recommend that the media 1) 

focuses on educating the public on the effects of unconscious bias and 2) starts incorporating more 

thematic frames, to broaden the issue and allow for the complexity of the issue to manifest in 

society, thus forging change over time. 
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1.0 Indledning 

Feminismedebatten har allerede fået rigelig meget blæk til at flyde, og da den for øjeblikket 

ser ud til at dø hen, burde man måske skifte emne. Alligevel beskæftiger problemet stadig 

sindene, og tilsyneladende har de sidste hundrede års bindstærke tåbeligheder ikke formået 

at sætte tingene på plads. Er der overhovedet noget problem? Og i så fald hvilket? 

(Beauvoir, 2019/1949, Bd.1:13) 

 

Sådan beskrev Simone de Beauvoir, der var blandt de første kvindelige filosoffer i verden, 

ligestillingsproblematikken tilbage i 1940’erne. Dengang fyldte kønsdebatten meget, og det gør den 

stadig den dag i dag, knap 80 år senere - på trods af, at det er et emne, der er blevet diskuteret i flere 

årtier.  

 

Køn er en flygtig størrelse. Måske netop derfor, er det et emne, der forbliver aktuelt. For vi bliver 

alle født med et biologisk køn; XX-kromosomer til kvinder og XY-kromosomer til mænd. Det sæt 

kromosomer er afgørende. For med det følger en række normer, som vi mennesker passer os ind 

efter. Men hvorfor overhovedet beskæftige sig med et emne, som Beauvoir allerede tilbage i 

1940’erne beskrev som forældet?  

 

Fordi det stadig er et veldokumenteret problem. På trods af, at 71,5% af de danske kvinder er 

erhvervsaktive (Danmarks Statistik, 2015) placerer Danmark sig på en 95. plads ud af 149 lande, 

når det kommer til en ligelig kønsfordeling på ledelsesposter (World Economic Forum, 2018). Den 

lave placering, på netop dette punkt har således resulteret i, at Danmark rangerer på en 13. plads ud 

af de selvsamme 149 lande, når det gælder kønsligestilling generelt (World Economic Forum, 

2018). Overraskende er det, at et land som Danmark bliver overgået af samtlige af vores nordiske 

naboer, men også af lande som Namibia, Filippinerne og Slovenien (World Economic Forum, 

2018). Derudover vil vi på verdensplan først opnå fuldkommen kønsligestilling inden for den 

økonomiske dimension om 202 år, hvis vi fortsætter i det tempo, vi bevæger os med nu (World 

Economic Forum, 2018). Spørgsmålet er, om denne skævhed overhovedet er problematisk? 

 

Ifølge grundlæggeren og bestyrelsesformanden af World Economic Forum, Claus Schwab, er det i 

den grad problematisk, da vi, i denne højteknologiske verden, er nødt til drage nytte af vores diverse 
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befolkning: “The equal contribution of women and men in this process of deep economic and 

societal transformation is critical. More than ever, societies cannot afford to lose out on the skills, 

ideas and perspectives of half of humanity to realize the promise of a more prosperous and human-

centric future that well-governed innovation and technology can bring” (World Economic Forum, 

2018:v). Dermed siger Schwab også, at der ligger et økonomisk incitament i at få lukket 

kønskløften, hvorfor det giver anledning til undren, når denne skævvridning så alligevel 

forekommer. Netop derfor vil vi med denne afhandling at debattere dette, ligesom Simone de 

Beauvoir gjorde i 1940’erne, for kønsligestilling er tydeligvis fortsat et problem i år 2019.  

 

Men hvorfor er det stadig et problem? Er det ikke en simpel opgave at forklare rationalet i, at det 

selvsagt er bedst for alle i et samfund, hvis vi formår at drage nytte af hele befolkningen? Det er 

fristende at tro, at det netop er så nemt, men tal og statistikker peger desværre i en anden retning. 

Der er derfor brug for et overblik i en debat, hvor argumenterne stikker i forskellige retninger. For 

ved at undersøge hvordan et problem formuleres, er vi i stand til at forstå det og dermed bevæge os 

nærmere i retning af en løsning (Bacchi, 1999).  

 

Medierne besidder en magt, idet det er dem, der netop videreformidler og formulerer problemet til 

offentligheden. Derfor er det interessant at stille skarpt på netop denne aktør. Gennem framing og 

agenda-setting kaster medierne lys på enkelte forhold og mørklægger samtidig andre. Ved at 

strukturere argumentationen i kønsdebatten gennem en indholdsanalyse, søger vi at kortlægge 

hvilke argumenter, der er mest fremherskende i debatten og dermed også afdække, hvordan 

problemet formuleres. Ved hjælp af fokusgruppeinterviews undersøges receptionen af disse 

argumenter blandt en relevant målgruppe, nemlig kvinder, der aspirerer mod at blive ledere. Dette 

med formålet at undersøge, hvordan problemet forstås. Slutteligt stræber vi efter, med afsæt i 

analysen og diskussionen, at bidrage med strategiske anbefalinger til medierne med henblik på en 

eventuel løsning.  

 

Dette leder os til følgende problemformulering:  
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1.1 Problemformulering 

Indeværende speciale har til formål at undersøge mediernes fremstilling af underrepræsentationen 

af kvinder i dansk topledelse ved hjælp af diskursteori, framing og agenda-setting. I forlængelse 

heraf ønsker vi at undersøge medieeffekten samt den påvirkning mediernes fremstilling har på 

modtagerreceptionen hos kvinder i Danmark, der aspirerer mod et job inden for ledelse. Alt 

sammen med henblik på at belyse anbefalinger, som kan bidrage til en positiv ændring i debatten.  

 

Dette vil blive undersøgt med afsæt i følgende underspørgsmål:  

- Hvordan frames problematikken i det danske mediebillede? 

- Hvilken mediereception oplever kvinder, der aspirerer mod at avancere i dansk topledelse, 

på baggrund af mediernes dagsorden? 

- Hvilke diskursive tendenser dominerer mediebilledet? 

- Hvilke faktorer har indflydelse på medieeffekten?  

 

Debatten er flygtig og ændrer sig i takt med, at samfundets diskurser bevæger sig i nye retninger. 

Derfor er det også relevant at undersøge den aktuelle mediediskurs samt hvordan dette relaterer sig 

til den nyeste forskning inden for området. Indeværende afhandling går deduktivt til værks, idet 

indholdsanalysen tager udgangspunkt i eksisterende forskning og teori på området. På samme vis 

tager fokusgruppeinterviewene ligeledes sit afsæt i den deduktive metode, da disse udføres med 

baggrund i resultaterne fra indholdsanalysen. Vi har derfor taget udgangspunkt i artikler publiceret i 

perioden februar 2018 - februar 2019 og baserer vores analyse på forskning, der både favner 

etablerede teorier af bl.a. Norman Fairclough (1992; 1993), Robert Entman (1989; 1993; 2007) og 

Maxwell McCombs (1977; 1997; 2014) samt den nyeste forskning inden for mediereception 

(Schrøder, 2003) og medieeffekt (Valkenburg & Peter, 2013).  

 

Måden, hvorpå ovennævnte benyttes undervejs i afhandlingen, belyses i følgende afsnit, der 

indbefatter specialets læsevejledning og et overblik over den samlede opgavestruktur.  
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1.2 Specialets struktur 

Med forudgående afsnit in mente, er specialets problemfelt blevet ridset op, ligesom det med 

udformningen af problemformuleringen er blevet tydeliggjort, hvad afhandlingens kommende 

kapitler arbejder hen imod at besvare. For at sikre, at læseren kan påbegynde læsningen med et 

generelt overblik over opgavens struktur, gennemgås specialets opbygning og det overordnede 

indhold i kapitlerne i følgende afsnit.  

 

Den overordnede struktur for specialet kan ses grafisk illustreret nedenfor:  

 
 

Opgavens første kapitel udgøres af specialets videnskabsteoretiske ståsted, metodeafsnit og 

specialets overordnede teoretiske ramme samt teoretisk afgrænsning og opsummerende 

delkonklusion. For at sikre det bedst mulige afsæt for forståelse, præsenteres læseren som det første 

for specialets videnskabsteoretiske positionering - socialkonstruktivisme og poststrukturalisme. I 

denne første del af kapitel 1 gøres der rede for, hvorfor disse paradigmer er relevante i relation til 

indeværende speciale, ligesom konsekvenserne ved dette valg af videnskabsteoretisk ståsted 

belyses.   

 

Efterfølgende præsenteres læser for et afsnit, hvor vi gør rede for vores valg af metode ift. 

indsamling af empiri og data. Afslutningsvist påpeges styrker og svagheder ved afhandlingens 
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metodiske grundlag, ligesom metodens grad af validitet, reliabilitet og generaliserbarhed vurderes. 

I forlængelse heraf gennemgås specialets overordnede teoretiske ramme, ligesom vi præsenterer 

dele af den teori, der anvendes som perspektiver i specialets analyser og diskussionsafsnit. Første 

kapitel afsluttes med et kort afsnit, der gør rede for, hvorledes indeværende speciale afgrænser sig 

og følges op af en delkonklusion, der søger at opsummere kapitlets vigtigste pointer.  

 

I kapitel 2 præsenteres læser for specialets næste hovedområde: Analyse og resultater. Denne del af 

afhandlingen vil være en analytisk gennemgang af den indsamlede empiri, som analyseres med 

afsæt i de teorier, vi præsenterede i begyndelsen af kapitel 1. Som afslutning på kapitlet 

opsummeres de mest fremtrædende resultater i en delkonklusion.  

 

Kapitel 3 udgør diskussionsafsnit, delkonklusion, strategiske anbefalinger, konklusion og 

perspektivering. Første del af specialets sidste kapitel indledes med en længere diskussion, der er 

bygget op af to separate dele, som afslutningsvist sættes i relation til hinanden. Diskussionsafsnittet 

opsummeres i en delkonklusion, hvorefter denne danner fundamentet for det følgende afsnit, 

specialets strategiske anbefalinger. Dette afsnit indbefatter, med afsæt i analysens og diskussionens 

resultater, vores strategiske anbefalinger til medierne.  

 

Efterfølgende afsnit konkluderer og svarer på problemformuleringen. Specialets næstsidste afsnit, 

konklusionen, efterfølges af et afsluttende perspektiveringsafsnit. Denne perspektivering indeholder 

vores refleksioner og overvejelser om, hvordan resultaterne fra dette speciale eventuelt kunne 

perspektiveres i relation til yderligere forskning inden for problemfeltet. 

 

God fornøjelse med læsningen!  
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2.0 Videnskabsteori 

Indeværende speciale har sit videnskabsteoretiske ståsted i to forskellige paradigmer. 

Afhandlingens første videnskabsteoretiske position tager sit udgangspunkt i socialkonstruktivismen, 

idet virkeligheden og diskurser ikke betragtes som en objektiv størrelse, men som socialt 

konstruerede fænomener, der indgår i et dialektisk forhold (Frandsen & Johansen, 2015).  

 

Den anden videnskabsteoretiske position tager afsæt i poststrukturalismen. I poststrukturalistisk 

videnskabsteori anskues sproget ikke som en afspejling af en allerede eksisterende virkelighed. Det 

er tværtimod et netværk af tegn, som kan ændre sig alt efter hvilken sammenhæng, de bruges i. 

Disse netværk af tegn kaldes også for diskursive mønstre, og findes i konkrete kontekster, hvor 

sproget udspiller sig (Jørgensen & Phillips, 1999).   

 

2.1 Socialkonstruktivisme 

Først og fremmest tages der udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske paradigme, da der på 

baggrund af specialets problemformulering arbejdes ud fra en antagelse om, at mediernes måde at 

kommunikere og bygge argumenter op på er i stand til at påvirke befolkningen.  

 

Det epistemologiske udgangspunkt danner ligeledes en præmis for socialkonstruktivismen i relation 

til diskurs: “Al viden er diskursivt produceret, og derfor kontingent - der er ingen mulighed for at 

opnå absolut eller universel viden, for der gives ingen kontekstfri, neutral grund for 

vidensproduktion og sandhedsfordringer” (Jørgensen, 2002:222). Socialkonstruktivismens 

epistemologi indbefatter med andre ord, at virkeligheden ikke eksisterer uden individets erkendelse 

og fortolkning af den. I denne afhandling tages der afsæt i den erkendelsesteoretiske 

konstruktivisme omkring den sociale virkelighed, da vi, som forskere, antager, at det netop er viden 

om denne sociale virkelighed, der kan ses som en social konstruktion og dermed ikke virkeligheden 

i sig selv, der er en konstruktion (S. H. Larsen, 2012).   

 

Med dette afsæt arbejdes der ud fra antagelsen, at mediernes sprogbrug er med til at forme vores 

forståelse af verden, hvorfor ord dermed langt fra kan ses som værende uskyldige og ej heller 

objektive. Det betyder ligeledes, at måden medierne italesætter fænomener på er med til at skabe og 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 8 af 231 

definere virkeligheden. Dette er i tråd med socialkonstruktivismens grundlæggende præmis om, at 

“... virkeligheden præges eller formes af vores erkendelse af den” (Fuglsang & Olsen, 2004:39). 

Som forskere tilslutter vi os derfor, at socialkonstruktivismen er et passende videnskabsteoretisk 

ståsted, når vi ønsker at undersøge, hvordan det moderne samfund skabes og ligeledes reproduceres 

gennem den menneskelige praksis (Fuglsang & Olsen, 2004). 

 

Som Kenneth J. Gergen og Mary Gergen, der begge to er særdeles anerkendte sociologiske forskere 

og forfattere til bøger omkring social konstruktion, på dramatisk vis udtrykker det: “Eller sagt mere 

dramatisk: intet er virkeligt, før folk er enige om, at det er det.” (Gergen & Gergen, 2005:9). Fælles 

for disse forskere og det socialkonstruktivistiske perspektiv er, at der hersker enighed om, at vi 

konstruerer måden, vi forstår virkeligheden på.  

 

De svenske økonomer, Ingeman Arbnor og Bjorn Bjerke (2009) uddyber ovenstående med 

påstanden om, at virkeligheden bør ses som noget, som konstrueres mellem en afgrænset gruppe af 

mennesker, der kan have hver deres verdensbillede. Det er i denne interaktion individerne imellem, 

der skaber sociale institutioner, som slutteligt kan blive en del af det enkelte individs 

virkelighedsopfattelse. Ifølge Arbnor og Bjerke (2009) eksternaliseres de subjektive fortolkninger 

lige så snart, de ytres gennem sproget. Dette bevirker, at andre individer pludselig får mulighed for 

at reagere på dem (Arbnor & Bjerke, 2009).  

 

Sidstnævnte underbygger dermed antagelsen om, at medierne evner at påvirke befolkningen ved at 

eksternalisere subjektive fortolkninger gennem bevidst sprogbrug, hvorfor vi i denne afhandling 

ønsker at undersøge, om og på hvilken måde medierne skaber diskurser gennem sprogbrug. 

 

Samfundsdiskurser er med til at konstruere vores virkelighed, ligesom de er med til at skabe form 

og indhold i vores tilværelse. På én og samme måde kan det siges, at vores virkelighed konstruerer 

samfundets diskurser; vores virkelighed bidrager til skabelsen af de diskurser, som vi bruger i vores 

hverdag til at italesætte den verden, vi befinder os i. Virkeligheden og diskurser, som noget socialt 

konstrueret, indgår derfor i et dialektisk forhold, som vil blive uddybet senere i nærværende 

afhandling. Gældende er dog, at vi med det socialkonstruktivistiske perspektiv arbejder ud fra 

overbevisningen om, at begge dele handler om, at vi i en bestemt optik konstruerer virkeligheden.  
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2.2 Poststrukturalisme 

Med ovenstående beskrivelse af det socialkonstruktivistiske paradigme, er det slået fast, at 

nærværende speciale tager sit afsæt i ordets magt i menneskers konstruktion af virkeligheden. Netop 

begrebet magt er nøgleordet i den franske filosof Michel Foucaults teori, som blandt andre 

teoretikere ofte placeres i det poststrukturalistiske paradigme (Esmark, Laustsen & Andersen, 

2005). Lidt forenklet kan man sige, at vi ikke blot tager det afsæt, at det udelukkende er ord, der 

former virkeligheden. Magt konstrueres i ligeså høj grad af historie og kultur samt af normative 

forestillinger og strukturerede begreber, som mennesker konstruerer og deler med hinanden. Netop 

derfor er det poststrukturalistiske paradigme valgt som videnskabsteoretisk ståsted på lige fod med 

socialkonstruktivismen.  

 

Poststrukturalismen udspringer af en erkendelse af, at den sociale virkeligheds grundlæggende 

niveau er det symbolske (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005). Dette kan opstilles i en triade 

bestående af det reelle, det imaginære og det symbolske. Fælles hos både strukturalisterne og 

poststrukturalisterne er, at der, i den vestlige verden, ligger et kraftigt fokus på relationen mellem 

det reelle og det imaginære - og dermed et manglende fokus på det symbolske. Det er i det 

symbolske domæne, at lingvistikken placeres, men hvor den klassiske strukturalisme opfatter det 

symbolske domæne som en statisk orden, så bevæger poststrukturalismen sig over i at beskrive 

domænet som en kilde til evig uro og dynamisk størrelse. (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005) En 

af de teoretikere, som undersøger dette foranderlige verdensbillede, er den franske filosof Foucault. 

 

2.2.1 Michel Foucaults magtbegreb  

Foucault adresserer krydsfeltet mellem magt og viden samt hvordan disse benyttes som en form for 

social kontrol via institutioner. Ifølge Dag Heede, klassificerer Foucault sig hverken som 

strukturalist eller poststrukturalist, men derimod som samtidsdiagnostiker og etnolog. (Heede, 

1997) Hans fokus ligger hovedsageligt i den vestlige kulturs diskurser, rationalitet og de officielle 

præmisser for måden, vi tænker på (Heede, 1997). På trods af, at han ikke vil sættes i bås som 

hverken strukturalist eller poststrukturalist, så beskriver Heede også, hvordan Foucault ser sit eget 

forfatterskab som en værktøjskasse, han ikke selv bestemmer brugen af (Heede, 2004).  
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I nærværende speciale vælger vi at anskue Foucaults videnskabsteoretiske ståsted fra et 

poststrukturalistisk perspektiv. Argumentet herfor er, at strukturalismen tror på statiske og stabile 

enheder, som netop er det, poststrukturalismen bryder med (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005). 

Her er tesen derimod, at der ikke findes en fast struktur og diskurs. Alt er til forhandling i det 

konstante relationsspil mellem mennesker, der udøver magt. Det er derfor også et valg om at træde 

ud af de strukturalistiske rammer, som har et tekstnært forhold til diskursen og i stedet analysere 

den i sin givne kontekst. (Jørgensen og Phillips, 1999)  

 

I Foucaults øjne er magt ikke noget udpræget negativt. Ej heller er det noget, magthavere kan 

injicere i individer, som var det en kanyleindsprøjtning. Faktisk er det subjektets position ift. magt, 

som er det generelle tema i hans forskning (Dreyfus & Rabinow, 1983). Uddybende beskriver han, 

hvordan denne magt er med til at afgøre individers subjekt, da magten indgyder til en 

‘sandhedslov’, som subjektet selv må anerkende, ligesom andre subjekter må anerkende for 

ham/hende (Foucault, 1983). Magtens arena, inddeler han i tre hovedtyper: Etnicitet, socialt og 

religion. Disse anser han for at være magtformer, som subjektet binder sig til, underkaster sig og 

dermed også underkaster andre. (Foucault, 1983) 

 

Udøvelsen af magt bør dog ikke ses, som noget der kan institutionaliseres gennem fx politik, men 

som noget, der skabes via relationer, som har rødder i menneskers sociale netværk. Dermed ikke 

sagt, at politiske institutioner ikke har magt - det har de naturligvis. Ifølge Foucault (1983) er 

individet dog i sig selv et magtprodukt, som ikke bør opfattes som et primitivt atom, men som en 

medkonstruktør af magt gennem sociale relationer (Heede, 2004).  

 

2.2.1.1 Kønsforståelse - et konstrueret begreb 

Foucault, der selv var homoseksuel, er stærkt optaget af, hvordan køn konstrueres i sociale 

sammenhænge. Det bliver tydeligt i hans værk Viljen til viden, hvor han undersøger seksualitetens 

udvikling i et historisk og videnskabeligt perspektiv. (Foucault, 2002b) Heede beskriver Foucaults 

syn på seksualitet som: “Seksualiteten danner kongevejen til det moderne individs selvforståelse, 

den bliver ethvert menneskes ‘sandhedsseismograf’” (Heede, 2004:122). På den måde bliver 

seksualiteten på én og samme tid både det mest intime og offentlige, som alle individer underkaster 

sig.  
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Det er med den foucauldianske tilgang, vi anskuer kønsforståelse på. Nemlig ved ikke at tale fra en 

fastlåst position, men i stedet til de forskelligartede forståelser af køn, både i mediebilledet og 

blandt fokusgruppedeltagerne. På den måde undersøger vi, hvordan individerne både underkaster 

sig sociale magtstrukturer, formet af det danske mediebillede, men ligeledes også, hvordan 

individerne er medkonstruktører af diskursive mønstre. Dermed anlægger vi også det perspektiv, at 

kønsforståelse konstrueres af sociale handlinger, kultur og sprog.  

 

2.2.2 Gaye Tuchman om mediernes rolle i kønskonstruktion 

Professor i sociologi, Gaye Tuchman, drager paralleller til både socialkonstruktivismen og 

poststrukturalismen. Hun har forsket i kønsforståelse og i særdeleshed mediernes bidrag til 

konstruktionen af køn. Tuchman (1978) argumenterer for, at framing er en måde at konstruere 

virkeligheden på, og at nyhedsmedier er med til at skabe denne virkelighedskonstruktion qua den 

måde en nyhedshistorie fortælles på. Dette til trods for, at journalisten tror at han/hun “bare” 

videreformidler fakta. Tuchman forklarer det bl.a. ved følgende analogi: “We claim that the parent 

tells the story, without admitting how much the child is an active participant in the story’s 

construction” (Tuchman, 1978:6). Denne pointe summerer Tuchman således: “In sum, items must 

be judged pertinent to both speaker and listener in order to be judged newsworthy and must 

somehow present themselves to the speaker in the course of a day” (Tuchman, 1978:8). Tuchman 

(1978) mener således, at både nyhedsmedier såvel som individer vælger at fokusere på specifikke 

dele af en historie, da man dels antager, at modtager vil finde disse interessante, og dels fordi, det er 

de oplysninger, man selv har lagt mærke til. Det samme sker altså, når en journalist videreformidler 

en historie i form af en artikel. På denne måde spiller medierne dermed en central rolle i, hvorledes 

vi konstruerer virkeligheden og dertil, hvordan vi forstår fænomener såsom køn. 

 

Set fra et videnskabeligt synspunkt, er det metoden, som dikterer, hvilken viden vi, som forskere, 

kan skabe. Følgende metodiske afsnit anses derfor som en helt central del af indeværende 

specialeafhandling. Valget af metode er dermed truffet med henblik på at skabe en logisk 

opbygning og kohærens mellem problemformuleringen, det undersøgte og den egentlige 

undersøgelsesmetode; hvordan vi, som forskere, vælger at undersøge det.  
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3.0 Metode 

I indeværende speciale vil vi beskæftige os med to overordnede metodiske tilgange i indsamlingen 

af empiri; den kvalitative indholdsanalyse af nyhedsartikler og fokusgruppeinterviews. 

 

3.1 Indholdsanalyse  

Før vi dykker ned i de forskellige elementer af en indholdsanalyse og uddyber, hvordan vi har valgt 

at designe og udføre vores indholdsanalyse, er det gavnligt først at kaste et blik på den historiske 

udvikling af disciplinen. Dette med formålet at forstå, hvorfor og hvordan denne metode er blevet 

til og dermed også, hvorfor metoden fortsat anses for at være en værdifuld metode til undersøgelse 

af teksters betydning og bagvedliggende meninger. 

 

3.1.1 Et historisk blik på symbolers betydning  

Analysen af symboler og tekstbetydning og dermed implicit indholdsanalysen, som metode, har 

rødder helt tilbage til dengang, man begyndte at benytte symboler, tale og skrift til bevidst at 

udtrykke sig (Krippendorff, 2013). Dog startede den systematiske analyse af tekst først i det 17. 

århundrede, hvor især teologistuderende benyttede sig af denne metode, da omdrejningspunktet var 

de moralske aspekter af ikke-religiøse tekster i aviserne.  

 

To større historiske begivenheder har været med til at forme indholdsanalysen, som den ser ud i 

dag. Den første er markeret ved begyndelsen på massekommunikation via aviser, der tog fart i det 

20. århundrede. Her foretog flere forskere kvalitative analyser af nyhedsaviser, hyppigst med det 

formål at undersøge dækningen af diverse emner i aviserne. Med tiden blev denne analyse udvidet 

til også at indbefatte radio og TV. (Krippendorff, 2013)  

 

Den anden begivenhed er relateret til propaganda i forbindelse med de to verdenskrige, og dermed 

også perioden imellem disse to krige. (Krippendorff, 2013) Her lå interessen i at undersøge politiske 

symboler i aviserne samt at udpege potentielle “propagandists”, som Krippendorff (2013) betegner 

dem.  
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Op gennem tiden har indholdsanalysen udviklet sig; dels grundet historiske begivenheder og dels 

grundet indflydelse fra forskellige forskningsfelter. Disse er felter såsom psykologi, antropologi, 

historie, kommunikation, lingvistik, filosofi, sociologi, journalistik, samfundsvidenskab/politik og 

litteraturvidenskab, der alle gør brug af indholdsanalysen, som metode, i deres respektive forskning. 

(Krippendorff, 2013) 

 

Opsummerende kan det konkluderes, at indholdsanalysen har udviklet sig til at være et repertoire af 

metoder for research, der søger at afdække slutninger baseret på et væld af verbale, billedlige, 

symbolske og kommunikative data (Krippendorff, 2013). Der er dog stadig forskellige måder at 

definere indholdsanalysen på, hvilket følgende afsnit vil afdække. 

 

3.1.2 Definition af indholdsanalyse 

Termen indholdsanalyse opstod ikke før 1941, og den første udbredte definition kom først i 1961, 

da Webster’s Dictionary of the English Language bragte følgende definition; “analysis of the 

manifest and latent content of a body of communicated material (such as a book or film) through 

classification, tabulation, and evaluation of its key symbols and themes in order to ascertain its 

meaning and probable effect” (Merriam-Webster, 1961; Krippendorff, 2013). Denne definition 

fortæller således, hvad og hvilket formål indholdsanalysen spænder over.  

 

Der er imidlertid et hav af definitioner og en af de mere kendte er Bernard Berelsons definition på 

indholdsanalysen; “a research technique for the objective systematic and quantitative description of 

the manifest content of communication” (Berelson, 1952:18). Denne definition anser Krippendorff 

(2013) dog ikke for at være tilstrækkelig og argumenterer i stedet for, at en indholdsanalyse er 

kvalitativ, selvom data oftest kvantificeres i denne metode. Derfor fremsætter Krippendorff 

følgende definition, som han mener er mere dækkende; “Content analysis is a research technique 

for making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of 

their use” (Krippendorf, 2013:24). For Krippendorff er fremgangsmåde - det han betegner som 

research technique - en essentiel del i definitionen, da han argumenterer for, at ordet lægger op til, 

at analysen kræver en specialiseret procedure, som man skal lære, og at det forventes, at teknikker 

er troværdige (Krippendorff, 2013). Ifølge Krippendorff (2013), er det essentielle formål, at 
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researcheren opnår forståelse for, hvilken betydning indhold har for mennesker, hvad indholdet 

fordrer eller forhindrer samt hvad denne fordring af information gør ved indholdet og modtageren. 

 

Som forskere i indeværende speciale tilslutter vi os Krippendorffs kritik af Berelson, da vi er enige 

i, at Berelsons definition ikke tager højde for, at indhold kan være af andet end manifest-karakter. I 

dette speciale forstås indholdsanalysen derfor ud fra Krippendorffs definition, dog med forbehold 

for, at vi samtidig er af den overbevisning, at Krippendorffs fokus på analyse af tekst er for snæver. 

Selv forklarer Krippendorff (1999) at ‘or other meaningful matter’ tager højde for dette og skal 

forstås som en åbning for, at man netop også kan benytte billeder, lyd og video.  

 

Dette anses dog ikke som værende åbenlyst for enhver, der læser denne definition, hvorfor vi 

mener, at denne del af definitionen med fordel kunne have været mere specifik. Hertil mener vi, at 

Websters definition med referencen ‘body of communicated material’ er langt mere inkluderende, 

da denne netop udvider indholdsanalysens metodiske potentiale ved at åbne op for et væld af 

materiale, som man ligeledes kan benytte metoden på. Til trods for dette, mener vi stadig, at 

Krippendorffs definition udgør et godt fundament for at forstå indholdsanalysen, som metode, 

hvorfor det er med afsæt i både denne og Websters udvidede indholdsdefinition af selve materialet, 

vi vælger at forstå indholdsanalysen ud fra.  

 

Krippendorffs og Websters definitioner af indholdsanalysen danner afsættet for indeværende 

speciales videre arbejde med indholdsanalyse. Med dette grundlag søger følgende afsnit at 

præsentere James Potter og Deborah Levine-Donnersteins uddybelse af indholdsanalysen. Potter og 

Levine-Donnerstein slår med deres argumentation et slag for indholdsanalysens validitet og 

reliabilitet som værktøj, ligesom de tilbyder en praktisk guide til, hvordan man som forsker bedst 

tilrettelægger sin indholdsanalyse.   

 

3.1.3 Indholdsanalysen ifølge Potter & Levine-Donnerstein 

Ifølge Potter og Levine-Donnerstein, kan vi ikke vurdere validiteten og reliabiliteten af 

indholdsanalyser med samme udgangspunkt som ved andre kvantitative studier og metoder, da der 

vil indgå grader af subjektive vurderinger i denne metode. Potter & Levine-Donnerstein (1999) 

argumenterer for, at man, som researcher, skal gøre sig bevidst fra start af, hvilken form for 
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indhold, der undersøges samt hvilken teoretisk indgangsvinkel, man tager udgangspunkt i. Særligt 

fordi disse vil have stor betydning for, hvordan man bør designe sin indholdsanalyse. Når man har 

taget stilling til disse ting, bliver det samtidig også meget mere klart, hvilken rolle koderne vil have 

i processen.  

 

I relation til indeværende speciale er ovenstående ligeledes overvejelser, vi har gjort os forud for, at 

vi igangsatte design- og kodningsprocessen. Før disse overvejelser beskrives i dybden, vurderes det 

dog som gavnligt først at uddybe, hvilke former for indhold der findes, ifølge Potter & Levine-

Donnerstein, samt hvilke teoretiske vinkler, der er relevante. 

 

3.1.3.1 Tre typer af indhold 

Potter & Levine-Donnerstein (1999) opstiller tre overordnede typer af indhold; manifest, latent 

pattern og projective. Som tidligere beskrevet startede indholdsanalysen med at beskæftige sig med 

det, som er nemt for forskere at observere i tekster; eksempelvis specifikke ord eller kønnet på en 

karakter i teksten. Denne form for let tilgængeligt og observerbart indhold kalder Potter & Levine-

Donnerstein for manifest content. I forlængelse heraf, argumenterer forfatterne for, at såfremt 

formålet er at undersøge den bagvedliggende mening ved forskellige elementer i en tekst, vil man, 

som koder og researcher, undersøge det, de kalder for latent content. Potter & Levine-Donnerstein 

(1999) erkender samtidig, at latent content dækker over et bredt spektrum af indhold, ligesom de 

mener, at en yderligere distinktion i denne kategori er nødvendig. Ved den ene type af latent content 

beskæftiger koderen sig med at finde bestemte mønstre i indholdet, hvorimod den anden type har 

mere fokus på koderens fortolkning af meningen i indholdet. Denne sidstnævnte type af indhold 

betegner Potter & Levine-Donnerstein (1999) som projective content.  

 

Forskellen på latent content og projective content ligger i, hvorvidt vægten primært lægges på det, 

forfatterne betegner som content cues eller schema. Et cue skal forstås, som en form for signal man, 

som koder, opfanger i noget indhold, hvilket herefter udløser et signal til koderen om at foretage sig 

en bestemt handling (fx kode dette). Schema relaterer sig til individet og er de mentale processer, 

erfaringer, forståelsesrammer og forudindtagelser, vi som individer besidder. (Potter & Levine-

Donnerstein, 1999)  
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Potter & Levine-Donnerstein (1999:260) eksemplificerer schema på følgende måde: “Most people 

have a clear schema for chair, and this schema is shared by almost all people. If you brought a 

variety of different people into a house and asked them to point out the chairs, there would be very 

high consistency among all people in identifying those objects”. Kodernes schema spiller derfor en 

afgørende rolle i måden indhold forstås og fortolkes på, og dermed hvorledes man i sidste ende 

koder. Ved latent content ligger fokus på mønstre i indholdet og der argumenteres for, at det er 

muligt, objektivt, at opfange og kode sådanne mønstre, da disse anses for at være universelle cues, 

som alle kodere burde være i stand til at opfange, forbinde, forstå og dermed afkode (Potter & 

Levine-Donnerstein).  

 

Dog tilføjer forfatterne, at latent content også har grader af subjektivitet, da man stadig er afhængig 

af koderens evne til at finde og dermed kode bestemte mønstre, og selvom disse mønstre anses for 

at være objektivt genkendelige, foregår der stadig en subjektiv vurdering.  

 

Modsat ved projective content-designet anerkender man i højere grad, at der vil være elementer af 

subjektive vurderinger, da denne metode kræver, at koderen via sit eksisterende mentale schema 

kan fortolke og dermed afkode meningen bag indholdet (Potter & Levine-Donnerstein, 1999). Her 

bliver det dermed særligt vigtigt, at man sørger for, at alle kodere, med hver deres schema, forstår, 

og dermed opfanger cues så ens og præcist som muligt. Hvordan dette kan opnås, vil blive 

præsenteret senere.  

 

Den kritiske forskel på de tre typer af indhold er det, Potter & Levine-Donnerstein (1999) betegner 

som the meaning of locus. Dette forklarer forfatterne som værende de krav og den 

forståelsesramme, som koderen besidder (Potter & Levine-Donnerstein, 1999). Med andre ord har 

dette betydning for, hvordan koderen udvælger, forstår og koder data. Ved manifest-kodning vil 

forståelsen af indholdet være tilgængelig i form af diskrete elementer i indholdet - fx noget, der er 

nemt og universelt observerbart. Hvis kodningen går ud på at forstå og kode et sæt af mønstre i 

indholdet, er der her tale om latent pattern-kodning. Sidst men ikke mindst, hvis kodningen bygger 

på koderens evne til at forstå og kode forskellige cues, der kræver en form for subjektiv fortolkning, 

er der tale om projective-indholdskodning.  
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Ved projective indholdsanalyse antages det, at den fortolkning og forståelse af meningen med 

indholdet, som koderen har, afspejler hvordan modtageren ville forstå indholdet. Forfatterne 

understreger samtidig, at forskellen på de tre typer af indhold primært handler om, i hvor lav eller 

høj grad koderne bliver bedt om at inddrage egne schema for at kunne vurdere og fortolke 

indholdet, og at disse tre typer af indhold dermed også overlapper. (Potter & Levine-Donnerstein, 

1999) 

 

3.1.3.2 Tre teoretiske tilgange 

Man skal som designer af indholdsanalysen tage stilling til, hvilken type af indhold, der skal kodes - 

manifest, latent eller projective - og samtidig skal man vide, hvilken rolle teori spiller i 

indholdsanalysen. Ifølge Potter & Levine-Donnerstein (1999), er teori her en betegnelse på én af tre 

ting; induktion, deduktion eller ingen teori. Ud fra denne artikel, skal teori dermed ikke forstås i sin 

brede betydning, da Potter & Levine-Donnersteins artikel i sig selv kan betegnes som teori. Derfor 

vil næste afsnit kort redegøre for teorien ud fra den forståelsesramme, som Potter & Levine-

Donnerstein (1999) opstiller. Meningen med afsnittet er dog ikke at definere induktion og deduktion 

i sin brede forstand, men kort at beskrive, hvordan Potter & Levine-Donnerstein mener, disse 

termer relaterer sig til indholdsanalyser. 

 

Når Potter & Levine-Donnerstein (1999) argumenterer for, at en af de teoretiske tilgange kan være 

ingen teori, mener de, at det hverken er deduktion eller induktion, der leder designet af 

indholdsanalysen og at resultaterne vil være rent deskriptive. Hvis man i sin indholdsanalyse går 

induktivt til værks, vil starten af kodningsarbejdet ikke være guidet af nogle forudbestemte cues, 

definitioner, kategorier eller forståelser. Derfor er den induktive metode meget lig ingen teori-

tilgangen i måden kodningen tilgås på. Der, hvor induktion og ingen teori adskiller sig, er derfor i 

resultaterne. Ved den induktive tilgang vil man bevæge sig ud over det deskriptive og forsøge at 

relatere samt positionere sine resultater i en generel eller social kontekst. Ved den deduktive tilgang 

er det teorien, der driver kodningen - det er således ud fra en prædefineret forståelse, at kodnings 

schema fastsættes. Der tages således udgangspunkt i teorier, begreber og fænomener, som er 

defineret på forhånd - enten af andre eller af designerne af indholdsanalysen. (Potter & Levine-

Donnerstein, 1999).  
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Potter & Levine-Donnerstein (1999) argumenterer for, at der ikke er en rigtig eller forkert måde at 

sammensætte typen af indhold og teori; der er nogle konstellationer, der er mere brugte end andre, 

men det vigtige er, at man, som forsker og designer af analysen, gør sig klart, hvorfor man gør det 

ene frem for det andet. Det vigtigste er, ifølge Potter & Levine-Donnerstein (1999), at man forstår 

de forskellige styrker og begrænsninger ved hver metode, således at de valg man, som researcher, 

tager, øger styrken i den analyse, man har valgt at designe. Denne bevidsthed vil samtidig øge 

validiteten og reliabiliteten af ens analyse og resultater. 

 

Nu, da det er blevet mere klart hvilke overordnede overvejelser og designmetoder man, som 

designer, af en indholdsanalyse, kan benytte, vil vi beskrive, hvordan vores indholdsanalyse er 

stykket sammen med udgangspunkt i Potter & Levine-Donnerstein (1999). 

 

3.1.4 Vores design 

Med udgangspunkt i Potter & Levine-Donnersteins (1999) kategorisering af indholdsanalyser, er 

vores indholdsanalyse designet efter projective content typen. Vi er interesserede i at undersøge, 

hvilke frames og emner, der er dominerende i det danske mediebillede. Dette med henblik på at 

undersøge, hvilken indflydelse vinklinger i nyhedsartikler potentielt kan have på individer i 

samfundet. Det drejer sig således ikke om at kode generelle og observerbare elementer i disse 

artikler, men i langt højere grad om at finde de bagvedliggende frames og ultimativt finde frem til 

de diskurser, der præger samfundet. Dette kræver imidlertid en subjektiv tolkning. Forståelsen, og 

dermed betydningen af frames og diskurser, opstår qua den sociale kontekst. Dette påvirker 

ligeledes, hvordan vi som individer forstår samt konstruerer begreber og betydninger. (Entman, 

1993; Fairclough, 1992) 

 

Formålet ved vores indholdsanalyse ligger derfor i andet end at genkende mønstre i en tekst, da 

vores individuelle schema er af betydning for at kunne afkode specifikke emner, der dominerer en 

tekst. Det er således uundgåeligt, at koderens subjektive fortolkning og processer kommer i spil, når 

der kodes. Denne subjektivitet vil i de fleste tilfælde være en begrænsning, som ofte bevirker, at 

resultaterne ikke er valide eller troværdige. Dog argumenterer Potter & Levine-Donnerstein (1999) 

for, at formålet med projective indholdsanalyser netop er at afkode den bagvedliggende mening; en 

projective indholdsanalyse søger derved at afspejle, hvordan andre individer i samfundet ville forstå 
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meningen bag en tekst, hvorfor validiteten af analysens resultater stiger gevaldigt. De mener, fordi 

disse subjektive evalueringer er fælles for dem, som koder, at disse fortolkninger dermed også, med 

stor sandsynlighed, vil afspejle den forståelse, som modtagerne ville have. Potter & Levine-

Donnerstein (1999:266) formulerer det således: “Intersubjective convergence gives readers the 

sense that the patterns in the latent content must be fairly robust and that if the readers themselves 

were to code the same content, they too would make the same judgments”. Hvis en række kodere 

dermed bliver bedt om at afkode latent indhold, og en høj procentdel af disse kodere kommer frem 

til de samme slutninger, på trods af forskellige schema, må det antages at disse subjektivt udledte 

fortolkninger kan konvergeres. (Potter & Levine-Donnerstein, 1999)  

 

Styrken ved projective indholdsanalyser er dermed netop disse subjektive fortolkninger, da det 

antages, at selvom vi, som individer, er forskellige og derfor kan opfatte ting forskelligt, vil der 

være elementer, som alle vil afkode mere eller mindre ens. Dog er det afgørende for validiteten 

samt reliabiliteten, at koderne opfanger de samme cues på trods af forskellige schema (Potter & 

Levine-Donnerstein, 1999) for at sikre strømlining i selve kodningen og analysen. Hvordan dette 

sikres uddybes, som det næste. 

 

3.1.4.1 Validitet og målbarhed  

Potter & Levine-Donnerstein (1999) giver samtidig deres bud på, hvordan man kan måle validiteten 

af sin indholdsanalyse; 1) at opbygge et coding scheme, som guider os, som kodere, i vores arbejde 

og 2) at sammenligne vores beslutninger, som kodere, mod en form for standard. Hvis schemata er 

tro mod den valgte teori og hjælper os til at forstå og kode ens, således at vores 

beslutningsprocessor matcher standarden, kan der argumenteres for, at der udledes valid data. En 

vurdering af, hvorledes vores data lever op til dette, vil blive diskuteret som afslutning på 

metodeafsnittet.  

 

For at øge validiteten af vores data, har vi dermed udarbejdet en kodningsguide med definitioner og 

forståelsesrammer for at sikre, at vi, som kodere, først og fremmest forstår kategorierne ens og 

dermed også udleder de korrekte cues fra en tekst baseret på denne forståelse. Den specifikke 

kodningsguide vil blive beskrevet senere i afsnittet.  
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For senere at kunne sammenligne vores resultater mod en standard og dermed øge validiteten af 

vores undersøgelse, har vi imidlertid valgt at lade os inspirere af bogen Knæk kønnets koder, der er 

udarbejdet af forsker i mangfoldighedsledelse og lektor ved Copenhagen Business School, Betina 

Wolfgang Rennison. I bogen har Rennison udført en detaljeret gennemgang og analyse af avis-, 

tidskrifts-, fagblads-, og webartikler fra 1990 og frem til 2011 samt websites, blogindlæg, podcasts, 

policy-dokumenter, konceptpublikationer og kønslitteratur for at afdække, hvorledes der skrives og 

tales om køn og i særdeleshed kvinder i ledelse. Rennisons (2012) undersøgelse tager både 

udgangspunkt i offentligheden og i videnskaben. Som resultat, har Rennison opstillet fem 

kategorier, der har domineret både den offentlige og videnskabelige debat fra 1990 frem til 2011. 

Disse kategorier, og hvordan de skal forstås, uddybes nærmere senere. Vi er af den opfattelse, at 

Rennisons arbejde unægteligt må bidrage til et, hvis ikke retvisende, så repræsentativt billede af 

hvilke emner, der har domineret debatten igennem tiden. Dertil antages det ligeledes, at disse 

kategorier til en vis grad stadig dominerer mediebilledet den dag i dag, hvorfor de anses for at være 

relevante for vores undersøgelse. Man kan således argumentere for, at Rennisons kategoriseringer 

udgør den standard, vi måler vores data efter. 

 

Denne tilgang betyder samtidig, at vi er gået deduktivt til værks i vores indholdsanalyse. Ifølge 

Potter & Levine-Donnerstein (1999), er den hyppigste teoretiske tilgang til projective 

indholdsanalyser den induktive metode. Som tidligere nævnt argumenterer forfatterne dog for, at der 

intet forkert er i at benytte sig af deduktion, når man undersøger projective indhold. Dette så længe 

man er bevidst om de eventuelle styrker og begrænsninger ved denne sammensætning.  

 

Vi er af den overbevisning, at det styrker vores data og resultater, at vi går deduktivt til værks. Dette 

giver en bedre rettesnor for os som kodere, da det antages, at eksisterende definitioner og 

beskrivelser på givne emner og kategorier sikrer en mere strømlinet kodning, hvor alle kodere vil 

opfange flere af de samme cues og forstå meningen bag mere ens. Var vi gået induktivt til værks, er 

der stor sandsynlighed for, at vi som kodere, havde bidt mærke i vidt forskellige emner og 

kategorier, og dermed have ladet vores individuelle schema styre uhensigtsmæssigt. Denne metode 

havde været mere gavnlig, hvis formålet var af eksplorativ art; men da vi, qua vores problemstilling, 

søger at forklare de eksisterende frames og emner, vurderes den deduktive metode til at være mere 

passende.  
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3.1.4.2 Kodning af artikelprofil 

Selvom vi overordnet set har arbejdet med projective indhold og dermed kodet baseret på denne 

type indhold, har vi imidlertid også kodet manifest indhold. Vi har dog ikke kigget på indholdet i 

artiklerne ud fra en manifest metode, men derimod kodet tre lettilgængelige oplysninger; 1) 

forfatteren eller journalistens køn, 2) om artiklen blev bragt i et nationalt, regionalt eller lokalt 

medie og 3) hvilket medie artiklen er fra. Disse oplysninger anser vi for at være universelle og let 

observerbare, hvis man kan læse dansk og er eller har været bosat i Danmark.  

 

Opgaven for os, som kodere, var hermed det, som Potter & Levine-Donnerstein (1999) betegner 

som clerical coding, hver gang vi fx afkodede journalisten eller forfatterens køn, blev det registreret 

i kodningsprogrammet NVivo, som efterfølgende kvantificerer alle koderne. Her spillede teori 

ingen rolle, hvilket Potter & Levine-Donnerstein (1999) argumenterer for, er den mest almindelige 

teoretiske tilgang ved manifest indhold - dette fordi resultaterne er rent deskriptive, hvorfor det ikke 

er vigtigt, om man går induktivt eller deduktivt til værks.  

 

3.1.4.3 Indsamling af data 

I vores indholdsanalyse tages der udgangspunkt i artikler tilgængelige via Infomedia, da denne 

database er en samling af alt materiale fra de danske medier. Denne database er derfor et nyttigt 

værktøj til at finde relevante nyhedsartikler inden for det overordnede emne ‘kvinder i topledelse’. 

Søger man på dette i Infomedia for de sidste 12 måneder får man imidlertid 8.588 artikler frem. Det 

har derfor været nødvendigt at indsnævre vores søgen på Infomedia til en mængde af data mere 

egnet til formålet, og for i sidste ende at kunne besvare problemformuleringen i indeværende 

speciale. Efter at have læst en håndfuld artikler hver især, blev det hurtigt klart, at specielt ét emne 

var meget fremtrædende i debatten om kvinder i topledelse: Kvoter. Denne søgning var dog 

imidlertid også meget bred, hvorfor vi har begrænset os til at søge på to søgeord; kvindekvoter og 

kønskvoter. Disse ord bliver brugt omskifteligt af journalister i de danske medier, og selvom denne 

afhandling ikke anser disse ord for værende synonymer, er de alligevel blevet sidestillet med 

hinanden i udvælgelsesfasen. Vi anerkender dog, at disse ord kan opfattes forskelligt og har 

forskellig ladning, men i den afgrænsede søgning på Infomedia vurderes det, at skelnen mellem de 

to søgeord ikke havde relevans i udvælgelsesprocessen. 
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Da vi er interesseret i at undersøge, hvordan debatten om kvinder i topledelse ser ud anno 2019, har 

vi afgrænset os til at tage udgangspunkt i artikler udgivet i løbet af de sidste 12 måneder (februar 

2018 - februar 2019), hvorfor forklares i næste afsnit. 

Tidshorisont 

Den overordnede tidshorisont for indeværende speciale bør ses som et øjebliksbillede; dette speciale 

bygger på en øjebliksanalyse, der viser debatten i det danske mediebillede i perioden februar 2018 - 

februar 2019. Der tages derfor også forbehold for, at der både før og efter denne tidsperiode kan ske 

en udvikling relevant for dette speciales problemfelt. Dette ses dog som én af de præmisser, vi er 

nødsaget til at acceptere, når vi har valgt at arbejde med så højaktuel en samfundsdebat som kvinder 

i dansk topledelse. Der må derfor tages forbehold for en eventuel medieudvikling i debatten, når 

dette problemfelt danner ramme for videre analyse.  

 

Med denne tidshorisont in mente, har vi derfor udvalgt empirisk materiale i form af 113 

nyhedsartikler fra henholdsvis nationale, regionale og lokale trykte og online medier i Danmark i 

perioden februar 2018 - februar 2019. Denne periode er valgt med udgangspunkt i en antagelse om, 

at kvinder i dansk topledelse, som problemfelt, er et emne, der generelt har opnået mere spalteplads 

i det danske mediebillede de senere år. På samme måde er problemfeltet ufravigeligt relateret til en 

skærpet politisk debat, der drejer sig om ligestilling mellem kønnene. Denne debat har netop været 

præget af, at der inden for den valgte tidsperiode har været indstillet en række politiske forslag og 

vedtaget tiltag med formålet at udligne skellet mellem kønnene på det danske arbejdsmarked, bl.a. 

øremærket barsel til mænd og kvoteansættelser. Sådanne tiltag, der indirekte relaterer sig til kvinder 

i dansk topledelse - eller måske manglen på samme - er derfor ligeledes med til at skabe massiv 

mediebevågenhed omkring specialets problemfelt. 

 

Før analysen og kodningen af disse artikler kunne finde sted, var det nødvendigt først at udarbejde 

en kodningsguide for at sikre en større grad af validitet og reliabilitet af vores data. En måde, 

hvorpå man kan øge validiteten af ens data, er ved at sikre sig, at alle kodere har en fælles 

forståelsesramme, således at individuelle schema og den subjektive vurdering ikke bliver en 

hindring, men en styrke i analysen. 
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Kodningsguide 

Ifølge Potter & Levine-Donnerstein (1999), er en kodningsguide - coding scheme - et sæt af regler, 

definitioner eller forklaringer, der fortæller koderen, hvordan han eller hun skal klassificere sine 

observationer i de rigtige kategorier. Vi er bevidste om, at vi i arbejdet med projective indhold, ikke 

kan designe en kodningsguide uden indflydelse fra koderens individuelle schema. Opgaven for os, 

som designere af analysen, ligger dermed i at opbygge en kodningsguide, der vil cue alle kodere til 

at benytte det samme psykologiske schema. (Potter & Levine-Donnerstein, 1999) Med andre ord 

skal vores kodningsguide sikre, at vi, som kodere, vil forstå elementer i indholdet ens, ud fra de 

valgte cues eller kategorier. Dog betyder dette ikke, at kodningsguiden skal indeholde et sæt meget 

faste regler, som slavisk skal følges, tværtimod - disse kodningsregler skal blot hjælpe koderne til at 

lægge mærke til bestemte cues i en tekst, tilegne sig den samme forståelsesramme samtidig med at 

den enkelte koder også afhænger af sit individuelle schema.  

 

På samme tid anbefaler Potter & Levine-Donnerstein (1999), at koderne bør komme fra samme 

sociale gruppe, som den gruppe, der vil være modtagere, af det, der undersøges. Da vi, der koder, 

alle tre er kvinder, med akademisk uddannelsesbaggrund, som bl.a. fordrer vejen for at blive 

topleder, og alle er i begyndelsen af vores karrierer, hvor vi formentligt vil støde på disse 

kønsforskelle på arbejdspladsen, mener vi at repræsentere denne gruppe tilstrækkeligt. Samtidig 

læser vi alle nyheder online og enkelte gange i trykte aviser, hvor vi dermed også vil være 

modtagere af disse artikler. Ifølge Potter & Levine-Donnerstein (1999) øger dette, det de kalder for 

ecological validity, da det må antages, at vi kommer fra den samme sociale baggrund som 

modtagerne og derved deler den samme opfattelse. 

 

NVivo som værktøj 

For at sikre ensartethed i den kodede data benytter vi det kvalitative data-analyseværktøj NVivo.1 

Dette program er defineret som et computerassisteret kvalitativt data-analysesoftware (CAKDS), 

hvor man kan organisere, opbevare og analysere både store og små mængder af data (NVivo, 

2019b; Gibbs, 2002). Sådanne programmer kan derved gøre kvalitative analyser nemmere, mere 

præcise, mere troværdige og mere gennemsigtige. Programmet erstatter dog ikke forskerens job i 

analysen og ej heller i selve fortolkningen af data, da programmer som NVivo aldrig vil kunne 

                                                        
1 For et samlet overblik over handlinger foretaget i NVivo, se bilag 4 
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hverken læse eller tænke for dig. Det er sandt nok, at programmer som NVivo har en lang række 

funktionaliteter, der kan producere lange rapporter, tabeller og grafer, men programmet vil aldrig 

kunne stå for at fortolke disse resultater og sætte dem ind i en større kontekst - dette er stadig op til 

forskeren. (Gibbs, 2002) 

 

Ifølge Gibbs (2002) kan NVivo assistere med to overordnede ting; “…it supports the storing and 

manipulation of texts or documents; and it supports the creation and manipulation of codes, known 

in NVivo as nodes” (16). Dertil forklarer Gibbs (2002) at NVivo ydermere er et fremragende 

værktøj til at linke data på kryds og tværs samt til at søge på tværs af alle dokumenter og lave 

modeller, grafer og tabeller. 

 

Dette betyder dermed heller ikke, at vores brug af NVivo kan ses som en erstatning for vores egen 

analyse eller fortolkning af den indsamlede empiri. I stedet har vi netop benyttet programmet som et 

assisterende redskab, for at kunne organisere og opbevare samt kode store mængder af kvalitative 

data. Det er derfor vigtigt at bemærke, at NVivo på ingen måde udfører analysen for os, og at vores 

slutninger ikke automatisk bliver mere troværdige eller valide, fordi et computerprogram har 

assisteret os. Dog er vi af den overbevisning, at denne systematiske tilgang til at kode og opbevare 

data via NVivo samt vores udførlige beskrivelser af vores analysedesign, er med til at øge 

reliabiliteten af de resultater, vi producerer, da vi anser denne tilgang for at være nem at genskabe i 

et andet forskningsprojekt.  

 

Da vores indholdsanalyse indebærer læsning og fortolkning af 113 artikler baseret på en række 

forudbestemte kategorier, fandt vi dermed NVivo som værende et passende værktøj, der med fordel 

kunne assistere os i processen. Dette fordi man i NVivo kan uploade alle artikler til programmet 

som PDF-filer, derefter læse den enkelte artikel i selve programmet og ligeledes kode undervejs. 

Samtidig holder NVivo også styr på koderne og de associerede dokumenter. Således kan vi oprette 

en forbindelse mellem en kode, som i NVivo hedder en node, og en eller flere passager af tekst, 

som i NVivo kaldes references. (Gibbs, 2002) 

 

En anden fordel ved NVivo sammenlignet med andre CAKDS er, at NVivo er det bedste værktøj 

ved team-based coding (Gibbs, 2002; Robins & Eisen, 2017). Dette betyder, at flere kodere kan 

kode dele af det samlede datasæt separat, og senere kan disse filer sammenflettes.  



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 25 af 231 

 

Som beskrevet, besidder NVivo mange praktiske og brugbare egenskaber og funktioner, og da vi er 

tre kodere, der alle skal kode ens i programmet, anså vi det som nødvendigt at søge basal oplæring i 

programmet inden kodningen gik i gang. Dette særligt med henblik på at sikre så valide og 

pålidelige data som muligt, når vi gik i gang med selve kodningen. Vi fik derfor en ekspert i NVivo 

fra Copenhagen Business School, Joshua Kragh Bruhn, til at introducere os til programmet og nøje 

vise os, hvordan hele programmet fungerer. Dette ligeledes med formålet at sikre, at alle kodere 

havde samme udgangspunkt forud for kodningsprocessen. Sidstnævnte med antagelsen om, at 

såfremt alle kodere var lige kompetente til at navigere i selve programmet, ville vi dermed også 

have den største forudsætning for at kunne udnytte programmets fulde potentiale. 

 

Alle kodere har kodet i NVivo 12 på en Mac med OS styresystem. Det er dog ikke alle funktioner i 

NVivo, som er tilgængelige på en Mac, og derfor er en Windows-computer blevet brugt til at udlede 

tabeller og grafer (NVivo, 2019a). Selve kodningen og merging af filer er dog foretaget på en Mac-

computer. 

 

Før vi dykker ned i selve kodningsprocessen af vores analyse, er det relevant først at redegøre for de 

mest prominente og dermed også mest brugte funktioner og værktøjer i NVivo. 
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Tabel 1 - NVivo-funktioner 

 

Inden kodningsprocessen 

Som tidligere nævnt, er vores tilgang deduktiv, hvorfor der arbejdes ud fra et sæt forudbestemte 

kategorier. Disse kategorier skal forstås som koder, der i NVivo blev oprettet som nodes med de 

tilhørende definitioner eller forståelsesrammer. Således sikrede vi, at hver koder tog afsæt i de 

samme kategorier i kodningsprocessen og baserede kodningen på en ensartet forståelse af de valgte 

kategorier. Disse fem kategorier indbefatter følgende: Biologi, nytte, talent, eksklusion og frihed. 

Definitionerne heraf er listet nedenfor i tabel 2. 

 

Kategorierne er som sagt baseret på Rennisons kategorisering af de emner, der dominerede 

mediedebatten om kvinder i ledelse fra 1990 til 2011. Dog fandt vi det imidlertid nødvendigt at 

inddrage nogle supplerende koder med det formål at kunne afdække andre framing aspekter. 

Baseret på research og i vores sampling af relevante artikler blev det hurtigt klart, at artiklerne 

havde en tendens til enten at vinkle én af de overordnede kategorier som henholdsvis en mulighed 

eller en begrænsning. Dertil fandt vi det også relevant at kode for, hvorvidt artiklens argumenter 
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eller overordnede tone var dominerende emotionel eller kognitiv. Sidst, men ikke mindst, fandt vi 

det relevant at kode for, hvorvidt artiklen var for eller imod kvoter. Disse kategorier blev defineret 

som anført i tabel 3, og det blev besluttet at kode disse enten i sammenhæng med én af de fem 

overordnede kategorier eller som en separat reference. 

 

I nærværende speciale arbejdes der ud fra antagelsen om, at problemfeltet domineres af en 

værdiladet debat. Derfor udelades kategorien ‘neutral’, da det vurderes meningsløst at medtage 

denne, når kategorien rent leksikalsk ofte vil være enten positivt eller negativt ladet.  
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Tabel 2 - Kodningsguide med top level node 
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Tabel 3 - Kodningsguide med child nodes 

 
 

Qua vores design og metode er vi dermed afhængige af, at vi ved kodningen vil forbinde disse 

kategorier med bestemte bagvedliggende betydninger og argumenter, baseret på den rettesnor, der 

er lagt i kodningsguiden. Ifølge Potter & Levine-Donnerstein (1999:266), er det vigtigt ikke at 

etablere for mange koderegler: “Thus the key to good coding of projective content is not for 

designers to construct more rules and further elaborate on pattern content procedures; instead the 

key is efficiently triggering access to schema”. Formås dette, styrkes ecological validity af ens data 

(Potter & Levine-Donnerstein, 1999).  

 

Potter & Levine-Donnerstein (1999) argumenterer ligeledes for, at såfremt det kræver omfattende 

træning at kunne forstå og gennemskue bestemte betydninger, vil dette ikke være repræsentativt, og 

dermed heller ikke afspejle den fortolkning, som den gennemsnitlige modtager vil have.  

 

Vi er af den overbevisning, at kategoriernes skriftlige definitioner bidrager med en tilstrækkelig 

rettesnor for os som kodere, og fungerer som de cues, vi skal være opmærksomme på i teksterne. 

Dertil er det op til den enkelte koder at vurdere meningen bag teksten og bedømme, hvorledes dette 

passer ind i én eller flere af kategorierne. Hvis der er en høj grad af overensstemmelse i de kodede 

data og de dertilhørende fortolkninger, må det antages, at vi har formået at afspejle den gængse 

offentlighed i måden, vi koder på.  
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Kodning i praksis 

Det er nu blevet klart defineret, hvilke implikationer vores valg af design har for selve 

indholdsanalysen samt hvilke forberedelser, vi gjorde os forud for selve kodningen. For at sikre 

strømlining blev det besluttet, at de første 20 artikler skulle kodes individuelt i NVivo, hvorefter de 

skulle gennemgås i fællesskab. NVivo-filen blev dermed delt med hver koder således, at files, 

nodes, cases og de dertilhørende definitioner var fuldstændig ens hos alle. Hver koder læste de 

pågældende artikler igennem og markerede de steder, jf. references i form af tekstpassager, hvor de 

forskellige nodes fra kodningsguiden passede ind. Efterfølgende blev disse nodes og references 

gennemgået i plenum.  

 

Efter de første 20 artikler blev det tydeligt, at der manglede en kode. Denne blev identificeret som 

værende ubevidst bias, som herefter blev tilføjet som en node i NVivo og ligeledes skrevet ind i 

kodningsguiden. Dette betyder således også, at til trods for en deduktiv begyndelse, var vi undervejs 

også åbne overfor evt. usete kategorier, hvorfor der også er grader af induktion til stede i vores 

kodningstilgang. Det er dog stadig den deduktive tilgang, der har domineret processen. Samtidig er 

det vigtigt at pointere, at kodning i denne forstand således ikke kan anses for blot at involvere 

indeksering af data og ej heller kan siges kun at være en systematisk måde at tilgå sine data på.  

 

Efter denne fælles gennemgang af de første 20 artikler, blev de resterende artikler fordelt ligeligt 

mellem os alle tre. Som en del af processen, har vi hver især læst artiklerne linje for linje, og 

grundet vores tilgang til indholdet som projective, kræver dette således subjektive vurderinger og 

fortolkninger af teksterne. Efter kodning af alle artikler, sammenholdt vi igen vores resultater, og 

det blev diskuteret hvorvidt, der var behov for yderligere koder eller justeringer. I denne del af 

processen blev det tydeligt, at der havde været forskel på, hvordan vi hver især havde opfattet den 

kognitive kategori. Det blev derfor præciseret, at kategorien dækker over artikler, der argumenterer 

på logisk vis og uden ladede ord. Dvs., hvis der eksempelvis er tale om et logisk argument, hvor 

forfatteren læner sig op ad statistik, men tilføjer ladning i form af ord, som fx ‘kun’ eller ‘blot’, vil 

det i stedet kategoriseres som værende et emotionelt perspektiv. Med denne nye fælles forståelse 

blev alle referencer for kategorien perspektiv gennemgået på ny for at sikre ensartethed i kodningen.  

 

Efterfølgende kodede vi artiklerne på baggrund af manifest indhold, jf. Potter & Levine-

Donnersteins (1999) indholdstyper. Dette indebærer, at vi på baggrund af forfatterens køn, geografi 
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og medie, opretter artiklerne som cases i NVivo, som vi efterfølgende vil benævne som 

artikelprofil. Slutteligt blev de tre NVivo-filer flettet til én samlet fil, hvor alle files, nodes, cases, 

attributes, references og queries var samlet. 

 

Næste step var således at gennemgå vores data for at identificere interessante resultater. For at gøre 

det mere overskueligt, benyttede vi os således af query-funktionen i NVivo. Denne funktion var 

dermed et vigtigt element for, at vi bedre kunne identificere hvilke emner, der ville være relevante 

at berøre i vores fokusgruppeinterviews.  

 

Resultaterne fra indholdsanalysen affødte yderligere undren og pointer, der var relevant for 

yderligere undersøgelse. Vi valgte derfor at undersøge udvalgte pointer nærmere ved hjælp af 

fokusgruppeinterviews, hvorfor følgende afsnit omhandler metodiske overvejelser i forbindelse 

hertil.  

 

3.2 Fokusgrupper 

Under kategorien kvalitativ research er der overordnet set to metoder til indsamling af empiri; 

fokusgruppeinterviews og dybdegående enkeltmandsinterviews (Chandler & Owen, 2002). Hvilken 

metode, der er mest hensigtsmæssig, afhænger af formålet med den undersøgelse, man søger at 

gennemføre. Her skal man, som forsker, gøre sig klart, hvad det præcist er, man ønsker at 

undersøge, for derefter at designe sin undersøgelse således, at brugbare indsigter kan opnås. Ifølge 

Russell Belk, Eileen Fisher & Robert Kozinets (2012) er fokusgrupper, historisk set, oftest blevet 

brugt af virksomheder i forretningssammenhænge, hvorimod dybdegående enkeltmandsinterviews 

har været den foretrukne metode inden for den akademiske verden. Dette betyder dog ikke, at 

fokusgruppeinterviews aldrig er blevet udført i akademiske sammenhænge, ligesom det omvendt 

heller ikke betyder, at virksomheder aldrig har benyttet sig af dybdeinterviews. Dog er validiteten 

og reliabiliteten af de resultater, de to metoder hver især generer, blevet hyppigt diskuteret, specielt 

i den akademiske verden. (Belk et al., 2012) 
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3.2.1 Kritik af fokusgrupper som metode 

Argumenterne imod fokusgrupper som metode går på, at disse ofte kompliceres af 

gruppedynamikker, der kan være svære at kontrollere, ligesom fokusgrupper, som hovedregel, 

mangler de dybdegående indsigter, der oftest genereres gennem enkeltmandsinterviews (Belk et al., 

2012). Dertil nævnes også en anden velkendt begrænsning; at individer i fokusgrupper vil være 

mindre tilbøjelige til at udtrykke deres ærlige mening, følelser eller adfærd. Med afsæt i denne 

kritik er der derfor fare for det, som Belk et al. (2012) betegner som group-think.  

 

Group-think opstår ofte som konsekvens af, at der kan være én eller flere deltagere i fokusgruppen, 

som indtager en dominerende rolle eller virker særligt overbevisende; vedkommende leder dermed 

resten af gruppen til at føle, synes og tænke bestemte ting og ligeledes påvirke måden, der tænkes 

om ting på (Belk et al., 2012). For at undgå tilfælde af group-think er det vigtigt, at moderatoren af 

fokusgruppen skaber et åbent og fortroligt forum, hvor deltagerne føler, at deres tanker og følelser - 

hvor kontroversielle de end måtte være - vil blive hørt og accepteret. Dette kan bl.a. fordres ved at 

fortælle deltagerne, at der ikke findes rigtige eller forkerte svar, og at det er sundt med 

forskelligartede holdninger og meninger (Belk et al., 2012). I relation til vores 

fokusgruppeinterviews var det et centralt fokuspunkt at minimere graden af group-think. Forud for 

interviewene blev respondenterne derfor også grundigt introduceret til interviewets formål og form. 

I samme ombæring blev fokusgruppedeltagerne ligeledes opfordret til at dele alle tanker, erfaringer, 

holdninger og personlige anekdoter, ligesom der eksplicit blev opfordret til gensidig hensyntagen.   

 

3.2.2 Fordele ved fokusgrupper som metode 

Der er imidlertid andre fordele og værdifulde aspekter ved at benytte sig af fokusgruppeinterviews 

som metode - også i forbindelse med akademisk research, som dette speciale er tilrettelagt efter. 

Miriam Catterall og Pauline Maclaran lægger vægt på, at fokusgrupper er særligt gode, når formålet 

er at afdække fælles meninger og begreber (Catterall & Maclaran, 2006). Ligeledes er fokusgrupper 

også den mest optimale metode, hvis man søger at afdække gruppedynamikker, i særdeleshed, hvis 

man søger at undersøge om en sådan gruppe eksempelvis kommer frem til en fælles konsensus i 

relation til et givent emne eller ej (Chandler & Owen, 2002). Chandler og Owen udtrykker det på 

følgende måde: “Individual perceptions are only interesting and relevant insofar as they reflect 
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something that is either shared with others or held in common with others. Individual perceptions 

are important to us only insofar as they reflect something that exists at a wider cultural level” 

(2002:87).  

 

Chandler & Owen (2002) argumenterer dermed for, ligesom Catterall & Maclaran (2006), at 

fokusgrupper er den bedste metode, hvis man søger at forstå og afdække, hvorledes grupper af 

mennesker forstår forskellige fænomener. Samtidig siger forfatterne dermed også, at fokusgrupper 

ikke afdækker individuelle opfattelser, hvorfor man kunne fristes til at betvivle de resultater, som 

fokusgruppen genererer. Dog pointerer Chandler & Owen (2002) rigtigt nok, at den enkeltes 

holdning eller opfattelse ikke siger noget om den bredere befolkning; underforstået samfundet.  

 

Er formålet at brede denne forståelsesramme ud på større dele af samfundet, kan 

fokusgruppemetoden imidlertid anses for at være den bedste metode. Chandler & Owen indkapsler 

denne pointe meget fint i følgende udtalelse: 

 

By its very nature the group discussion is also a social or cultural event. Here the fact that 

‘results’ are negotiated between the participants is not problematic, it is precisely why 

group discussions are valuable; they provide a means of accessing shared meanings and 

taken-for-granted assumptions and provide a forum in which individual idiosyncrasies can 

be shifted out (2002:87) 

 

I relation til indeværende speciale er vi dog fortsat bevidste om, at generaliserbarheden ved 

fokusgrupper generelt set er lav, men det samme gør sig gældende for dybdegående 

enkeltmandsinterviews. Til trods for dette mener vi stadig, at fokusgruppen er en passende metode 

for at undersøge, hvilken indflydelse de frames som medierne benytter, har på kvinder i samfundet. 

Dette i særdeleshed, da dybdegående enkeltmandsinterviews hovedsageligt søger at afdække 

individuelle attituder eller lange narrativer, hvilket ikke er formålet med indeværende speciale. 

 

Nu, da vi har diskuteret fordele og ulemper ved vores metodiske valg af fokusgrupper, vil næste 

afsnit gå i dybden med, hvilken tilgang vi har haft til fokusgruppeinterviewet, hvilke teknikker vi 

har benyttet os af, samt hvorledes vi har rekrutteret deltagere og forberedt os på selve interviewet.  
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3.2.3 Tilgange til fokusgruppeinterviews 

Der er talrige tilgange til fokusgruppeinterviews, men den mest citerede og mest benyttede tilgang 

er professor emeritus i marketing, Bobby Calders, klassifikationer af tilgange til 

fokusgruppeinterviews. Ifølge Calder (1977) er der tre overordnede tilgange til den kvalitative 

undersøgelse; exploratory, clinical og phenomenological.  

 

Den eksplorative tilgang udføres oftest induktivt, hvor fokusgruppen fungerer som et pre-sample til 

en større kvantitativ undersøgelse. Disse fungerer således som en idégenerator for forskeren; fx i 

forhold til at opstille diverse hypoteser eller for at afdække fænomener og indsigter fra ‘den 

virkelige verden’ for efterfølgende at efterprøve disse indsigter og hypoteser kvantitativt. Formålet 

med den eksplorative tilgang er således at sammenligne videnskabelige og såkaldte ‘hverdags’-

forklaringer med hinanden, når man går eksplorativt til værks. (Calder, 1977) 

 

Den kliniske tilgang arbejder ud fra præmissen om, at vi, som individer, ikke umiddelbart kan 

beskrive den sande underliggende årsag for vores adfærd, når vi bliver bedt om at tage stilling til en 

holdning eller opfattelse og beskrive os selv. Benytter man denne tilgang, skal man som forsker 

være god til at observere og evaluere disse dimensioner. Calder (1977:357) beskriver det således; 

“It is an ability developed largely from practical experience for diagnosing the major causes of 

behavior from the complex overdetermination of both unconscious and conscious causes”. Ved 

denne tilgang er fokusgruppen en mere dybdeborende samtale, hvor fokusgruppen fungerer som 

den kvalitative kilde for klinisk vurdering (Calder, 1977). 

 

Ved den fænomenologiske tilgang, er formålet så at sige, at ‘opleve’ forbrugere eller modtagere. 

Med andre ord er formålet her at se fænomener fra modtagerens vinkel, hvorfor man også arbejder 

ud fra en antagelse om, at holdninger og adfærd er kontekstuelle. Ved disse fokusgrupper, er man 

interesseret i, at få deltagerne til at snakke med hinanden om et bestemt emne, produkt eller 

fænomen. (Calder, 1977) 

 

Disse tre tilgange er igennem tiden blevet opdateret, raffineret og udvidet af forskellige forskere og 

eksperter inden for feltet (Catterall & Maclaran, 2006). Vi mener dog stadig, at ovenstående 

redegørelse danner et godt fundament for at forstå forskellen på den eller de tilgange, man benytter 
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ved fokusgruppeinterviews. Dermed ser vi også disse tilgange som en rettesnor og ikke som faste 

rammer og regler, man bør følge for at gennemføre et validt og troværdigt fokusgruppeinterview. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående tre tilgange, er fokusgrupperne i indeværende speciale, tilrettelagt 

ud fra den fænomenologiske tilgang. Dette, fordi vi ønsker at afdække, hvorledes kvinder i Danmark 

forstår fænomenet ‘kvinder i ledelse’ og dertil, hvilke holdninger og opfattelser denne gruppe har til 

emner som kvoter, ledelse, biologiske forskelle mellem kønnene og de danske mediers dækning af 

sådanne emner. Formålet er dermed at igangsætte en dialog, og at få deltagerne i fokusgrupperne til 

at tale om emnet med hinanden. Samtidig danner dette også gode muligheder for at observere visse 

adfærdsmønstre, omend rammerne er en smule konstruerede. 

 

Nu, da det er på plads, hvilken tilgang vi har til fokusgruppeinterviews, vil næste afsnit kort 

redegøre for de teknikker, vi har benyttet under selve interviewene, hvorefter vi vil beskrive, 

hvorledes vi rekrutterede deltagere til fokusgrupperne samt hvilke forberedelser, der gik forud for 

selve interviewet.   

 

3.2.4 Fokusgruppeteknikker 

Der findes i dag talrige teknikker, og det er svært at konkludere hvilke teknikker, der egner sig 

bedst. Det er relativt og afhænger af formålet med interviewet. Ifølge Chandler & Owen (2002) 

virker nogle teknikker, fordi de går ind og afbryder modtagerens sædvanlige adfærd eller mønstre, 

andre teknikker virker, fordi de gør modtageren i stand til at udtrykke sig på en ny eller anderledes 

måde. Endelig virker andre teknikker, fordi de er konfronterende af natur og fremprovokerer en 

reaktion hos modtager. Selvom Chandler og Owen (2002) har fokus på brands og hvordan 

virksomheder kan opnå værdifulde indsigter om deres brand gennem forskellige interviewteknikker, 

mener vi stadig, at deres klassifikationer kan benyttes på emnet om ‘kvinder i topledelse’.  

 

Formålet med dette afsnit er således ikke at afdække alle velkendte interviewteknikker og 

gennemgå fordele og ulemper ved hver enkelt tilgang. I stedet søger dette afsnit at beskrive hvilke 

teknikker, vi har benyttet i fokusgrupperne. Dertil er det vigtigt at pointere, at 

fokusgruppeinterviewene ikke udelukkende er drevet af en bestemt teknik. I stedet har vi søgt at 

finde en balance mellem fri tale og dialog og specifikke metoder baseret på en interviewteknik. På 
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denne måde søger vi både at fordre den uforstyrrede og naturlige dialog, og samtidig give 

deltagerne en række værktøjer, der gerne skal hjælpe dem med bedre at kunne formulere sig - og 

måske endda udtrykke holdninger eller følelser, der umiddelbart har ligget skjult fra deltagerens 

bevidste tankestrøm. 

 

3.2.4.1 Ordassociation 

Som det også fremgår af interviewguiden2, har vi benyttet os af den simple form for ordassociation, 

hvor respondenter bedes om at skrive ‘den første ting, der falder dem ind’ i relation til et emne, en 

situation eller et scenarie (Chandler & Owen, 2002). Dette er en hjælpsom metode, hvis man søger 

at afdække og udforske følelser og holdninger om et givent emne, og dette giver samtidig 

deltageren et nyttigt referencepunkt, hvorfra det kan være lettere at deltage i dialogen. (Chandler & 

Owen, 2002) På trods af, at ordassociationsteknikken ikke nødvendigvis bidrager med de dybe lag 

af respondentens holdninger og adfærd, er denne teknik stadig yderst velegnet til 1) at afdække de 

holdninger og den adfærd, der er mest åbenlys for modtageren og 2) give moderatoren en indikation 

af hvor bredt eller snævert et emne forstås af en gruppe (Chandler & Owen, 2002). 

 

I vores fokusgruppeinterviews blev denne metode benyttet flere gange i løbet af interviewene, da vi 

er af den overbevisning, at nogle af de emner, vi skulle snakke med dem om, var svære at sætte ord 

på uden refleksionstid. Derfor fik hver deltager papir og kuglepen stillet til rådighed og blev 

løbende bedt om at skrive sine tanker, holdninger eller følelser ned til forskellige emner. Dette 

kunne være stikord såvel som hele sætninger. Denne teknik benyttede vi både for sig selv og 

kombineret med en anden teknik; manipulerede og konstruerede artikler. 

 

3.2.4.2 Frames i praksis: Manipulation af artikler 

Inspireret af en af de mest omfattende undersøgelser af, hvilken påvirkning frames i artikler kan 

have på individer, fandt vi det værdifuldt at udarbejde en tilsvarende metode i vores fokusgrupper, 

dog i en mindre skala. Vincent Price, David Tewksbury og Elizabeth Powers (1997) undersøgte 

hvorledes frames, benyttet af journalister, kunne have en indflydelse på læserens tanker og følelser 

omkring emnet. Price, Tewksbury & Powers (1997) konstruerede fire versioner af den samme 

                                                        
2 Jf. bilag 1 - Interviewguide  
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nyhedsartikel, hvor alle artikler indeholdt den samme information, men med forskellige frames. 278 

studerende deltog i forsøget, og hver studerende fik tildelt en tilfældig artikel, hvorefter den enkelte 

blev bedt om at udfylde et spørgeskema med dels basale oplysninger om dem selv og 

afslutningsvist at skrive alt ned - tanker, holdninger, følelser, anekdoter osv. - om den artikel, de 

havde læst (Price, Tewksbury & Price, 1997). 

 

Som tidligere nævnt, er vi ikke i ligeså høj grad interesseret i at afdække individets holdninger og 

adfærd, men mere hvilke holdninger individer har i grupper, og hvorledes disse adskiller sig eller er 

ens sammenlignet med resten af gruppen. Derfor konstruerede vi to artikler, der kredser om samme 

emne, men med hver sin frame3. Vi tog udgangspunkt i indholdsanalysen, og identificerede det 

mest prominente emne - biologi - hvorefter vi framede den ene artikel efter biologi som mulighed 

og den anden med biologi som begrænsning. Med andre ord, er argumenterne i den ene artikel 

skrevet med henblik på, at biologiske aspekter, ved det kvindelige køn, skulle ses som en mulighed 

for kvinders evner i topledelsen. Derimod er den anden artikels argumentation vinklet således, at 

disse biologiske aspekter, ved det kvindelige køn, skulle ses som en begrænsning for kvinders evner 

i topledelsen.  

 

Under interviewene i fokusgrupperne, fik hver deltager tildelt en kopi af først den ene artikel, 

hvorefter de blev bedt om at skrive alt det ned, de umiddelbart tænkte. Efter en dialog i plenum, fik 

deltagerne til opgave at læse den anden artikel og gentage samme fremgangsmåde. Formålet med 

dette var at undersøge, om der var forskel i måden deltagerne reagerer på de to artikler, og hvilke 

holdninger og hvilken adfærd disse forskellige artikler tilvejebragte. 

 

3.2.5 Rekruttering af fokusgruppedeltagere 

Ligesom, der er mange tilgange til selve fokusgruppeinterviewet, er der også forskellige opfattelser 

af, hvad det bedste antal fokusgruppedeltagere er. Ifølge Steinar Kvale (2007) er det normale antal 

seks til ti deltagere, hvor dialogen ledes af en moderator. Kvale nævner dog ikke, hvad han anser for 

at være den mest optimale sammensætning af deltagere. Dertil argumenterer Belk et al. (2013) for, 

at det optimale antal afhænger af hvilken form for fokusgruppe, man udfører. Er der tale om et 

online fokusgruppeinterview mener forfatterne, at fem personer er passende, hvorimod det er 

                                                        
3 Jf. bilag 3 - Frames i praksis  
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normalt at have flere, når det er face-to-face fokusgruppeinterviews (Belk et al., 2013). Catterall & 

Maclaran (2006) mener, at det mest normale antal ligger et sted mellem otte til 12 deltagere, hvor 

det dog har været normalt, at fokusgrupper i USA oftest havde flere deltagere end de fokusgrupper, 

der blev udført i Europa.  

 

Baseret på dette må det antages, at en passende størrelse for en fokusgruppe må ligge et sted mellem 

fem og 12 deltagere, hvortil Catterall & Maclaran (2006) mener, at otte plejer at være det mest 

passende. Er gruppen for stor, er der måske ikke mulighed for at alle kommer til orde, eller kan nå 

at sige, det de mener (Chandler & Owen, 2012). Dog bør et fokusgruppeinterview ikke 

nødvendigvis være stykket sammen således, at man stiler efter, at alle deltagere skal sige lige 

meget. På den anden side er der for få deltagere, kan det være svært at få dialogen til at forløbe 

ordentligt, og et for lavt antal deltagere ville samtidig svække reliabiliteten og validiteten af de 

slutninger, der drages. (Belk et al., 2013) 

 

Man kunne også have argumenteret for, at for få fokusgruppedeltagere ville svække 

generaliserbarheden af dataen fra interviewet. Her mener vi, ligesom Belk et al. (2013), at der 

generelt set er for få deltagere i et hvilket som helst fokusgruppeinterview til, at man kan tale om 

generaliserbarhed på samme måde, som man ville kunne ved mange kvantitative undersøgelser. I 

stedet argumenterer Belk et al. (2013) for, at sammensætningen af de personer, der deltager i 

fokusgruppen - eller rettere homogeniteten - er langt vigtigere. Med mindre formålet med 

fokusgruppen er at undersøge modsætninger mellem to grupper, bør man sørge for, at deltagerne i 

fokusgruppen er relativt homogene i alder, køn, erfaring og uddannelse. På denne måde vil man 

netop kunne generalisere en smule bedre for denne gruppe af mennesker i samfundet. Dermed ikke 

sagt, at man ud fra denne homogene gruppe kan generalisere for hele samfundet, men det kan trods 

alt give en indikation af, hvad en mindre gruppe mener eller gør. (Belk et al., 2013) 

 

3.2.6 Vores fokusgrupper 

Vi har valgt at udføre to fokusgruppeinterviews på to forskellige tidspunkter, der bliver afholdt den 

samme dato. Begge grupper er rekrutteret på baggrund af de samme homogene attributter. Da vi 

netop er interesseret i at undersøge, hvilken effekt mediernes framing har på kvinder, har vi valgt 

kun at inkludere dette køn i vores fokusgrupper. Vi er opmærksomme på, at mænd også påvirkes af, 
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hvad medierne skriver om kvinder i topledelse, og at mænd også spiller en vigtig rolle i både 

erhvervslivet og samfundet, hvorfor det også kunne have været interessant at få denne vinkel på 

debatten. Dog er det inden for denne afhandlings problemfelt ikke relevant at interviewe mænd, 

hvorfor disse er valgt fra. For at sikre størst grad af homogenitet, var det et krav, at disse kvinder 

var inden for samme aldersspænd, særligt for at sandsynliggøre, at de befinder sig nogenlunde det 

samme sted i livet. Dertil mener vi, at det ville være interessant at undersøge denne 

mediepåvirkning af kvinder, som er lige i slutningen af deres uddannelse, og dermed formodes at 

skulle ud på arbejdsmarkedet. Det samme gælder for kvinder, som for nyligt blev færdige og har 

arbejdet et par år. 

 

Vi har derfor valgt at rekruttere kvinder i alderen 25 - 30 år. Vi har brugt vores netværk til at finde 

frem til disse kvinder, men har dog sørget for, ikke at rekruttere tætte veninder eller familie. 

Deltagerne kommer dermed fra vores netværks netværk. Dertil har vi rekrutteret via opslag på 

Tietgenkollegiets fælles Facebook-side. Tietgenkollegiet består udelukkende af studerende fra 

forskellige uddannelsesinstitutioner. Dermed sikrede vi, dels at alle deltagere ikke kom fra samme 

uddannelsesinstitution og dels at deltagerne ikke var fra vores nære netværk. De kvinder, der er på 

arbejdsmarkedet, er rekrutteret gennem netværks netværk. Selve interviewene fandt sted i rolige 

omgivelser på Tietgenkollegiet, da alle deltagere havde mulighed for nemt at komme til denne 

lokation. 

 

Vi stilede efter at have otte deltagere i hver fokusgruppe, hvilket i den ideelle verden havde været 

en passende størrelse. Dette var imidlertid ikke muligt, da det var svært at finde en fælles dato og 

tidspunkt, hvor så mange mennesker kunne komme. Derfor endte vi med at have fem deltagere i 

den første fokusgruppe, som fandt sted kl. 14 mandag den 11. marts og seks deltagere i den anden 

gruppe som fandt sted samme dato, men kl. 18. Dette mener vi dog stadig udgør en passende 

størrelse, hvilket Chandler og Owen (2002:90) ligeledes argumenterer for er en mere naturlig 

gruppestørrelse; “A group of eight people [...] is not a natural social setting, whereas a group of say 

five or six is more natural. Nine people cannot interact easily as a group with all nine being fully 

engaged and involved”. Samtidig er homogeniteten i de to fokusgrupper høj, og der var stort set 

samme antal studerende og færdiguddannede i hver gruppe. 
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3.2.6.1 Transskribering af fokusgruppeinterviews 

Hver fokusgruppeinterview blev optaget via Memo-appen på en iPhone, hvilket giver gode lydfiler, 

hvor det er muligt at høre selv den mest sagte stemme. Vi havde i alt ca. tre timers interview, der 

skulle transskriberes, og dette fordelte vi ligeligt mellem hinanden. Vi blev enige om at 

transskribere ord for ord, præcis som respondenterne sagde det og inkluderede også “øhm”, “mhm” 

og grin (skrevet som “haha”). Derudover blev det besluttet at vise i transskriberingen, at såfremt en 

respondent var i gang med en sætning og skiftede retning midt i denne, skulle dette synliggøres ved 

at skrive “…”.  

Disse tre prikker kan dog også indikere, at respondenten holdt en kortere pause i sin talestrøm. Der 

differentieres således ikke mellem, hvilken form for pause der blev holdt og ej heller hvor lang 

denne pause var. Ydermere blev vi enige om at transskribere afbrydelser således at, såfremt en eller 

flere af de andre respondenter talte hen over den person, som havde ordet, fx ved at udtrykke et “Ja” 

eller “Mhm”, så skulle dette skrives i en parentes i afsnittet ud for den person, som havde ordet. 

Kun hvis denne person blev afbrudt i sin talestrøm, skulle dette vises ved at lave en ny linje med 

udsagnet fra den ‘nye’ respondent. 

 

Vi benyttede alle tre NVivo som transskriberingsværktøj. Dette betyder dog ikke, at NVivo udførte 

selve transskriberingen for os, men blot at NVivo blev anvendt som værktøj at sikre strømlining af 

selve transskriberingen. Dertil kan det tilføjes, at NVivo ligeledes var med til at gøre 

transskriberingsprocessen nemmere, bl.a. pga. muligheden for justering af talehastigheden. Vi er 

imidlertid bevidste om, at selvom denne proces virker objektiv - at man skriver ned, hvad der bliver 

sagt ord for ord - så bevirker vores valg, i forhold til hvilke rammer vi transskriberer efter, at der 

stadig har fundet subjektive vurderinger og fortolkning sted. Kvale indkapsler det på følgende 

måde: “Transcripts are decontextualized conversation; they are abstractions, as topographical 

maps are abstractions from the original landscape from which they are derived” (2007:98). En 

transskribering kan således ikke anses som værende en tro kopi af selve samtalen, men til trods for 

dette kan disse stadig lede til interessante og valide slutninger, da skreven tekst muliggør, og er 

nødvendig for, analyse af det talte ord. Derfor mener vi stadig at kunne producere valide og 

troværdige resultater ud fra de lydfiler, der er blevet transskriberet. 

 

I forlængelse af dette var vi alle tre til stede under begge interviews, alle med forskellige roller. Én 

var moderator, én skrev stikord og såkaldte ‘feltnoter’ ned ud fra det, respondenterne sagde, og den 
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sidste observerede respondenternes adfærd; hvordan de opførte sig overfor hinanden, hvordan de 

interagerede og generelt nonverbale observationer, som blev skrevet ned løbende under interviewet. 

På denne måde, er vi også bedre i stand til at transskribere lydfilerne og koble det talte sammen med 

det nonverbale. Dette gør os ydermere i stand til bedre at kunne analysere og fortolke på det, 

respondenterne siger. Dertil argumenterer Belk et al. (2013) for, at det ved fokusgrupper er endnu 

mere vigtigt, at dem som udfører interviewet, også er dem, der transskriberer, da man som 

transskribent skal kunne skelne mellem flere forskellige stemmer og nogle gange på én gang, når 

respondenter taler i munden på hinanden.  

 

Kodning af fokusgruppeinterview 

Efter at have transskriberet begge interviews og merget filerne til én samlet fil, kunne vi påbegynde 

anden runde af kodningen. Vi tog igen udgangspunkt i de samme kategorier, som dem, der blev 

brugt i indholdsanalysen. Det blev dog hurtigt klart, at nogle af definitionerne for de forskellige 

kategorier krævede enkelte justeringer. Vi er imidlertid bevidste om, at dette kan svække grundlaget 

for at kunne sammenligne resultaterne fra indholdsanalysen med resultaterne fra fokusgrupperne. 

Dog finder vi det nødvendigt at skelne mellem en artikel og et udsagn fra en respondent i et 

interview.  

 

Respondenternes måde at tale om bestemte emner på vil unægteligt være anderledes opbygget end 

dem, man læser i medierne. Dog mener vi stadig, at essensen kan være den samme til trods for 

denne forskel. Denne forskel fandt Russel Neuman, Marion Just og Ann Crigler (1992) i deres 

undersøgelse af mediernes påvirkning af individer. De forklarede forskellen på brugen af et frame 

ved henholdsvis medierne og individer “The media tend to employ more technical language of the 

economic frame, while people are far more likely to overlay the frame with a moral or evaluative 

dimension” (Neuman et al., 1992:63). Essensen er stadig den samme, vi som kodere er blot nødt til 

at have for øje, at det er andre cues, der indikerer hvilken kategori, der er tale om. Artiklerne er 

naturligvis skriftsprog, og dermed benyttes der somme tider statistikker og et mere formelt sprog, 

hvorimod fokusgruppedeltagerne taler i en uformel tone og henviser til egne personlige oplevelser.  

 

Dertil fandt vi det også nødvendigt at tilføje nye koder, for emner, som vi blev opmærksomme på 

under interviewene. Disse nye koder er som følger; kultur, kvindelige ledelsesattributter og 

mandlige ledelsesattributter. Definitioner og den fælles forståelsesramme er beskrevet i tabel 4 
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forneden. Dertil fandt vi det ligeledes nødvendigt at udelade child nodes emotionel og kognitiv, da 

respondenternes ytringer udelukkende anses for at være emotionelle. Derfor gik vi endnu en gang 

deduktivt til værks og kodede efter de prædefinerede kategorier. Samme procedure blev således 

fulgt, som ved indholdsanalysen, hvor vi hver især kodede de første 10 sider af den transskriberede 

fil og diskuterede kodningen i plenum efterfølgende. Dette igen for at sikre, at vi alle havde en 

fælles forståelse og opfangede cues så ens som muligt. Det blev således også tydeligt, at der 

imidlertid var brug for endnu en kode - arbejdsvilkår. Denne kode blev defineret og diskuteret i 

fællesskab, hvorefter den blev føjet til kodningsguiden. Således har vi dermed også benyttet os af 

induktion i kodningsprocessen for fokusgrupperne, dog er den primære tilgang stadig deduktiv. 

 

Tabel 4 - Kodningsguide til fokusgruppeinterviews 
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3.3 Kritisk refleksion i forhold til empiri og tidshorisont  

Som tidligere nævnt, tages der i indeværende speciale metodisk udgangspunkt i en indholdsanalyse, 

der er blevet foretaget på baggrund af 113 nyhedsartikler. Disse nyhedsartikler udgør en del af 

afhandlingens primære empiri, og er alle blevet publiceret i danske nyhedsaviser inden for en 

periode på 12 måneder. I relation til dette, har vi foretaget en kritisk refleksion af, hvorvidt en 

indholdsanalyse udarbejdet på baggrund af 113 nyhedsartikler kan skabe muligheden for både 

validitet og generaliserbarhed. Er det reelt set muligt at skabe et retvisende billede af en 

mediediskurs i det danske mediebillede, når der kun tages afsæt i en tidsperiode på 12 måneder?  
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Hertil er det relevant at gøre opmærksom på, at metoden anvendt i dette speciale har afsæt i det 

socialkonstruktivistiske paradigme, hvorfor det hverken er muligt, og ej heller hensigten, at skabe et 

stabilt verdensbillede på baggrund af den indsamlede empiri. De udvalgte nyhedsartikler anskues 

derfor heller ikke som et neutralt empirisk udpluk, men er netop udvalgt på baggrund af en søgen 

efter mønstre, tendenser og diskursive rammer anvendt i det danske mediebillede i den pågældende 

tidsperiode. Vi er derfor af den overbevisning, at resultaterne, som udledes i indeværende 

afhandling, er et udtryk for den egentlige mediediskurs og den kontekst, som i den givne periode 

har rammesat fænomenet kvinder i dansk topledelse. 

 

3.4 Validitet og reliabilitet 

Som tidligere beskrevet, er det vigtigt at kunne sammenligne sine resultater med en form for 

standard. Spørgsmålet er imidlertid, hvem der sætter standarden for den kodede data; ifølge Potter 

& Levine-Donnerstein (1999:269) er det normen, der sætter standarden, når der er tale om 

projective indhold og de argumenterer således: “But if there is a strong mode, the mode can be 

considered a coding norm. We argue that when many coders are at a mode, then this high 

agreement is an indication that many coders all made the same interpretations, and this could serve 

as a useful standard”.  

Dermed forstås, at såfremt der eksisterer en bred enighed blandt offentligheden, en såkaldt fælles 

norm, sikres der en vis ensretning, som kan agere standard. Dog mener Krippendorff (1980) ikke, at 

man kan benytte en sådan standard for kodet data; han mener ikke, at den brede majoritets 

vurdering af et fænomen kan anses som værende en sand repræsentation af virkeligheden.  

 

Det anerkendes, at det kan være problematisk at benytte en standard baseret på intersubjektivitet, 

men dertil kan man, omend en smule provokerende spørge, om vi, som forskere, i realiteten er i 

stand til at se os udover vores egen forforståelse omkring fænomenerne ‘kvinder i topledelse’, 

‘ligestilling’, ‘kønskvoter’ mfl.? I mange tilfælde vil forskeren dog til stadighed have en bedre 

forudsætning for at drage sådanne evalueringer. Når det netop handler om at finde frem til 

offentlighedens forståelse af debatten om ‘kvinder i topledelse’, argumenterer vi for, at vi med afsæt 

i Rennisons omfattende undersøgelse kan anse hendes slutninger, som værende standarden for de 

diskurser som præger offentlighedens holdning. Dette vurderes til at udgøre en passende standard 

for at sammenligne data og måle validitet.  
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3.4.1 Kan man overhovedet vurdere validitet og reliabilitet? 

Selvom vi imidlertid afviger fra Rennisons kategorier, og har tilføjet ekstra kategorier, er det vigtigt 

at understrege, at formålet ikke har været at matche denne standard 100%.  

Kritik af metoden kan være, at Knæk kønnets koder dermed ikke kan udgøre en passende standard, 

når der har eksisteret et behov for at tilføje yderligere koder. På trods af, at der har været dette 

behov, mener vi dog stadig, at denne standard er tilstrækkelig ifm. denne afhandling, eftersom 

mange af koderne går igen. 

 

Samtidig kunne vi inddrage argumentet om, hvorvidt det overhovedet giver mening at vurdere 

validitet og reliabilitet, som har sine rødder i et mere positivistisk perspektiv, der baseres på 

objektivitet og realisme. Da dette speciale tager afsæt i socialkonstruktivismen og det 

poststrukturalistiske paradigme, kunne der argumenteres for, at det ikke er meningsfuldt at tale om 

reliabilitet og validitet ved kvalitative undersøgelser. Vi er dog fortsat af den overbevisning, at en 

vurdering og diskussion heraf er værdifuld og sagtens kan benyttes ved analyse af både 

medieindhold og fokusgruppeinterview, som er kvalitative. 

 

Denne overbevisning underbygges af Kvale (2007:121): “Arithmetic intersubjectivity refers to 

reliability as measured statistically by the amount of agreement among independent observers or 

coders”. Kvale (2007) argumenterer således for, at denne form for validering af sine data bør anses 

for at være en objektiv tilgang. Potter & Levine-Donnerstein (1999) argumenterer også for, at 

måden hvorpå man vurderer validitet og reliabilitet afhænger af hvilket indhold, man analyserer, 

samt den tilgang man har benyttet. Ved projective indhold mener Potter & Levine-Donnerstein 

(1999:272), at validitet og reliabilitet er det samme; “When reliability is high, validity is high. Only 

when there is consistency in interpretation across coders can a norm be established. That norm is 

the criterion”. Med andre ord bør vi vende vores blik mod graden af enighed og overensstemmelsen 

i kodningen, hvilket netop fortæller hvorvidt koderne har være konsekvente i deres kodning, på 

trods af individuelle schema. 

 

3.4.1.1 Cohens kappa og inter-rater reliabilitetstest 

En måde, hvorpå man kan måle denne grad af enighed og overensstemmelse er via Cohens kappa-

koefficient. Denne beregner graden af enighed mellem en eller flere “ratere” eller kodere, og kan 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 46 af 231 

således udgøre et redskab til vurdering af reliabiliteten af den pågældende undersøgelse. (Potter & 

Levine-Donnerstein, 1999; Kim et al. 2016)  

 

NVivo kan udregne denne kappa-koefficient samt vise graden af enighed i procenter. Jo tættere 

kappa-koefficienten er på 1, desto større enighed er der blandt koderne. (Meehan, 2013) Ifølge Kim 

et al. (2016) bør man dog ikke stole blindt på NVivos kappa-beregning. Forfatterne forklarer, at 

dette tal ofte er biased, da NVivos kappa-beregning tager udgangspunkt i tegn (ord, sætninger osv.), 

hvilket de mener, er uegnet for de fleste indholdsanalyser. Problematisk nok, kan forfatternes 

løsning på denne biased kappa-koefficient i NVivo kun benyttes ved binær kodning. Forfatterne 

indrømmer, at det ved kompleks kodning, som kendetegner den form for kodning vi har udført i 

indeværende afhandling, er uvist, hvor effektiv deres løsning vil være. (Kim et al., 2016) Vi er 

enige med Kim et al. (2016) så langt, at kappa-koefficienten i sig selv ikke bør benyttes som 

tilstrækkelig evidens for høj reliabilitet.  

 

Sammenholdes kappa-koefficienten med NVivos grad af enighed i procent samt de kriterier, Potter 

& Levine-Donnerstein (1999) opstiller for høj validitet og reliabilitet, mener vi dog fortsat, at 

beregningen er brugbar. Særligt fordi disse vurderinger tilsammen udgør en stærk indikator for, 

hvorvidt undersøgelsens resultater er valide og troværdige. Ifølge nedenstående tabeller, er der 

således en høj grad af enighed mellem os, når vi har kodet, hvorfor vi vurderer, at de resultater 

vores indholdsanalyser af henholdsvis medierne og fokusgrupperne, er valide og troværdige. 
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Tabel 5 - Grad af overensstemmelse i kodningen af medieartikler 

 
*Agreement er angivet i procent. 
 

 

Tabel 6 - Grad af overensstemmelse i kodningen af fokusgruppeinterview 

 
*Agreement er angivet i procent. 

 

Det er nu blevet slået fast hvilke metoder, der benyttes og hvorledes empirien indsamles.  

Derudover er det også essentielt at redegøre for, hvilke teorier og begreber, som understøtter dette 

valg af metode. Disse teorier danner samtidig fundamentet for analysen og afhandlingens 
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diskussionsafsnit, hvorfor det er nødvendigt at beskrive de centrale teorier samt berøre, hvorledes vi 

har tænkt os at benytte dem.  

 

4.0 Specialets teoretiske ramme  

Da indeværende speciale har til formål at undersøge, hvilken påvirkning de danske medier har på 

offentligheden i relation til emnet ‘kvinder i topledelse’, finder vi det relevant at inddrage teori om 

agenda-setting og framing. Derfor vil starten af følgende afsnit belyse de aspekter inden for 

framing-teori, som vi finder relevant ift. specialets problemfelt. Herefter vil vi redegøre for, 

hvorledes agenda-setting er central i forhold til mediernes magt. For at undersøge, hvorledes 

medierne påvirker individer og offentligheden ser vi det ligeledes væsentligt at inddrage teori 

omkring mediereception og medieeffekt, for netop at kunne undersøge forholdet mellem medier, 

samfund og individ. Følgende afsnit præsenterer således afhandlingens teoretiske ramme. 

 

4.1 Framing og agenda-setting 

Der findes umådelige mængder af litteratur, der gennem tiden har forsket i, hvorvidt og hvorledes 

virkeligheden kan ses som en social konstruktion (Carter, 2013). ‘Den litterære barre’ blev allerede 

sat tilbage i 1966, hvor de to sociologer Peter Berger og Thomas Luckmann (1966) i “The Social 

Construction of Reality” adresserede kommunikationens rolle i relation til sproget i sociale 

organisationer (Carter, 2013). Ifølge Berger og Luckmann (1966), er det helt centrale argument, at 

sprog i sig selv ikke blot bruges af mennesker som et middel til kommunikation; sprog tjener 

ligeledes det formål at definere menneskeheden. Sociologen, Michael Carter, uddyber Berger og 

Luckmanns ståsted på følgende måde: “The central theme is that language is not only used by 

human beings as a means of communication, but it also serves as a defining aspect of humanity. 

The ability to develop language systems (verbal and nonverbal) is a unique factor that separates 

human beings from the animal kingdom” (Carter, 2013:2).  

 

Ifølge Berger og Luckmann, udgør sproget og menneskets evne til at kommunikere gennem 

symbolic objectification i virkeligheden en afgørende faktor for hele organiseringen af det sociale 

domæne, da hele vores samfund er bygget op omkring symboler og tegn (Berger & Luckmann, 
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1966). Med afsæt i Berger og Luckmanns teori er det essentielt at forstå de helt basale mekanismer 

for, hvordan meninger og holdninger konstrueres og deles, særligt fordi udviklingen af og 

forståelsen for sprogets vigtighed er kernen i et samfunds dialektik: “It ‘programs’ the channels in 

which externalization produces an objective world, objectifying it through language and the 

cognitive apparatus based on language. In other words, it orders the world into objects that are in 

turn ‘apprehended or seen as reality’” (Berger & Luckmann, 1966:66).  

 

Med andre ord; Berger og Luckmanns arbejde skabte det teoretiske fundament for framing og 

anerkendte virkeligheden som en social konstruktion, der modereres og defineres - særligt gennem 

medierne. 

 

4.2 Framing i medierne   

Research foretaget af G.E. Lang og K. Lang (1984) eksemplificerer Berger og Luckmanns teori 

omkring virkeligheden som en social konstruktion yderligere. Allerede tilbage i 1984 søgte Lang og 

Lang (1984) at udvide forståelsen for de moderne medier og mediernes evne til at påvirke seernes 

og dermed den brede befolknings virkelighedsopfattelse. De undersøgte derfor, hvordan fjernsynet 

som medie var, og stadig er, med til at forme menneskets opfattelse af virkeligheden gennem deres 

dækning af nyheder og begivenheder i samfundet:  

 

1) Television emphasizes close-up views creating a sense of familiarity with distant people 

and places. 2) Live event coverage gives viewers a sense of participation in public affairs. 3) 

Television pictures seems authentic to viewers. 4) Television coverage may provide a more 

complete picture of the event than any other media (Lang & Lang, 1984:26)  

 

Sagt på en anden måde, så var det for Lang & Lang allerede i 1984 klart, at mediernes fremstilling 

havde en unik evne til at forme perceptioner blandt sine seere. Det blev tydeliggjort, at medierne har 

en direkte indvirkning på befolkningens virkelighedsopfattelse, når de framer segmenter af 

virkeligheden og producerer billeder og budskaber, der tilsyneladende virker fuldendte. Mediernes 

dynamik introducerer ganske enkelt adskillige “filtre”, der skaber en opfattelsen af virkeligheden. 

(Carter, 2013)  
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I relation til indeværende speciale tages der derfor udgangspunkt i netop denne antagelse om, at 

frames kan anses som værende forskellige repræsentationer af meningssystemer. Vinkler 

konstrueres i vores hjerner (Berger & Luckmann, 1996) eller defineres af forskellige schemata for 

fortolkning (Goffman, 1974). Derfor findes det relevant at undersøge denne påvirkning nærmere 

ifm. danske nyhedsmediers framing af uligheden blandt mænd og kvinder på de danske 

ledelsesgange. Herunder med fokus på at afdække hvilken argumentation, der dominerer 

mediedebatten samt at undersøge, hvorvidt debatten i de danske medier i perioden februar 2018 - 

februar 2019 overordnet set har været domineret af kognitive, rationelle og logiske forklaringer eller 

emotionel argumentation.  

 

4.3 Robert Entman - Framing  

En af de mest citerede og prominente teoretikere indenfor feltet, framing, er Robert Entman, 

professor i medier og public affairs, som i særdeleshed beskæftiger sig med framing, selektion og 

salience. Entman (1993) arbejder ud fra teorien om, at salience er et helt centralt begreb ift. at 

forstå, hvordan framing virker. Ifølge Entman (1993) kan salience defineres ved, at dele af 

informationen gøres mere bemærkelsesværdig, meningsfuld og mindeværdig for modtager.  

 

Salience er et udtryk for, hvor synligt fremtrædende og vigtigt et emne vurderes at være i medierne. 

Men vigtighed er imidlertid et begreb, der kan være svær at definere for menigmand, hvorfor 

medierne, med deres selektion, framing og fremstilling af emner, er med til at at operationalisere, 

hvilke emner, der er “vigtige”. Omend vigtighed som begreb er forbundet med individuelle 

vurderinger og subjektive holdninger. Derfor opererer Entman (1993) også ofte med en lidt bredere 

definition på salience, som omhandler synlighed frem for vigtighed. I relation til medierne er det 

rimeligt at antage, at de emner, medierne selekterer, også er dem, de finder finder vigtige. 

Endvidere kan det dermed antages, at disse emner ligeledes tildeles mere spalteplads og opnår 

større synlig placering i mediedækningen.  

 

Denne forståelse af salience tilvejebringer dermed også muligheden for, at vi mere objektivt kan 

måle, hvor stor synlighed en given frame har haft og undersøge, hvor fremtrædende et emne er ift. 

et andet. Når salience øges, stiger sandsynligheden ligeledes for, at modtager opfatter og bearbejder 

informationen, som slutteligt lagres i hukommelsen (Entman, 1993).  
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Hertil opsummerer Entman essensen af framing på følgende måde:  

 

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of 

perceived reality and make them more salient in the communicating text, in such a way as to 

promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation and/or 

treatment recommendation for the item described (Entman, 1993:55)  

 

Entmans teori bygger på troen om, at frames spiller en helt central rolle for, hvad individer tænker 

på, hvordan de tænker om ‘det’, ligesom frames har en indvirkning på, hvilke udfordringer 

individer ser i samfundet, og ikke mindst, hvilke løsninger, de ser på givne samfundsproblemer 

(Entman, 1993).  

 

Der, hvor Entmans teori bliver særligt interessant for indeværende speciale, er i forbindelse med 

hans framing functions. Entman (1993) argumenterer for, at frames altid vil have mindst én af 

følgende fire funktioner: Define problems, diagnose causes, make moral judgments og/eller suggest 

remedies. Dette konceptualiserer Entman på følgende måde:   

 

Frames, then, define problems - determine what a causal agent is doing and costs and 

benefits, usually measured in terms of cultural values; diagnose causes - identify the forces 

creating the problem; make moral judgments - evaluate causal agents and their effects; and 

suggest remedies - offer and justify treatments for the problem and predict their likely effects 

(Entman, 1993:55) 

 

Hertil konkretiserer Entman (1993), at en sætning sagtens kan indbefatte flere framing-funktioner, 

ligesom en sætning på samme måde ikke nødvendigvis indeholder nogle af de ovennævnte framing-

funktioner. 

 

I relation til indeværende speciale er Entman derfor særlig relevant, fordi vi, som forskere, netop 

ønsker at undersøge, om framing har så stor en betydning og hvilken betydning har framing for 

problemfeltet i dette speciale? Betyder det noget, hvordan de danske nyhedsmedier vælger at frame 

kvinder i dansk topledelse? Og har disse frames en indvirkning på befolkningens opfattelse af, 

hvorvidt det er et vigtigt samfundsproblem eller ej, at Danmark rangerer på en 95. plads ud af 149 
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lande, når det kommer til repræsentation af kvinder på ledelsesgangene? (World Economic Forum, 

2018) 

 

Foruden at spille en gennemgående rolle i opgaven, er Entmans syn på framing særligt central i 

relation til indholdsanalysen samt de koder og argumenter, vi kan deducere os frem til på baggrund 

af resultaterne. I forbindelse med bearbejdelsen af resultaterne, tages der herfra udgangspunkt i 

Entmans teori omkring, hvordan frames virker, og hvilken indflydelse de har for meningsdannelse 

blandt modtagerne (Entman, 1993). Dog mangler der i Entmans (1993) teori fokus på forskellen i 

styrken af frames. Entman (1993) anerkender, at frames er et stærkt redskab til at fremhæve en 

bestemt holdning og ændre adfærd eller attitude hos modtagerne. Dog mangler der en skelnen 

mellem styrken af disse frames, hvorfor andre vinkler på framing er relevante at inddrage. 

 

4.4 Tematisk og episodisk framing 

Inden for de sidste par år har et nyere studie, der netop stiller skarpt på denne skelnen af styrken i 

framing, vundet indpas. Dette studie af Lene Aarøe (2011) undersøger styrken af frames, særligt i 

relation til, hvilke følelser bestemte frames vækker, og dermed hvor effektfuld den pågældende 

frame fremstår. Ifølge Aarøe (2011), er der foretaget talrig forskning, som fokuserer på frames og 

deres effekt på individer i samfundet. Der hvor framing-teorien endnu ikke dækker feltet, er i 

relation til hvorvidt, der er forskel på styrken af disse frames. Indtil nu er frames mere eller mindre 

blevet sidestillet med hinanden, men det interessante ved Aarøes undersøgelse er netop, hvordan 

frames kan variere i styrke. (Aarøe, 2011)  

 

Lene Aarøe benytter sig af Shanto Iyengars definition på frames, idet Iyengar opdeler generiske 

frames i to kategorier: Episodiske og tematiske frames (Iyengar, 1990).  

 

Episodiske frames dækker over nyhedshistorier, der favoriserer en isoleret forståelse af et emne og 

ser dem som enkeltstående begivenheder. Episodiske frames indeholder som oftest personaliserede 

detaljer, som forventes at vække flere følelser hos modtageren. Dette ses eksempelvis ved 

anvendelsen af personspecifikke cases i artikler, hvor der oftest indgår en høj grad af personlig 

holdning. (Aarøe, 2011) 
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Tematiske frames lægger omvendt op til en mere bred fortolkning af et tema, da det sættes i en 

større kontekst (Aarøe, 2011). Tematiske frames kommer oftest til udtryk gennem præsentation af 

resultater ved hjælp af figurer og statistikker. Et eksempel på en tematisk frame ses fx når en artikel, 

forholdsvist nøgternt, beskriver den historiske udvikling i antallet af kvinder i danske bestyrelser. 

Denne type frame forventes dermed at generere færre følelser hos modtageren (Aarøe, 2011).  

 

I denne afhandling inddrages Aarøes teori ift. at analysere og diskutere, hvorvidt emnet ‘kvinder i 

topledelse’ har været præget af argumentation af overvejende episodiske eller tematiske frames. Der 

er dog imidlertid andre faktorer end framing alene, som har en indflydelse på effekten af 

medieindhold. Derfor vil næste teoretiske afsnit tage udgangspunkt i Patti Valkenburg og Jochen 

Peter (2013) og deres teori ifm. Differential Susceptibility to Media Effects Model, der netop berører 

dette. 

 

4.5 Differential Susceptibility to Media Effects Model (DSMM) 

Valkenburg og Peter (2013) har udviklet Differential Susceptibility to Media Effects Model 

(DSMM), som er en ny, integreret model, der søger at forbedre forståelsen af medieeffekt. Modellen 

trækker på en lang række forudgående forskning på emnet, men argumenterer for, at der stadig 

findes huller i forskningen. Derudover har der, efter deres mening, været behov for en model, som 

på systematisk vis konceptualiserer både den betingede og ikke mindst den indirekte medieeffekt 

(Valkenburg & Peter, 2013).  

 

Valkenburg og Peter vil med deres model DSMM afdække 1) hvorfor nogle individer er mere 

modtagelige over for medieeffekt end andre, 2) hvordan og hvorfor medierne influerer disse 

individer og 3) hvordan medieeffekt kan både forbedres og modarbejdes. (Valkenburg & Peter, 

2013).  
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DSMM kan ses nedenfor: 

 

 
        Kilde: Valkenburg & Peter, 2013 

 

Ovennævnte model skelner mellem tre responsstadier: Cognitive, emotional and excitative. Disse 

stadier udgør linket mellem mediebrug og medieeffekt. Fremadrettet vil disse tre responstyper blive 

anvendt i deres oversatte form, hvorfor vi fremover oversætter til følgende: Kognitiv, emotionel og 

stimulerende.    

 

Valkenburg & Peter (2013) arbejder ud fra det, de selv betegner som the mixing console analogy. 

Denne terminologi arbejder ud fra, at mixerpulten udgøres af tre forskellige, justerbare sliders; én 

kognitiv, én emotionel og én stimulerende. Ifølge teorien omkring DSMM, er der nogle 

mediesituationer, hvor alle tre sliders er skruet helt op (Valkenburg & Peter, 2013). Valkenburg & 

Peter (2013) bruger selv eksemplet med en fodboldfan, der ser sit favorithold spille kamp i 

fjernsynet; i dette tilfælde antages det, at alle tre sliders er på sit højeste. Indtil det modsatte bevises, 

arbejdes der ud fra, at medieeffekten er størst og mere længerevarende, når; den kognitive slider, 

eller både den kognitive og den emotionelle slider, eller den stimulerende slider på mixerpulten er 

skruet helt op.   

 

Valkenburgs og Peters overordnede teori omkring medieeffekt vil blive anvendt i 

diskussionsafsnittet, hvorfor blot dele af DSMM og modellens fire teser bliver behandlet i dette 

speciale. Disse dele indbefatter proposition #1 og proposition #2, som vil blive diskuteret i relation 

til problemfeltet i nedenstående omfang:  
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I diskussionsafsnittet tages der primært udgangspunkt i proposition #1, som anvendes ift. at 

diskutere de prædisponerede faktorer, der har indflydelse på individets modtagelighed. Derudover 

inddrages proposition #2, hvor fokus er centreret omkring individets forskellige responsstadier, og 

den indvirkning disse måtte have på den egentlige medieeffekt.  

 

I relation til dette, vil vi også supplere med Daniel Kahnemans teori om hjernens system 1 og 2. 

Kahneman beskæftiger sig med den menneskelige psyke, hvorfor han er relevant at inddrage i 

forbindelse med en diskussion af, hvilke mentale processer, der ligger til grund for, at individer 

reagerer på medietekster på bestemte måder (Kahneman, 2011). Vi vil dog ikke benytte alle dele af 

Kahnemans teori og ej heller vil vi foretage en fyldestgørende analyse af de psykologiske processer, 

der opstår hos mennesker. I stedet vil Kahnemans syn på menneskets hjernekapacitet blive 

diskuteret i relation til, hvilken effekt mediebudskaber vil have på individer, alt afhængig af 1) hvor 

kompleks informationen er og 2) om denne information er i overensstemmelse med eller afviger fra 

eksisterende holdninger. Kahnemans teori skal på denne måde bidrage til en mere nuanceret 

diskussion samt med en mulig forklaring på effekten af dels framing, men også agenda-setting samt 

mediereception. 

 

Både framing samt medieeffekten, er derfor vigtige teoretiske komponenter i indeværende speciale. 

Den teoretiske ramme har dog ligeledes sit afsæt i agenda-setting, hvor teorien om framing også 

indgår. Dertil beskæftiger agenda-setting sig med dagsordener, og hvordan medierne er med til at 

påvirke disse. Samfundsdiskurser er med til at definere, hvad der sættes på agendaen. Ligeledes er 

det, der sættes på agendaen, med til at skabe samfundsdiskurser, hvilket også gør sig gældende, når 

det drejer sig om emnet kvinder i topledelse. Én af de mest anerkendte teoretikere inden for dette 

område er Maxwell McCombs, hvorfor følgende afsnit vil redegøre for agenda-setting samt forklare 

hvorfor teorien er relevant for denne afhandling.  

 

4.6 Maxwell McCombs - Setting the agenda  

Framing handler om tegn og narrativer (McCombs, 1997), men hvem sætter i grunden 

dagsordenen? McCombs er, som tidligere nævnt, en af de mest citerede teoretikere, når det drejer 

sig om framing og agenda-setting. McCombs er af den overbevisning, at medierne besidder en 
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enorm rolle, når vi taler om at sætte dagsordener: “Whatever the media do, they have an effect on 

the community they serve.” (McCombs, 1997:438).  

 

McCombs er af den overbevisning, at medierne gennem deres daglige nyhedsudvælgelsesproces 

samt måden, hvorpå de vælger at udstille nyhedsbegivenheder, jf. framing er med til at influere 

samfundets opfattelse af sig selv. Medierne er altså, ifølge McCombs, ualmindeligt magtfulde og i 

stand til at påvirke individer og samfund i langt højere grad end menigmand måske går og tror. 

McCombs beskriver mediernes indflydelse således: “Through their day-by-day selection and 

display of news stories, the news media influence a community’s picture of itself. The elements of 

this picture include our sense of identity as a community, the agenda of issues that we regard as 

priorities, and the perspectives that guide our thinking about these issues.” (McCombs, 1997:442) 

 

Med andre ord har medierne, ifølge McCombs, indflydelse på, hvad vi som individer tænker på, og 

ligeledes hvordan vi tænker om det. McCombs uddyber dette nærmere ifm. hans skelnen mellem tre 

typer af public agendas, som han beskriver på følgende måde: “...those issues which are personally 

most important; those issues discussed most often; and those issues perceived as important in the 

community”. (McCombs, 1997:91)   

 

Ifølge McCombs, har medierne derfor en umådelig stor magt over individet; og man kunne fristes 

til at diskutere, hvorvidt der overhovedet er tale om en fri vilje til, at man som individ er i stand til 

at vurdere, hvad det er, man opfatter som værende vigtigt? McCombs påpeger nemlig ligeledes, at 

der til trods for en skelnen mellem pressens agenda og TV-nyhedernes agenda, der afspejler “the 

agenda of the public”, hersker en tendens til, at nyhedsavisernes agenda oftest ender med at blive 

den offentlige agenda (McCombs, 2014). Det findes derfor relevant at dykke dybere ned i 

undersøgelsen af, hvorvidt der overhovedet er behov for en skelnen mellem tre typer af public 

agendas, hvis medierne via framing i virkeligheden har indflydelse på dagsordenen i en sådan grad, 

at de påvirker os til at beslutte, hvad vi diskuterer mest; jf. hvad vi tænker på, hvad vi, som 

individer, finder vigtigt, jf. hvordan vi tænker om det, og hvad, der har den største personlige 

betydning for os, jf. skaber kontekst, vi kan relatere til?  
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4.7 Mediedagsordenens tre niveauer 

Medieforskerne James Dearing og Everett Rogers tager udgangspunkt i McCombs’ teori om 

agenda-setting, men går yderligere i dybden med, hvordan befolknings- og mediedagsordenen 

påvirker elitære, politiske magter (Dearing & Rogers, 1996). De har identificeret de tre niveauer 

som: 

1. grad af agenda-setting (befolkningen) 

2. grad af agenda-building (medierne) 

3. grad af agenda-setting (politisk) 

 

Dearing og Rogers (1996) understreger, at de tre niveauer gensidigt påvirker hinanden. Den 

fremherskende diskurs blandt befolkningen og de agendaer, de ønsker at diskutere, kan findes ved 

at stille spørgsmål såsom: Hvad er problemet i dagens Danmark? Det, der optager debatten i 

befolkningen, og de issues som de finder problematiske, er helt naturligt det, som medierne ønsker 

at sætte på agendaen. Den politiske agenda beskriver Dearing og Rogers (delvist) som et svar på 

befolkningen og mediernes fremsatte issues. Det skal dog ikke forstås som en lineær proces fra a til 

b, hvor befolkningen påvirker medierne, der påvirker politikerne. Det er i ligeså høj grad en 

vekselvirkning, hvor også den politiske dagsorden påvirker, hvilke issues medierne samler op og 

dermed hvad befolkningen diskuterer. (Dearing & Rogers, 1996) 

 

Med dette afsæt søger vi, som forskere, derfor at benytte McCombs og hans teori om agenda-

setting til at foretage en mere dybdegående undersøgelse af, hvor central en rolle medierne spiller i 

relation til opgavens problemfelt. I indeværende opgave bruges hans teori derfor til at undersøge, 

hvad mediernes rolle er i relation til agenda-setting, og hvorledes de påvirker samfundsdiskurser. 

Der tages ligeledes udgangspunkt i McCombs’ teori om agenda-setting i forhold til at belyse, 

hvilken effekt nyhedsmedierne har i relation til at sætte kvinder i dansk topledelse på dagsordenen i 

det danske samfund, hvortil Dearings & Rogers (1996) skelnen mellem de tre niveauer inddrages.  

 

I relation til dette er, det samtidig relevant at inddrage det perspektiv, som Elisabeth Noelle-

Neuman præsenterede med sin teori, Spiral of Silence, i 1970’erne, om hvorledes dominerende 

holdninger i samfundet, er med til at fastholde bestemte holdninger. Dette vil følgende afsnit 

uddybe. 
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4.8 The Spiral of Silence 

Noelle-Neumans teorien bygger på antagelsen om, at mennesker konstant er opmærksomme på 

deres medmenneskers meninger og løbende tilpasser sig andres normer og adfærd. (Scheufele, 

2008) 

 

Dietram A. Scheufele (2008) beskriver Noelle-Neumans teori, hvilket er den tekst, som vi bygger 

vores forståelse ud fra. Spiral of Silence-modellen viser, at hvis man som individ besidder en anden 

holdning end den, majoriteten fremsætter, så vil man være tilbøjelig til at forblive tavs - hvorfor 

majoritetens holdninger netop vinder yderligere indpas i debatten. (Scheufele, 2008)  

Noelle-Neuman argumenterer for, at mennesker, der anser dem selv som værende en del af en 

minoritetsgruppe, er mindre tilbøjelige til at ytre deres holdning i det offentlige rum. Det resulterer 

i, at majoritetens stemme fremstår mere synlig, som den konsensusskabende moderator. (Scheufele, 

2008) 

 

Dette skaber en forstærkende spiral af opinion climates, hvor minoritetens modvillighed til at ytre 

sine holdninger leder til perceptual biases, der netop begunstiger majoriteten, og som over tid 

svækker minoritetens stemme. Konsekvensen af dette er, at minoritetens tavshed forstærker 

majoritetens stemme, hvorfor modstridende holdninger ikke kommer i spil. Slutteligt kan denne 

holdning så ende med at udgøre en social norm. (Scheufele, 2008) 

 

Sat i relation til indeværende speciale kan majoriteten sidestilles med de danske medier, hvor 

kvinder, og i særdeleshed kvinder som ønsker at avancere til topposterne, kan anses som værende 

minoriteten. Det er denne antagelse vi vil arbejde ud fra, når vi benytter denne teori i analysen og 

diskussionen, som en supplerende teori. 

 

For at kunne besvare problemformuleringens underspørgsmål om, hvilken mediereception kvinder, 

der aspirerer mod at avancere i dansk topledelse, oplever, ser vi det relevant at inddrage teori, der 

netop kan stille skarpt på dette aspekt, og det er her Kim Schrøders multidimensionelle model for 

modtagerreception er værdifuld at inddrage. Både framing-teori og agenda-setting, har fokus på 

dette, men uden at gå i dybden med de mekanismer, der ligger til grund for denne mediepåvirkning. 

Derfor vil følgende afsnit udgøre en præsentation af Schrøders multidimensionelle model: 
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4.9 Kim Schrøders multidimensionelle model 

Schrøder (2003) har udviklet en multidimensionel model, der kan bruges til at undersøge de 

væsentligste aspekter ved receptionen af tekster. Han tager udgangspunkt i David Morleys Hall-

model, men argumenterer for, at denne er for endimensionel. Schrøders model tager, som navnet 

også indikerer, udgangspunkt i flere dimensioner, frem for en procesmodel, hvor A påvirker B. Det 

enkelte aspekt skal i stedet forstås som en faktor, der griber betydningsdimensioner, som foregår på 

samme tid, eller næsten samtidig, i forbindelse med mediebrug. (Schrøder, 2003)  

 

Årsagen til, at der i denne afhandling undersøges reception med afsæt i Schrøders 

multidimensionelle model er, at vi, som forskere, søger et indblik i selve receptionen af udvalgte 

medieprodukter - i dette tilfælde de diskurser, der dominerer argumentationen i de 113 

nyhedsartikler. Modellens flere dimensioner bevirker, at vi systematisk kan få overblik over 

modtagernes opfattelse, til trods for receptionens kompleksitet. Schrøders multidimensionelle 

model udgør derfor et analytisk supplement i dette speciale, hvor der foretages en minianalyse ift. at 

undersøge receptionen af to konstruerede artikler blandt deltagerne ved vores to 

fokusgruppeinterviews.  

Schrøders fem dimensioner er opstillet i følgende model, hvor hver dimension uddybes forneden:  

 
Kilde: Schrøder, 2003:67 
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Motivation  

Denne dimension viser, at der i selve receptionen af et givent medieprodukt eksisterer et 

relevansforhold mellem modtager, modtagerens tolkningsramme og medieproduktets univers. Med 

andre ord, i hvor høj grad modtageren går op i den pågældende medieoplevelse fx i forhold til 

modtagerens interesse, erindring, identifikation og nysgerrighed.  

 

Forståelse 

Forståelses-dimensionen handler om, hvordan modtageren forstår medieindholdet. Schrøder skelner 

mellem en denotativ forståelse, ordets bogstavelige betydning, og en konnotativ forståelse, en 

værdiladet medbetydning. Dette kan benyttes til at analysere, hvorvidt forståelsen er i 

overensstemmelse med eller afviger fra afsenderens intenderede budskab.  (Schrøder, 2003) 

Desuden argumenterer Schrøder (2003) for, at den faktiske forståelse holdes op imod en pragmatisk 

defineret ‘foretrukken betydning’, såfremt det giver mening i analysen. Denne dimension benyttes i 

analysen af, hvordan fokusgrupperne forstår de to konstruerede artikler med hver deres frame.   
 

Konstruktionsbevidsthed 

Når Schrøder (2003) taler om konstruktionsbevidsthed som dimension, handler det om, hvorvidt 

modtageren udøver en form for kritisk bevidsthed over for medieindholdet eller ej; går indholdet 

lige ind, eller forholder modtageren sig bevidst kritisk? På samme måde handler det derfor også om, 

hvorvidt modtageren har en forståelse for hele produktionsprocessen og for, hvordan produktet er 

sammensat (Schrøder, 2003). Schrøder argumenterer for, at det handler om modtagerens sproglige 

bevidsthed, særligt ifm. faktagenrer (nyheder, aktualitet, dokumentar) og tekstens diskursive magt 

over brugeren - kan brugeren ses som et offer for budskabet eller som en medspiller til teksten? 

(Schrøder, 2003) 

 

Holdning 

Denne dimension beskæftiger sig med den subjektive holdning, modtageren har overfor et 

medieprodukts hovedbudskab. Dette kan være både positive og negative holdninger, eller i hvor høj 

grad modtager er enig eller uenig i medieproduktets budskab. Ifølge Schrøder (2003) hænger denne 

subjektive holdning sammen med, hvorledes modtageren vil opfatte selve teksten. Dog pointerer 

Schrøder (2003), at modtager oftest først bliver bevidst om denne holdning, når den er af negativ 

karakter. 
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Handling 

Dimensionen handler om, hvordan modtagerne bruger erfaringer og nyerhvervet viden i 

dagligdagen ift. både nære relationer, grupper og institutioner. Schrøder påpeger, at det i dagens 

medialiserede samfund slet ikke er muligt for modtagerne ikke at bruge disse erfaringer i deres 

sociale praksis. (Schrøder, 2003)  

 

Med gennemgangen af Schrøders multidimensionelle model, afsluttes hermed teoripræsentationen 

af framing og agenda-setting. Følgende afsnit udgør en præsentation af det diskursteoretiske 

ståsted, som i specialet benyttes som supplement til ovenstående. Da diskursteori kan benyttes - og 

forstås - på mange forskellige måder, søger følgende afsnit at præsentere det brede spektrum af 

diskursteorien samt at definere, hvilket diskursbegreb, vi læner os op ad. 

 

4.10 Diskursteoretisk overblik 

Inden for det diskursteoretiske felt findes der mange forskellige teoretikere, der udtaler sig om 

samfundsdiskurser i den ene eller anden form. For at kunne forstå disse forskelle og bedre begribe 

den kompleksitet, der ligger i diskursteori, indeholder afsnittet en kort gennemgang af de mest 

prominente diskursteoretikere. Afslutningsvist følger et afsnit, der sammenfatter hvordan 

Fairclough benyttes i relation til dette speciale. Dette med henblik på at tydeliggøre, hvordan vi 

benytter hans diskursteori. 

 

Mange diskursive tilgange har rødder i Foucaults tænkning, uanset om nogle måtte tage afstand fra 

dele af hans teori eller ej. Han har skabt et teoretisk afsæt, som andre skal kommentere på, 

modificere, kritisere og som minimum citere. (Jørgensen & Phillips, 1999) Fælles er dog, at flere af 

de mest anerkendte diskursteoretikere læner sig op ad Foucaults forståelse af diskurser, hvorfor det 

diskursteoretiske overblik påbegyndes med et afsnit, der ganske kort præsenterer hans teoretiske 

blik på diskurser.  

 

4.10.1 Michel Foucaults teoretiske blik på diskurser  

Inden for næsten alle diskursanalytiske retninger er Foucault blevet en figur, hvis perspektiv andre 

diskursteoretikere gerne skal forholde sig til i deres arbejde. Foucault var den filosof og teoretiker, 
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der for alvor satte diskursteori på dagsordenen. Særligt er Foucault kendt for at være den, der satte 

gang i diskursanalysen, bl.a. ved at udvikle teori, begreber og udføre en række empiriske 

undersøgelser.  

 

Foucault definerer en diskurs på følgende måde: “...The term discourse can be defined as the group 

of statements that belong to a single system of formation…” (Foucault, 2002a/1969:121). Foucaults 

definition på diskurs følger den generelle socialkonstruktivistiske præmis om, at den tilegnede 

viden ikke blot afspejler virkeligheden. Sandheden er i stedet en diskursiv konstruktion, hvor 

forskellige vidensregimer dominerer og udpeger, hvad der gælder som værende sandt eller falsk. 

Foucaults diskursteori er en del af det, der traditionelt betegnes som hans ‘arkæologiske fase’. Det 

han er kendt for, inden for det diskursanalytiske felt, er hans primære interesse i at undersøge og 

arkæologisk afdække, hvorfor nogle udsagn i et samtalerum accepteres som værende 

meningsgivende og hermed sande i en bestemt historisk epoke, når andre ikke gør. (Jørgensen & 

Phillips, 1999) 

 

4.10.2 Diskursteoretiske tilgange  

Fælles for de fleste diskursanalytiske tilgange, herunder bl.a. Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

samt Norman Fairclough er, at de alle tilslutter sig Foucaults syn på, at diskurser er noget, der er 

forholdsvist regelbundet; noget, der sætter og angiver grænserne for, hvad der giver mening 

(Jørgensen & Phillips, 1999). Denne fælles tilslutning betyder ligeledes, at der sker en anerkendelse 

af, at der i samfundet findes grænser for, hvad individer har mulighed for at italesætte. På samme 

vis tilslutter de sig også allesammen Foucaults idé om, at sandheden i vid udstrækning er noget, 

som skabes diskursivt. (Jørgensen & Phillips, 1999) 

 

Ifølge de kritiske diskursanalytikere, er diskurs noget konstitueret, der også afspejler det 

videnskabsteoretiske ståsted. Men på én og samme tid ses diskurser også som noget konstituerende. 

Ifølge kritisk diskursteori bidrager diskurser dermed ikke blot til at forme eller omforme sociale 

strukturer og processer i samfundet, men afspejler dem også. Diskurs står derved i et dialektisk 

forhold til andre sociale dimensioner. (Jørgensen & Phillips, 1999)  
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Med andre ord: Diskurser skaber os, og vi skaber diskurser. Dette skal forstås således, at dem, der 

skaber diskurser, er påvirket af det, der sker i samfundet. Men samfundet er også påvirket af dem, 

der skaber diskurser. Det er med afsæt i den kritiske diskursteori, vi vælger at forstå diskurser i 

indeværende speciale. (Jørgensen & Phillips, 1999) 

 

Set som et konkret kontinuum kan Laclau og Mouffes (1985) poststrukturalistiske teori placeres 

som den ene yderlighed; et diskursteoretisk ståsted, hvor diskursen anses som værende fuldt ud 

konstituerende for vores verden. Modsat findes Althusser (1999) som den anden yderlighed, hvor 

diskurs opfattes som noget konstitueret, der blot er spejlinger af andre sociale mekanismer; fx ved et 

lingvistisk analysefokus, hvor tekstens konstruktion og den mere semantiske analyse af ord er af 

grundlæggende betydning. Midt derimellem placeres Faircloughs kritiske diskursanalyse, jf. 

nedenstående illustration. 

 

Illustration 1 - Analytisk fokus  

 
Kilde: Jørgensen & Phillips (1999), egen tilvirkning  

 

Fælles for alle ovennævnte teoretiske tilgange er, at udøvelsen af den diskursive praksis - diskursen 

- anses som værende en social praksis, som er med til at forme den sociale verden (Jørgensen & 

Phillips, 1999). Det, som overordnet set adskiller Faircloughs kritiske diskursanalyse fra fx Laclau 

og Mouffe er, at han skelner mellem diskursiv praksis og anden social praksis. Modsat Fairclough, 

anser Laclau og Mouffe (1985) alle praksisser som værende diskursive (Jørgensen & Phillips, 

1999). Fairclough (1992) har både sit analytiske fokus på det samfundsmæssige perspektiv og det 

nære tekstniveau. Hans teori udspringer af, at tekster - både skrift, tale, billeder m.m. - udspiller sig 
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i tæt relation til de omgivelser, de konsumeres i, dvs. det samfund, teksten er en del af (Fairclough, 

1992).  

 

Den kritiske diskursteori er funderet på en tese om, at sproget er et redskab for magt, hvor det 

gennem sproget er muligt at skabe forandring (Fairclough, 1992). Det centrale formål med den 

kritiske diskursteori er derfor også at kortlægge de forbindelser, som hersker mellem sprogbrug og 

den sociale praksis. Derfor fokuserer Fairclough også særligt på de diskursive praksissers rolle, 

hvorfor teorien indebærer en undersøgelse af forholdet mellem kommunikative begivenheder og 

diskursordener. 

 

4.10.2.1 Kommunikative begivenheder og diskursordener  

Diskursteorien opererer med to grundbegreber: Diskurs og det diskursive felt. Diskurs kan betegnes 

som navnet på den enkelte entydige betydningsfastlæggelse, hvorimod det diskursive felt betegner 

alt det, der ikke kan findes plads til i den enkelte diskurs (Jørgensen & Phillips, 1999). Med afsæt i 

Foucault, indføres der i kritisk diskursteori et begreb midt imellem de to grundbegreber; en såkaldt 

diskursorden. Dette betegner Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips på følgende måde: 

“‘Diskursorden’ betegner så et socialt rum, hvor forskellige diskurser delvist dækker det samme 

terræn, som de konkurrerer om at indholdsudfylde på hver deres måde” (Jørgensen & Phillips, 

1999:69)  

 

Relationen mellem en enkelt diskurs og “alt det udenom” kan efterfølgende inddeles i yderligere tre 

begreber; diskurs som grundbegreb dækker fortsat over strukturering af et vist domæne i givne 

situationer. Den enkelte diskurs struktureres altid ved at ekskludere andre betydningsmuligheder. 

Disse betydningsmuligheder ses som det “generelle ydre” og defineres som det diskursive felt. En 

diskursorden er dermed en betegnelse for, når to eller flere diskurser hver især søger at etablere sig 

inden for samme arena; diskursordenen som begreb angiver derved navnet på et domæne, hvor der 

potentielt eller faktisk dannes et område for diskursiv konflikt (Jørgensen & Phillips, 1999).  

 

Med afsæt i Faircloughs kritiske diskursteori, beskriver Jørgensen & Phillips begrebet diskursorden 

på følgende måde: “Diskursordner er summen af alle de genrer og diskurser, som er blevet brugt 

inden for en social institution eller et socialt domæne” (Jørgensen & Phillips, 1999:83). 
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Diskursordener dækker derfor over et arenabegreb, hvor der udgydes en “kamp” mellem 

diskurserne. På samme måde arbejdes der også her ud fra et syn om, at forholdet mellem alle 

kommunikative begivenheder indgår i et dialektisk forhold med diskursordener; diskursordener bør 

frem for alt ses som en form for systemer, der både er med til at forme, men som også formes af 

konkrete tilfælde af sprogbrug.  

 

Med andre ord, udgør diskursordener både struktur og praksis, da måden hvorpå samfundet benytter 

diskurser og genrer som ressourcer i kommunikationen på sin vis er styret af diskursordener; en 

ramme, der er med til at lægge begrænsninger på, hvad man kan sige, hvad der er det rigtige at 

gøre. Diskursordener er altså med til at definere normstrukturer i samfundet (Jørgensen & Phillips, 

1999). På samme tid har individer ligeledes mulighed for at påvirke diskursordenen; individers 

kreative sprogbrug kan være med til at ændre diskursordenen, hvis de trækker på genrer og 

diskurser på en ny måde, eller hvis de anvender diskurser og genrer fra andre diskursordener. 

Diskursordener kan derfor være foranderlige, hvis diskurser og genrer, som tilhører en anden 

diskursorden, iværksættes (Jørgensen & Phillips, 1999).  

Med afsæt i Faircloughs diskurstankegang, vil følgende afsnit kaste et blik på hans teori samt 

belyse, hvorledes vi vælger at benytte den i denne afhandling.  

 

4.10.2.2 Norman Faircloughs kritiske diskursteori  

Ifølge Fairclough, skal diskursbegrebet reserveres til tekst, tale og andre semiologiske systemer, 

eksempelvis gestus og mode (Fairclough, 1992). Fairclough er af den overbevisning, at den 

diskursive praksis indgår i en form for dialektisk samspil med andre sociale praksisser, som 

derigennem former og konstituerer hinanden; nogle sociale fænomener fungerer altså efter andre 

logikker end diskurserne og må derved også undersøges ved hjælp af andre redskaber end de 

diskursanalytiske (Fairclough, 1992). Sådanne sociale fænomener kan eksempelvis være 

økonomiske logikker eller andre former for institutionaliseringer (Jørgensen & Phillips, 1999).  

 

Sidstnævnte er også et af de områder, hvor Fairclough adskiller sig fra Foucaults synspunkter. For 

til trods for, at Fairclough har fundet stor inspiration i den foucauldianske diskurstankegang, så 

eksisterer der alligevel områder, hvor de to teoretikeres perspektiver adskiller sig. Ifølge Fairclough 

(1992), vægter Foucault strukturer over individet. Konsekvensen heraf er, at vi, som sociale 

individer i samfundet, bliver gjort til hjælpeløse subjekter i den overordnede samfundsstruktur 
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(Jørgensen & Phillip, 1999). Dette er langt fra lig med Faircloughs (1992) egen diskursfilosofi; han 

mener, at diskurser ikke kun bør ses som en repræsentation af den verden, vi, som individer, indgår 

og lever i. En diskurs navngiver verden, i lige så høj grad som diskurser konstitueres af verden og 

skaber sociale identiteter (Fairclough, 1992).  

 

Det overordnede perspektiv på diskurstankegangen har Fairclough dog videreført fra Foucault, som 

netop var den første, der introducerede idéen om, at samfundsdiskurser sætter rammerne for, 

hvordan vi som individer bruger sproget til at italesætte ting.  

 

4.10.2.3 Norman Faircloughs tredimensionelle model for kritisk diskursanalyse  

Ifølge Fairclough (1992), er ethvert tilfælde af sprog en social praksis og bør ligeledes ses som en 

kommunikativ begivenhed, der består af tre forskellige dimensioner: 1) Tekst, 2) Diskursiv praksis 

og 3) Social praksis.  

 

I den overordnede analyse er alle tre dimensioner afhængige af hinanden, til trods for at de stadig 

analyseres hver for sig. I analysen af de forskellige dimensioner tydeliggøres det, at Faircloughs syn 

på dimensionerne er dialektisk; dimensionerne er indbyrdes påvirkelige, og den diskursive praksis 

bør ses som bindeleddet mellem 1. niveau (tekst) og 3. niveau (social praksis). (Fairclough, 1992).  

 

Dimension 1 - Tekst  

Beskrivelsen af tekstdimensionen i sin tredimensionelle model henter Fairclough direkte fra den 

britiske sprogforsker og professor i lingvistik, Michael Halliday (Fairclough, 1992). Halliday (1978) 

refererer til tekst som værende både det skrevne såvel som det talte. Denne dimension underbygger, 

at Fairclough interesserer sig for lingvistikken og det helt tekstnære niveaus betydning for 

sprogbrugets fortolkning og opfattelse. Fairclough (1992) argumenterer hertil for, at den kritiske 

diskursanalyse, som han præsenterer den, indebærer en detaljeret analyse af en lille mængde tekst, 

og at store mængder af tekst ikke er velegnet til specielt det tekstnære analysetrin.  

 

I indeværende speciale finder vi det relevant at undersøge en større mængde af artikler i forbindelse 

med vores indholdsanalyse, da vi er af den overbevisning, at en lille mængde artikler ikke på 

samme måde giver et lige så retvisende billede af hvilke diskurser, der dominerer samfundet. Derfor 

er Faircloughs tekstnære analyse trin ikke velegnet til netop dette speciales formål, hvorfor vi finder 
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det mere relevant at benytte Faircloughs diskursteori, i henhold til at belyse sociale og diskursive 

praksisser. 

 

Dimension 2 - Diskursiv praksis  

Den mellemste dimension i Faircloughs tredimensionelle model til kritisk diskursanalyse indeholder 

den diskursive praksis. Det er på dette niveau, processer relateret til tekstens produktion og 

konsumption afdækkes. Analysen af den diskursive praksis er derfor centreret omkring, hvordan og 

hvorvidt tekstens forfattere trækker på allerede eksisterende, konkrete genrer og diskurser i 

tekstproduktionen. På samme måde fokuseres der i denne dimension på, hvordan tekstens 

modtagere gør brug af forhåndenværende genrer og diskurser i forbindelse med tekstafkodning og 

fortolkningen af den givne tekst. (Fairclough, 1992) 

 

Dimension 3 - Social praksis  

Det tredje og sidste niveau i Faircloughs model indebærer den sociale praksis. Denne del af 

modellen fokuserer på den bredere sociale struktur. En analyse af den sociale praksis har til formål 

at afdække det sociale domæne, som den kommunikative begivenhed både er bestemt af og 

ligeledes bestemmende for (Fairclough, 1992). Fairclough (1992) betegner den sociale praksis som 

den ‘ikke-diskursive’ praksis; denne dimension kan derfor ikke udelukkende anskues ved hjælp af 

diskursteori alene, hvorfor dette niveau i Faircloughs tredimensionelle model bør begribes gennem 

anvendelsen af anden relevant teori.  

 

Faircloughs dialektiske syn på diskurs tydeliggøres gennem arbejdet med denne tredimensionelle 

model, da alle tre dimensioner er gensidigt påvirkelige og ligeledes alle bør inddrages i en konkret 

diskursanalyse af en given kommunikativ begivenhed. Den diskursive praksis udgør bindeleddet 

mellem tekstniveau og den sociale praksis, idet alle diskursive praksisser ikke udelukkende er 

lingvistisk manifesteret, men også bør ses som et socialt fænomen. (Fairclough, 1992) 

 

Ideologi, hegemoni og magt  

I den sociale praksis diskuterer Fairclough ligeledes diskurs som et begreb, der sættes i relation til 

ideologi. Ifølge ham, skal ideologi forstås som ‘betydning i magtens tjeneste’, ligesom han ser 

ideologier som betydningskonstruktioner, der alle bidrager til at opretholde, reproducere og/eller 

transformere dominansrelationer (Fairclough, 1992).  
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Fairclough er udpræget socialist og adskiller sig yderligere fra de tidligere nævnte teoretikere ved, 

at han ikke afskriver den marxistiske tradition. Han er derfor også af den overbevisning, at en 

kritisk diskursanalyse bør begynde med en social indignation over noget (Fuglsang & Olsen, 2004), 

ligesom han kun betegner magt som noget positivt, hvis det gavner de svageste i samfundet 

(Fairclough, 2008). Fairclough betegner derfor ikke kun dominansmønstre som noget produktivt, 

men som noget, der også kan være en tvangskraft; hvis én social gruppe underlægges en anden, fx 

hvis kvinder underlægges mænd på de danske ledelsesgange (Jørgensen & Phillips, 1999).  

 

I relation til ovenstående beskæftiger Fairclough sig ligeledes med magtbegrebet; de diskurser, der i 

samfundet bliver set som ideologier, er på én og samme tid også dem, der bidrager til enten at 

opretholde, reproducere eller ændre magtrelationerne i det givne samfund. Denne proces relaterer 

sig til Faircloughs hegemoni-begreb; i indeværende speciale kan dette danne afsæt for analysen af, 

hvordan diskursiv praksis indgår i en større social praksis, hvori der indgår magtrelationer. Ifølge 

Fairclough, er hegemoni ikke blot et spørgsmål om dominans, men bør mere ses som en 

forhandlingsproces, hvor der skabes betydningskonsensus (Fairclough, 1992). Dette syn på magt og 

dominans vil vi belyse nærmere i første del af diskussionsafsnittet i kapitel 3. 

 

4.10.2.4 Hvordan Fairclough benyttes   

Indeværende speciale benytter Faircloughs diskursteori som supplerende teori, da forskningsfokus 

her er på de diskursive praksisser, der er med til at konstruere verdensbilledet i samfundet, men 

samtidig også på den rolle, som sådanne diskursive praksisser spiller i forhold til at fremme 

bestemte sociale gruppers interesser. Der er derfor også foretaget et aktivt valg om ikke at følge 

Faircloughs tredimensionelle metode trin for trin, men derimod drage teorien ind, hvor det findes 

relevant. Derudover ligger hans syn på diskursteori latent i baggrunden gennem hele specialet og 

anvendes som et pejlemærke for, hvordan vi forstår diskurser, frem for en direkte 1:1 analyse.  

 

Et konkret eksempel på, hvordan vi læner os op ad Fairclough, ses idet, han fokuserer på, hvordan 

diskurser skaber forandring. Problemformuleringen i denne afhandling bygger på en antagelse om, 

at diskurser i danske nyhedsmedier kan spille en rolle i manglen på kvindelige ledere i dansk 

topledelse. Den rolle og den kontekst samfundsdiskurserne bliver tildelt er, at de kan forandre eller 
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fastholde noget - og netop dette perspektiv er det, der i indeværende speciale lægger op til brugen af 

kritisk diskursteori. Ifølge Jørgensen og Phillips, er diskurser nemlig både med til at skabe og 

forandre den sociale verden, vi befinder os i:  

“Det er centralt i Faircloughs tilgang, at diskurs er en vigtig form for social praksis, som både 

reproducerer og forandrer viden, identiteter og sociale relationer, herunder magtrelationer, og som 

samtidig formes af andre sociale praksisser og strukturer” (Jørgensen & Phillips, 1999:77)  

 

Fairclough definerer teorien som en retning, der har til formål at undersøge følgende:  

 

De ofte uigennemsigtige årsags- og determinansforhold mellem (a) diskursive praksisser, 

begivenheder og tekster, og (b) bredere sociale og kulturelle strukturer, relationer og 

processer, [...] hvordan sådanne praksisser, begivenheder og tekster fremkommer og er 

ideologisk formet af magtrelationer og kampe om magt, [... og] hvordan 

uigennemsigtigheden i disse relationer mellem diskurs og samfund selv er en faktor, der 

sikrer magt og hegemoni (Jørgensen & Phillips, 1999:75)  

 

Som forsker, der undersøger diskurser, er man ofte selv fast forankret i netop de diskurser, man 

undersøger og analyserer. Og under alle omstændigheder er forskeren altid forankret i en eller 

anden diskursiv strukturering. Selvom arbejdet med diskurser i samfundet hele tiden går ud på at 

distancere sig fra disse diskurser og ‘vise dem som de er’, så findes der i denne teoribygning ikke 

noget håb om, at det er muligt at komme ud af diskurserne og ej heller sige den rene sandhed. For 

som tidligere nævnt, er sandheden altid en diskursiv konstruktion, jf. det socialkonstruktivistiske 

paradigme.  

 

Specifikt for indeværende speciale rettes blikket derfor mod framing og mediernes rolle i relation til 

ideologier og magt, ‘common-sense’ og agenda-setting. Herigennem søger vi, som forskere, at 

undersøge, hvorvidt de diskurser, der uddrages på baggrund af Faircloughs diskursive dimensioner, 

spiller sammen med mediernes brug af framing og agenda-setting.  

 

For at besvare problemformuleringen fyldestgørende fokuseres der i relation hertil på undersøgelsen 

af reception og måden, hvorpå modtagere opfatter en given medietekst, jf. Schrøders (2003) 

multidimensionelle model. Denne receptionsanalyse foretages i relation til begge 
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fokusgruppeinterviews med formålet at finde frem til, hvordan modtagerne konsumerer og fortolker 

tekster på baggrund af forskellige diskurser og diskursordener, jf. framing og agenda-setting.  

 

4.10.3 Mediernes diskursorden 

Da indeværende speciale netop har sit udgangspunkt i at undersøge medierne og deres måde at 

videreformidle indhold på, vurderes det relevant kort at berøre mediernes diskursorden. Mediernes 

diskursorden kan fx ses som et udtryk for en mere eller mindre fast form for magtstruktur, som bl.a. 

dikterer arten og omfanget af forskellige sproglige valg, jf. genrer og diskurser, som er “tilladte” og 

anses som værende acceptable som kommunikative ressourcer i det pågældende sociale rum. Men 

mediernes diskursorden er ligeledes også med til at fastsætte de rammer, og dermed også 

begrænsninger for hvem, der er en del af det enkelte diskursfællesskab. (Jørgensen & Phillips, 

1999) 

 

Med dette teoretiske udgangspunkt, kan vi, som forskere, “afsløre” den diskursive praksis; med 

afsæt i indholdsanalysen og resultaterne fra fokusgruppeinterviewene søger vi at afkode det billede 

af virkeligheden, som medierne videregiver og herunder kortlægge, hvordan medierne vælger at 

præsentere verden i mediebilledet. I forbindelse hertil vurderes Faircloughs kritiske diskursteori 

som værende et passende teoretisk supplement, der kan benyttes til at belyse de diskursive 

tendenser i mediebilledet. Særligt fordi hans syn er kritisk forstået på den måde, at der her tages 

udgangspunkt i at “afsløre” den diskursive praksis’ rolle i det sociale rum, som indebærer ulige 

magtforhold (Jørgensen & Phillips, 1999). Med afsæt i Faircloughs teoretiske syn på diskursordener 

og kommunikative begivenheder, fokuseres der i indeværende speciale primært på det sociale 

domæne, der udspiller sig mellem de enkelte aviser og avisernes læsere; altså den danske 

befolkning. I forbindelse hertil berører denne opgave primært området omkring mediernes 

diskursorden og konsekvenserne ved de kommunikative valg, medierne gør sig.   
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5.0 Afgrænsning 

Specialet afgrænser sig til at undersøge diskursive praksisser med afsæt i konceptuel framing frem 

for en lingvistisk, tekstnær analyse. Der foretages derfor ikke en decideret diskursanalyse, men i 

stedet en indholdsanalyse med afsæt i diskursteori. Dette valg er truffet, da det gør os i stand til at 

anskue fremherskende diskurser i en bredere, samfundsrelateret kontekst samt pege på tendenser. 

Da indeværende speciale har til formål at undersøge de samfundsmæssige diskurser, der dominerer 

det danske mediebillede i relation til problemfeltet ‘kvinder i dansk topledelse’, afgrænses specialet 

til at fokusere på delelementer inden for den diskursive praksis. Der foretages derfor ikke en 

særskilt analyse af opbygningen af tekster og hvordan indhold transformeres, ligesom der ligeledes 

afgrænses fra at analysere intertekstuelle kæder. I stedet er indholdsanalysen med til at afdække den 

diskursive praksis og det virkelighedsbillede, som de danske nyhedsmedier videregiver i forbindelse 

med emnet ‘kvinder i dansk topledelse’. Herigennem kan vi kortlægge, hvordan verden bliver 

repræsenteret gennem sproglig argumentation, herunder framing, og i sidste ende bestemme, om 

nyhedsartiklerne, som kommunikative begivenheder, er med til at reproducere eller transformere 

den sociale dimension.  

 

Empirisk afgrænses der ift. tid, da de udvalgte artikler er publiceret i perioden fra februar 2018 - 

februar 2019. Denne afgrænsning er foretaget for at give en retvisende og samtidig overskuelig 

klynge af empiri. Der er ligeledes foretaget et valg om at søge på ordene kvindekvoter og 

kønskvoter. Andre relevante søgeord kunne eksempelvis have været ligestilling, øremærket barsel 

eller topleder, men afgrænsningen er foretaget for at indkapsle essensen; nemlig problematikken om 

underrepræsentationen af kvinder i topledelsen. De førnævnte alternative søgeord dækkede over et 

mere bredt syn på feltet, som bevæger sig for langt væk fra det undersøgte fænomen, hvorfor disse 

er fravalgt. 

 

Ifølge McCombs (2014) er lige præcis nyhedsaviserne den type medie, der er lig agenda-setting, 

hvorimod han betegner fx TV-udsendelserne som spotlighting. Derfor afgrænser vi os til skrevne 

nyhedsmedier, både trykte og online artikler, hvorfor TV-nyheder og sociale medier ekskluderes i 

denne afhandling. 
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6.0 Delkonklusion 

Indeværende speciale tager således udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske- og 

poststrukturalistiske paradigme, da måden, vi italesætter fænomener på, anses for at være sociale 

konstruktioner, som dannes i interaktionen mellem individer. Derfor anses måden, hvorpå medier 

framer fænomener på, ligeledes som en social konstruktion. For at undersøge, hvorledes mediernes 

framing påvirker den danske offentlighed, udgør indholdsanalysen af medieartiklerne og de to 

kvalitative fokusgruppeinterviews metoden for empiriindsamlingen. På baggrund af denne empiri, 

udarbejdes der en indholdsanalyse af de 113 artikler og de transskriberede fokusgruppeinterviews 

med udgangspunkt i projective-content kodningstilgangen, som beskrevet af Potter og Levine-

Donnerstein (1999). For at effektivisere og strømline kodningen benyttes NVivo.  

 

I det følgende afsnit vil specialets bærende teoretikere blive opsummeret samt hvor de enkelte 

teoretikere vil være mest fremherskende.  

 

Entmans (1993) framing-teori benyttes som et gennemgående teoretisk udgangspunkt for analysen 

ift. at belyse fremherskende framing-funktioner. Entmans teori suppleres hertil af Rogers’ og 

Dearings (1988) syn på framing, ligesom sidstnævntes teori omkring de tre forskellige niveauer af 

agenda-setting anvendes til analyse af vekselvirkningen mellem medierne og offentligheden i 

relation til dette speciales problemfelt. Hertil drages der i både analysen og i diskussionsafsnittet på 

McCombs’ (1977; 1997; 2014) teori om agenda-setting. I relation til dette suppleres der ligeledes 

med Noelle-Neumans (Scheufele, 2008) Spiral og Silence teori, for yderligere at analysere og 

diskutere, hvorledes magtrelationer i samfundet har en indflydelse på majoritetens holdning i 

samfundet. Iyengars (1990) teori om episodic og thematic frames med afsæt i Aarøes (2011) syn på 

disse, benyttes ligeledes til at analysere samt diskutere hvorledes medierne framer ‘kvinder i 

topledelse’. 

 

Derudover inddrages diskursteori med afsæt i Fairclough (1992), hvor særligt ideologi, hegemoni 

og ‘common sense’-begrebet analyseres og diskuteres i forhold til de magtstrukturer, der eksisterer 

mellem medierne og offentligheden i relation til specialets problemfelt.  

Som et analytisk supplement foretages der en minianalyse med afsæt i Schrøders (2003) 

multidimensionelle model omkring mediereception. Schrøders teori anvendes ift. at analysere, 
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hvordan fokusgruppedeltagerne forstår de to konstruerede artikler. Sidst, men ikke mindst benyttes 

Valkunburgs og Peters (2013) DSMM-model, i en diskussion med henblik på, at belyse andre 

årsager til medieeffekt og dermed hvorfor og hvorledes individer påvirkes. 

 

Med denne opsummerende gennemgang, afsluttes det teoretiske ståsted samt metodiske tilgang og 

videnskabsteoretiske udgangspunkt for afhandlingen. Næste kapitel vil tage udgangspunkt i 

analysen af resultaterne fra den indsamlede empiri. 
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7.0 Analyse og resultater  

Som tidligere nævnt spiller medierne en stor rolle ift. hvilke emner, der er på agendaen; medierne er 

med til at kaste lys på udvalgte emner, mørklægge andre og dermed opbygge en dagsorden i 

medielandskabet, som vurderes relevant for offentligheden. I teorien bør der dog fokuseres på det 

skel, der hersker mellem pressens agenda og på the agenda of the public; fremadrettet betegnet som 

offentlighedens agenda. Rent praktisk spiller medierne dog så stor en rolle, at de emner, de bringer 

på deres agenda som oftest også ender på offentlighedens dagsorden (McCombs, 1977).  

 

Vi har, som tidligere nævnt, fundet frem til 113 artikler baseret på søgeordene kønskvoter og 

kvindekvoter. Alene mængden af artikler er med til at synliggøre, at der er en fremherskende diskurs 

inden for ligestilling og kvinder i topledelse. For at kunne besvare indeværende speciales 

problemformulering, vil vi nu dykke ned i hvilke argumenter, der benyttes, når medierne skriver om 

kvinder i topledelse. Dette særligt med henblik på at besvare følgende underspørgsmål: Hvordan 

frames problematikken i det danske mediebillede?  

Både denne analyse af artiklerne samt analysen af de transskriberede fokusgruppeinterviews er 

indholdsanalyser, hvorfor det findes nødvendigt at foretage en begrebsafklaring. Fremadrettet vil 

analysen af artiklerne derfor blive refereret til som indholdsanalysen, og indholdsanalysen af de 

transskriberede interviews vil fremadrettet blive omtalt som fokusgruppeinterviews.  

 

I følgende afsnit vil de primære resultater fra både indholdsanalysen og de to 

fokusgruppeinterviews blive præsenteret og analyseret i relation til hinanden. 

 

7.1 Baggrund 

Indholdsanalysen i indeværende speciale er, som nævnt, udarbejdet på baggrund af 113 artikler. 

Disse artikler er alle blevet kategoriseret på baggrund af en artikelprofil. Denne artikelprofil 

kategoriserer artiklerne ift. forfatterens køn, mediet og mediets geografiske dækning. 
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Tabel 7 - Artikelprofil 

 
Ovenstående tabel viser de demografiske karakteristika for de 113 artikler, der danner baggrund for 

det videre analysearbejde af indholdsanalysen. Helt overordnet belyser artikelprofilerne, at der 

blandt de udvalgte artikler hersker en forholdsvis ligelig kønsmæssig fordeling, ligesom artiklerne 

er distribueret bredt nationalt i 46 forskellige medier. Dette antages at være en indikator for, at 

debatten vedrørende underrepræsentation af kvinder i dansk topledelse er et emne af national 

interesse. Dette underbygges ligeledes ved, at de fire medier, der hyppigst publicerede artikler 

omkring emnet i perioden februar 2018 - februar 2019 udgøres af følgende nationalt dækkende 

medier:  

1. Berlingske med 14 artikler.  

2. Børsen med 11 artikler.  

3. Politiken og Jyllands-Posten med 7 artikler hver. 

 

Fælles for alle ovenstående medier er, at de, foruden at udgøre Danmarks mastodonter inden for 

nyhedsmedier, også alle kræver abonnement for at tilgå den fulde artikeldatabase. Det antages, at 

der ved betalingsartikler ligger en vis mængde research bag det skrevne arbejde, hvilket både højner 

troværdighed og faglighed. Derudover antages det, at det er alment kendt, at netop disse fire aviser, 

har en vis tyngde, der på tværs repræsenterer et bredt politisk spektrum. Artiklerne i 
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indholdsanalysen repræsenterer derfor en bred medieportefølje, der primært domineres af de fire 

troværdige mastodonter på nyhedsscenen og derudover er de resterende 74 artikler bredt fordelt på 

både regionale og lokale nyhedsmedier samt fagmedier og magasiner. Grundlaget for indeværende 

indholdsanalyse favner derfor den brede danske befolkning, hvilket højner indholdsanalysens 

generaliserbarhed.  

 

Med denne baggrundsindsigt, vil det følgende afsnit indbefatte en præsentation og analyse af de 

primære kodningsresultater fra indholdsanalysen samt de to fokusgruppeinterviews. 

 

7.2 Kategorier 

Som tidligere beskrevet i metodeafsnittet, har vi systematiseret de argumenter, der benyttes i 

artiklerne og med samme fremgangsmåde ligeledes kategoriseret argumenterne fra 

fokusgruppeinterviewene. Dermed har vi nu et overblik over, dels hvor der findes sammenfald 

mellem de to analyser, dels hvor de adskiller sig fra hinanden. I nedenstående tabel ses en oversigt 

over, hvorledes de forskellige kategorier er fordelt.  

 

Tabel 8 - Kategorioverblik  

 
 

Kigges der særskilt på indholdsanalysen, fordeler kategorierne sig på følgende måde, når de 

krydsrefereres med perspektiv og vinkel:  
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Figur 1 - Indholdsanalyse (alle kategorier) 

 

 

 

Med dette overblik in mente, findes det relevant kort at berøre følelser i relation til framing, inden 

analysen fortsættes med afsæt i de mest fremtrædende resultater. Følelser og framing behandles 

derfor i nedenstående afsnit.  

 

7.3 Følelser og framing  

I relation til den indsamlede empiri er det, i indeværende speciale, tydeligt, at mediedebatten 

omkring underrepræsentationen af kvinder i dansk topledelse bærer præg af en høj grad af følelser, 
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idet 88 ud af 113 artikler er domineret af et emotionelt perspektiv. Som tidligere nævnt, foregår 

framing retorisk gennem bevidst selektion, som afsenderen af kommunikationen definerer (Entman, 

1993). Men i relation hertil peger nyere forskning på, at der er forskel på styrken af frames. 

Begrebet frame strength og betydningen heraf er helt essentiel, da det netop handler om at forstå de 

underliggende psykologiske mekanismer, som har en indflydelse på, i hvor høj grad en frame rent 

faktisk influerer offentlighedens holdninger. (Aarøe, 2011) 

 

I indholdsanalysen er der ikke kodet efter episodiske og tematiske frames. Dog har vi kodet efter, 

hvorvidt tonen (perspektivet) i argumenterne er overvejende emotionel eller kognitiv. Undersøges 

det nærmere, hvad disse kategorier indeholder, kan der argumenteres for, at der eksisterer stor 

lighed mellem Iyengars (1999) beskrivelse af frames og vores perspektiv-kategori; i indeværende 

speciale arbejdes der derfor videre med udgangspunktet, at episodiske frames minder om det 

emotionelle perspektiv, ligesom der på samme måde ses en sammenhæng mellem tematiske frames 

og det kognitive perspektiv. Der kan derfor drages paralleller til Iyengars begreber, hvorfor vi 

nedenfor søger at uddybe argumentationen herfor.  

 

Et eksempel på et argument, der er kodet med en kognitiv tone ses nedenfor:  

 

Særligt i de største danske selskabers bestyrelser (C20 og Large Cap) er der gennem de 

sidste 10 år sket et markant løft i andelen af kvinder, så knap hvert tredje bestyrelsesmedlem 

nu er en kvinde. Dette skyldes, at danske virksomheder i høj grad følger anbefalingerne om 

god selskabsledelse, herunder at fremme mangfoldighed gennem rekruttering af kvinder og 

udlændinge samt til dels de seneste års politiske fokus, hvor den danske lovgivning har 

fungeret som en god ramme for arbejdet med at få stadigt flere kvindelige talenter frem til 

bestyrelsesposterne (Vrang, 2018)  

 

Ovennævnte udtalelse oplyser læseren om fakta, der dækker over en bred vifte af information om 

udviklingen af kvinder i topledelse. Denne er som nævnt kodet som et kognitivt perspektiv, men 

passer ligeledes ind under en tematisk frame, idet den forholder sig til den brede kontekst, hvori 

problematikken udspiller sig og inddrager statistik. 
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Modsat den tematiske frame, er det i særdeleshed i debatindlæg, kronikker og artikler, at vi finder 

episodiske frames. Disse typer af tekster er kendetegnet ved at indeholde mange argumenter, som er 

kodet til at have en emotionel tone.   

 

Denne emotionelle tone vil oftest manifestere sig som en personlig ytring, hvilket bl.a. ses gennem 

brugen af modalitet, fx ‘jeg synes’ og ‘jeg tror’, hvor case-personer udtrykker en personlig 

holdning:  

 

Jeg synes, at kvinder har en tendens til at tale sig selv ned. Det er derfor, der er færre 

kvinder i erhvervslivet. Vi får ikke bragt os selv ordentligt i spil [...] Jeg tror ikke, det er 

sværere for kvinder end for mænd at komme frem i revisionsbranchen. Hvis man yder den 

indsats, der skal til, kommer man også frem, uanset det køn, man har. Men det har været en 

fordel for mig selv at kunne se op til andre, der har været i samme båd som mig, forklarer 

Mette Holy Jørgensen (Hugger, 2018) 

 

Fokuseres der specifikt på citatets sidste sætning, er Mette Holy Jørgensens udtalelse et udtryk for 

en personlig oplevelse, der er karakteristisk for de emotionelt-kodede referencer; der tales ud fra 

egen referenceramme, hvorfor udtalelserne naturligvis læner sig op ad konkrete personlige 

oplevelser, begivenheder og tanker. Dette bevirker samtidig, at modtager med stor sandsynlighed 

bedre vil kunne relatere sig til samt identificere sig med anekdoter frem for tal og statistikker. Mette 

Holy Jørgensen, partner hos PwC, udtrykker en frustration over én bestemt vinkel på 

problematikken; at kvinder taler sig selv ned. Dette underbygger hun med en personlig fortælling 

om, hvordan hun selv er kravlet til tops på trods af sit biologiske køn. Der skabes dermed nærhed og 

kommunikativ kontakt, idet den personlige argumentation er med til at aktivere læserens følelser. 

Argumentet står derfor som et klart eksempel på en episodisk frame. Fremadrettet analyseres 

perspektiverne emotionel og kognitiv med episodiske og tematiske frames som ligestillede begreber. 

 

Episodiske og tematiske frames eksisterer side om side, men der er dog forskel på, hvordan de to 

frame-typer rent lingvistisk er opbygget samt graden af indflydelse, de har på modtageren. Ifølge 

Aarøe (2011) lyder tesen; når graden af emotionelle reaktioner hos modtageren intensiveres, 

antages episodiske frames at opnå en større indflydelse end tematiske frames. Hvilken effekt det har 
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på offentligheden, at der i mediedebatten er en klar overvægt af episodiske frames, vil vi uddybe 

nærmere i diskussionen. 

 

7.4 Biologi  

En helt central kategori, der dominerer argumentationen i indholdsanalysen, er biologi.  Overordnet 

set indeholder 68 ud af de i alt 113 artikler biologi-koden, svarende til ca. 60%, ligesom denne 

kategori også dominerede samtalen i fokusgruppeinterviewene, hvor 63 udtalelser ud af 314 (ca. 

20%) er centreret omkring den overordnede argumentation omkring biologiske synspunkter.  

 

I indholdsanalysen ses en klar tendens, når der tales om begrænsning - i de fleste tilfælde er denne 

nemlig krydsrefereret med biologi. I 35 artikler, svarende til ca. 31%, blev der benyttet argumenter, 

som fokuserede på det kvindelige køn som en begrænsende faktor. Dette skal forstås således, at 

kvinders biologiske køn vurderes som værende en hæmsko i at avancere til tops i virksomheder. 

Derudover er det tydeligt, at tonen er overvejende emotionel frem for kognitiv, når tonen 

krydsrefereres med biologi, som nedenstående figur illustrerer:  

 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 82 af 231 

Figur 2 - Indholdsanalyse (kode: biologi) 

 
Blandt andre bruges argumenter såsom, at mænd og kvinders hjerner er forskellige, at mænd 

besidder bedre lederegenskaber i kraft af deres biologiske køn; modsat kvinder, som er bedre egnet 

til at yde omsorg og empati. Denne påstand ses bl.a. tydeliggjort i følgende citat af Emil Bang 

Hansen fra Jyllands-Posten: “Mænd interesserer sig psykologisk set mest for ting og systemer, hvor 

kvinder omvendt mest interesserer sig for mennesker og følelser. Det forklarer, hvorfor vi 

prioriterer og vælger forskelligt. Det vil vi altid gøre”. (E. B. Hansen, 2019) Samme syn på 

biologien som årsag til underrepræsentationen af kvinder i dansk topledelse ses i en artikel skrevet 

af Frederik Armbjørn, der blev publiceret i Weekendavisen i 2018:  
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For det andet er de fleste unge kvinder generelt ikke interesserede i en krævende karriere 

som naturforskere, da de, modsat mænd, foretrækker en normal hverdag med tid til børn, 

sex og søndagens dramaserie. Denne kvindelige vægtning af balance og fritid forklarer 

også, hvorfor der - trods matriarkalske kvindekvoter m. m. - er meget få kvindelige 

topledere, præsidenter og nobelprismodtagere. Disse prestigiøse poster besættes mest af 

myreflittige, magthungrende mænd, som opgiver familieliv og fritid i den nådeløse kamp om 

stjernestatus. De færreste kvinder er gale nok til at vælge en sådan livsstil, men det 

medfører ikke, at de er mindre talentfulde eller dummere end mænd (Ambjørn, 2018) 

 

Derudover ses der ved krydsningen mellem biologi og begrænsning, at kvinder, i kraft af deres evne 

til at bære børn, sættes ud af spillet om de få pladser på toppen af dansk erhvervsliv. I artiklen, “Tid 

til våbenhvile”, fra Weekendavisen, beskriver Dorte Heurlin, hvordan de biologiske begrænsninger 

er fast forankret i vores samfund: “Kvinders livsløn og pension er lavere end mænds, på grund af 

kvinders barselsperioder og deltidsansættelse. Mænd arbejder til gengæld mere, når de bliver 

fædre. Disse forskelle kan der gives økonomiske og kulturelle – og også biologiske! – forklaringer 

på, og de skal selvfølgelig diskuteres – uden moralisme” (Heurlin, 2018) 

 

På samme måde italesættes det i Politiken, hvor Jossi Steen-Knudsen argumenterer for, hvordan 

lønforskellen mellem mænd og kvinder har rødder i, at det er kvinder, der føder børn og de deraf 

afledte familiemæssige beslutninger:  

 

Hvad angår lønforskellen mellem mænd og kvinder finder et nyt studie baseret på danske 

data, at løngabet i høj grad skyldes beslutningen om at få børn. Børn giver anledning til en 

permanent kile imellem forældrenes indkomst, så moderen ti år efter at have født sit første 

barn i gennemsnit har en indkomst, der er 20 procent lavere end faderens. Forfatterne bag 

studiet finder, at børn – og de deraf afledte familiemæssige beslutninger – kan forklare 80 

procent af lønforskellen mellem mænd og kvinder (Steen-Knudsen, 2018) 

 

Ovenstående citater indikerer, at der hersker en samfundsdiskurs, som peger på biologi som en 

fysiologisk begrænsning for kvinders vej til toppen.  

 

Samme indikation findes i fokusgruppeinterviewene; følgende anekdote af Elisabeth indkapsler fint 
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ét af de argumenter, der kan belyse biologi som en begrænsende faktor. Her er argumentationen i 

særdeleshed centreret omkring de følelser og tanker, som respondenterne forbinder med at være 

kvinder i den fødedygtige alder; helt central er frygten for at blive valgt fra til en stilling, alene fordi 

de, som kvinder, er dem, der rent fysisk skal gennemgå en potentiel graviditet: 

 

 Jeg går helt bevidst på min arbejdsplads og snakker ikke særlig meget om, at jeg har en 

 kæreste. Jeg snakker overhovedet ikke om, at sådan... at jeg da på et eller andet  

 tidspunkt godt kunne tænke mig at få børn, og at der faktisk ikke er så lang tid til, at jeg 

 synes, det giver mening (Agnes siger "ja" hen over). Hver gang, der er nogen som  

 nævner børn, så er jeg sådan helt som (siges karikeret) "Gud ej, haha". Altså, virkelig 

 virke så barnlig som jeg overhovedet kan over for folk, fordi jeg bare tænker, det altså... 

 hvis der er nogen der ved det, ville de vælge mig fra på det…”4  

 

Males der med den helt grove pensel, kan det antages, at der hersker en form for ‘moderskabsstraf’ 

i forlængelse af denne diskurs inden for biologi og begrænsning. Denne påstand bakkes op af nyere 

dansk forskning foretaget af Henrik Kleven, Camille Landais og Jakob Egholt Søgaard (2018), som 

netop peger på, at kvinder “straffes” for at føde børn i det danske samfund.  

 

Holdes ovenstående resultater op imod et isoleret fokus på vinklerne begrænsning og mulighed i 

henhold til fokusgruppeinterviewene, fordeler disse sig med en 50/50 fordeling; henholdsvis 23 

udtalelser har fokus på biologi som en mulighed og 23 udtalelser har fokus på biologi som en 

begrænsning. Fordelingen kan ses illustreret i nedenstående figur. 
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Figur 3 - Fokusgruppeinterviews (alle kategorier)  

 

Grafen ovenfor er i sig selv interessant, da den vidner om, at fokusgruppedeltagerne anvender 

biologi som deres mest dominerende argumentation, når de besvarer spørgsmål om kvinder i 

ledelse. Når grafen holdes op imod resultaterne fra indholdsanalysen, vidner denne dog om en 

yderst interessant tendens; grafen underbygger nemlig, at fokusgruppernes omdrejningspunkt er 

domineret af selvsamme argumentation, som artiklerne i indholdsanalysen afspejler. Dette indikerer 

derfor, at der er en sammenhæng mellem det, der italesættes i mediernes og det, som skaber dialog 

mellem mennesker.  

 

Dette underbygger, at medierne, som tidligere nævnt, besidder en dagsordensættende funktion i 

samfundet, hvorfor der også ofte ses en tendens til, at øvrige samfundsaktører skeler til mediernes 

dagsorden, som derved ender med at agere overordnede pejlemærker (Rogers & Dearing, 1988). Ift. 
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Rogers & Dearings (1988) inddeling af agenda-setting, bliver det her tydeligt, at medierne udøver 2. 

grad af agenda-building, som påvirker fokusgruppedeltagerne, der her udgør en stikprøve, med 

henblik på at anskue påvirkningen i lyset af offentlighedens mening, 1. grad af agenda-setting. 

Denne kan dog også vendes om, for som Rogers & Dearing (1988) ligeledes understreger, så drejer 

det sig om en vekselvirkning; det kan ligeså vel være, at det er offentligheden, der anser biologi 

som værende et presserende issue, som medierne derfor vælger at omtale. Hvorvidt det var hønen 

eller ægget, der kom først i dette tilfælde, er ikke noget, vi finder svar på, ligesom det heller ikke er 

relevant for specialet at dykke ned i. Derimod er det interessant at se, at denne påvirkning, som 

Rogers & Dearing (1988) beskriver, helt tydeligt står frem i dette tilfælde og dermed demonstrerer 

den magt, medierne besidder, når de vælger at omtale specifikke issues.   

 

Korrelationen mellem indholdsanalysens argumentation og samtaleemnerne i 

fokusgruppeinterviewene er altså ikke overraskende set i lyset af Rogers & Dearings teori.  

Et konkret eksempel på dette udspillede sig bl.a ifm. fokusgruppeinterviewene, hvor respondenterne 

blev bedt om at reflektere over årsagerne til den manglende ligestilling på ledelsesgangene i det 

danske erhvervsliv. Indledningsvist blev respondenterne præsenteret for, at Danmark rangerer på 

plads nr. 95 ud af 149 lande, når det drejer sig om fordelingen mellem kønnene på toplederposter i 

erhvervslivet (World Economic Forum, 2018). 

 

Her drejede respondenterne øjeblikkeligt samtalen ind på biologi-diskursen som værende årsag til, 

at der endnu ikke hersker ligestilling blandt topposterne i Danmark. Oda ytrer eksempelvis:  

 

Og man kan sige, bliver jeg så sat ud af gamet - bare én gang, to gange, tre gange? Hvor 

der kan han jo fungere og fortsætte sin karriere og præstere. Så på den måde, så tror jeg 

også bare, der ligger rigtig meget rent biologisk, at du ikke bare kan lave om på, at det er 

kvinder, der føder børn. Og at det første halve år, så er det svært at være... altså, du skal 

være der for dit barn5 

  

Betragtes dette argument ud fra Entmans (1993) teori om framing, kan der ligeledes argumenteres 

for, at biologi, som en begrænsende faktor for kvinder, lægger sig op ad det, han definerer som 

diagnose causes. Denne form for framing ses bl.a. i de fremhævede citater fra artiklerne og 
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fokusgruppeinterviewene; fx når det faktum at kvinder føder børn anvendes som forklaring på, 

hvorfor der hersker en overrepræsentation af mænd i danske topstillinger. På denne måde søger 

medierne at påvirke modtagerne til at anse menneskers biologiske køn som en årsag til 

problematikken og ikke blot få offentligheden til at tale om et givent emne, eller tale ind i en mere 

løsningsorienteret diskurs.  

 

Før vi dykkere videre ned i analyse af de resterende kategorier, er det relevant først at kigge 

nærmere på de to konstruerede artikler, som netop er framet ud fra biologi kategorien. Dette med 

henblik på at belyse hvorledes en medietekst opfattes af en given modtager. 

 

7.4.1 Schrøders multidimensionelle model 

Ifm. fokusgruppeinterviewene, konstruerede vi to artikler, der blev skrevet med hver sin frame: 

Biologi som begrænsning og biologi som mulighed. Dette dels for at starte en samtale omkring 

biologi-diskursen, men i ligeså høj grad for at teste, hvorvidt de to artikler, som havde samme emne, 

men forskellig frame, ville påvirke receptionen hos modtagerne. De konstruerede artikler baserer 

sig på udsagn hentet fra artiklerne i indholdsanalysen og kan findes i bilag 3.  

 

Følgende afsnit udgør en minianalyse af receptionen af disse to konstruerede artikler, der blev 

præsenteret for fokusgruppedeltagerne. Analysen tager afsæt i Schrøders (2003) multidimensionelle 

model for mediereception.  

 

Motivation 

Vi har udvalgt respondenter til fokusgrupperne på baggrund af deres køn, alder og 

uddannelsesmæssige baggrund. Desuden er respondenterne gjort opmærksomme på, at 

fokusgruppeinterviewet omhandlede ledelse. Det antages derfor, at deltagerne har en vis 

nysgerrighed og interesse inden for emnet, ligesom der på denne måde skabes en form for 

samhørighed blandt gruppen qua deres demografiske fællestræk. På baggrund af dette, vurderes 

motivationsdimensionen til at være moderat til høj.  
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Forståelse  

En foretrukken betydning ville i vores tilfælde være, at respondenterne taler ind i samme primære 

diskurser, som artiklerne er framed efter. Derfor ‘burde’ respondenterne, efter klassisk teori om 

receptionsanalyse fra blandt andre Stuart Hall (1973), tale ind i biologi/mulighed-diskursen, når de 

præsenteres for artikel 1 og vice versa med artikel 2, der omhandler biologi/begrænsning. I særligt 

én af fokusgruppeinterviewene, fortæller Ellen om personlige erfaringer fra sin tid som 

pædagogmedhjælper og sine oplevelser om opdragelsens betydning for børns (og voksnes) senere 

forståelse af køn: “Øh, jeg bed mærke i til sidst, at der stod. "Hvis jeg kan bruge min kvindelighed 

til at komme fremad, indtil der bliver tidlige institutionelle strukturer, hvor uligheden efter min 

mening opstår, så spiller jeg kvindekortet én gang til". Og så kommer jeg til at tænke på der, hvor 

jeg arbejdede i børnehaven...”6. I forlængelse heraf drejer gruppens dialog sig naturligt ind i en 

tematik, der omhandler kultur. Betyder det så, at vi forkaster idéen om en foretrukken betydning? 

Nej. Men vi forholder os til, at medietekster ikke kan stå alene i påvirkningen af diskurser. 

Samfundets sociokulturelle praksisser indgår på lige vilkår, ligesom også personlige erfaringer og 

oplevelser indgår i vekselvirkningen om at danne en forståelsesramme af verdenen.  

 

Forståelsen kan her opdeles i to: den konnotative og den denotative. Fokusgrupperne taler nemlig 

ind i tematikken om biologi, der er omdrejningspunktet for begge artiklerne.  

“Det hun nævnte omkring de rent biologiske ting, det giver så meget mening og jeg synes, at det 

kunne være helt fantastisk, at man måske sådan i samfundet kom frem med nogle kurser.”. 

Undersøges denotationen nærmere, er det interessant, hvad emnet egentlig afføder af fælles 

forståelse blandt grupperne.  

 

Følgende dialog er et uddrag, som repræsenterer en tendens, der sås tydeligt i begge 

fokusgruppeinterviews; nemlig at begrebet ligestilling har taget overhånd, ligesom respondenterne 

har en oplevelse af, at ordet ligestilling i sin rene denotative betydning refererer til, at vi alle skal 

være ens. Kvinderne i fokusgruppeinterviewene føler sig provokerede over idéen om, at vi alle skal 

være ens. I stedet ønsker de at få frataget enhver form for fordele og reagerer negativt på tanken om, 

at kvinder kan drage nytte af deres køn og spille ‘kvindekortet’ på arbejdsmarkedet:  

 
 -Ja, altså jeg synes også hun har en god pointe i det her med, at vi snakker så meget om, 
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at ligestilling og mænd og kvinder, vi skal bare være ens og alt muligt. Men vi tænker faktisk 

ikke over, at der er forskelligheder og at man også kan tænke over det, og at det egentlig kan 

bruges på en god måde og det synes jeg, hun siger rigtig godt og sådan noget. 

 

 -Det er en god pointe, hun har. Men øhm, det er også som om alt det her ligestilling, det 

 har også bare taget lidt overhånd. 

 

 -Så det du tænker er, at det her med ligestilling har taget lidt overhånd?  

 

 -Ja. 

 

 -Altså jeg kan mærke, når hun skriver "kvindekortet", det pisser mig af.7  

 
Derudover finder de et fælles ståsted i, at de alle er imod kvoter. De er af den overbevisning, at 

kvoter er med til at gøre kvinder til ofre og ønsker langt hellere at blive valgt på deres talent frem 

for køn. Det bliver især tydeligt i følgende udtalelse fra Oda, som de andre respondenter erklærer 

sig enige i: 

 

 Det vil sige du siger, at du spiller kvindekortet, så betyder det jo, at jamen så er jeg  kvinde og 

derfor, så prøver jeg at benytte mig af nogle fordele eller noget jeg kan have i forhold til, at vi 

skal have kvindekvoter... og så gør jeg et eller andet. Ved du hvad? Så holder du dig selv fast i 

det. (de andre deltagere siger "ja" henover og erklærer, at de er enige)8 

 
Til spørgsmålet om hvorvidt der findes en foretrukken betydning, kan det derfor konkluderes, at det 

gør der. Forståelsen er dog ikke denotativt afledt af de frames, som artiklerne er blevet konstrueret 

med afsæt i. Dette ses bl.a. ved artiklen framed som biologi + mulighed, hvor samtalen mellem 

respondenterne ikke udelukkende drejer sig om den konkrete frame; altså mulighederne knyttet til 

de biologiske køn. Fokusgruppedeltagerne har forskellige holdninger til de præsenterede 

argumenter, hvilket ligeledes gør sig gældende ved artiklen, der blev framed med biologi som en 

begrænsende faktor. Forståelsen er altså ikke direkte denotativt sidestillet med de konstruerede 

artikler, hvorfor der ikke kan afdækkes en direkte “kanylesammenhæng” (Sepstrup & Øe, 2013) 
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mellem artiklernes intenderede budskab og modtagernes foretrukne betydning.  

 

Til gengæld er det tydeligt, at artiklerne formår at skabe en fælles konnotativ forståelse blandt 

modtagerne. De tematikker, artiklerne taler ind i, afleder nemlig nye samtaler, bl.a. om 

kvoteproblematikken. Herigennem formår deltagerne at nå til enighed om fx at være imod kvoter, 

og det er netop denne, der udgør den foretrukne betydning blandt begge fokusgrupper.  

 

Konstruktionsbevidsthed  

I forlængelse af ovenstående, kan respondenternes konstruktionsbevidsthed også knyttes hertil. 

Denne relaterer sig til, hvorvidt modtageren anses som med- eller modspiller til det intenderede 

budskab. I begge fokusgruppeinterviews herskede der forskellige holdninger til artiklerne. Der blev 

ikke skabt én primær foretrukken betydning. I stedet udfordrede respondenterne, på kritisk vis, både 

(den fiktive) journalist og case-person: “Jeg synes, at hun har en sådan lidt aggressiv tone, eller 

tilgang, som irriterer mig. Øhm... Jeg bliver ikke helt fanget ind af hendes ord. Men hvornår er den 

fra, den her artikel? 19? 18?”9 

 

Det er en væsentlig pointe, at respondenterne alle befinder sig inden for det akademiske felt, eller 

for nyligt har gjort, hvorfor de netop er vant til at forholde sig kritisk til tekster. Det kan derfor med 

forholdsvis stor sikkerhed antages, at konstruktionsbevidstheden havde været anderledes, såfremt 

den demografiske sammensætning af grupperne også havde været en anden. 

 

Holdning 

Den subjektive holdning til de framede artikler er hverken udpræget negativ eller positiv. Derimod 

ses der respondenter ved begge fokusgruppeinterviews, som både tilslutter sig og tager afstand fra 

artikel 1 og 2. Det er ydermere tydeligt, at alle kender til debatten og på trods af, at de muligvis ikke 

har fundet deres personlige holdning og ståsted, så påvirker det respondenterne, når framingen er af 

negativ karakter. Derigennem bliver det netop tydeligt for dem, hvad de ikke tilslutter sig.  

 

Et eksempel er, da den fiktive case-person ytrer sig om at spille ’kvindekortet’, som føromtalte 

afsnit berører. Deltagerne danner hurtigt en fælles konsensus om, at de ikke, i kraft af deres køn, bør 

stilles forrest i køen. Lige såvel deler de en fælles holdning om, at mænd ikke må få deres kvaliteter 
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underkendt i kraft af deres køn: “Og er en mand ikke ligeså kvalificeret? (Flere deltagere siger 

bekræftende "mhm" samtidig med)”10. Schrøder (2003) beskriver, at den subjektive holdning til 

tekstindhold altid vil ledsage den specifikke tekstoplevelse, men den bliver først tydelig, når den 

netop er af negativ karakter, som det også ses her.  

 

Handling  

Denne dimension i Schrøders (2003) multidimensionelle model omhandler, hvordan modtageren 

bruger medieindholdet i sin dagligdag efterfølgende. Da ovennævnte artikler blev konstrueret med 

det specifikke formål at undersøge konkrete frames i relation til biologi-diskursen, og derfor ikke, 

med henblik på at undersøge modtagerens efterfølgende handlinger, er der ikke blevet udarbejdet en 

post-test, der undersøger netop denne dimension.  

 
Baseret på dette faktum vil det dog afslutningsvist være naivt at drage den konklusion, at medierne 

har formået at påvirke offentligheden, blot fordi fokusgruppedeltagerne snakker om biologi som en 

begrænsning og som en årsag på problematikken. Det er ikke muligt at påvise alene på baggrund af 

vores analyse. Dog peger dette mod en tendens, hvor vi om ikke andet kan påpege, at der er en 

sandsynlighed for, at den måde medierne har framed biologi på, har påvirket modtagerne, hvorfor 

deltagerne i fokusgruppen netop talte ind i samme diskurs. 

 

7.5 Talent   

Under fokusgruppeinterviewene anvendte respondenterne 17 gange argumenter, der relaterer sig til, 

at ledelse er kønsneutralt (ca. 5,5%). Her drejede argumenterne sig om, at det handler om det 

enkelte individs talent og evner til at lede, og dermed ikke om kønnet.  

 

Det er tydeligt, at talent-kategorien anskues fra en positiv vinkel, da denne 5 gange er blevet kodet 

sammen med mulighed, modsat 0 gange som en begrænsning. Dette er ikke overraskende i og med, 

at talent dykker ned i netop det udviklingspotentiale, der ligger i at fremavle den bedste leder - 

uanset om den bedste kandidat til jobbet måtte være en mand eller kvinde.  
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Samme tendens gør sig gældende i indholdsanalysen, hvor 42 artikler, svarende til ca. 37%, brugte 

argumenter med omdrejningspunktet, at ledelse er kønsneutralt. Her argumenteres der også for, at 

det dermed ikke handler om kønnet, men om at bringe flere talenter i spil og udnytte talentmassen 

bedre.  

Dette kan bl.a. understreges ved hjælp af følgende citat, hvor Mikala Larsen, HR-direktør i Nestlé, 

udtaler sig til DI.dk: “Hvad nu, hvis man slet ikke tænker i hverken mænd eller kvinder, men i stedet 

på, om vores ledere og medarbejdere har interessante kvalifikationer og en stærk personlighed? 

Behøver man så kønskvoter, ligestillingspolitikker og andet? Det mener vi ikke.” (Dansk Industri, 

2018) 

 

Derudover fremhæver iværksætteren Maria Prohazka i et interview med Berlingske, at det netop 

ikke bør handle om det biologiske køn, men om den individuelles kompetencer: “Frem for at tænke 

i kvindelige og mandlige dyder bør man udelukkende kigge på vores egenskaber. Og så er nogle 

kvinder, og nogle er mænd” (Persson, 2018). 

 

Ovennævnte citater indikerer, at der i mediebilledet hersker en konsensus om, at ledelse helt 

overordnet set bør handle om, at den bedste kandidat får jobbet; dvs. at talentmassen udnyttes til 

fulde uden undtagelser. Dette er ligeledes en diskurs, der er gennemgående i 

fokusgruppeinterviewene. Nedenstående citat, er et eksempel på, hvorledes fokusgruppedeltagerne 

snakkede om kønsneutrale CV’er, og hvordan det netop bør handle om kompetencer og det enkelte 

individs talent frem for køn: 

 

Og det handler om dynamik, det handler ikke bare om "Er det en mand eller en kvinde?" 

Det handler om de mennesker, der er på det hold, du kommer ind på allerede. Er der overtal 

af mænd eller kvinder, så vil de måske gerne have en af det andet køn, bare for at avancere 

det lidt. Men det kunne være spændende, hvis ikke man gjorde det. Men så kunne man sige, 

at det ville man kigge på bagefter, når de kommer fra samtale. Og så ville man måske blive 

overrasket over nogle, som man ikke ville have taget ind, hvis ikke det var11  

 

Denne måde at frame emnet på tilkendegiver, at talent endnu ikke er et parameter, der alene 

benyttes som målestok for en kandidats egnethed. Dette antages derfor at betyde, at talent bør være 
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den eneste målestok, men vidner dog om, at dette ikke er realiteten på nuværende tidspunkt. Selvom 

talent frames som en mulighed for kvinders evne til at avancere i danske virksomheder, anes der 

samtidigt negative undertoner, hvor man med rette kunne stille spørgsmålet; jamen bliver kvinder 

ikke allerede bedømt på deres kompetencer - og hvis nej, hvorfor så ikke det? 

 

7.6 Ubevidst bias  

 

Man bidrager jo med sin erfaring og de kompetencer, man har. Ikke fordi man har et 

bestemt køn. Derfor mener jeg, at debatten på kønskvotering er rigtig uheldig. For man 

ender med en situation, hvor de andre medlemmer vil stille sig selv spørgsmålet; sidder hun 

her, fordi hun er kvinde, og vi skal nå et måltal - eller sidder hun her, fordi hun er den bedst 

kvalificerede. Det synes jeg er ærgerligt, for det kan udhule autoriteten (Bach-Laursen, 

2018) 

 

Sådan formulerer Christina Uldal Harpsøe, økonomidirektør i Munck Gruppen, det i et interview 

med Fyens.dk. 

 

Ovenstående citat lægger, som tidligere beskrevet, vægt på, at det er talent frem for køn, der bør 

være det afgørende, når den rette kandidat vælges. Men er det overhovedet muligt for en leder at 

udvælge den rette kandidat udelukkende baseret på de bedste kvalifikationer? Flere forskere peger 

på det, der kaldes for ubevidst bias, som en uundgåelig faktor, der spiller en afgørende rolle for de 

beslutninger, vi mennesker tager, hvilket vil blive yderligere præsenteret i diskussionen. Inden for 

det akademiske felt er der allerede fokus på ubevidst bias som årsag til, at kvinder ikke ender på 

toppen. Dette er interessant, når medierne i perioden fra februar 2018 - februar 2019 tegner et andet 

billede. Blot 12 gange, svarende til ca. 11%, er der i indholdsanalysen blevet kodet artikler med 

argumenter, der indeholder ubevidst bias.   

 

I relation hertil er det dog interessant at påpege, at fokusgruppedeltagerne 9 gange (ca. 2,9%) drejer 

samtalen hen på ubevist bias, som en forklaring på underrepræsentationen af kvinder i dansk 

topledelse. Dette kommer bl.a. til udtryk i følgende udtalelse fra Ellen, som netop understreger, at 

der er tale om en ubevidst psykologisk mekanisme, når fx mænd ansætter mænd: “Jeg tror ikke på, 
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at det er et bevidst valg af dem, der ansætter. Men jeg tror, det ligger ubevidst i dem, der ansætter, 

at man kommer til at vælge mænd frem for kvinder.”12  

Disse pointer berøres ligeledes i Børsen, der i følgende citat bekræfter, at ubevidst bias, som en 

psykologisk mekanisme, kan være én af de faktorer, der spiller en rolle og som er med til at 

fastholde denne ulighed på ledelsesgangene:  

 

Men faktisk viser det sig, at de psykologiske mekanismer kan spores hos både mænd og 

kvinder. Begge køn drives ubevidst af et ønske om at beskytte den ulige struktur, fordi den er 

velkendt og derfor synes tryg. Begge retfærdiggør og vedligeholder den eksisterende 

struktur uafhængigt af, om denne struktur rent objektivt ikke er til egen fordel (Poulsen, 

2018) 

 

Foruden at erklære sig enige i denne påstand, hersker der blandt respondenterne ligeledes en klar 

enighed om, at sådanne ubevidste processer er svære at komme til livs. Dette underbygges af 

Minna, der udtaler: “...så kan man sige, at på den måde arbejder man jo mod et bias, som alle har: 

At mænd er bedre ledere end kvinder.“13  

 

Ses denne problematik i lyset af kritisk diskursteori, kan det hævdes, at sådanne diskursive 

praksisser bidrager til på én og samme tid at skabe og reproducere uligheden mellem mænd og 

kvinder i dansk topledelse. Jf. Fairclough, betegnes disse praksisser som en form for ideologiske 

effekter, hvor én socialgruppe helt konkret underlægges andre (Jørgensen & Phillips, 1999). Som 

tidligere nævnt forstås Faircloughs (1992) ideologibegreb som ‘betydning i magtens tjeneste’, der 

bidrager til produktion, reproduktion og/eller transformation af dominansrelationer.  

 

Forskellige samfundsdiskurser fremstiller emner, der på samme tid positionerer mennesker på 

forskellig vis, hvorfor diskurser netop kan siges at have en ideologisk effekt. Ifølge Fairclough 

(1992), findes samfundsideologier der, hvor dominansrelationer eksisterer. Ifm. indeværende 

speciale kunne dette være i relation til køn. Med dette skal forstås, at diskursive praksisser bidrager 

til at skabe og opretholde (u)lige magtforhold; her tænkes der ikke kun på, at mænd udgør 

majoriteten og besidder den dominerende position på toppen af dansk erhvervsliv ift. kvinder som 

                                                        
12 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
13 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
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minoritetsgruppe. Der tænkes samtidigt på, hvordan diskursive konstruktioner bruges til at fremme 

bestemte sociale gruppers interesser, for på én og samme tid at begrænse andre (Fairclough, 1992).  

 

I Danmark hersker der en patriarkalsk samfundsstruktur, hvor kvinder er underordnet mænd i 

magthaverpositioner (World Economic Forum, 2018). Denne skævhed ses netop i erhvervslivet, 

hvor stillinger på toplederniveau er domineret af mænd. Denne struktur er derved med til at 

begrænse kvinders adgang til diskursfællesskabet, hvilket kan antages at forsinke 

transformationsprocessen af dominansrelationen. 

 

Sættes Faircloughs perspektiv på det ideelle samfund i relation til specialets kontekst, kan der sættes 

spørgsmålstegn ved, om der opstår en kløft mellem idealet og den faktabaserede virkelighed; 

måden, hvorpå danskerne ønsker at anskue sig selv og samfundet kontra fakta omkring, hvordan 

virkeligheden egentlig udspiller sig, som ikke nødvendigvis stemmer overens.  

 

Eksempelvis var fokusgruppedeltagerne overbeviste om, at et land som Danmark rangerer i toppen, 

når det drejer sig om ligestilling. De virkede derfor overraskede, da deres ideologiske overbevisning 

omkring ligestilling på ledelsesgangene viste sig ikke at være i overensstemmelse med fakta. Dette 

underbygges i følgende citat af Maude: “...jeg ved ikke hvorfor Danmark ligger så lavt. Det vidste 

jeg slet ikke”14 

 

Denne usande forestilling om virkeligheden er problematisk, da det spiller en større rolle end som 

så; ifølge den australske professor Carol Bacchi (1999) og hendes WPR-tilgang (‘what is the 

problem represented to be’). Hun fastslår, at måden, hvorpå et problem formuleres, er afgørende for 

forståelsen og dermed også løsningen på problemet (Bacchi, 1999). Med andre ord, når medierne 

ikke formulerer ubevidst bias som et problem, vil offentligheden ej heller opfatte det som et 

problem. Det faktum, at der i stedet sættes lighedstegn mellem den ideologiske virkelighed og 

dagens Danmark vil være af afgørende betydning for løsningen på problemet. Dette aspekt 

indkapsler Agnes således: “...lad os sige gap mellem hvad vi tror vi er og hvad vi er, og så bliver 

der ikke gjort noget ved det, fordi man ikke er, men har den her idé om, at man er noget andet, end 

det man er.”15  

                                                        
14 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
15 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 96 af 231 

Medierne opbygger, ifølge Rogers og Dearings (1988), netop dagsordenen via agenda-building og 

bærer dermed et ansvar ift. at fremstille verden så objektivt som muligt, for at mindske kløften 

mellem perception (hvad vi tror, vi er) og fakta (hvad statistikker viser, vi er). Hertil pointerer bl.a. 

Tuchman (1978), at der til trods for en gængs antagelse i samfundet om, at medierne 

videreformidler informationer objektivt, at dette dog sjældent er tilfældet. Medierne besidder 

dermed en formidlende magtposition i samfundet og kan selvsagt betragtes som værende 

konsensusskabende. På denne måde kan medierne dermed være med til at diktere den ‘populære’ 

holdningen i offentligheden, hvilket kan påstås at fungere, som majoritetens holdning.  

 

I relation til dette argumenterer Noelle-Neuman (Scheufele, 2008) for, at medierne kan være med til 

at afholde, det hun kalder for minoriteter, fra at udtrykke holdninger, der strider imod det, som 

portrætteres af medierne. Noelle-Neuman argumenterer nemlig for, at individers villighed til at 

udtrykke sin holdning afhænger af, hvorvidt denne holdning anses som værende modstridende med 

det, der opfattes som majoritetens holdning (Scheufele, 2008). Anses holdningen for at være af 

modstridende karakter opstår de såkaldte tavshedsspiraler, hvor minoriteten ikke er villige til at 

bringe deres holdning i spil. Konsekvensen af dette er, at denne tavshed opfattes som et tegn på 

enighed fra majoritetens side. Gennem gensidig tavshed bekræfter begge parter således hinanden i, 

at der hersker konsensus på et givent område, til trods for, at der i virkeligheden måtte eksistere en 

konflikt. (Scheufele, 2008)  

 

Da dette vurderes som en væsentlig faktor ift. en løsning på problemet omkring 

underrepræsentationen af kvinder i topledelse, vil problematikken vedrørende denne kløft blive 

uddybet yderligere i diskussionsafsnittet.  

 

7.7 Kvoter  

I indholdsanalysen var der en bemærkelsesværdig overvægt af artikler kodet med argumenter imod 

kvoter; 77 artikler, overfor 47 artikler for kvoter. Sammenholdes dette med resultaterne fra 

fokusgruppeinterviewene, spillede kvoteargumentet ikke en lige så central rolle i debatten. 

Alligevel peger fokusgruppeinterviewene i en retning af, at der hersker en negativ holdning til 

kvoter; ingen af respondenterne tilsluttede sig at være for kvoter, hvorimod der 11 gange (ca. 3,5%) 

i løbet af interviewene blev argumenteret imod kvoter. Dette udtrykker Minna på følgende måde:  



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 97 af 231 

 

Jeg var egentlig mere sådan - det der taler til mig, for jeg kan godt lidt føle, at det der 

ligestilling og kvoter og sådan noget, det er sådan: "Lad os trække en kvote ned over noget, 

og så bliver alt bedre!" Og jeg bliver bare sådan, ej stop nu med jeres kvotesnak! For jeg 

tror ikke, det er det, der skal drive noget. Jeg tror ikke på kvoter16  

 

I indholdsanalysen ses der ydermere en interessant korrelation, når kategorien imod kvoter 

krydsrefereres med kategorien begrænsning; her er 39 artikler (34,5%) blevet kodet til både at 

indeholde argumenter imod kvoter og med vinklen begrænsning. Dette vidner om, at kvoter generelt 

anses som noget begrænsende for kvinders vej til topposten. Med udgangspunkt i Entmans (1993) 

framing-teori, kan dette kategoriseres som værende et udtryk for det, han definerer som making 

moral judgments. Dette forstås som et udtryk for, at et argument er framed med henblik på at fælde 

dom og vække en bestemt holdning hos modtageren.  

 

Dette ses bl.a. i følgende citat fra indholdsanalysen, der er bragt i Licitationen.dk’s leder: “Det har 

tidligere åbnet spørgsmålet om deciderede kønskvoter i virksomhederne. Det er dog ikke en vej at 

gå, da virksomhederne fortsat skal have mulighed for at vælge de rigtige kandidater ud fra 

kvalifikationer og ikke køn - på alle niveauer i virksomheden” (Brahe-Pedersen, 2018)  

Dette underbygges ligeledes i en anden artikel bragt i Folkets.dk: “For det er uforeneligt med 

individets frihed, at man detailregulerer på denne måde baseret på et bestemt 

gruppetilhørsforhold” (Langemark, 2018) 

 

Når medierne omtaler og framer kvoter, som i ovenstående citater, skaber de salience omkring 

emnet og drejer diskursen hen mod noget, der er begrænsende for kvinder, der gerne vil avancere i 

danske virksomheder. Denne problematik vil blive analyseret yderligere med afsæt i Entmans 

(1993) teori om framing-funktioner i minianalysen længere fremme i opgaven.  

 

7.8 Kultur 

Som tidligere nævnt bygger indeværende speciale på et forholdsvist deduktivt metodisk grundlag; 

vi er primært gået deduktivt til værks, men grundet nysgerrighed på nye tendenser, har vi været 
                                                        
16 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews  
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åbne overfor at kombinere dette med den induktive metode. Som resultat af dette, opstod kategorien 

kultur i forbindelse med fokusgruppeinterviewene. Her var argumentation i relation til kultur 

dominerende; i alt er 68 udtalelser (ca. 22%) centreret omkring kultur som argument, heraf er 

henholdsvis 16 af disse ligeledes kodet med mulighed som vinkel, mens der i 12 udtalelser blev 

argumenteret for kultur som en begrænsende faktor. Et eksempel på, hvordan kulturen kan have en 

begrænsende indvirkning på kvinder, ses bl.a. i følgende udtalelse fra Oda:  

  

 Men jeg tror stadig, der ligger noget kultur, for man snakker jo også meget om det der 

 med at vi skal være perfekte, men vi skal ikke være perfekte på ét punkt. Vi skal være 

 perfekte hele vejen rundt (alle nikker og siger mhh). Én ting er, at vi skal have  

 topposten og arbejde, men vi skal også være speltmor og sørge for, at lille Gertrud har 

 det mega godt og virkelig lever det fantastiske liv, og vi skal også sørge for, vi har en 

 virkelig glad mand...17 

 

Ovenstående udtalelse er et udtryk for en særligt interessant pointe, der netop underbygges af en 

undersøgelse foretaget af OECD fra 2009 til 2018. Undersøgelsen viser, at kvinder generelt påtager 

sig en større del af det huslige arbejde sammenlignet med mænd: Helt præcist bruger kvinder 

nemlig dagligt 242,8 minutter på ubetalt arbejde om dagen, hvorimod mænd i gennemsnit bruger 

186,1 minutter. (OECD, 2018) Denne form for ubetalt arbejde dækker bl.a. over arbejde i 

hjemmet18. Holdes disse tal op imod, hvor mange minutter mænd og kvinder hver især bruger på 

betalt arbejde, er tendensen dog modsat; her bruger mænd i gennemsnit 260,1 minutter om dagen på 

betalt arbejde, hvorimod kvinder med 194,6 minutter dagligt bruger væsentligt mindre (OECD, 

2018). Samme tendens udspiller sig, når Oda ifm. fokusgruppeinterviewene udtrykker følgende:   

 

 

Der tror jeg, vi kommer meget tilbage til de gamle normer. For hvem var det også, der holdt 

sammen på hjemmet? Hvem var det, der skulle sørge for, at vi blev samlet. Et eller andet sted, 

hvis vi kigger tilbage på det, så var det manden, der tog på arbejde.  Han kørte sit eget show. 

Det kan godt være, han også forsørgede økonomisk, men i familien, der var det mor, der 
                                                        
17 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
18 OECD beskriver ubetalt arbejde på følgende måde: “Time spent in unpaid work includes: routine housework; 
shopping; care for household members; child care; adult care; care for non-household members; volunteering; travel 
related to household activities; other unpaid activities.” 
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skulle tænke over, nå, sønnike har det ikke så godt, og I skal derhen og jeg skal herhen. Et 

eller andet sted, så tænker jeg, det er noget, vi tager os  mere af rent kulturelt19 

 

Mænd lægger altså flere timer på jobbet, som de bliver betalt for, modsat kvinderne, der i højere 

grad lægger en større andel timer i det huslige arbejde på hjemmefronten (OECD, 2018). Med afsæt 

i Faircloughs (1992) diskursteori og hans blik på ideologi og hegemoni vidner dette om, at vi som 

samfund fortsat reproducerer de samfundsdiskurser, der i større eller mindre grad har hersket siden 

1950’erne. Naturligvis er der sket større fremskridt siden kvinderne for alvor indtog 

arbejdsmarkedet i 1960’erne, men til trods for dette ses der stadig en klar tendens om, at de 

gammeldags kønsstereotyper, hvor kvinden står for størstedelen af de huslige pligter, fortsat 

dominerer.  

 

Ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen, taler også ind i diskursen om kultur som årsag og samtidig 

mulig løsning på problematikken. Hun udtaler følgende til Politiken:  

“Ligestilling handler i høj grad om kultur. Om holdninger, vaner og tænkning om, hvad kvinder og 

mænd, piger og drenge skal og bør. Lovgivning kan bruges nogle steder, men det kan aldrig stå 

alene” (E. K. Hansen, 2018)  

 

Som det antydes med ovenstående citater, lægger både fokusgruppedeltagerne og landets 

ligestillingsminister vægt på, at der skal kulturelle ændringer til for at skubbe til 

ligestillingsproblematikken. Kultur er dog en abstrakt størrelse, der er lang tid om at ændres; ifølge 

ligestillingsministeren kan og bør løsningen hverken findes eller fremskyndes gennem politiske 

reguleringer (E. K. Hansen, 2018). Her kan diskurser, som tidligere nævnt, være med til at give det 

skub, som i sidste ende kan give kvinderne mulighed for at bryde med glasloftet. Dette vil blive 

diskuteret yderligere i de strategiske anbefalinger.  

 

7.9 Arbejdsvilkår  

Under kategorien arbejdsvilkår blev 44 (ca. 14%) udtalelser kodet, og ved en krydsreference 

mellem arbejdsvilkår og mulighed og begrænsning, er der kodet 9 tilfælde som mulighed og 14 

tilfælde som begrænsning. Her er det interessant at undersøge, hvad der ligger til grund for, at der er 
                                                        
19 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
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en overvægt af begrænsning. Flere af respondenterne udtrykker, at de er ærgerlige over, at der ikke 

bliver betalt samme løn for samme stykke arbejde til mænd og kvinder; “Vi er allesammen lige 

meget værd og vi skal have lige meget i løn”20. 

 

Derudover taler respondenterne også ind i en diskurs om, at en topleder arbejder (for) mange timer, 

hvor der ikke eksisterer nogen øvre grænse. Oda udtalte bl.a. følgende:  

 

… Det her med at topledere, når vi alle sammen snakker om topledere eller i det hele taget 

ledere, så skal du arbejde 80 timer, altså […] Arbejdstid for en leder, at det ikke er sådan 

noget med, at der ikke er nogen øvre grænse... (der siges "ja" og "mhm" fra flere deltagere i 

gruppen), at det skal man ligesom bare, at hvis man tager lederjobbet så er der ingen øvre 

grænse...21 

 

Det er specielt udtalelser som disse, der kommer til udtryk som en begrænsende vinkel. Sidstnævnte 

citat bevidner samtidig, at fokusgruppedeltagerne har en forestilling om, at en stilling som topleder 

kræver en arbejdsuge på +80 timer, hvor alt andet tilsidesættes. Ud fra Entmans (1993) framing-

teori kunne dette tyde på, at respondenterne anser disse forringede arbejdsvilkår som en mulig årsag 

til, at der ikke findes flere kvinder på de danske topposter. I forbindelse med samtalen om 

arbejdsvilkår, taler respondenterne ligeledes ind i problematikken omkring ligeløn. Her er der bred 

enighed om, at der systematisk set er forskel på mænd og kvinders lønninger, og det stiller de 

kvindelige respondenter sig ikke tilfreds med: “Vi er lige værd. Vores værdi... men det er jo også 

det hun prøver at sige, du kan det, du kan det... det er lige meget... altså det er lige meget værd. Vi 

skal bare supplere hinanden, og sådan er det jo med alle sådan nogle spørgsmål.”22 

 

Det tyder derfor på, at respondenterne har konstrueret et billede af topposten som et tidskrævende 

job, der fratager kvinden familieliv og fritid. Samtidigt er respondenterne bevidste om, at kvinder 

tjener mindre end mænd for det samme stykke arbejde. Groft sagt kunne der derfor argumenteres 

for, at denne tone blandt fokusgruppedeltagerne antyder, at den ofring, der ligger i at være kvindelig 

topleder, ikke er det værd. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at disse arbejdsrelaterede aspekter 

                                                        
20 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
21 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
22 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
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ikke er fremtrædende i de 113 artikler, som vores indholdsanalyse tager sit afsæt i. Det kan dermed 

fastslås, at det ikke er et emne, som medierne beskæftiger sig med.  

 

7.10 Ledelsesattributter 

Det er i de senere år blevet diskuteret, hvad det er, der udgør en god leder og samtidigt er fokus 

drejet hen på mænd vs. kvinder i ledelsesstillinger. I de fleste vestlige kulturer, inklusiv Danmark, 

eksisterer der en antagelse om, at med lederskab følger såkaldte maskuline attributter, fx 

handlekraftig, modig og magtbegærlig. Hertil argumenterer Alyson Meister, Amanda Sinclair og 

Karen Jehn (2017) qua deres studie “Identities under scrutiny: How women leaders navigate feeling 

misidentified at work”, at selvom en kvinde gives en lederskabsposition, vil hun ikke blive tildelt 

samme autoritet og legitimitet. Netop derfor er det interessant at se nærmere på, hvorledes 

fokusgruppedeltagerne taler om det at være en god leder og hvilke attributter, de forbinder med 

dette. 

 

I fokusgruppeinterviewene ses der en overvægt af argumenter, som taler ind i de kvindelige 

ledelsesattributter. 36 gange (ca. 11,5%) omhandlede argumentationen kvaliteter, der anses for at 

være typisk kvindelige, hvorimod 23 omhandlede mandlige ledelsesattributter. Derudover kobles de 

kvindelige attributter sammen med mulighed 10 gange og blot en enkelt gang som begrænsning. 

Krydses mandlige ledelsesattributter med mulighed og begrænsning viser det, at der kun én enkelt 

gang bliver talt om typisk mandlige lederegenskaber som en begrænsning og ikke én eneste gang er 

de blevet kodet som en mulighed.  

 

Når respondenterne anvender argumentation vedrørende de kvindelige ledelsesattributter, indikeres 

der en overvægt af uudnyttet potentiale, jf. vinklen mulighed. Modsatrettet tydeliggøres det, at 

respondenterne taler mere om mandlige ledelsesattributter som neutrale fakta og postulater, der 

virker som ‘common sense’. Dette kan antages at være et resultat af de betydningsforhandlinger, 

som dominerer i den vestlige ledelseskultur, hvor der sættes lighedstegn mellem de maskuline 

attributter og lederskab (Meister, Sinclair & Jehn, 2017). Med den nuværende overrepræsentation af 

mænd på ledelsesposterne i Danmark, er dette selvsagt ikke overraskende.    
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Det interessante her er rækkefølgen af, hvornår henholdsvis kvindelige og mandlige 

ledelsesattributter bringes i spil. Respondenternes umiddelbare svar på, hvad der udgør en god leder 

bunder nemlig i nogle af de helt typiske kvindelige attributter; bl.a. nævner Gitte: “Respekterende, 

det tænker jeg mere, det er sådan lidt, det dækker lidt over det her med at lytte og have forståelse 

for sin kollegaer…”23 og uddyber senere:  

 

Også menneskelige. En god leder skal også turde dele noget af sig selv. Én ting er, at man 

fagligt kan lede folk, men hvis man også selv, skulle jeg til at sige, byder ind med noget fra 

ens eget liv eller tør sige: 'Årh.. et eller andet, mit barn er træls, eller et eller andet'. Altså 

bare noget personligt”24  

 

Ovenstående citater fremhæver dermed kvaliteter som empati, forståelse og en god evne til at lytte, 

som noget, der findes vigtigt i en god leder.  

 
Da der bliver spurgt, hvilke kvaliteter, der er særligt vigtige hos en topleder, nævnes dog klassiske 

mandlige attributter, som følgende citat fra Vicki illustrerer: “Så skal man være dygtig til sit 

arbejde, og kompetent, og ikke, altså... han skal jo også være forløber for, hvad der blive leveret i 

afdelingen.”25 og Odas tilføjelse: “Ja, det er måske det der er forskellen på en afdelingsleder og en 

topleder. En topledelse tænker ikke på, nå.. hun laver det her. Han ved bare, vi har en overordnet 

virksomhed og vi løser det her problem for en kunde. Og så er det sådan set ligegyldigt hvordan vi 

gør det. Bare det fungerer.”26 

 

Det tyder altså på, at respondenterne ser en klar forskel i lederrollen alt afhængig af, om det 

vedrører deres nærmeste leder eller om der refereres til topchefen. De mener, der findes ét sæt 

kvaliteter, der forventes af den leder, som har en direkte relation til personalet, og ét til den mere 

overordnede topchef, som skal besidde det store overblik. Hvor mellemlederen bør være lyttende og 

have empati, skal topchefen være en stærk beslutningstager. Som ovenstående citat af Oda også 

understreger; så er det ligegyldigt, hvordan det gøres, bare det fungerer. Her hersker altså kvaliteter, 

som knytter sig til de mandlige ledelsesattributter, hvilket tydeliggøres yderligere i respondenternes 

brug af ‘han’, når de beskriver en topchef.  
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7.11 Frihed  

Ydermere er empirien i indeværende speciale kodet på baggrund af friheds-argumenter.  Denne 

kode bør forstås således, at argumentationen er centreret omkring den holdning, at ingen er 

afhængige af strukturer, hvis blot den enkelte tør stå op imod det og kæmpe for sin egen vej til tops. 

I 15 tilfælde (ca. 5%) anvendte fokusgrupperespondenterne argumentation forbundet med begrebet; 

‘det enkelte individ er sin egen lykkes smed’. Som Elisabeth udtrykker det; “Altså jeg har det i 

hvert fald sådan, at jeg har ikke et behov for at blive topleder. Jeg tror godt, at jeg ville kunne det, 

hvis jeg ville, men jeg skal være helt 100% ærlig og sige, at hvis jeg havde råd til at være 

hjemmegående mor og gå og bage boller og hygge mig, så ville jeg gøre det…”27. Med andre ord, er 

Elisabeth af den opfattelse, at hun har friheden til at opnå præcis den stilling, hun ønsker, så længe 

hun har viljen til det. 

 

På samme måde figurerede friheds-argumentationen 39 gange (ca. 35%) i indholdsanalysen, som 

følgende udtalelse af Birgit Hansen, Borgmester i Frederikshavn kommune, illustrerer; “Det starter 

ved os kvinder selv. Der er en bane, og vi kan bare tage den, hvis vi vil. Det er jo ikke sådan, at 

mændene står og lægger armene over kors og siger, at man skal komme i habit eller snakke 

mandesprog. Vi kan gøre os gældende, hvis vi vil…” (Hemmingsen, 2018). Men er det virkelig så 

banalt?  

 

Ikke, hvis det står til Sara Louise Muhr, der er professor ved CBS og forsker i kvinder i ledelse. Da 

hun ifm. Kvindernes Kampdag 2019 holdt tale på Vega, påpegede hun tre fremherskende myter 

omkring ligestilling. Én af dem var myten om det frie valg. (Muhr, 2019) Her fastslår hun, at der - 

på trods af, hvor meget vi end ville ønske, at det var anderledes - hersker strukturer i samfundet, 

som fastlåser individer i positioner, der er svære at undslippe. Muhr klassificerer faktorer som køn, 

race, klasse og alder som værende potentielle hæmsko for minoriteters vej til toppen af 

erhvervslivet. Hæmsko, som er næsten umulige at undslippe. (Muhr, 2019) 

 

Såfremt det antages, at det frie valg rent faktisk eksisterer, tilsidesættes incitamentet for at foretage 

tiltag på det politiske plan. Implicit forankret i friheds-argumentationen, eksisterer der nemlig en 

forudindtagelse om, at politisk samfundsregulering ikke virker. Såfremt der hersker en 
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overbevisning om, at frihed og individets ansvar spiller en væsentlig rolle, frarøver denne 

argumentation dermed også effekten af at stå sammen i fællesskab og kræve sin ret jf. eksklusion. 

 

Tematikken omkring frihed forstået ved, at hvert enkelt individ er sin egen lykkes smed, peger 

nemlig hen imod et yderligt individualistisk synspunkt. Her tales der ind i, at der hverken er behov 

for politisk regulering i form af kvoter eller særlige talentprogrammer for kvinder. Ethvert individ 

bør selv kunne nå til tops, såfremt den enkelte besidder tilstrækkelige kvalifikationer. Dearing og 

Rogers (1996) anskuer agenda-setting som et dynamisk nulsumsspil i den forstand, at der er en 

kamp om de få pladser på agendaen. Derfor skubber et nyt issue et tidligere issue ned af agendaens 

rangliste med formål om selv at optage en plads. Hvis der bliver brugt spalteplads på friheds-

diskursen, så fratager det derfor andre issues pladsen, og det kan være problematisk, når denne 

diskurs netop taler ind i, at det er op til individet selv at løse problemet.  

 

Dykkes der dybere ned i relationen til Dearings og Rogers’ (1996) teori, indikerer friheds-

argumentationen, at der altså ikke er tale om en vekselvirkning mellem alle tre 

forskningstraditioner; media agenda-setting, public agenda-setting og policy agenda-setting. Denne 

brug af friheds-argumentet bevirker, at politisk indgriben tilsidesættes, og at det i stedet gøres til 

individets eget ansvar at ændre problematikken. Med andre ord, peger argumentationen i denne 

form for framing på, at ansvaret ikke er af kollektiv art, og noget der bør løses politisk, men bør 

være op til individet selv. Således bevæger denne diskurs sig inden for første og andet niveau af 

agenda-setting, men ekskluderer sig selv fra det tredje niveau.  

 

I relation til det foregående afsnit vedrørende ubevidst bias og frihed er det dog interessant at se, at 

medierne tilsyneladende tegner et billede af, at alle ting kan løses, på trods af ubevidst bias og andre 

samfundsstrukturelle udfordringer, så længe den enkelte har viljen.   

 

Vi er derfor af den overbevisning, at det kan diskuteres, hvorvidt det kræver mere end blot 

individets egen viljestyrke, når forskning netop peger på, at samfundsstrukturer som ubevidst bias 

har en indvirkning ift. problematikken. 
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7.12 Eksklusion 

Koden eksklusion dækker over, at kvinder står sammen som gruppe og kræver deres ret for at opnå 

ligestilling, fx gennem kvoter. I fokusgruppeinterviewene er her blot kodet 3 eksklusions-

argumenter, hvilket egentlig er interessant, eftersom der i indholdsanalysen er kodet 50 argumenter 

(ca. 44%) for kategorien eksklusion. Dette tegner et billede af, at medierne i højere grad har 

fokuseret på problematikken ud fra vinklen, at kvinderne bør stå sammen, hvis de ønsker at indtage 

erhvervslivets øverste lag.  

 

Medierne har således i større grad framed eksklusion, som en løsning på problemet, jf. Entmans 

(1993) suggest remedies, hvorimod fokusgruppedeltagerne ikke taler ind i en diskurs om eksklusion 

i samme grad. De taler ikke ind i eksklusions-diskursen som en måde, hvorpå problematikken kan 

løses; at kvinder skal stå sammen og kræve deres plads på ledelsesgangene. Anskues dette fra et 

teoretisk synspunkt, er det interessant at inddrage Schrøders (2003) teori omkring generelle aspekter 

ved mediereception. Ifølge Schrøder (2003), er modtagerens forståelse af medieteksten nemlig ikke 

altid i overensstemmelse med afsenderens intenderede budskab. Modsat står Carroll (2015), der har 

undersøgt 9/11-attentatet og mediernes framing af Saddam Husseins forbindelse til begivenheden. 

Denne undersøgelse påviser netop, at medierne faktisk er i stand til at skabe opfattelsen af en 

forbindelse mellem objekter, der i virkeligheden ikke er relaterede:  

 

As the September 11 Commission confirmed, there was no real-world connection between 

9/11 and Saddam Hussein, an important observation for agenda-setting researchers who 

seek to show that it was media influence, rather than real-world indicators, that led to a 

change in public opinion (Carroll, 2015:39).  

 

Søges der efter en konkret årsag på, hvorfor der nogle gange bliver skabt en forbindelse mellem 

objekter, som i virkeligheden ikke er forbundet, kan det, efter vores mening, skyldes, at individers 

holdning ikke altid påvirkes direkte af medierne. Dermed ikke sagt, at eksklusions-diskursen ikke er 

forbundet til underrepræsentationen af kvinder i dansk topledelse. Men blot for at understrege, at 

respondenterne ikke vægter denne argumentation i ligeså høj grad som medierne. Hertil kan det 

påpeges, at en anden mulig forklaring kan findes i, at respondenterne alle befinder sig i slutfasen af 

deres studie eller er forholdsvist nyuddannede. I denne livsfase antages det, at der findes en anden 

motivation for at drive karriere - og måske bygger dette på en idealistisk naivitet? Det antages, at 
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udfaldet havde været anderledes, såfremt vi havde interviewet kvinder i midt- eller slutfasen af 

deres karriere.  

Selvom det ikke var tilfældet her, besidder medierne nogle gange så stor en magt, at de er i stand til 

at forbinde objekter og begivenheder, der i virkeligheden slet ikke er forbundne (Carroll, 2015).   

 

7.13 Nytte 

Sidst, men ikke mindst, anvendte 44 artikler (ca. 39%) argumenter relateret til anerkendelsen af, at 

der er forskel på mænd og kvinder, som bør ses i lyset af de muligheder, forskellighederne bringer 

med sig; altså, at vi bør drage nytte af hinandens forskellige kompetencer fremfor at stræbe mod en 

homogen masse eller underkende hinandens værdier: 

 

En direktion kan imidlertid også vælge at se diversiteten som en kilde til nytænkning og 

kreativitet. Her bliver modsætninger og kontraster set som en mulighed for at skabe 

innovation. Direktionsmedlemmerne favner hinandens forskelligheder og integrerer dem 

aktivt i deres praksis. Når direktionen løfter opgaver i fællesskab, forholder medlemmerne 

sig åbent og nysgerrigt til hinandens input. De udfordrer hinandens vante perspektiver og 

tvinger hinanden til at forholde sig til nye tankemønstre. På denne måde undersøger de en 

given opgave fra forskellige vinkler i fællesskab og bringer flere forskellige 

løsningsmuligheder i spil (Poulsen, 2018) 

 

Anskues dette citat ud fra Entmans (1993) teori om framing-funktioner, kan der argumenteres for, at 

nytte her frames som en mulig løsning på problematikken: Hvis bare direktionerne evner at 

omfavne denne diversitet, så vil de også “automatisk” blive mere kreative, nytænkende og 

innovative. Ligesom vi med et åbent og nysgerrigt sind vil blive bedre til at løfte opgaver i 

fællesskab og udvide vores vante perspektiver i dagligdagen. Spørgsmålet er dog, om det i sidste 

ende bidrager til den endelige løsning; nemlig at få flere kvinder i topledelsen? Er det i realiteten en 

brugbar og realistisk løsning for det danske samfund? Og er det virkelig så nemt? Dette vil vi 

uddybe nærmere i diskussionen. 

 

Fokusgruppedeltagerne taler ligeledes ind i tematikken omkring, hvordan vi bør udnytte hinandens 

styrker. 25 gange (ca. 8%) brugte respondenterne argumentation, der relaterede sig til nytteværdi og 
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argumenterede for, at mænd og kvinder med fordel kan drage nytte af hinandens forskellige 

kompetencer. I 16 tilfælde var argumentet direkte relateret til, at respondenterne ser mulighederne 

frem for begrænsningerne i dette henseende. Disse holdninger illustreres passende i en udtalelse af 

Regitze: “At så er vi seje på andre punkter, så er de seje på nogle andre punkter, og vi supplerer 

hinanden godt.”28 Krydsreferencen mellem nytte og mulighed giver anledning til følgende postulat; 

der eksisterer bred enighed om, at der naturligvis foreligger muligheder i at drage nytte af hinandens 

forskelle.  

 

Dette vidner følgende citat fra indholdsanalysen ligeledes om: “-Det er altid godt med 

forskelligheden, mænd og kvinder kan bidrage med. Det er med til at nuancere tingene” (A. F. 

Larsen, 2018). Postulater kan være fordelagtige, da de kan være med til at samle modtagerne om et 

fænomen og skabe et fælles ståsted. Uanset hvor modstridende holdninger, der hersker i debatten, er 

det svært at være uenig i, at vi bør drage nytte af hinandens forskelligartede kompetencer. Det 

interessante aspekt er dog, at postulater i sig selv ikke nødvendigvis tilvejebringer ny viden, idet 

den evige bekræftelse af den brede enighed ikke fører nye tanker og løsningsmuligheder med sig. 

På denne måde kan der argumenteres for, at der opstår en såkaldt selvopfyldende profeti. Men hvad 

skal der i virkeligheden til for at udfordre den brede enighed? Fairclough (1992) foreslår, at dette 

kunne ske gennem en hegemonisk magtkamp. 

 

I henhold til hans forståelse af hegemoni, indgår sociale grupper altid i magtrelationer. I denne 

hegemoniske kamp, bidrages der både til produktion, reproduktion og transformation af den 

eksisterende diskursorden. (Fairclough, 1992) Fairclough (1992) påpeger yderligere, at diskursive 

forandringer finder sted, når diskursive elementer artikuleres på nye måder. Sættes denne forståelse 

i relation til ovenstående argumentation om nytte og mulighed som en selvopfyldende profeti, kan 

der derfor argumenteres for, at dette ikke transformerer og ej heller udfordrer den eksisterende 

diskursorden, men i stedet blot reproducerer den.  

Nu, da alle resultaterne er blevet præsenteret og analyseret, vil følgende afsnit kort sammenfatte, 

hvorledes de forskellige resultater relaterer sig til Entmans (1993) fire framing-funktioner samt 

hvorledes disse diskurser er med til at påvirke og sætte agendaen. Dette for bedre at kunne vurdere, 

hvilken påvirkning og hvilken effekt disse kategorier har. Efterfølgende vil mediernes 

påvirkningskraft blive berørt, som optakt til diskussionen i kapitel 3.  

                                                        
28 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 108 af 231 

7.14 Entmans framing set i lyset af vores koder 

Som før nævnt, argumenterer Entman (1993) for, at frames, som hovedregel, har en eller flere af 

fire overordnede funktioner: Define problems, diagnose causes, making moral judgments og 

suggest remedies. Dertil argumenterer Entman for (2007), at frames kan være med til at øge 

salience af et issue og dermed påvirke modtagere til at tænke, føle eller træffe beslutninger på en 

bestemt måde. Det er derfor interessant kort at sammenfatte, hvilken funktion de førnævnte 

kodningskategorier har. Det skal dog pointeres, at vi, ligesom Entman (1993), er bevidste om, at en 

sætning og den dertilhørende frame, kan påtage sig mere end én funktion på samme tid. Dette 

betyder derfor også, at en kategori eller et argument kan frames som både en årsag og en løsning på 

én og samme tid. Vi arbejder dog ud fra at tildele vores resultater den framing-funktion, der antages 

at være den mest dominerende for den pågældende kategori. Formålet med at supplere ovenstående 

med denne minianalyse er hverken at identificere alle funktioner eller at gennemarbejde alle de 

fremhævede citater ud fra denne teori, men i stedet at påvise den tendens, der er at finde i dels de 

113 artikler og dels i udtalelserne fra fokusgruppeinterviewene. 

 

Først og fremmest er det interessant at bemærke følgende; når argumentet centrerer sig om biologi, 

er det ofte framed som en årsag jf. Entmans (1993) terminologi diagnose causes. Med andre ord 

italesættes biologi som den primære årsag til manglen på kvinder i topledelsen. Dette er et 

gennemgående argument, som dækker over alt fra barsel og børn til medfødte psykologiske 

mekanismer og interesser.  Fokusgrupperne taler også om biologi som en årsag, hvilket vidner om, 

at der er en korrelation mellem måden, hvorpå medierne framer ‘kvinder i ledelse’, og hvorledes der 

tales om det ‘ude i offentligheden’. Med afsæt i Entmans (1993) terminologi, italesættes kultur også 

i fokusgrupperne ud fra framing-funktionen diagnose causes. Med andre ord, er kultur en faktor, 

der, ifølge respondenterne, kan ses som en anden årsag på problematikken. Ydermere italesatte 

fokusgruppedeltagerne ligeledes kategorierne arbejdsvilkår og ubevidst bias som værende mulige 

årsager på problematikken. Specielt arbejdsvilkår og formodningen om, at en toppost kræver +80 

timers arbejdsuger, blev i høj grad diskuteret som noget negativt og antaget som grunden til, at 

kvinder ikke ønsker disse poster.  

 

Når medierne i stedet taler ind i diskursen om nytte og talent, ses der en overvægt af argumenter, 

der lægger sig op ad Entmans begreb (1993) suggest remedies. Dette tyder på, at medierne anser 

individers kompetencer samt diversitet som mulige løsninger på problemet. Dette bevirker 
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imidlertid, at offentligheden kan have en tendens til at tænke, at løsningen på problematikken 

eksempelvis ligger i, at kvinder blot skal vise, hvad de kan, og at de er dygtige. Ydermere tillægges 

nytte, qua dens funktion som suggest remedies, at ansvaret ligger hos virksomhederne og til dels 

hos politikerne, når løsningen frames som et spørgsmål om at implementere en højere grad af 

diversitet i fx virksomheder. Samtidig blev der i fokusgrupperne indirekte talt om ubevidst bias og 

kultur som mulige løsninger. Forstået således, at der bør ændres på den kultur, de normer og de 

traditioner, som hersker i det danske samfund, og derved også italesætte denne ubevidste bias, så 

denne mister sin effekt. 

 

Omhandler argumentet modsat, hvorvidt kvoter bør vedtages eller ej, er der tale om making moral 

judgments (Entman, 1993). I både medierne og fokusgrupperne tilkendegives der en holdning, som 

er enten for eller imod kvoter, hvori der enten ligger en implicit eller eksplicit vurdering af, om dette 

er henholdsvist godt eller dårligt og hvorfor. Ifølge vores indholdsanalyse og 

fokusgruppeinterviews, er det dog tydeligt, at kvoter overordnet italesættes som noget negativt, der 

ikke gavner nogen. Dette bevirker imidlertid, at offentligheden med stor sandsynlighed vil anse 

kvoter som noget negativt. Groft sagt, hvis der hersker en samfundsdiskurs, hvor mænd er imod 

kvoter og kvinder også føler, at de bør være imod kvoter for at undgå at indtage en offerrolle, bliver 

problematikken heller ikke italesat. Set i lyset af Bacchis (1999) WPR-tilgang, vil måden, vi 

italesætter et problem på også være med til at definere løsningen. Derfor vil kvoter med al 

sandsynlighed heller ikke blive anset som en mulig løsning på problemet, men tværtimod fremstå 

som en yderligere hindring og årsag til problemet. 

 

Hvad der er lige så interessant at berøre, er det Entman (1993) kalder for define problems. Det vil 

sige frames, der på den ene eller anden måde søger at definere den problematik, som berøres. 

Medierne har en tendens til at frame emnet ‘kvinder i topledelse’ som et problem. Der er dog 

forskel på, hvor stort et problem de forskellige medier framer det som. Interessant nok talte 

fokusgruppedeltagerne om, at de ikke kunne se, hvad problemet omkring underrepræsentationen af 

kvinder i topledelsen består i. I stedet italesatte respondenterne problematikken som et medieskabt 

problem: “Jamen der kommer jeg tit til at tænke på, at måske kommer vi til at danne problemer, 

som måske ikke er korrekte. For måske er det bare sådan, vi er i Danmark. Måske er det ikke fordi 

det er så stort et problem?”29  
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På samme måde talte respondenterne ind i en konsensus om, at underrepræsentationen af kvinder i 

de øverste ledelseslag må hænge sammen med, at der simpelthen ikke er flere kvinder i Danmark, 

som har lyst til, og derfor heller ikke stræber efter, at opnå denne type stillinger:  

 

Jeg kunne forstå, hvis der sad en bussemand og sagde, der skulle være flere mænd og mænd 

er bedre chefer, og det er der jo egentlig ikke. Men det kan også bare godt være, kvinderne 

bare ikke søger stillingerne. Hele det her med, det biologiske. Det er måske nogle andre 

ting, der ligger bag. Vi vil også gerne tage en kop kaffe med veninderne onsdag kl. 15. Der 

skal vi altså have fri, for vi skal også nå at hente børnene osv.30  

 

Ovenstående vidner således om mediernes påvirkningskraft på offentligheden, hvilket Bernard C. 

Cohen formulerer på følgende måde: “... may not be successful much of the time in telling people 

what to think, but is stunningly successful in telling its readers what to think about.” (McCombs & 

Shaw, 1972:177).  

 

Ifølge Entman (1989), er denne opfattelse dog misledende; måden modtagere bearbejder 

information, og den magt medierne har på den offentlige debat, er mere kompleks end som så. 

Entman (1989) argumenterer for, at der ikke hersker nogen aktør, som med succes kan diktere, hvad 

folk skal tænke (med undtagelse af tortur og hjernevask). Dette sætter Entman (1989) dog selv på 

spidsen, da han netop argumenterer for, at qua mediernes evne til at påvirke, hvad folk tænker om 

noget, samtidig er med til indirekte at påvirke, hvad folk skal tænke. Yderligere argumenterer han 

for, at medierne selekterer og framer information, hvilket netop er med til at forme en bestemt 

attitude til et emne (Entman, 1989). Denne måde at skabe opmærksomhed omkring et emne på 

kalder McCombs (2014) for object salience, ligesom måden emner forklares og skabes på kaldes 

for attribute salience. Dette ses eksempelvis, når medierne taler om kvoter. Her sætter medierne 

således kvoter på dagsordenen - object salience - hvor attribute salience ses, når medierne 

italesætter kvoter som noget negativt. 

 

                                                        
30 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews  



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 111 af 231 

8.0 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at medierne har en dagsordensættende 

funktion og besidder en stor magt ift., hvad befolkningen taler om. Ikke blot ift. at aktualisere emnet 

‘kvinder i topledelsen’, men det har også vist sig, at de specifikke kategorier, medierne tildeler mest 

spalteplads, også er de diskurser, fokusgruppedeltagerne taler sig ind i. Bl.a. ses der et klart 

sammenfald mellem indholdsanalysen og fokusgruppeinterviewene ift. biologi som en begrænsende 

faktor og nytte som en mulighed.  

 

For at besvare underspørgsmålet: Hvilke diskursive tendenser dominerer mediebilledet? kan det 

konkluderes, at følgende diskurser er blevet identificeret; biologi, talent, ubevidst bias, kvoter, 

kultur, arbejdsvilkår, eksklusion, nytte, frihed og ledelsesattributter. Der er dog ikke en direkte 

sammenhæng mellem alle de diskurser, som medierne bringer i spil, og de diskurser, som 

fokusgruppedeltagerne taler mest ind i. I medierne er de mest dominerende diskurser biologi, talent 

og nytte, hvorimod det er kultur-diskursen, som fylder mest i fokusgruppeinterviewene, efterfulgt af 

biologi og arbejdsvilkår. 

 

Set fra et modtagerperspektiv, blev Kim Schrøders multidimensionelle model benyttet til at 

analysere receptionen af de to konstruerede artikler. Som besvarelse på underspørgsmålet: Hvilken 

mediereception oplever kvinder, der aspirerer mod at avancere i dansk topledelse, på baggrund af 

mediernes dagsorden? kan det udledes, at modtagers forståelse afviger fra den intenderede 

betydning af de framede budskaber; biologi som begrænsning og biologi som mulighed. I stedet 

identificerede vi, at artiklerne afledte en foretrukken betydning i form af en fælles enighed om at 

være imod kvoter.  

 

Dertil er det ligeledes blevet identificeret, at der eksisterer en overvægt af frames, der med afsæt i 

Entmans (1993) terminologi - diagnose causes - er framed med den funktion at forklare, hvad der er 

årsag til problematikken. Disse argumenter er centreret om biologiske forskelle, kulturelle 

strukturer og ubevidst bias. Derudover blev det ligeledes tydeliggjort, at framing-funktionerne 

suggest remedies og making moral judgements primært er centreret om meget få ensartede 

argumenter indenfor kategorierne; nytte, talent og kvoter.  
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I relation til McCombs’ (1977; 1997; 2014) og hans teori om agenda-setting og framing kan vi 

ligeledes konkludere, at der hersker en overvejende konsensus mellem det, medierne sætter på 

dagsordenen kontra det, befolkningen taler om. Til trods for denne konsensus er det dog tydeligt, at 

der i fokusgrupperne blev talt ind i andre diskurser, herunder bl.a. arbejdsvilkår og kultur. Dette 

vidner om, at der fortsat er behov for en skelnen mellem de tre typer af public agendas, hvor de 

emner, der har den største personlige betydning for individet, også oftest vil være dem, 

vedkommende finder vigtigst og dermed diskuterer mest (McCombs, 2014). Det er dog ikke muligt 

at diktere, hvilke konklusioner modtageren skal drage. Derfor mener Entman (1989), at medierne er 

et effektivt medie til indirekte at fortælle folk, hvad de skal tænke. Denne påstand bakkes yderligere 

op af Carroll (2015), som netop har undersøgt og ligeledes påvist, at medierne i høj grad kan præge 

offentlighedens holdning - også når det baserer sig på lodret forkerte fakta.  

 

I indeværende speciale ses der en tydelig korrelation mellem de emner, som medierne bringer og de 

emner, som fokusgruppedeltagerne taler ind i. Entmans (1989) udsagn om, at medierne er med til at 

forme den måde, modtageren tænker om noget på: “The only way to influence what people think is 

precisely to shape what they think about” (Entman, 1989:349) bliver derfor bekræftet i dette 

specifikke eksempel. Sagt med andre ord, påføres der en specifik indflydelse, når bestemte former 

for information selekteres og det er derfor tydeligt, at medierne er med til at påvirke 

samfundsdiskurser. Hvorom alting er, forkaster analysen dog påstanden om, at medierne besidder 

magten til at kunne “injicere” budskaber, der således tages ind og forplanter sig hos modtagerne 

(Merkelsen, 2007).  

 

Med disse ord afrundes indeværende speciales analyse og i følgende kapitel zoomes der derfor 

yderligere ind på udvalgte resultater. Dette med formålet at diskutere disse i relation til 

afhandlingens problemformulering og ligeledes belyse, hvorledes disse eventuelt kan bidrage til en 

løsning på problematikken omkring underrepræsentationen af kvinder i dansk topledelse.  
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9.0 Diskussion 

Følgende afsnit søger at afklare den identificerede kløft mellem den forestilling, individer har om 

virkeligheden og tal, fakta og forskning, der viser det reelle billede. Det blev i analysen skildret, at 

der i vores stikprøve ses en kløft mellem disse, hvorfor diskussionen vil tage afsæt i udvalgte 

resultater fra analysen og diskutere disse med henblik på at identificere; 1) Hvorfor en sådan kløft 

eksisterer, og 2) hvilken konsekvens dette har for samfundet. Derfor vil diskussionsafsnittet starte 

med at diskutere, hvorledes diskurser skabes, forandres og reproduceres i samfundet, og hvordan 

magt spiller en rolle i denne proces. Hertil vil vi inddrage framing jf. Entman (1989; 1993; 2007), 

suppleret med agenda-setting jf. McCombs (1977; 1997; 2014) op imod diskursteori for netop at 

kaste lys på, hvorvidt én eller flere aktører besidder en dagsorden- eller diskursskabende magt, jf. 

Fairclough (1992). For at brede diskussionen ud i forhold til eksisterende samfundsmekanismer, vil 

vi supplere med begrebet selvopfyldende profeti, som kort holdes op imod Noelle-Neumans teori 

om Spiral of Silence (Scheufele, 2008) som mulige årsager til, at denne kløft eksisterer. Hertil 

suppleres der ligeledes med forskning, som netop undersøger disse samfundsmekanismer og 

årsagerne til kvinders underrepræsentation på ledelsesgangene. Dette inddrages for at kunne 

nuancere diskussionens slutninger med henblik på at afføde strategiske anbefalinger. 

 

I forlængelse af dette søger diskussionens anden del at zoome yderligere ind på specialets 

problemfelt og mere specifikt uddybe underspørgsmålene: Hvordan problematikken frames i 

mediebilledet og ligeledes diskutere, hvilke faktorer har indflydelse på medieeffekten? 

Den kommende del af diskussionen anskuer derfor, hvilke kommunikative valg, medierne helt 

konkret foretager, ligesom vi søger at diskutere eventuelle positive og negative konsekvenser 

herved. I relation hertil inddrages Aarøe (2011) og hendes syn på forskellene mellem episodiske og 

tematiske frames. Denne tematik diskuteres i relation til Valkenburgs og Peters (2013) Differential 

Susceptibility to Media Effects Model (DSMM) og deres teori om medieeffekt.   

 

9.1 Magtens ansigt - ideologi og framing  

Da vi netop søger at afdække mulige (kommunikative) årsager til denne omtalte kløft mellem 

individers opfattelse kontra fakta og statistikker, er det relevant at kigge nærmere på den kritiske 

diskursteori med afsæt i Faircloughs begreb om ideologi overfor Entmans framing-teori.  
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Dette fordi Fairclough (1992) argumenterer for, at medierne er en af de aktører, der er særligt gode 

til at skabe og reproducere samfundsdiskurser; der kan derfor argumenteres for, at det netop er 

medierne, som i høj grad forankrer entydige betydningsfastlæggelser i samfundet, hvilket 

Fairclough (1992) netop betegner som diskurser. I forlængelse heraf fastholder Fairclough, at 

medierne er med til at definere normstrukturer i samfundet, som påvirker diskursordenen: “The 

ideologies embedded in discursive practices are most effective when they become naturalized and 

achieve the status of ‘common sense’” (Fairclough, 1992:87). Dette citat indikerer således, at 

aktører kan påvirke individer i en sådan grad, at en ideologi opfattes som noget naturligt og statisk. 

Dette betyder dog ikke, at Fairclough (1992) mener, at der findes statiske ideologier, men derimod 

at han blot pointerer, at den diskursive praksis bør ses som en ideologisk kamp - en kamp om 

diskursordener og de dertil indbyggede ideologier.   

 

Denne kamp relaterer Fairclough (1992) til sit hegemonibegreb, idet han argumenterer for, at der 

eksisterer en konstant kamp mellem forskellige diskurser, der kæmper om at få mest mulig 

redaktionel opmærksomhed. Et aspekt af denne hegemoniske kamp er den diskursive praksis; denne 

bidrager til reproduktionen og transformationen af den diskursorden, den indgår i, og hermed også 

af de eksisterende magtrelationer (Fairclough, 1992). Fairclough anser således denne magtrelation 

mellem individer og medier ud fra en tese om, at de ideologier, vi er underlagte i samfundet, på én 

og samme tid dikterer normen og dermed også den måde, individer opfatter virkeligheden på.  

 

Entman (1989; 1993; 2007) derimod, tager sit afsæt i framing-teori og argumenterer for, at 

medierne besidder en magt qua deres evne til at selektere indhold og dermed udvælge, hvilke 

informationer, der viderebringes til offentligheden; at kunne påvirke individers attitude og 

holdninger ved at at forme, hvad de skal tænke på, gennem framing og selektering af informationer. 

Det vi kan tolke ud fra Entmans syn på framing er, at medierne sidder med et aktivt valg om, 

hvordan de skal udøve magt. Han udtaler bl.a.: “Framing in this light plays a major role in the 

exertion of political power, and the frame in a news text is really the imprint of power… “ (Entman, 

1993:55). 

 

De to teoretikere adskiller sig fra hinanden ved, at Fairclough har fokus på, at årsagen ligger i de 

ideologier, vi konstruerer i samfundet og den dertilhørende magtkamp. Han søger derfor at 
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“afsløre” den diskursive praksis for at kunne afkode det billede, som medierne videregiver. 

Derimod mener Entman (1993), at medierne med sin dagsordensættende funktion (McCombs, 

1977; 1997; 2014) udøver sin magt over individerne gennem framing. Han søger derfor at afdække, 

hvilke konkrete frames medierne benytter, og dermed tydeliggøre, hvilken indflydelse disse har på 

modtageren. De to teoretikeres syn kan derfor begge benyttes til at forklare forholdet mellem 

medier og samfund, men deres fremgangsmåde ift. at nå frem til dette, adskiller sig fra hinanden.  

 

Uagtet hersker der altså en vekselvirkning, hvor frames har potentiale til at påvirke den overordnede 

samfundsideologi og vice versa. Implicit i denne forståelse ligger dog, at ideologier er et abstrakt 

fænomen, som ikke kan ændres med et snuptag, hvorimod frames dækker over den mere konkrete 

handling, medierne udfører, som på én og samme tid er lettere at forandre.  

 

Med afsæt i denne diskussion af magtbegrebet, er det dermed tydeligt, at både ideologier og 

framing begge er indflydelsesrige, når det kommer til at producere forståelsen af omverdenen. 

Dermed er det ligeledes centralt at diskutere, om mediernes fremstilling netop er med til at skabe og 

eller reproducere kløften mellem opfattelse og fakta. 

 

9.1.1 Ideologisk utopi? 

Som tidligere nævnt hersker der i vores stikprøve en kløft mellem fakta og den opfattelse 

fokusgruppedeltagerne har om Danmark, som et ligestillet og retfærdigt land. I fokusgruppen var 

der endda en respondent, Agnes, som eksplicit udtalte, at der ikke nødvendigvis altid er 

overensstemmelse mellem fakta og det, folk tror er sandt. Det er vigtigt at pointere, at formålet med 

dette afsnit ikke er at diskutere, hvad virkeligheden ‘objektivt’ dækker over, da det inden for 

socialkonstruktivismen ikke er gavnligt. Dette betyder også, at vi er bevidste om, at vi er med til at 

konstruere og påvirke den forståelse af virkeligheden, som vi tilegner os.  

 

Som det allerede er blevet pointeret, rangerer Danmark lavere end vores tætteste naboer, når det 

drejer sig om kønsligestilling i samfundet (World Economic Forum, 2018). Dette kom som en 

overraskelse for fokusgruppedeltagerne, som alle udtrykte, at de ikke var bekendte med Danmarks 

lave placering. Denne uvidenhed kommer fint til udtryk i følgende udtalelse fra en af 

fokusgruppedeltagerne:  
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”Så jeg tror også, vi nogle gange har tendens til at stræbe efter det perfekte Danmark og  rigtig 

gerne vil være det bedste land til rigtig mange ting. Men måske vi skal acceptere,  at måske 

fungerer det faktisk helt fint, som det er? [...] Altså, hvorfor er det egentlig et problem, hvis det ikke 

er et problem i et land som Danmark.”31 

 
Holdes ovennævnte udtalelse op imod resultaterne fra World Economic Forum (2018) bekræftes 

det, at der hersker en forestilling om, at det går bedre i Danmark, end det rent faktisk er tilfældet. 

Groft sagt hersker der en antagelse om, at Danmark er et mere ligestillet samfund end det i 

virkeligheden er; en antagelse, der imidlertid ikke er overraskende, hvis der kigges nærmere på 

måden, hvorpå Danmark bliver omtalt rundt omkring i verden.  

 

Historier om Danmark som verdens lykkeligste land florerer i medielandskabet (på trods af, at 

Danmark ikke længere indtager førstepladsen (Helliweel, Layard, & Sachs, 2018)). På samme måde 

kan Danmark bryste sig af at have en velfærdsstat, der ‘gratis’ tilbyder alle danske statsborgere at 

tage en uddannelse - ligesom de også yder tilskud i form af SU til de studerende undervejs. 

Derudover kan alle også komme til lægen, uanset indkomst. Med andre ord, virker Danmark som et 

progressivt foregangsland, hvor den danske velfærdsstat er med til at sikre lige adgang og 

muligheder for alle landets borgere. Der er dog flere studier og undersøgelser, som langsomt 

begynder at så tvivl om, hvorvidt det rent faktisk går så godt i Danmark (Kleven, Landais & 

Søndergaard, 2018; World Economic Forum, 2018; Helliweel, Layard, & Sachs, 2018). Skyldes 

denne dissonans mellem, hvad Danmark virkelig er, og hvad vi tror, Danmark er, at medierne ikke 

italesætter problematikken?  

 

Svaret skal findes et sted midt imellem. I analysen blev det tydeligt, at medierne i høj grad har 

italesat problematikken omkring underrepræsentationen af kvinder i dansk topledelse. Men det 

bliver særligt interessant, når vi dykker nærmere ned i, hvordan der tales om emnet i medierne. Det 

er derfor relevant at diskutere, hvorledes disse budskaber modtages af offentligheden, hvorfor 

følgende afsnit tager udgangspunkt i nytte-diskursen. Dette med formål at diskutere, hvorledes 

medierne er med til at skabe dissonans, når de italesætter problematikken på bestemte måder, jf. 

framing og agenda-setting. 

 

                                                        
31 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews  
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9.1.2 En diskurs, der fastholder eller forandrer? 

I analysen sås det tydeligt, at nytte + mulighed, som diskurs, tildeltes stor redaktionel 

opmærksomhed i perioden februar 2018 - februar 2019. Medierne talte således ind i en positivt 

framed diskurs om, at man i Danmark bør fokusere på at drage nytte af begge køn i erhvervslivet. 

Ordet ‘nytte’ er i sig selv positivt ladet, hvorfor nytte-koden, ikke overraskende, oftest er 

krydsrefereret med vinklen mulighed frem for begrænsning. Det interessante er dog, hvor stor en 

del af mediedebatten, der centrerer sig omkring budskabet; at vi skal anerkende og drage nytte af 

hinandens forskelle. Et budskab, der selvsagt er svært at være modstander af. Det kan sidestilles 

med, at majoriteten af alle mennesker også synes tortur er forfærdeligt, eller at hundehvalpe er søde. 

Det er normen og derfor også alment accepteret som værende “det rigtige svar” (Jørgensen & 

Phillips, 1999).  

 

På den ene side er det godt, at der i debatten skabes et fundament for enighed. Særligt fordi det i en 

så emotionelt drevet og ophedet debat, som denne, ikke hører til sjældenhederne, at banen kridtes 

kraftigt op af yderlighederne og parterne for kontra parterne imod bliver gjort til uhensigtsmæssige 

modpoler. En situation, som formentlig ikke gavner debatten, og hvor der i stedet skabes et forum 

for ‘mudderkastning’ frem for dialog. Her kan det være fordelagtigt for debatten at henvise til, at 

begge parter, på trods af uenigheder, slår rødder i samme ideal om, at vi bør drage nytte af 

hinandens styrker.  

 

På den anden side, taler budskabet om nytte og mulighed ind i et ideal om, hvordan vi alle ønsker, at 

vores samfund skal være, men uden at italesætte de faktorer ved problematikken, som kræver en 

ændring. Der er tale om en selvopfyldende profeti, når en udbredt forventning til en hændelse kan 

fremkalde netop denne hændelse, på trods af, at det baserer sig på en falsk opfattelse af 

virkeligheden (Andersen, 2019). Ovennævnte diskussion belyser derfor, at framingen af nytte som 

en mulighed indikerer en selvopfyldende profeti - men er dette i virkeligheden et passende middel 

til forandring? Dette vil vi dykke nærmere ned i nu. 

 

9.1.3 Selvopfyldende profetier - et middel til forandring? 

Som tidligere beskrevet ifm. agenda-setting, har medierne en enorm magt i først og fremmest at 

udvælge, hvad de skriver om og hvordan de skriver om et issue, men også hvilke issues de vælger 
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ikke at skrive om. Når medierne vælger at kaste lys over nogle sager, mørklægger de i samme 

ombæring nogle andre. Denne handling foretages som en strategisk beslutning, der handler om 

vigtighed, jf. salience-begrebet i relation til framing (Entman, 1993).  

 

Når budskabet om nytte som en mulighed får spalteplads, skubber det dermed også andre issues ud 

af spillet. Dette indikerer, at de pågældende medier har truffet en aktiv beslutning om, at denne 

argumentation er vigtigere end andre vinkler på problematikken. Med andre ord, er denne nytte-

diskurs med til at konstituere problemfeltet om kvinder i topledelse på en bestemt måde.  

 

Diskursen nytte og mulighed kan anskues fra et perspektiv, der hæmmer en løsningsproces, idet den 

evige bekræftelse af den brede enighed ikke fører nye tanker og løsningsforslag med sig. På den 

anden side kan diskursen også ses ud fra fænomenet om den selvopfyldende profeti. Måske er 

løsningen på problemet netop, at vi bekræfter hinanden i, dels hvad vi er enige om, og dels hvor vi 

ideelt set ønsker at befinde os. Hvis dette blot gentages tilstrækkeligt nok gange, vil vi til sidst 

fremkalde hændelsesforløbet; og der er skabt en selvopfyldende profeti.  

 

Noelle-Neuman stiller sig kritisk over for dette (Scheufele, 2008). Ifølge hende er det nemlig 

majoritetens holdninger, der skaber diskurser, som reproduceres. Minoritetens stemme bliver 

derimod tiet ihjel i en spiral af stilhed. I et samfund, hvor medierne reproducerer en patriarkalsk 

diskurs, hvor mænd sidder med den største del af magten, er det også dem, der skaber den 

konsensus, der dominerer debatten. Hvis mænd er majoriteten, så er kvinder minoriteten. I det spil, 

skabes der en fælles forstærkende spiral af modvillighed, idet minoritetsgruppen udtaler sig mindre 

og mindre, jo mere majoritetsgruppen dominerer. I relation til den selvopfyldende profeti vil Noelle-

Neuman dermed sige, at den vil knytte sig til majoritetens stemme og udelukke minoriteten. 

(Scheufele, 2008)  

 

Man kan således argumentere for, at medierne, grundet deres dagsordensættende funktion, kan være 

med til at skabe en bestemt attitude eller overbevisning hos danskerne, jf. det Noelle-Neuman 

betegner som opinion climates (Scheufele, 2008). Gennem redaktionel opmærksomhed kan 

medierne altså være med til at forme en attitude hos modtagerne, som på den ene side kan tale ind i 

aspirationen om, at vi i samfundet arbejder hen imod et fælles mål. Men omvendt kan den måske 

også være medvirkende til, at samfundet fastholdes i en situation, der ikke er optimal. Denne 
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redaktionelle opmærksomhed omkring kvinder i topledelse er derfor relevant at diskutere i relation 

til føromtalte magtbegreb, hvorfor dette gøres i næstkommende afsnit.  

 

9.1.4 Når diskurser fastholder  

For hvad skal der til for at udfordre den brede enighed? I henhold til Faircloughs (1992) forståelse 

af hegemoni, indgår sociale grupper altid i magtrelationer. I denne hegemoniske kamp, bidrages der 

både til produktion, reproduktion og transformation af den eksisterende diskursorden (Fairclough, 

1992). Fairclough (1992) siger yderligere, at diskursive forandringer finder sted, når diskursive 

elementer artikuleres på nye måder. Sættes denne forståelse i relation til ovenstående argumentation 

om nytte og mulighed som en selvopfyldende profeti, kan der derfor argumenteres for, at dette ikke 

transformerer og udfordrer den eksisterende diskursorden, men i stedet reproducerer den og dermed 

ikke tilvejebringer nogle nye løsninger. 

 

Derudover antager nytte-diskursen, at problematikken nemt kan løses, såfremt virksomhederne 

‘bare’ begynder at fokusere på at drage nytte af de forskelligheder, vi alle besidder. Dette kan vise 

sig at være problematisk, hvis denne nytte-diskurs accepteres og får status af det, som, ifølge 

Fairclough (1992), betegnes som en ‘common sense’-ideologi. Er dette tilfældet, vil denne ideologi 

med al sandsynlighed blive reproduceret og vinde indpas blandt offentligheden, som noget naturligt 

og uforanderligt i dagligdagen, hvorfor der heller ikke vil ske nogen ændring.  

 

Baseret på ovenstående argumenter, er det derfor ikke utænkeligt, at medierne netop har været med 

til at male et forskønnet billede af Danmark, specielt i relation til debatten om kvinder i topledelse 

jf. framing ifølge Entman (1993). Ydermere tyder det på, at medierne har været med til at danne en 

såkaldt ‘common sense’-ideologi, jf. Fairclough (1992), om det danske samfund i relation til 

kønsligestilling - nemlig baseret på det udsagn, at vi selvfølgelig er ligestillede i progressive og 

omfavnende Danmark. Dog er denne uoverensstemmelse mellem den konstruerede virkelighed og 

det, fakta peger på, mere kompleks end som så.  

 

For det ville være naivt at påstå, at mediernes framing af ‘kvinder i topledelse’ kan ses som den 

eneste årsag til denne ideologiske fejlopfattelse. Ovenstående tese funderes nemlig implicit i en 
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antagelse om, at individet ikke har nogen indflydelse på diskursen og at forudindtagethed og 

individuelle holdninger ikke spiller en rolle.  

 

Med dette in mente, findes det derfor relevant at diskutere, hvad der ellers kan ligge til grund for 

kløften mellem opfattelsen af virkeligheden og fakta, hvis det ikke alene skyldes mediernes magt i 

form af agenda-setting og framing. Har medierne en, eller måske flere ‘medsammensvorne’? Dette 

vil blive diskuteret nærmere i følgende afsnit. 

 

9.2 Mediernes medsammensvorne?  

I analysen blev det ligeledes fremhævet, at der stort set ikke var nogle artikler i perioden februar 

2018 - februar 2019, der omhandlede emnet ubevidst bias. Dette til trods for, at fænomenet fylder 

meget inden for forskningens verden. Et argument kunne være, at der netop er stor forskel på, hvad 

der berøres i forskningens verden kontra det medierne vælger at videreformidle. Dog baserer 

medierne ofte artikler på baggrund af ny forskning, hvorfor det må antages, at de to aktører alligevel 

påvirker hinanden. Det er derfor interessant, at der inden for det akademiske felt er fokus på 

ubevidst bias som årsag til, hvorfor kvinder ikke ender på toppen, når mediebilledet imidlertid ser 

en smule anderledes ud…  

 

Forskning foretaget af Stephen Turban, Laura Freeman og Ben Waber (2017), der er publiceret i 

Harvard Business Review, viser, at der netop hersker ubevidst bias på arbejdspladsen - både hos 

mænd og kvinder. Turban, Freeman og Waber (2017) definerer ubevidst bias som noget, der 

hænder, når to grupper af mennesker agerer identisk, men bliver behandlet forskelligt. Deres 

forskning peger på, at forskelsbehandling på baggrund af køn ikke sker ud fra kvinders adfærd, men 

ud fra hvordan denne adfærd opfattes af andre (Turban, Freeman & Waber, 2017).  

 

Denne ubevidste skelnen mellem kønnene, som tydeligt tenderer til mændenes fordel, skaber derfor 

en strukturel skævvridning i samfundet, der kan være svær at se sig ud af. Dette bias bekræftes 

ydermere i studiet “Women’s underrepresentation in upper management” foretaget af Jenny W. 

Hoobler, Grace Lemmon og Sandy J. Wayne (2011), der undersøger årsagen til kvinders 

underrepræsentation i topledelse. Ifølge dette studie hersker der en såkaldt family-work conflict 

bias, hvilket betyder, at alene det faktum, at du er kvinde, signalerer til mandlige såvel som 
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kvindelige ledere, at du før eller siden vil prioritere din familie og dit liv uden for arbejdspladsen 

højere, hvilket vil forstyrre og forringe arbejdspræstationen. Dette bias finder sted uanset, om 

kvinden ønsker at få børn, har børn, eller aldrig vil få lyst til at få børn. (Hoobler, Lemmon & 

Wayne, 2011) 

 

Foruden ovennævnte forskning som rygdækning, peger dele af vores analyse ligeledes på, at der 

netop hersker ubevidst bias, hvilket blev tydeligt i fokusgruppeinterviewene. Formålet med dette 

afsnit er dog ikke at diskutere, hvilke former for bias, der hersker - dette afsnit søger blot at påvise, 

at ubevidst bias finder sted. Det er nemlig særligt gennem koderne mandlige- og kvindelige 

ledelsesattributter, at vi tydeligt har kunnet se, at der eksisterer ubevidst bias. Denne bias kommer 

til udtryk, når respondenterne skal beskrive, hvad der, for dem, udgør en god leder. Når det gjaldt 

deres nærmeste leder, var det oftest de mere klassiske, bløde værdier, såsom empati, omsorg og 

anerkendelsesfokuserede, der blev nævnt32. Disse værdier forbindes ofte med en kvinde, qua 

forankrede stereotyper i samfundet. Når det omvendt handlede om toplederens egenskaber, fik 

respondenterne tydeligt associationer til en mandlig karakter; ganske ubevidst brugte 

respondenterne hurtigt det personlige stedord ‘han’ til at beskrive, hvad der kendetegner en god 

topleder, ligesom de på samme tid beskrev denne slags leder med de klassiske mandlige 

egenskaber33. Dette vidner således om, at fokusgruppedeltagerne i høj grad er påvirket af den 

gennemgående bias, der hersker i patriarkalske vestlige kulturer; at en god leder er en mand 

(Hoobler, Lemmon & Wayne, 2011).  

 

Modpolen til ubevidst bias, nemlig at alle individer har lige muligheder, er ligeledes et 

gennemgående argument, der blev identificeret i analysen. Denne tese bygger, som tidligere nævnt, 

på antagelsen om, at individer ikke er påvirket af ubevidst bias, og at enhver person kan bedømme 

et andet menneske udelukkende baseret på det enkelte individs evner og kompetencer. Dog har både 

Turban, Freeman & Waber (2017) og Hoobler, Lemmon & Wayne (2011) påvist, at ubevidst bias 

netop hindrer denne evne, på trods af, at de fleste kan erklære sig enige i, at vi alle bør bedømmes 

udelukkende på vores kompetencer og talent. Dette er dermed en utopisk forestilling af 

virkeligheden, der ikke tilvejebringer nogen realistisk løsning på den reelle problematik, jf. Noelle-

Neumans teori om Spiral of Silence (Scheufele, 2008).  

                                                        
32 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
33 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 
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Det er derfor problematisk, når medierne fremhæver ideologien om, at det er det enkelte individs 

talent og kompetencer, der bør tælle og ikke vedkommendes biologiske køn. Særligt, fordi det er 

med til at danne en forestilling og dermed reproducere diskursen, at vi selvfølgelig bliver valgt på 

baggrund af vores kompetencer. At medierne er med til at skabe en falsk forestilling om 

virkeligheden blev netop påvist i fokusgruppeinterviewene. Som det blev nævnt i analysen, 

italesætter medierne kvoter som noget negativt, hvorfor det heller ikke var underligt, at vores 

deltagere talte direkte ind i samme argumentation uden at bidrage med konkrete løsningsforslag. 

Fokusgruppedeltagerne havde netop en forudindtaget holdning til, at kvoter udgør en hindring for 

kvinder, der gerne vil avancere. I forlængelse heraf mente de, at løsningen på problematikken i 

stedet er, at danske virksomheder ‘bare’ skal vælge på baggrund af kompetencer og talent, ligesom 

det på samme måde er op til den enkelte kvinde at vise, hvad hun rent faktisk dur til34. 

 

Det er lige præcis her, at ubevidst bias kommer i spil og sætter en stopper for, at kvoter som et 

muligt “løsningsforslag” potentielt ville virke. Dertil kan der argumenteres for, at medierne er med 

til at skubbe debatten yderligere væk fra at tale om egentlige løsninger, bl.a. fordi deres framing i 

høj grad fokuserer på at finde årsagen til problematikken.  

 

At identificere årsagen på issuet er absolut ikke problematisk, så længe det tilvejebringer realistiske 

løsningsforslag og samtidigt belyser hele problematikken. Qua vores analyse har vi dog set en 

overvægt af årsags-centrerede frames, der omhandler ét specifikt emne; biologi. På samme vis 

læner de fleste løsningsorienterede argumenter sig enten op ad frames, som lægger ansvaret over på 

individet (frihed) eller frames, der placerer ansvaret hos politikere og virksomheder (nytte, talent og 

kvoter). Dette er problematisk, fordi disse løsningsforslag ikke medgiver, at særligt ubevidst bias vil 

være en hæmsko for samtlige initiativer, som disse løsningsorienterede argumenter potentielt ville 

tilvejebringe. Dermed ikke sagt, at vi aldrig kan nå til et punkt, hvor ubevidst bias ikke udgør en 

usynlig og ubevidst stopklods for kvinders mulighed for at avancere, men det kræver, at 

problematikken italesættes, så offentligheden bliver bekendte med den. 

 

Det tyder således også på, at mekanismer og stereotyper, som er mentalt forankrede hos individer, 

kan være en årsag til problemet - en årsag, som medierne stort set ikke belyser. Det er derfor også 

                                                        
34 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews  
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fristende at argumentere for, at løsningen dermed også må ligge i at mindske denne ubevidste bias. 

Men er det virkelig så simpelt?  

Svaret er nej - det er ikke simpelt, men det er bestemt muligt. Derfor vil dette blive berørt nærmere i 

de strategiske anbefalinger. Dog er ubevidst bias og fejlagtige ‘common sense’-ideologier ikke de 

eneste mekanismer, som agerer mediernes medsammensvorne i debatten om ‘kvinder i topledelse’. 

Som vi allerede nævnte i analysen, spiller det jo netop en rolle, hvordan medierne vælger at frame 

problematikken, ligesom det har en indflydelse på modtagernes opfattelse heraf. Derfor vil næste 

diskussionsafsnit dykke dybere ned i, hvordan mediernes framing helt konkret kan besidde større 

eller mindre styrke, og hvordan denne frame strength påvirker modtagernes mediereception.  

 

9.2.1 Episodisk og tematisk framing  

I analysen er der redegjort for, at resultaterne i indeværende speciale peger på, at det danske 

medielandskab domineres af emotionelle argumenter, når debatten falder på underrepræsentationen 

af kvinder i dansk topledelse. Denne overvægt af emotionelle frames blev analyseret i henhold til 

Aarøes (2011) syn på Iyengars episodiske og tematiske frames. I analysen blev det tydeligt, at 

overvægten af episodiske frames i artiklerne kan ses som et udtryk for den enkelte journalists eller 

interviewede case-personers subjektive holdning. Dette medfører, at debatten indsnævres til at 

omhandle specifikke synsvinkler på sagen frem for at brede problematikken ud og belyse den i et 

større perspektiv.  

 

Sagt med grove framing-termer, kaster medierne dermed lys på den del af debatten, hvor 

nyhedshistorierne favoriserer en snæver og mere isoleret forståelse af kvinder i topledelse, ligesom 

medierne fortrinsvist behandler problematikken i relation til enkeltstående begivenheder. Modsat 

mørklægger de dermed den, ifølge os, helt essentielle del af debatten, som netop lægger op til en 

bredere fortolkning af problematikken; nemlig den del, der er centreret omkring faktuel 

information, som belyser uligheden på ledelsesgangene i en større, tematisk kontekst. Men hvad har 

det egentlig af betydning i samfundet, når der sjældent tales om kvinder i topledelsen set i lyset af 

en bredere kontekst?  

 

Når medierne i overvejende grad gør brug af episodiske frames, lægger de dermed mere vægt på 

enkelte personsager, frem for at belyse problematikken fra et mere overordnet perspektiv. Dette 
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valg er der både fordele og ulemper forbundet med, hvorfor følgende afsnit tager afsæt i at belyse 

de styrker og svagheder, episodisk og tematisk framing hver især besidder.  

 

9.2.1.1 Styrker og svagheder 

Først og fremmest kan det lidt snævre fokus på enkelte begivenheder sikre, at budskabet forankres i 

mere konkrete situationer. Yderligere kan der argumenteres for, at det gøres lettere for modtageren 

at afkode det intenderede budskab, netop fordi episodisk framing gør argumenterne mere relaterbare 

for modtageren. Når disse frames som oftest benyttes ifm. storytelling, er det fordi, de fungerer 

stærkt som metode til netop at overbevise og vække interesse hos modtageren (Aarøe, 2011). På 

den måde kan der ligeledes argumenteres for, at der med episodisk framing bliver sat ansigt på 

problematikken. Denne personificering har til formål at gøre budskabet mere håndgribeligt, så det 

bliver lettere for læseren at forholde sig til det. Det er i særdeles her, episodiske frames har sin 

styrke set ift. budskaber, der er funderet i konkrete figurer og tal, som oftest benyttes i de tematiske 

frames. 

 

Omvendt kan en tematisk frame bidrage til, at modtageren får et mere nuanceret billede af 

virkeligheden. Tematiske frames kan nemlig være med til at sikre, at problematikken favnes i en 

større samfundsmæssig sammenhæng; disse frames sikrer, at de mange, og ikke mindst 

forskelligartede, cases bliver sat i en større kontekst og dermed ikke blot fremstår som 

enkeltstående, løsrevne historier, som ikke ses i lyset af en større helhed (Iyengar, 1991).  

 

Hvilken påvirkning det har på modtageren, når mediedagsordenen er domineret af episodiske 

frames, vil derfor blive diskuteret nu.  

 

9.2.1.2 Et for snævert perspektiv? 

Resultaterne i dette speciale tyder på, at de danske medier og deres brug af episodisk framing, som 

dominerende vinkel på debatten omkring underrepræsentationen af kvinder i dansk topledelse, 

præsenterer befolkningen for en debat, der fremstår fragmenteret og unuanceret. Ifølge Tuchmans 

(1978) syn på retorik og framing, der ligeledes resonerer tæt med de temaer, som Berger og 

Luckmann (1966) udviklede, handler framing i nyhedsmedierne om: “The act of making news is the 

act of constructing reality itself rather than a picture of reality.” (Berger & Luckmann, 1966:12). 
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Som citatet indikerer, handler det ‘at skabe nyheder’ ikke nødvendigvis om at gengive korrekte 

hændelser; det handler om at konstruere en virkelighed. Ifølge Tuchman, behøver nyhedsmedier 

altså ikke at gengive et korrekt verdensbillede (Tuchman, 1978). Med ovenstående citat in mente er 

det derfor også fristende at påstå, at medierne, med denne grad af konstruktionsfrihed, netop kan 

resultere i, at offentligheden udsættes for et fragmenteret, usandt og unuanceret indtryk af 

virkeligheden.  

 

Med andre ord, kan mediernes overforbrug af episodisk framing være med til at skjule nuancer af 

problematikken, der består af narrativer, som befolkningen let kan relatere til, men som ikke oplyser 

nok om den kønsulighed, der ses på toppen af ledelseslaget, i en bredere samfundskontekst.  

 

Manglen på tematiske frames forårsager en ubalance, der reproducerer et samfund af mis- og 

underinformerede borgere, som ikke opnår et helhedsindtryk af problematikken. Bl.a. fordi 

overvægten af episodisk framing kan resultere i, at vi konstant fastholdes på det meget konkrete 

niveau, hvor nyhedsmedierne formentlig kun præsenterer borgerne for ét lille udsnit af en specifik 

sag, samt dens fordele og ulemper. Dette meget snævre perspektiv, de manglende nuancer og 

relationen til det bredere samfundsperspektiv, som netop kan skabes ved brugen af tematiske 

frames, er derfor ligeledes med til at reproducere en samfundsdiskurs, hvor medierne i overvejende 

grad præsenterer befolkningen for enkeltstående hændelser; episoder, der muligvis er lette at 

relatere til, men som på én og samme tid udelukker anskueliggørelsen af problemet i et bredere 

perspektiv.  

 

Når debatten omkring kønsuligheden på toppen af dansk erhvervsliv er præget af episodiske frames, 

kan det antages, at befolkningen mangler en større grad af oplysende information omkring 

problematikken sat i relation til den reelle samfundskontekst. Det antages derfor, at befolkningen af 

selvsamme årsag heller ikke forholder sig til debatten omkring underrepræsentationen af kvinder i 

dansk topledelse ud fra et veloplyst grundlag. Denne antagelse blev ligeledes underbygget ved 

fokusgruppeinterviewene, hvor der bl.a. blev udtalt følgende, når respondenterne blev spurgt 

nærmere ind til årsagen på uligheden i det øverste ledelseslag: “Jeg ved heller ikke om der måske er 

mange, der slet ikke har tænkt over det egentlig eller sådan... Jeg ved i hvert fald, at alle dem, som 

jeg har snakket med om det her, har bare været sådan ‘det ved jeg ikke…’”35 

                                                        
35 Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews  
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Dette vidner altså om, at en nuanceret forståelse af problematikken udgør fundamentet for, at vi kan 

finde en potentiel løsning på kvinders underrepræsentation i topledelsen. Som mediebilledet ser ud 

lige nu, hersker der en overvægt af episodiske frames, der gør hændelserne relaterbare for 

modtageren, men som ligeledes pålægger det enkelte individ en vis stillingtagen; det er op til den 

enkelte selv at skabe et helhedsindtryk af debatten ud fra enkeltstående fortællinger. Hvorfor denne 

individuelle stillingtagen kan ses som en udfordring, kan med fordel diskuteres med afsæt i 

Kahneman (2011) og hans syn på menneskets kognitive kapacitet. 

 

9.3 Kahnemans syn på individets kognitive kapacitet  

Kahneman (2011) understreger, at information overload er med til at udfordre vores hjernekapacitet 

og dermed også vores evner til at træffe beslutninger. Dagligt udsættes vi mennesker for utallige 

budskaber - nogle kræver mere aktiv stillingtagen end andre. Uagtet, tvinges vi dagligt til at 

forholde os til tonsvis af information, som vores hjerner skal bearbejde og handle ud fra. Dette 

foregår på både bevidst, men i særdeleshed også på ubevidst plan, hver evig eneste dag, jf. system 1 

og system 2 (Kahneman, 2011). Størstedelen af det, vi tænker, er affødt af hjernens system 1; i 

denne del af hjernen er vores mentale aktivitet ofte hurtig og automatisk, ligesom den i høj grad 

domineres af vores instinkter og basale antagelser. Helt op imod 97% af al vores tankevirksomhed 

foregår i system 1 (Kahneman, 2011). Omvendt tager system 2 over, når vi skal bearbejde 

information, der kræver mere kritisk stillingtagen. Det er i denne del af hjernen, hvor den 

komplekse tænkning finder sted. Det er ligeledes her, at vores bevidste tankegang dominerer og 

system 2-tænkning udgør overraskende nok kun 3% af vores samlede tankevirksomhed (Kahneman, 

2011). Dette underbygger, at vi mennesker i overvejende grad er irrationelle individer, der primært 

træffer beslutninger på baggrund af vores ubevidste tanker (Kahneman, 2011).  

 

Med afsæt i Kahnemans syn på menneskets kognitive kapacitet, kan der derfor argumenteres for, at 

medierne spiller en endnu større rolle end først antaget; i relation til indeværende speciales 

problemfelt, hvor episodiske frames udgør det bærende element i mediernes argumentation, kan den 

nuancerede forståelse kun opnås, såfremt det enkelte individ, der læser artiklerne, selv er i stand til 

at forholde sig kritisk og dermed skabe et helhedsindtryk af debatten. Med andre ord er det altså op 

til det enkelte individ at flytte problematikkens snævre fokus fra enkeltsagerne og se det i lyset af et 

større samfundsperspektiv. Men hvis vi mennesker, i langt størstedelen af tiden, render rundt og 
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træffer beslutninger på baggrund af megen lidt kognitiv anstrengelse, mavefornemmelser og basale 

følelser, er dette måske for meget at forlange af det enkelte individ?  

 

Ifølge Kahneman, evner vi jo netop ikke at forholde os kritisk, bevidst og ej heller at træffe 

beslutninger på et velovervejet grundlag, hvorfor det antages at være en alt for stor mundfuld for det 

enkelte individ at gøre dette i relation til specialets problematik. I stedet vil det med overvejende 

sandsynlighed være her, hvor det enkelte individ sætter hjernen på autopilot og læner sig op ad den 

samfundsdiskurs, medierne er med til at danne - og i dette tilfælde - reproducere; fx at biologi er en 

begrænsende faktor for kvinders mulighed for at avancere til tops i erhvervslivet. Det er netop med 

baggrund i denne diskussion, at diskurser, som tidligere nævnt i analysen, kan være med til at give 

det skub, som i sidste ende kan give kvinderne mulighed for at bryde igennem glasloftet. Særligt 

fordi diskurser er med til at ‘diktere’ de normer og værdier, som enkeltindivider i samfundet 

navigerer ud fra (Fairclough, 1992).  

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det naturligvis ville være naivt at tro, at løsningen på 

underrepræsentationen af kvinder i dansk topledelse ikke kræver andet end en ændring i 

samfundsdiskursen og mediernes måde at kommunikere på. Derfor er det selvfølgelig også relevant 

at forholde sig til, hvorvidt det i realiteten kan ses som et brugbart og realistisk løsningsforslag? For 

er det overhovedet så nemt?  

 

Med afsæt i specialets resultater er vi af den overbevisning, at ubalancen mellem episodiske og 

tematiske frames i mediedebatten ikke tilvejebringer et tilstrækkeligt overbliksbillede. I en 

emotionelt ladet debat som denne, hersker der ligeledes prædisponerede faktorer hos modtageren, 

som har en indvirkning på effekten af henholdsvis episodiske og tematiske frames. Personlige 

holdninger og værdier spiller en rolle, ligesom de sociale grupper, individet indgår i, også vil 

påvirke, hvordan budskabet modtages. For at kigge nærmere på disse individbaserede 

karakteristika, inddrages Valkenburg og Peter (2013) derfor i relation til Aarøes teori for at kaste lys 

på, hvad medieeffekten påvirkes af.  
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9.4 Valkenburg og Peter: Hvad påvirker medieeffekten?  

Som beskrevet i teoriafsnittet arbejder Valkenburg og Peter (2013) ud fra the mixing console 

analogy, hvor responsstadierne kognitiv, emotionel og stimulerende indgår. Derudover beskæftiger 

Valkenburg og Peter (2013) sig ligeledes med, hvordan det enkelte individs sociale gruppers fælles 

værdier kan udgøre en afgørende faktor for den endelige medieeffekt. Betydningen af disse 

påvirkninger vil derfor blive behandlet nedenfor: 

 

Responsstadiers betydning for medieeffekt 

Såfremt en eller flere af disse sliders er skruet for højt op, fx hvis medieindholdet er for 

stimulerende, svært at forstå, urealistisk eller ikke er i overensstemmelse med individets 

eksisterende holdninger, så vil den enkelte modtager føle en vis grad af ubehag. Valkenburg og 

Peter (2013) fremstiller ligeledes en hypotese, som de kalder the disposition-content congruency 

hypothesis, som fordrer at medieindhold, som er i overensstemmelse med modtagerens egne 

overbevisninger, er mere tilbøjelig til at have en højere medieeffekt end medieindhold, der ikke er 

kongruent med individets holdninger.  

 

Sociale gruppers betydning for medieeffekt  

Faktisk argumenterer Valkenburg og Peter (2013) for, at når et mediebudskab minder om den 

fremherskende holdning i et individs sociale gruppe, så skabes der en dobbelt-dosis af budskabet; 

dvs. en forøgelse af medieeffekten. Valkenburgs og Peters (2013) antagelse om sociale gruppers 

indflydelse, underbygges ligeledes af Noelle-Neuman (Scheufele, 2008), som blot refererer til 

begrebet perception of opinion i relation til peer groups. Hun argumenterer for, at der hersker et 

grundprincip blandt individer, som bygger på frygten for isolation. Som et resultat heraf, er 

individer helt grundlæggende bange for at blive isoleret fra deres sociale grupper pga. upopulære 

holdninger, der er i strid med gruppens sociale normer (Scheufele, 2008). Derfor vil et budskab, der 

er direkte modstridende med personlige overbevisninger eller sociale normer inden for modtagerens 

peer group ikke have samme gennemslagskraft og dermed fremstå mindre overbevisende, da det 

konflikter på det kognitive plan.  

 

Kort opsummeret, forholder Aarøe (2011) sig til to generiske frames, episodiske og tematiske, 

hvorimod Valkenburg og Peter (2013) i stedet dykker ned i de prædisponerede faktorer hos 

modtageren, der ligeledes påvirker effekten af medieindholdet. Som vi ser det, udelukker det ene 
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perspektiv på ingen måde det andet; tværtimod ser vi et værdifuldt potentiale i at kombinere dele af 

DSMM med Aarøes tilgang til generiske frames. De to vil unægteligt indgå i en fælles 

vekselvirkning, hvorfor vi heller ikke vægter den ene teori som værende mere legitim end den 

anden. De belyser blot problemet fra forskellige vinkler: Hvor Aarøe (2011) kigger på styrken af de 

frames, medierne gør brug af, undersøger Valkenburg og Peter (2013) den oplevede medieeffekt.   

 

Set i lyset af Aarøes perspektiv, er det problematisk, at der hersker en overvægt at episodiske 

frames. En mulig løsning på denne problematik kunne derfor være at integrere flere tematiske 

frames for på den måde at belyse problemet i en bredere samfundsmæssig kontekst og vise flere 

facetter af sagen. Men er det så, så enkelt? Er løsningen at introducere flere tal, flere grafer og flere 

tabeller i debatten omkring kvinder i ledelse? Dette spørgsmål vil vi nu behandle ud fra idéen om, at 

befolkningen (groft sagt) kan deles op i to separate grupper bestående af: (1) Individer med 

forudindtaget holdning og (2) individer uden forudindtaget holdning. Nedenstående afsnit vil derfor 

indbefatte en diskussion af Valkenburgs og Peters teori overfor Aarøes. 

 

Individer med forudindtaget holdning  

Det kan formodes, at den del af befolkningen, der allerede er engagerede i debatten omkring 

kvinders underrepræsentation i dansk topledelse, selv er opsøgende og aktivt søger ny information. 

Netop fordi individer er underlagt et confirmation bias, har vi en tendens til ubevidst at “vælge” 

medieindhold, der bekræfter os i den holdning, vi allerede har (Valkenburg & Peter, 2013). Tesen er 

dermed, at vi til enhver tid ubevidst vil søge i retningen af medieindhold, der gør os komfortable 

(Valkenburg & Peter, 2013). Som nævnt, vil vores sociale gruppe forstærke medieeffekten med 

‘dobbelt-dosis’, idet budskabet er i tråd med individets sociale miljø (Valkenburg & Peter, 2013). I 

denne debat gælder det både den del af offentligheden, som har taget stilling til enten at være for 

eller imod. Fælles for begge parter er, at de har taget stilling i debatten.   

 

Set i lyset af Valkenburgs & Peters (2013) argumentation, er de prædisponerede faktorer såsom fx 

værdier, holdninger og humør ligeledes med til at styre outputtet, jf. medieeffekten af et givent 

stykke medieindhold. Inddrages deres argumentation omkring dobbelt-dosis og betragtes denne i 

selvsamme henseende, vil modtageren af budskabet være mere tilbøjelig til at tilslutte sig 

argumenter, som i forvejen er i overensstemmelse med egne overbevisninger, hvad enten det er for 

eller imod. Dog er der nogle udfordringer i kommunikationen til disse grupper. Som i en politisk 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 131 af 231 

valgkampagne, vil det være svært at rykke på modpolerne; fx for og imod kvoter. Det er en 

udfordring at overbevise dem, der allerede er kraftigt for eller imod; men hvad med den gruppe, der 

endnu ikke har taget stilling eller aktivt har forholdt sig til problematikken?  

 

Det antages, at der i relation til problemfeltet findes en større gruppe blandt den danske befolkning, 

som netop endnu ikke har forholdt sig til problematikken i dens brede kontekst. Denne antagelse 

blev ligeledes bekræftet i fokusgruppeinterviewene, hvor deltagerne eksplicit italesatte, at de ikke 

var bekendte med denne ulighed blandt kønnene på de danske ledelsesgange. Det er derfor relevant 

at kigge nærmere på effekten af frames og de underliggende mekanismer, som påvirker 

modtageren, der endnu ikke har en forudindtaget holdning til emnet.  

 

Individer uden forudindtaget holdning 

Den gruppe af danskere, der endnu ikke har en forudindtaget holdning til problematikken, vil, ifølge 

Aarøe (2011), ikke opnå samme medieeffekt som gruppen med holdning. Netop derfor er der behov 

for også at præsentere modtagerne for problematikken i en bredere kontekst frem for gennem 

enkeltstående narrativer. Det nære fokus forankrer problematikken i noget ganske konkret, men 

omvendt er tematisk framing med til at sikre, at de mange og forskelligartede facetter af debatten 

belyses i en større sammenhæng. Ifølge Aarøe (2011), har dette netop en mere længerevarende 

effekt på modtagere, der endnu ikke har indpodet følelser og holdninger: “Consequently, when no 

emotional reaction is instilled in the audience, we should expect episodic frames to have a relatively 

low capacity to influence citizens’ opinions. In contrast, thematic frames should be expected to 

better preserve their strength.” (Aarøe, 2011:212) 

 

Foruden blot at fokusere på måden, medierne vælger at frame problematikken på, er det relevant 

også at kigge nærmere på, hvad der ellers har en indvirkning på medieeffekten.  

 

Ifølge Valkenburg og Peter (2013), er det værdifuldt for medierne at kende til de underliggende 

mekanismer, deres modtagere påvirkes af. Særligt fordi disse udgør en række prædisponerede 

faktorer, der, ifølge teorien, har en indvirkning på den egentlige medieeffekt.  

 

For de individer, som endnu ikke har taget stilling til problematikken, er det særligt interessant at 

kigge på det, Valkenburg og Peter (2013) definerer som nonmedia variables. Disse variable dækker 
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bl.a. over køn, personlighed, kognition, holdning, motivation, identitet og humør. Disse personlige 

karakteristika har nemlig afgørende betydning for individets mediebrug og dermed også for 

medieeffekten. Med andre ord, er det derfor ikke nok kun at forholde sig til diverse 

mediekarakteristika, herunder medieindholdet og måden, emner frames på, hvis man ønsker at finde 

frem til den egentlige medieeffekt (Valkenburg & Peter, 2013).  

 

Det er netop i relation hertil, at Aarøes blik på selve framingen af medieindholdet udgør et brugbart 

supplement. Som sagt, ønsker vi at kombinere de to teorier, og her vil en løsning ikke udelukkende 

være at introducere flere tematiske frames i diskursen om kvinder i topledelse, men også have for 

øje, at de individer, der kommunikeres til, kan være svære at ramme. Dette fordi de er tilbøjelige til 

at ‘lade’ sig ramme af det medieindhold, de allerede kan identificere sig med. Omvendt vil de 

ligeledes føle sig ukomfortable ved at konsumere indhold, der er i direkte modstrid med deres egne 

overbevisninger eller overbevisninger, der er fremherskende i de sociale grupper, individet indgår i 

(Valkenburg & Peter, 2013). Dermed ikke sagt, at medierne ikke bør forsøge at trænge igennem 

med dagsordenens budskaber. I en debat som denne, hvor der findes en høj grad af følelser, kan det 

intenderede budskab blot blive ramt af bump på vejen mod at opnå en større medieeffekt.  

 

Med andre ord, kan det altså fastslås, at denne ‘kontrol’ over forståelsen er et diffust begreb, som er 

svær at indkapsle. Alt andet lige er det dog relevant for medierne at stille skarpt på, hvilke 

prædisponerede faktorer, der kan have indflydelse, for på den måde at skabe et holdbart fundament, 

der kan danne grobund for en fremsigtet løsning. Særligt fordi medierne, qua deres 

dagsordensættende magt, har et stærkere udgangspunkt, når det gælder om at overbevise 

offentligheden, vil de kunne drage nytte af denne viden om de prædisponerede faktorer, for bedre at 

kunne appellere til bestemte grupper i offentligheden. 

   

Som opsummering på ovenstående diskussion af frame strength og medieeffekt, argumenteres der 

dermed for, at overvægten af episodiske frames ikke fordrer muligheden for, at den danske 

befolkning forholder sig til problematikken med afsæt i et kvalificeret og veloplyst vidensgrundlag. 

Det er dog vigtigt at pointere, at et veloplyst vidensgrundlag ikke alene kan sikre, at offentligheden 

overbevises af budskabet, ændrer holdning i debatten eller agerer mere rationelt (Trevors, Muis, 

Pekrun, Sinatra, & Winne, 2016). Vi er af den overbevisning, at frame strength blot belyser én facet 

af problemet, som med fordel kan suppleres med Valkenburgs og Peters (2013) teori omkring 
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medieindholdets effekt. Som en afgørende faktor for forståelsen ligger derfor implicit framing og 

styrken heraf, men mindst ligeså vigtigt er det at have de prædisponerede faktorer for øje, når man 

søger at belyse det enkelte individs egentlige modtagelighed overfor medieindholdet. 

 

Der sås ingen tvivl om, at der skal mere til at løse et samfundsproblem som dette. Vi er dog 

samtidig af den overbevisning, at vi bør starte et sted for overhovedet at kunne bevæge os i retning 

af et samfund, hvor der er ligestilling mellem kønnene på topledelsesniveau. Vores resultater og 

analysen heraf peger på, at mediernes måde at frame og konstruere billedet af problematikken på 

kunne være et sted at starte. Særligt fordi, måden et problem defineres på, har en direkte relation til 

modtagers forståelse og dermed i sidste ende også løsningen (Bacchi, 1999).  

 

Afslutningsvist behandlede diskussionens første del, at ideologier er svært foranderlige fænomener, 

hvorimod framing lettere kan dekonstrueres og på den måde påvirke den overordnede 

samfundsdiskurs og ændre offentlighedens forståelse af problematikken omkring 

underrepræsentationen af kvinder i dansk topledelse. Dertil blev det slået fast, at medierne med 

deres dagsordensættende funktion besidder en enorm magt, der er med til at påvirke de opfattelser 

og diskurser, der eksisterer i samfundet. Det er derfor også blevet diskuteret, hvorvidt medierne 

netop er med til at negligere vigtige nuancer af problematikken, og netop ubevidst bias blev her 

identificeret som en faktor, der er væsentlig at inddrage i debatten. Dette vidner om, at medierne 

framer debatten ud fra et snævert og til tider forældet vidensgrundlag, hvor der oftest sættes fokus 

på enkelte begivenheder og episoder.  

 

Diskussionens anden del dykkede derfor ned i betydningen af den identificerede overvægt af 

episodiske frames. En overvægt, der på én og samme tid gør budskabet mere relaterbart, men som 

også fastholder et snævert perspektiv på problematikken. Et perspektiv, der grundet et case-fokus, 

negligerer problematikkens mange facetter. Samtidig bredte vi debatten ud og diskuterede, hvorvidt 

medieeffekten hos individer påvirkes af andet end den framing medierne benytter, hvad end det er 

framing-funktioner eller episodiske og tematiske frames. Individer påvirkes nemlig forskelligt, og 

hvor stor en påvirkning og effekt fx. en nyhedsartikel har afhænger af en række prædisponerende 

faktorer såsom køn, personlighed og værdier. 

 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 134 af 231 

Uanset hvad er det vigtigt at huske på, at alle kommunikative valg tjener et formål, ligesom de har 

en konsekvens af den ene eller den anden art. I dette tilfælde er vi af den overbevisning, at medierne 

er med til at reproducere en samfundsdiskurs, der favoriserer mændenes plads på toppen. En 

diskurs, der set på den lange bane ikke er løsningsorienteret ift. at få flere kvinder i topledelse. Det 

findes derfor relevant at dykke ned i, hvilke konkrete ændringer, vi mener, medierne kunne 

implementere for at sikre et mere oplyst vidensgrundlag. Næste afsnit omhandler derfor vores 

strategiske anbefalinger til medierne.  
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10.0 Strategiske anbefalinger 

Det er således blevet diskuteret, hvorvidt mediernes rolle, som dagsordensættende aktør i 

samfundet, er med til at reproducere ‘common sense’-ideologier. Gennem framing bibeholdes en 

samfundsdiskurs, der forsimpler problematikken og som givetvis ikke evner at sætte debatten i et 

bredere perspektiv. En konsekvens heraf er bl.a., at medierne dels er med til at skabe og dels 

vedligeholde en kløft mellem det, som forskning, data og tal peger på, og den opfattelse af 

omverden som individerne har.   

 

På baggrund af specialets analytiske og diskuterende afsnit, vurderer vi, at følgende anbefalinger er 

væsentlige for medierne:  

1. Større fokus på ubevidst bias  

2. Flere tematiske frames  

 

Disse to primære anbefalinger vil derfor blive uddybet i nedenstående afsnit. 

 

10.1 Fokus på ubevidst bias i medierne  

Det blev diskuteret, at kløften mellem fakta og offentlighedens virkelighedsopfattelse er 

problematisk. På samme måde blev det slået fast, at medierne, med sin dagsordensættende funktion, 

bør hjælpe med at mindske denne kløft. Som den 4. statsmagt besidder medierne en position i 

samfundet, hvor de agerer vagthund for videreformidling af information, hvorfor de implicit har et 

ansvar for at oplyse befolkningen på baggrund af et nuanceret grundlag. Vi er derfor af den 

overbevisning, at det dermed også er medierne, som i første omgang kan nuancere denne debat.  

 

En af måderne, vi mener, medierne kan være med til at mindske denne kløft på, er ved at fokusere 

på ubevidst bias. Med dette menes helt konkret, at de danske medier bør italesætte denne 

mekanisme og dermed skabe salience omkring dette aspekt. Det er nemlig først, når vi som 

individer og samfund bliver bevidste om et fænomen, at vi kan begynde at skabe grobund for 

forandring.  
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Forskningen har allerede længe forsøgt at brede problematikken ud, hvorfor det også er blevet 

identificeret, at ubevidst bias er et vigtigt emne. Derfor er det på tide, at også medierne griber denne 

facet af issuet. Vi er dermed bevidste om, at problemet ikke blot løses ved, at medierne bringer 

ubevidst bias på dagsordenen, ligesom vi heller ikke advokerer for, at det er den endegyldige 

løsning på problemet. Vi mener dog, at det er et relevant sted at starte. For i bund og grund, handler 

det om at videreformidle det brede spektrum omkring et issue, og med netop ubevidst bias bliver 

det tillagt høj prioritet inden for den akademiske forskningsverden, mens den i mediebilledet har lav 

salience jf. indholdsanalysen.  

 

En prioritering af ubevidst bias på medieagendaen kan desuden tillægge fænomenet en større grad 

af legitimitet og opfordre til handling på både mikro-, meso- og makroniveau, hvorfor denne 

anbefaling ikke kun involverer det enkelte individ og medierne, men også virksomheder og 

politikere.  

 

10.2 Integrer flere tematiske frames 

En anden væsentlig anbefaling til medierne ligger i selve framingen af emnet 

‘underrepræsentationen af kvinder i dansk topledelse’, fordi det, både i analysen og diskussionen, er 

blevet tydeliggjort, at medierne har en tendens til at belyse debatten for snævert.  

 

Vi er overbeviste om, at mediernes nuværende måde at frame underrepræsentationen af kvinder i 

dansk topledelse på ikke fordrer en positiv udvikling på området. Så længe medierne i overvejende 

grad centrerer deres argumentation omkring enkeltstående sager, vil mange elementer af 

problematikken forblive skjult. Når problematikken anskues fra et samfundsøkonomisk perspektiv, 

er det i udgangspunktet ligeledes et spørgsmål om, at vi, i et land som Danmark, er bedre tjent ved 

at udnytte samfundets kompetencer til fulde. Der er derfor tale om en særdeles vigtig problematik, 

som vi mener, offentligheden ‘fortjener’ at få formidlet i en bredere kontekst; dette værende 

inklusiv alle problematikkens nedslående konsekvenser, væsentlige fakta og udviklingsprognoser. 

 

Når medierne vælger at gøre brug af én argumentation frem for en anden, er de med til at skabe en 

strategisk fortælling, der vækker en række associationer hos offentligheden. Og netop 

associationerne er jo selvsagt framingens styrke; fortællingen, som medierne skaber, aktiverer 
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modtagerens associationer og fantasi, så der skabes en form for narrativ i modtagerens indre. Hertil 

er det dog relevant at påpege, at denne storytelling i høj grad foregår ubevidst, og derfor kan det 

også diskuteres, hvorvidt mediernes frames sniger sig ind på befolkningen - helt uden om vores 

kritiske sans, jf. Kahnemans system 1-tænkning. Med andre ord, er vi, som individer, slet ikke i 

stand til selv at se problematikken i en større samfundskontekst, hvis ikke vi får budskabet “serveret 

på et sølvfad”. Som situationen ser ud lige nu, formidles problematikken primært ud fra episodisk 

framing, hvorfor den i mindre grad ses i lyset af den større samfundsmæssige sammenhæng. Den 

brede samfundskontekst mangler altså, ligesom vi, med afsæt i Kahneman, kan forkaste 

sandsynligheden for, at det enkelte individ selv formår at skabe helhedsindtrykket på et veloplyst 

grundlag. 

 

Hvis ikke vi starter en ændring her, er vi af den overbevisning, at der vil herske lange udsigter til, at 

den brede offentlighed får øjnene op for, hvor stor ulighed der egentlig er på de danske 

ledelsesgange. Faktisk peger ny forskning på området på, at der, hvis vi fortsætter med det 

nuværende tempo, vil gå 108 år, før vi har opnået fuldkommen ligestilling i verden (World 

Economic Forum, 2018). Det er derfor vores anbefaling, at medierne i stedet retter blikket på de 

mange faktuelle facetter, der relaterer sig til samfundsproblematikken, og ikke mindst etablerer en 

sammenhæng, der taler ind i en bredere kontekst. En sammenhæng, som vi mener, tematisk framing 

netop evner at bidrage til at skabe. Vi er bevidste om, at tal og fakta ikke alene kan ændre folks 

holdninger eller overbevise individer. Vi mener dog, at denne bredere kontekst via tematiske frames 

sammen med mediernes fokus på ubevidst bias langsomt vil kunne skubbe til de fejlagtige og 

fastforankrede ‘common sense’-ideologier, som præger diskursen i samfundet. Jf. Fairclough (1992) 

argumenterer vi for, at dette er en passende måde at ‘afsløre’ de nuværende diskurser, hvorefter der 

kan skabes nye diskurser, som til sidst gør det ligeså naturligt for den brede befolkning, at den gode 

leder lige såvel kan være en kvinde som en mand.  
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11.0 Konklusion 

Denne afhandling har haft til formål at besvare følgende problemformulering:  

 

Indeværende speciale har til formål at undersøge mediernes fremstilling af underrepræsentationen 

af kvinder i dansk topledelse ved hjælp af diskursteori, framing og agenda-setting. I forlængelse 

heraf ønsker vi at undersøge medieeffekten samt den påvirkning mediernes fremstilling har på 

modtagerreceptionen hos kvinder i Danmark, der aspirerer mod et job inden for ledelse. Alt 

sammen med henblik på at belyse anbefalinger, som kan bidrage til en positiv ændring i debatten.  

 

Problematikken er blevet belyst kvalitativt gennem en indholdsanalyse af 113 nyhedsartikler og to 

fokusgruppeinterviews bestående af henholdsvis 5 og 6 kvindelige deltagere, der alle aspirerer til 

ledelsespositioner i løbet af deres karriere.  

 

Først og fremmest kan det overordnet konkluderes, at den kvalitative indholdsanalyse på baggrund 

af 113 artikler udgjorde et solidt empirisk fundament, som gav os mulighed for at undersøge, 

hvordan den konceptuelle framing benyttes i danske nyhedsmedier. Med dette metodiske afsæt 

kunne vi uddrage nogle fremherskende diskurser i mediebilledet fra februar 2018 - februar 2019. De 

mest dominerende diskurser i medierne er biologi, talent og nytte. Dette vidner om, at medierne i 

førnævnte tidsperiode italesatte underrepræsentationen af kvinder i topledelse med argumenter, der 

bl.a. pegede på kvinders evne til at føde børn som årsagen til, at der ikke er flere kvinder i de 

øverste ledelseslag. Derudover domineredes debatten ligeledes af argumenter, der peger i retning af, 

at debatten slet ikke bør handle om køn, men om talent; at det bør være kandidaten, med de bedste 

kompetencer, der løber med stillingen.  

 

Ovennævnte resultater fra indholdsanalysen gjorde det muligt for os via fokusgruppeinterviews at 

efterprøve, hvorvidt de selvsamme diskurser har en markant indvirkning på unge kvinder, der 

aspirerer til lederjobs. Her fandt vi, at biologi ligeledes var en fremherskende diskurs. Derudover 

var det tydeligt, at fokusgruppedeltagerne i høj grad berørte diskursen kultur, som værende en mulig 

årsag på problematikken - forstået således, at kulturelle normer og værdier er årsagen til, at kvinder 

til stadighed er mere fremtrædende i hjemmet end på arbejdspladsen. Fokusgrupperne talte således 

også om, at kvinders evne til at føde børn er en begrænsning for at avancere i erhvervslivet. Dog 
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talte fokusgruppedeltagerne endnu mere ind i de samfundsmæssige strukturer, kulturelle normer og 

værdier, der blev italesat som potentielle årsager til kvinders underrepræsentation i topledelse. 

Ydermere talte fokusgruppedeltagerne ligeledes ind i diskurs omkring arbejdsvilkår. Herigennem 

blev det tydeligt, at der herskede klare forestillinger om, hvad en toplederstilling kræver: Lange 

arbejdsdage, arbejdsuger på +80 timer og tilsidesættelse af familie og venner. Alle sammen 

faktorer, der blev italesat som mulige årsager til fåtallet af kvinder på ledelsesgangene.  

 

Med henblik på at besvare, hvilken effekt mediernes fremstilling har på kvinder, der aspirerer til et 

job i ledelse, efterprøvede vi effekten af konceptuel framing under begge fokusgruppeinterviews. 

Dette blev gjort ved at bede respondenterne forholde sig til to konstruerede artikler, der var framed 

på hver sin måde; én artikel med vinklen biologi som begrænsende faktor for at avancere til tops i 

erhvervslivet, og en anden artikel med biologi som en mulighed. Denne lille ‘stikprøve’ gav os 

muligheden for i praksis at teste, hvilken indflydelse framing har på modtagerens mediereception. 

Til dette formål blev Schrøders (2003) multidimensionelle model benyttet.   

 

Igennem denne analyse blev det påvist, at fokusgruppedeltagernes forståelse afveg fra den 

intenderede betydning af de framede budskaber; modtagerne talte ikke direkte ind i diskursen om 

biologi som en begrænsende faktor og ej heller direkte ind i diskursen biologi som en mulighed. 

Ikke overraskende kan det dermed konkluderes, at der ikke eksisterer en direkte 

‘kanylesammenhæng’ mellem de intenderede budskaber, som medierne videreformidler, og 

modtagers mediereception. Til gengæld blev det bekræftet, at artiklerne og måden argumenterne i 

disse var framed på, var i stand til at skabe en dialog, der affødte en fælles enighed blandt 

modtagerne. Denne afledte effekt skabte derfor en foretrukken betydning blandt modtagerne, der 

afveg fra artiklernes intenderede budskaber. Frem for at være centreret omkring biologi-diskursen, 

blev fokusgruppedeltagerne enige om en foretrukken betydning, der i stedet omhandlede 

modstanden imod kvoter. Dette vidner således om, at framing samt medieeffekten er langt mere 

kompleks end som så. Vi kan dermed ikke med sikkerhed forudse, hvorledes en bestemt gruppe af 

mennesker vil opfatte et budskab, men baseret på vores analyse er det stadig tydeligt, at medierne i 

høj grad er med til at sætte dagsordenen ift. hvilke emner vi taler om, og hvordan vi taler om disse. 

 

På baggrund af specialets analyse og med afsæt i McCombs (1977; 1997; 2014) samt Dearing & 

Rogers (1996) kan det derfor bekræftes, at medierne besidder en dagsordensættende funktion i 
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samfundet. Medierne selekterer og videreformidler information, hvorfor de selvsagt besidder en 

stærk magt i at påvirke offentligheden. Det er i særdeleshed gennem framing jf. Entman (1989; 

1993; 2007), at mediernes magt kommer til udtryk. 

 

Derudover blev det berørt, at forskning længe har peget på, at særligt ubevidst bias er en 

medvirkende årsag til, at flere kvinder ikke besidder topposter i det danske samfund. På baggrund af 

resultaterne fra vores fokusgruppe kan det bekræftes, at der hersker et ubevidst bias om, at mænd 

naturligt er gode ledere. Dette er problematisk, da forskning netop peger på, at der ikke er nogen 

evidens for, at mænd, qua deres køn, skulle være bedre ledere end kvinder. Alligevel er denne 

ideologi blevet til en selvfølgelighed i samfundet, jf. Faircloughs (1992) ‘common-sense’-begreb, 

der hverken udfordres eller betvivles, og på denne måde fastholder vi hinanden i fejlagtige og 

urokkelige roller. Selvom dette emne fylder i forskningen og også er evident i vores fokusgrupper, 

fylder emnet med en dækning på knap 11% ikke meget i mediebilledet. Dette vidner om, at ubevidst 

bias ikke opnår synlighed på offentlighedens agenda jf. salience (Entman, 1993). Konsekvensen af 

dette er først og fremmest, at offentligheden fortsat er uvidende omkring denne mentale mekanisme 

og dernæst, at de løsningsforslag, der tilvejebringes, ikke medtager denne nuance.  

 

I forlængelse af dette kan det konkluderes, at det også er essentielt, hvordan medierne bringer disse 

historier om kvinder i topledelse. I relation hertil er det blevet diskuteret, hvordan en overvægt af 

episodiske frames har en indvirkning på modtagerreceptionen. Derudover står det klart, at 

mediernes måde at frame budskaber på, selvsagt har stor indflydelse på det virkelighedsbillede, der 

tegnes af problematikken. Analysen heraf viste, at de danske medier ofte inddrager cases og 

personlige anekdoter i mediedækningen. Bevidst eller ubevidst, anlægger de dermed deres 

kommunikation med afsæt i episodiske frames, frem for at skabe debat omkring problemfeltet i en 

bredere, mere overordnet kontekst med tematiske frames.  

 

Ydermere kan det konkluderes, at modtagerens prædisponerede faktorer, fx køn, personlighed og 

holdning, ligeledes har en indvirkning på den egentlige medieeffekt. Med afsæt i Valkenburg og 

Peter (2013) blev det diskuteret, at medieeffekt afhænger af, hvorvidt den enkelte modtager har en 

forudindtaget holdning til problematikken eller ej. Her blev det fastslået, at særligt individets 

sociale miljø, fx familie og venner, kolleger og ikke mindst kulturelle normer og værdier i 

samfundet, påvirker medieffekten.   
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For at besvare sidste del af problemformuleringen, er det derfor også en del af vores strategiske 

anbefalinger, at medierne spiller en central rolle ift. at gøre op med den føromtalte common sense’-

ideologi om mænd vs. kvinder i ledelse. Fremadrettet bør medierne derfor frame emnet ‘kvinder i 

topledelse’ med henblik på at udbrede viden om den konsekvens som ubevidst bias spiller.  

 

Som en yderligere medieanbefaling, vurderes det fordelagtigt at frame problematikken, så der 

skabes en mere nøgtern fortælling med afsæt i flere tematiske frames. Særligt med det formål at 

sætte problematikken i relation til en bredere samfundskontekst, hvor problematikken bliver 

præsenteret med flere nuancer og faktuelle facetter, frem for i overvejende grad at have fokus på 

enkeltstående episoder og personlige anekdoter. Det anbefales derfor, at medierne fremadrettet 

implementerer flere tematiske frames med henblik på at etablere en større sammenhæng og skildre 

kønsuligheden i de øverste ledelseslag i lyset af en bredere samfundskontekst. 

 

Afslutningsvist kan det konkluderes, at medierne med deres magt er i stand til via framing at 

påvirke de diskurser, der dominerer problematikken omkring underrepræsentationen af kvinder i 

dansk topledelse. På samme vis er vi, gennem arbejdet med dette speciale, ligeledes blevet 

bekræftet i, at netop en ændring i samfundsdiskursen i sidste ende, med al sandsynlighed, er den 

potentielt mest holdbare løsning på problematikken. Først med en ændring i samfundsdiskursen og 

måden, problematikken formuleres på, kan vi skabe initiativer på et veloplyst grundlag, som sikrer 

forståelsen ud fra et bredere spektrum, der kan fordre en løsning, som sikrer, at vi for fremtiden får 

flere kvinder i dansk topledelse.  
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12.0 Perspektivering  

På baggrund af specialets analyse, diskussion og strategiske anbefalinger, har vi systematiseret og 

fremhævet en række diskurser i debatten. Dette med et fokus på konceptuel framing, da vi med 

problemformuleringen in mente søger at pege på tendenser i samfundet frem for den nære, 

lingvistiske analyse. Det er dog blevet tydeligt for os, at netop ordets magt er essentiel i framingen, 

hvorfor følgende afsnit vil perspektivere til relevant fremtidig forskning.  

12.1 Ordets betydning 

I en så emotionelt drevet debat som denne, vil en tekstnær analyse kunne bidrage med en ekstra 

dimension til forståelsen af problematikken. Centrale ord i debatten som feminisme, kvindekvoter og 

glasloft er alle ord med kraftig ladning. For nogle, er feminisme ophøjet til en form for religion, 

mens det for andre er forbundet med mandehad. Derfor kunne det være interessant at lave en 

egentlig diskursanalyse efter Faircloughs principper på de 113 artikler, hvor hver enkelt artikel 

brydes ned ord for ord. Ved at gøre dette, er det i højere grad muligt at undersøge den lingvistiske 

kontekst, ordet udspiller sig i.  

 

I forlængelse af dette, ville det også være interessant at dykke ned i hvilke følelser, der er på spil i 

debatten. Vores kategori skelner ikke mellem de forskellige typer af følelser, da vi i stedet har 

undersøgt forskellene i vægtningen af emotionelle overfor kognitive argumenter. En mere 

dybdegående analyse af hvilke følelser, der er fremherskende, i debatten kan bidrage til en 

semantisk forståelse af diskursen.  

 

Ud over et mere tekstnært fokus, kunne det ligeledes være interessant at dykke endnu dybere ned i 

diskursen om biologi som begrænsning, da denne viste sig at være den mest fremherskende kobling 

af kategorier i indeværende speciale. Denne argumentation om at indsnævre kvinders muligheder på 

baggrund af anatomiske forskelle har rødder i historiske strukturer, hvorfor vi har vurderet, at denne 

gren bevæger sig for langt fra opgavens problemformulering. Vi vil i nedenstående afsnit alligevel 

perspektivere til, hvordan denne diskurs kan bidrage til en central forståelse af problematikken i sin 

helhed.   
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12.2 Biologiske begrænsninger: XX-klusion i medielandskabet 

Dét at indskrænke kvinders rettigheder med biologiske argumenter, går historisk set mange år 

tilbage. Forud for den tid, hvor kvinder kæmpede om stemmeretten, dominerede de biologiske 

argumenter også. Her bundede den gængse holdning i, at kvinderne netop skulle bruge kroppens 

energi på æggestokkene frem for på hjernen; "Før kvinderne fik stemmeret, sagde man, at et sådant 

ansvar ville få deres æggestokke til at krympe, svække deres kvindelighed og gøre dem uegnede til 

deres sande bestemmelse som hustruer og mødre." (Milnes, 2013). De selvsamme argumenter 

mødte kvinderne, da de begyndte at kræve deres plads på arbejdsmarkedet; vi skal ikke længere 

tilbage end til halvtredserne og tresserne, hvor ellers frisindede mennesker ofte modsatte sig ligeløn 

mellem mænd og kvinder med argumentet, at kvinder, grundet kroppens cyklus, op til en uge hver 

måned ikke fungerede på niveau med mænd. (Milnes, 2013)  

 

Det tyder altså på, at framingen omkring kvindens biologiske køn som en begrænsning er noget, der 

både er historisk og kulturelt bestemt. Ikke desto mindre er det, ifølge indeværende speciales 

analyse, en diskurs, som medierne til stadighed evner at reproducere. På trods af, at det biologiske 

kvindekøn som en begrænsning er framed som en videnskabelig vinkel på debatten, så er det det 

ikke. I hvert fald ikke ifølge den nyeste forskning på området. 

 

Hjerneforskeren Gina Rippon har for nyligt udgivet sin nyeste bog, The Gendered Brain, hvor hun 

har gennemgået en stor mængde forskning. Hovedkonklusionen er, at der, til trods for videnskabens 

mange ihærdige forsøg på at finde frem til helt essentielle forskelle på mænd og kvinders hjerner, 

rent faktisk aldrig er blevet fundet forskelle. I en artikel fra danske Zetland, fremhæves en af 

Rippons udtalelser:  

 

Vi bor på den samme planet, som hverken er Mars eller Venus, men Jorden, og de primære 

biologiske forskelle er kropslige og seksuelle. Drenge og mænd er statistisk set klart bedre 

til at kaste med en bold. Og onanerer statistisk set mere end kvinder. Men derfra til at sige, 

at mænd fra naturens hånd er bedre ledere, er der alligevel et stykke vej (Sangild, 2019)  

 

De danske nyhedsaviser kan derfor siges at have en utrolig stor magt, når de formår at konstituere 

diskurser i samfundet, der yderligere reflekteres i individers personlige holdninger; en magt, som 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 144 af 231 

kommer til udtryk gennem denne fejlagtige konstruktion af “sandheden” ved hjælp af frames og 

fælles associationer. Rippons forskning er dog ikke ny og banebrydende. Hun har ikke udviklet ny 

teknologi, der viser hjernen på nye måder. Hun har i stedet undersøgt, hvad eksisterende forskning 

har påvist. Det, hun problematiserer, er netop mediernes magt, idet hun eksempelvis beskriver, 

hvordan ubetydelige forskelle på mænd og kvinders hjerner bliver præsenteret som værende 

afgørende forskelle i mediebilledet. Det er derfor, ifølge Rippon, mere et spørgsmål om 

confirmation bias. Nemlig, at vi individer ønsker at bekræfte det, vi tror vi ved, frem for at 

eksponere vores hjerner for kompleks og ny viden, der bryder med det eksisterende verdensbillede. 

(Sangild, 2019)  

 

Denne historiske udvikling af, hvorledes argumentet biologi er blevet italesat og framed gennem 

tiden, kunne være interessant at udforske nærmere for netop at undersøge diskursens udvikling. 

Heri ligger også postulatet om, at “man skal kende sin historie for at forstå sig selv”. Med andre 

ord, kunne det være interessant at afdække udviklingen med henblik på at forstå, hvorfor vores 

kønsforståelse er, som den er. Med denne historiske indsigt som baggrund ville det være interessant 

at undersøge, om det ville være muligt at finde frem til andre potentielle løsninger på, hvordan vi 

får flere kvinder i dansk topledelse. 
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Bilag 1 – Interviewguide  

 
Deltagere / Mandag d. 11. Marts 2019 
Kl. 14 
Maude, Oda, Regitze, Gitte, Vicki  
 
Kl. 18 
Agnes, Helle, Ellen, Minna, Ingeborg, Elisabeth  
 
Information 
Forskningsprojektet handler om ledelse og hvordan framing har en indvirkning på, hvordan 
fænomener opfattes. Deltagerne består af unge kvinder, der enten lige er blevet færdiguddannet 
eller er tæt på at være færdige med deres kandidatuddannelse. Fælles for dem alle er, at de 
aspirerer til at blive leder på et tidspunkt i deres karriere. 
  
Introduktionsrunde 
Introduktion af os, CBS-studerende, alder etc. (tilstedeværende; Tina, Jacqueline, Mette) 
Alle informanter præsenterer sig (navn, alder, job, funny fact). 
  
Omgivelser: 
Interviewet finder sted i et grupperum på Tietgenkollegiet. Vi vil sørge for kaffe og snacks for at 
skabe en hyggelig, uformel stemning. 
  
Afprøvning af interaktionen mellem gruppens medlemmer (rollefordeling etc.) 

-       Small-talk 
-       Har I været her før? 
-       Var det svært at finde frem? 

  
Forklaring af forløbet før interviewet begynder: 
Nu vil jeg forklare jer lidt om, hvad der kommer til at foregå i dag: 
“Interviewet varer højst en time og hele samtalen bliver optaget på en telefon. I vil blive 
anonymiseret, og alle data vil blive destrueret efter brug.” 

 
- I har måske prøvet at blive interviewet før, men et fokusgruppeinterview er en smule 

anderledes i forhold til, hvad I måske normalt forbinder med et interview. 
- Her er det ikke så meget mig, der stiller en masse spørgsmål. I stedet er det jer, der skal tale 

sammen og diskutere spørgsmålene med hinanden. 
- Hvis diskussionen kører ud på et sidespor skal jeg nok forsøge at få jer tilbage på sporet 

igen, hvis I ikke selv formår at gøre det.  
- Forestil jer, at I sidder sammen hjemme hos en af jer, som i til dagligt ville gøre med jeres 

venner, og taler om disse emner, som jeg fremstiller for jer. 
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- Jeg er mest interesseret i jeres egne erfaringer, oplevelser og fortællinger - ikke kun jeres 
holdninger. I må altså gerne dele konkrete historier. 

 
  
Det vi gerne vil snakke med jer om i dag er jeres holdninger og tanker omkring det at være leder. 
Formålet for os er egentlig bare at få et indtryk af jeres personlige holdninger, erfaringer samt jeres 
refleksioner omkring god ledelse. Alle oplevelser er vigtige, og der er ikke rigtige eller forkerte 
svar. 
 
  

Forskningsspørgsmål Fokusgruppe-spørgsmål 

Opvarmningsspørgsmål vedr. 
associationer forbundet med 
begrebet ‘leder’ (fælles brainstorm) 
  

Deltagerne får et stykke papir + 
kuglepen udleveret, hvor de skal 
notere tanker og associationer 
relateret til ‘den gode leder’. 
Associationsteknikken ligger op til 
noget fænomenologisk. Moderator 
opfordrer deltagerne til at skrive 
ALT ned for at sikre en åben og 
bred dialog.  
   

 
Reflekterende spørgsmål med 
fænomenologisk tilgang  
 
 
Efter at deltagerne har læst begge 
artikler, får de 2 minutter til 
individuelt at skrive alle deres 
associationer og tanker ned.  
  
  

Refleksionsspørgsmål vedr. 
ledelsesudvikling 
 
 

Hvilke egenskaber synes I kendetegner en god leder?  
Fx at være handlekraftig, at være empatisk.  

  
 

 
Hvad er en god leder for jer? (hvis I skulle reflektere lidt 
over, hvad den perfekte leder er for dig, hvad er det så?  
 
Intro: I Danmark er vi rigtig godt med, når det kommer til 
ligestilling på parametre som sundhed, uddannelse og 
arbejdskraft. Hvis man ser på tallene fra World Economic 
Forums ligestillingsrapport for 2018, viser det dog, at DK 
rangerer på plads 95 ud af 149 lande.  
 
 
Hvorfor tror I, der er så få kvinder i topledelsen i 
Danmark? 
 
 
Hvad synes I om artiklerne?  
  

Hvordan opfatter I emnet, der bliver omtalt i begge 
artikler?  

- Hvordan får det jer til at føle?  
 
Uddybende spørgsmål: Med udgangspunkt i de to artikler, er 
der så en af dem, I kan erklære jer mere eller mindre enige i?  
 
Underspørgsmål: Hvad var det der gjorde, at I brød jer mere 
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Holdningsspørgsmål relateret til 
mediernes rolle  
 
 
Deltagerne bliver endnu engang bedt 
om at tage pen og papir i brug. 
Denne gang skal de skrive deres 
personlige top 3 ned på et stykke 
papir.  
Denne association skal belyse, hvad 
folk tænker dominerer mediebilledet.  
 
Ved manglende respons på forrige 
spørgsmål, vises de 5 overordnede 
kategorier (biologi, eksklusion, 
nytte, talent og frihed) for at sætte 
gang i dialogen.  
 
Denne type spørgsmål stilles med 
formål om at undersøge gruppens 
umiddelbare opfattelse af framing i 
medierne. 

eller mindre om én af dem? 
 
Back-up spørgsmål (til brug ved manglende respons): Føler I, 
at I bliver påduttet en bestemt holdning/følelse, når I læser 
disse artikler?  
 
 
Hvad tænker I kunne gavne udviklingen mod at få flere 
kvinder i dansk topledelse?  
 

 
Tænker I, at medierne kunne spille en rolle i denne 
forbindelse? 

- Hvordan?  
 
Hvilke 3 emner tror I dominerer debatten omkring 
kvindelige ledere i medierne?  
Det behøver ikke være noget konkret, I har læst, men bare 
jeres umiddelbare tanker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back-up spørgsmål (til brug ved manglende respons): Hvilke 
af følgende 5 emner tror I, der dominerer den danske 
mediedebat?  
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Bilag 2 - Fokusgruppeinterviews 

 
Start Time Transcript Speaker 
00:00:03.3 Fantastisk! Dejligt, I ville komme. Jeg tænker, vi laver en ganske kort 

introduktionsrunde. Jeg hedder Mette, og det er Jackie og Tina. Øh, vi er i gang med 
vores speciale. Vi læser på CBS og skriver om ledelse, og det er derfor, vi håber på at få 
en masse gode inputs fra jer i dag. Øhm... Yes. Lidt om, hvad der kommer til at foregå. 
Det kommer max til at tage en time, vi bestræber os også på at gøre det kortere, men 
håber jo på at få en masse gode inputs fra jer. Vi kommer til at optage det hele, det er 
måske gået op for jer allerede (der grines) men hold jer endelig ikke tilbage, vi giver jer 
andre navne i selve specialet og når vi hiver citater ud, så I skal endelig ikke holde jer 
tilbage. Så skal vi selvfølgelig også sige, at al data bliver destrueret efterfølgende, så 
endelig ikke læg bånd på jer selv (der grines). Øhm... Yes, jeg ved ikke, hvor mange af 
jer, der har prøvet at blive interviewet før, men i og med, at det er et 
fokusgruppeinterview, så er vi selvfølgelig nødt til at tage hensyn til hinanden, men 
ellers, så bare fyr løs med alt, I har på hjerte. Det er ikke så meget mig, som moderator, 
altså, jeg stiller spørgsmålene, men ellers foregår det som dialog mellem jer, og at I 
sammen samler op på, hvad I svarer og skaber sammen. Så det er altså meget jer, der 
diskuterer og snakker om spørgsmålene sammen med hinanden. Og jeres holdninger og 
meninger og oplevelser og erfaringer, I gør jer. Øhm...  Selvfølgelig, hvis diskussionen 
kører ud på et sidespor, så skal jeg nok forsøge at få jer tilbage på sporet igen. Øhm... 
Men egentlig vil vi allerhelst have jer til at forestille jer, at vi sidder sammen, hjemme 
hos en af jer, hvor I føler jer tilpas, og skabe en hyggelig stemning med kaffe og snacks, 
og I tager bare for jer.   

Moderator 

00:02:31.1 I bund og grund, det vi er mest interesserede i, det er jeres oplevelser, erfaringer og 
fortællinger. Så det er ikke kun holdninger. I må også gerne dele konkrete erfaringer fra 
tidligere. Øhm... Det vi rigtig gerne vil snakke med jer om, det er jeres tanker om at være 
leder. Formålet er egentlig at få et indtryk af jeres personlige holdninger. Jeres erfaringer 
og refleksioner om, hvad god ledelse er for jer. Øhm... Og alle oplevelser er vigtige for 
os, så der er ikke nogle rigtige eller forkerte svar. Så øhh, jeg tænker, hvis I (Mette 
kigger på Tina og Jacqueline) ikke har noget at supplere med? 

Moderator 

00:03:10.2 Jeg tænker, vi lige kan tage en kort præsentationsrunde af jer? Observatør 
(Tina) 

00:03:14.1 Ja, selvfølgelig! Moderator 
00:03:14.1 Bare med navn og øhh… Hvad I laver og… Hvem vil starte? Observatør 

(Tina) 
00:03:26.6 Øhm… Jeg hedder Regitze og jeg læser Cand.merc.(kom.) på CBS Regitze 
00:03:29.8 Jeg hedder Vicki. Jeg læser også Cand.merc.(kom.) på CBS. Blevet headhuntet på et 

afbud (alle griner). 
Vicki 

00:03:38.2 Jeg hedder Gitte og jeg studerer faktisk kommunikation og it på kandidaten her til vinter Gitte 
00:03:48.2 Jeg hedder Maude og jeg holder lige sådan en pause mellem arbejde og studie, jeg har 

søgt ind på CBS her til sommer. 
Maude 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 158 af 231 

00:03:58.3 Okay jeg blev færdig med mit studie her for snart tre år siden. Så jeg er uddannet fra IT-
Universitetet. Deres digitale linje.  

Oda 

00:04:08.8 Fedt, yes. Perfekt. Det er faktisk allerede tid til første spørgsmål, og der vil vi gerne have 
jer til at reflektere lidt over, hvad der er for nogle egenskaber, der kendetegner en god 
leder. Sådan et refleksionsspørgsmål. Hvad for nogle associationer springer jer i 
hovedet, når der er nogen der spørger, hvad en god leder er? 

Moderator 

00:04:38.0 Alle griner Alle 
00:04:38.0 Uh... Altså i de tilfælde, hvor jeg har haft en leder, så har jeg altid synes det har været 

rigtig vigtigt, at de har været gode til at lytte. Øh... Og vejlede frem for at pege ned på de 
dårlige ting, så rose de gode ting. Øhm.. Jeg har arbejdet i Københavns Kommune i 
noget tid, hvor jeg har haft et samarbejde både med min leder og nogle andre 
projektledere, hvor det har været rigtig vigtigt for mig at vide, hvad det er, jeg gør godt. 
For hvis man starter ud med det, som jeg har gjort skidt, så føler man sig hurtigt som 
medarbejder eller kollega, at man måske er lidt dårligere end hvad de havde forventet af 
en. Så jeg vil helst klart sige en vejledende evne, en lyttende evne og så også det her med 
at kunne tage det ned et niveau og nogle gange sætte sig ind i andres situationer - altså 
arbejdssituationer - hvis man kan sige det sådan. Situationsfornemmelse. 

Gitte 

00:05:35.6 Og empati også. Altså noget menneskelighed. Ikke bare de faglige kompetencer.  Maude 
00:05:44.6 Jeg synes også karisma. Det betyder rigtig meget, hvis det er en karismatisk person med 

energi og gå på mod, der ser muligheder frem for begrænsninger og er god til at 
'energize' andre mennesker. Altså sådan med tale eller sådan... Så er det også bare også 
en god leder... eller hvad hedder det, bare kombineret med god situationsfornemmelse. 
At man ved, at herovre, skal man måske lige tale sådan og sådan, men ovre ved ham her, 
skal jeg fokusere på nogle andre ting. At man har en situationsfornemmelse over sine 
medarbejder og sådan noget.  

Regitze 

00:06:18.5 Jeg synes helt klart kommunikation. Øhh... Er essensen af det. Jeg har også en... eller 
min chef faktisk nu, vi har lige haft sådan en... Det er en meget lille virksomhed, så vi er 
sådan fire mennesker. Og der var sådan lidt kurre på tråden med noget privatliv, der blev 
blandet ind i virksomheden. Og han glemte bare at fortælle os hvad fanden det var, der 
skete. Så kom folk jo til at snakke bag hans ryg om, hvor frustrerende det var, og han 
skulle bare have lagt kortene på bordet og sagt: Sådan her er det, sådan her bliver det. 
Har I noget af sige til det, så sig det til mig, for der bliver bare skabt en sindssygt dårlig 
stemning. Og det er så sindssygt vigtigt bare at kommunikere det og fortælle, hvad der 
sker, for ellers bliver der bare skabt en sindssygt dårlig stemning og man ved ikke, hvad 
man skal gøre. Sådan... Begå sig. Så jeg synes kommunikation er heeelt vildt vigtigt.  

Vicki 

00:07:18.7 Det kan jeg tilskrive mig. Jeg synes også, det er vigtigt med kommunikation - og åben 
kommunikation. Og det kan godt være, det ikke er en god besked, der nødvendigvis skal 
kommunikeres, men bare det med at have en transparens omkring, hvad er det, der sker 
og lad os sige, lad os kalde en spade for en spade og sige, hvad det er der sker, når det er 
det, der sker. For tit, så prøver de at pakke det ind i sådan en lidt børnehaveagtigt, amen, 
hvis vi nu bare ikke siger til børnene, hvad det er der sker, så finder de ikke ud af det... 
(alle griner). Men det gør de jo! De forstår jo godt og laver lynhurtigt deres egne idéer. 
Og hov, det er faktisk herovre vi er. Og så tror jeg faktisk også, for dem, at de ville få 
mere ud af bare at sige det. Men for mit eget vedkommen, så min seneste chef, hun var 
sindssygt god og det hun var rigtig god til at være sådan… Altså... Hun var rigtig 

Oda 
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rosende, hun var rigtig meget... Gav rigtig meget, hvis du havde lavet noget, hun syntes 
var rigtig godt, så gik hun ikke bare ud af lokalet, så sagde hun 'Det var fandme et godt 
oplæg, du lavede'. Eller 'Der var virkelig styr på det der. Du er for sej'. Det kunne hun 
finde på at sige. Og det med at få noget feedback, sådan pronto på noget, man har lavet, 
det er sindssygt vigtigt for følelsen af 'ej, det var godt!'. Og så tror jeg bare jeg så hende 
som en frontfigur for afdelingen. Der var ingen tvivl om, at hun var stolt af afdelingen, 
men hun gik også ud og tog de tæsk - stod som den forreste, der tog tæskene, der kom 
udefra og ligesom skød tilbage på en eller anden måde. Og gik ud og var frontfiguren for 
os, som sørgede for, der kom nogen og vi ikke blev overhældt med noget. 'Prøv og hør, 
den her skal ikke gro i vores have, du skal ikke tage den her kamp, den tager jeg!'. På 
den måde, var hun også en, der stod forrest for os andre. Det synes jeg faktisk var 
sindssygt fedt.  

00:09:00.7 Ja, altså den der tryghed, de kan skabe. At man ikke skal føle, at det er afdelingen der 
står på mål for det, der bliver lavet.  

Vicki 

00:09:13.9 Jeg tror også det kommer an på størrelsen på virksomheden, men det her med, at der er 
noget personligt ind over. Altså selvfølgelig skal der være den her arbejds... Øh… Den 
der professionalisme over tingene, men vi havde et eksempel med... Vi fik en ny leder... 
Vi fik tre nye ledere på et halvt år, fordi der var alt muligt, der skete. Øhm... Og den 
sidste vi fik ind, hun var sådan meget cool, hun var sådan: 'Nu booker jeg jer ind en halv 
time, i bestemmer selv hvornår, og så går vi en tur. Jeg vil bare gerne sættes ind i, hvad I 
hver især sidder med, så jeg kan danne mig et overblik og I kan fortælle lidt om jer selv, 
så jeg har en idé om, hvem det er, jeg har med at gøre'. Det synes jeg bare et super cool, 
for så kunne jeg fx som studentermedhjælper få lov at fortælle lidt om de projekter, også 
fordi ellers går hun jo bare og er helt uvidende om, hvad det er, jeg laver. Og også hvilke 
andre projekter, jeg kunne blive knyttet til. Det gjorde også, jeg følte mig mere tryg, når 
man havde noget på hjerte eller havde nogle sygedage. For så kendte hun allerede lidt til 
ens baggrund. Det synes jeg, var et fedt initiativ, hun lavede.  

Gitte 

00:10:16.0 I nævner det her med ros. Er det så vigtigt, at det er personen bag, der modtager ros, eller 
at det er på den konkrete opgave? 

Moderator 

00:10:28.6 Jeg tror, det skaber en loyalitet, når man bliver rost på det personlige plan og hvis, altså 
så føler man, at man er en del af flokken og man øh... At man kan bidrage med noget 
andet end det faglige, men når man bliver rost på det faglige, så tror jeg at det øger ens 
faglige stolthed, tror man præsterer bedre. Så jeg tror det er vigtigt med begge dele.  

Maude 

00:10:51.3 Jeg tænker sådan i hverdagen, der er det mere på opgaveniveau. Altså om den er klaret 
godt, men at det der personlige, faglige plan, at engang imellem... På det arbejde, jeg lige 
kommer fra, der havde man sådan en MUS-samtale engang imellem, og der passede det 
egentlig meget fint, at man lige fik sådan lidt på det personlige plan. At sådan: 'Ej, du 
spreder godt humør og er virkelig dygtig til det og det her', altså på det personlige, og det 
synes jeg passede fint der, men at i dagligdagen, der er det mere på opgaven.  

Regitze 

00:11:31.1 Jeg tror også ros, begge dele motiverer én til at gøre opgaverne endnu bedre. Det kunne 
også godt være både personligt og fagligt kan man sige. Altså jeg lavede nogle oplæg på 
et tidspunkt, hvor jeg var lidt i tvivl om mine kvalifikationer ift. sådan noget... Øhm... 
Og der endte jeg med både at... Ved at blive rost for det faglige, så følte jeg også, jeg fik 
personlig ros, på en måde hvor jeg så lavede oplægget på. Og det... Der tror jeg, jeg 
fandt den der motivation til: 'Ej, det skal bare være endnu bedre næste gang!'. Så på den 

Gitte 
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måde tror jeg, det motiverer begge steder. Så man kan sige begge ting er vigtige.  
00:12:05.3 Jeg tror måske også det kan være vigtigt, i hvert fald for mig, at kunne skille det 

personlige med arbejdet, fordi man lægger bare også noget person i arbejdet i og med, at 
du får ros, som du også siger, så bliver det også lidt ros til én selv, fordi man arbejder 
med hjertet og energi. Så jeg er sådan... Jeg ved ikke, om man kan skille det ad.  

Vicki 

00:12:26.3 Alle siger nej. Alle 
00:12:27.9 Der ligger to hvide sedler foran jer. Øhm... På den, hvor der står nr. 1, kunne vi godt 

tænke os, at I skrev øh... Tre stikord ned, som er det, der kendetegner for jer, den helt 
perfekte leder. Bare de tillægsord, der falder jer ind, som de egenskaber en rigtig god 
leder skal have for jer.   

Moderator 

00:12:56.8 Er der nogen, der har en ekstra kuglepen? Gitte 
00:14:31.3 - Der er stille mens deltagerne skriver -  
00:14:43.1 Har I fået skrevet noget ned? Er der nogen, der har lyst til at byde ind med, hvad I har 

skrevet på? 
Moderator 

00:14:50.2 Alle griner Alle 
00:14:51.6 Jeg kan godt starte. Jeg har skrevet respekterende, motiverende og positiv. Øhm... 

Respekterende, det tænker jeg mere, det er sådan lidt, det dækker lidt over, det her med 
at lytte og have forståelse for sine kollegaer og også det her med at øhm... Jeg tror nogle 
gange, i nogle virksomheder, kan der komme sådan et meget voldsomt hierarki, eller 
man kan sige, der er meget sådan, stor deling fra ledelsen og så er der os, der sidder 
hernede og laver noget andet arbejde. At man respekterer hinandens stillinger og 
professioner. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. At man ikke nødvendigvis bliver 
set ned på, at man, ej nu lyder det også meget... At man bliver set som et medmenneske, 
hvis det giver mening i den forstand. Og motiverende, det er det... Det hænger sammen 
med det positive, det her med at guide én i den positive retning. Øhm... Og være 
optimistisk omkring tingene. Jeg tror, at hvis man øh… Ender op med en meget 
kritiserende leder eller det her med at, det kan være meget demotiverende. Man kan 
måske ikke have lyst til at gå på arbejde øhm... Der er bare et eller andet med en chef, 
der har en mere positiv holdning til tingene. Øhm... Ja... Jeg tror, at det var det, jeg ville 
starte med at sige (Gitte griner). 

Gitte 

00:16:06.4 Jeg har også skrevet motiverende. Øh... Lidt det samme, sådan lidt, det kommer an på, 
hvilken type virksomhed det er. Så har jeg skrevet tryghedsskabende, sådan lidt i forhold 
til det, vi også snakkede om før. Øhm... Så kunne jeg ikke finde på flere tillægsord, så 
det blev til 'godt overblik'. Så en der ligesom på en eller anden måde er struktureret øh... 
Og kan sådan finde ud af at fornemme, okay "hvem har de her kompetencer og hvem har 
nogle kompetencer, der kan bruges her" - og hvordan sætter jeg det bedste hold til den 
opgave, der skal løses. Og så tillid. At man kan stole på ens chef og sige sin mening og 
sige ja... Hvis der er noget, der går én på eller et eller andet, man går igennem. At man 
kan stole på, at han tager det til sig og at det betyder noget for ham. At han ikke siger det 
videre. Eller hun for den sags skyld! 

Vicki 

00:17:10.2 Alle griner Alle 
00:17:11.7 Ej, det er fordi jeg bare tænker på min egen chef. Det kan ligeså vel være en kvinde. Vicki 
00:17:19.8 Jeg har taget karismatisk igen. For det synes jeg virkelig er vigtigt. Jeg havde en chef på 

et tidspunkt, der bare var sådan rigtig monoton. Sådan et rigtigt gråt menneske. Du er 
endnu mere motiverende, hvis du er meget karismatisk og 'energizing'. Og 

Regitze 
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menneskekender har jeg skrevet på; så menneskekender og et socialt menneske, det 
synes jeg er vanvittigt vigtigt, fordi jeg havde to chefer, der var hinandens 
modsætninger. Den ene han kom ind om morgenen og var sådan: 'Hej Regitze! Har du 
haft en god weekend?' og snakkede med mig. Den anden gik bare direkte forbi én og 
ville ikke snakke. Han timede, når han kunne høre folk, gik ud i køkkenet, så kom han 
ikke derud. Altså, hvor man lidt blev akavet, når man stod med ham, fordi man vidste, 
han ikke kunne snakke med en. Det er bare, du er ikke leder, du er ikke 
menneskekender. Du skal sidde på et kontor og være dig selv, men du skal ikke være 
leder, hvis du ikke kan snakke med dine egne medarbejdere. Og den sidste er faktisk 
situationsfornemmelse. Men det vil jeg måske lave om til motiverende. At man skal have 
sans for situationen. Nogle gange er der bare nogle situationer, hvor man tænker, du 
fatter jo ikke, hvad der sker med dine medarbejdere. De går og snakker om dig, og du 
fatter ikke, hvad du skal gøre lige nu.  

00:18:37.2 Jeg har kaldt det der, som du snakker om, som du prøver at ramme ind, som socialt 
overblik, eller socialt overskud. 

Maude 

00:18:43.3 Præcis! Regitze 
00:18:44.5 At de ligesom også kan finde ud af at skabe et hold. En holdstemning. Og også ligesom 

kender sine egne grænser for, hvorfor skal jeg tage den der autoritære hat af, og så blive 
et menneske.   

Maude 

00:18:55.6 Mhh, ja! Regitze 
00:18:56.0 Og hvornår skal jeg ligesom skære igennem og være en chef. Og så har jeg skrevet bred 

faglighed, fordi jeg synes virkelig, at de chefer, jeg har haft, som har været bedst, det har 
være dem, som ikke er specielt super specialiserede inden for et felt, men som kan 
relatere til mange forskellige fagområder. Øhm... Fordi så er de også gode til at finde ud 
af, hvilke opgaver… Øhm... Personligheden ligesom dækker over. Så fx altså... Ja... Så 
kunne han bare sige: "Gitte, jeg kan bare se, at du skal derhen, og det kan godt være, du 
ikke ved noget om det, men jeg kan se, at det ville passe godt til dine interesser og la la 
la" 

Maude 

00:19:35.2 Også ydmyghed vil jeg også sige. For der er nogle chefer, der er meget sådan, de 
kommer meget hurtigt derop, og så kan de ikke komme ned fra deres piedestal. Det 
svarer lidt til en mental rundkørsel, at sådan skal det bare være, at de ikke går ud og ser 
situationen. Og der føler jeg nogle gange, at de bedste chefer er dem, der ikke har 
været... Dem der har været ydmyge nok og selvreflekterende nok til, at step it down, nu 
går jeg ned og er i den afdeling i 14 dage, og prøver at arbejde med medarbejderne her, 
og så har jeg et endnu større overblik, når jeg kommer herop igen. Det med at gå en tur 
med sine medarbejdere. At de tror nogle gange, de ved bedre, men hvor jeg tænker at de 
bedste chefer er ydmyge og ikke har noget imod at gå ned fra sin piedestal.  

Regitze 

00:20:21.3 Og de jordnære! Gitte 
00:20:32.9 Også menneskelige. En god leder skal også turde dele noget af sig selv. En ting er, at 

man fagligt kan lede folk, men hvis man også selv, skulle jeg til at sige, byder ind med 
noget fra ens eget liv eller er tør sige: 'Årh.. et eller andet, mit barn er træls, eller et eller 
andet'. Altså bare noget personligt. Så tror jeg også, ens medarbejder ser en som mere 
menneskelig og piedestalen bliver mindre udbredt, hvis man kommer ned på folks 
niveau. Men også sådan menneskelig i forhold til, at man kan sætte sig ind i sine 
medarbejdere og forstår at der kan være ting omkring folk, der også gør, at de er på den 
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måde, de er, på arbejdet. Og i det hele taget den der forståelse af, at det medarbejderen 
har, som både er en ressource, men også som menneske. Med alt, hvad det indebærer. 
Og så har jeg skrevet rosende igen. At man kan rose, øh... Min erfaring er, at det er 
noget, der sker rigtig lidt på arbejdspladsen. Det er tit sådan, at hvis man ikke hører 
noget, så skal man bare forvente, at det er godt. For man skal nok høre noget, hvis det 
ikke var i orden. Og selvom man kan sige, jeg synes ikke rigtig, jeg får noget feedback, 
så er det bare: 'Ej, du gør det super godt!'. Okay! Hvorfor siger du så ikke det? Det er jo 
ikke fordi vi skal have en 'klappe hinanden på ryggen'-kultur, men hvis man har leveret 
et eller andet, der spillede, hvorfor så ikke sige det? Eller: 'Det var mega fedt det her!'. 
Det giver bare rigtig god mening, også ift. udvikling. Der er ikke noget værre end bare at 
rende og lave et eller andet, hvor man ikke ved, er det godt, er det skidt? Hvad er det, der 
foregår her? Og så 'motivere' har jeg skrevet her, igen, det er også ift. at skulle samle et 
hold. Det kræver også, at du motiverer folk rigtig godt. Og det er jo igen også, hvis du 
skal motivere dem, så skal du også forstå dem, og hvad du har med at gøre, for de 
motiveres af forskellige ting. Så ja, det synes jeg egentlig er det.  

00:22:28.3 Nu har I talt meget om chefen i relation til andre mennesker, og nok allermest i forhold 
til jer selv. Hvis I forestiller jer videre, en chef, og det ikke nødvendigvis er i relation til, 
hvad der er godt for jer, men hvilke egenskaber hører så til i en god chef? Hvis I kan 
komme med nogle andre egenskaber? 

Observatør 
(Tina) 

00:22:45.9 Sådan objektivt set? Maude 
00:22:51.5 Mere i forhold til, hvad skal en chef også være god til? Ud over at kunne snakke med 

sine medarbejdere og rose og motivere. Hvis I ser det sådan lidt isoleret. Giver det 
mening? Hvor det ikke er ift. medarbejderne, men ift. organisationen. 

Observatør 
(Tina) 

00:23:10.2 Så skal man være dygtig til sit arbejde, og kompetent, og ikke, altså... Han skal jo også 
være forløber for, hvad der blive leveret i afdelingen. 

Vicki 

00:23:21.1 Men også sådan booste, altså man skal ikke kunne blive slået ud af kurs. Kunne tage 
tæsk! Og kritik og kriser.  

Maude 

00:23:30.9 Alle erklærer sig enige i Maudes udtalelse. Alle 
00:23:32.2 Man skal have forståelse for forretningen, det overordnede. Jeg tror egentlig, hvis du 

kigger på topledere i særdeleshed, så er det ikke nødvendigvis, at de skal sidde med en 
eller anden specifik faglighed, der gør, at de er gode til det ene eller andet. De skal vide, 
hvad det er, virksomheden har brug for af kompetencer, og så skal de sørge for at vise 
at... Jeg vil faktisk sige, var det ikke, det du sagde (kigger på Maude) med bred 
faglighed, at det vil jeg faktisk sige er den vigtigste ift. at du ikke skal være specialist i 
noget. Du skal ikke være nørden, der sidder og nørkler med noget. Du skal faktisk bare 
kunne omforme og omfavne det hele, eller sådan... Og... Ja, jeg vil vel sige mere 
menneskelige ressourcer eller sådan kompetencer end du skal have en egentlig... Du skal 
selvfølgelig vide, hvordan forretningen fungerer og sådan noget, men det handler om at 
få mennesker til at samarbejde, som jeg ser det. Og mennesker, som er specialister. Og 
du skal være bindeleddet mellem det hele. Så det er dig, der skal kunne se det helt store 
billede, forkromningen. Det hænger godt sammen.  

Regitze 

00:24:30.1 Jeg mener bare, hvis han ikke forstod... eller hun. Min chef ikke forstod øh... Hvad det 
var, jeg leverede, så tror jeg, jeg ville blive – "Hey, er du ikke min chef?"  

Vicki 

00:24:49.8 Jo, men hvis du er specialist og du ved, tingene er sådan og sådan og så er det chefen, 
der skal navigere i det og sige, det ville være fedt ift. det overordnede at gøre sådan. 

Regitze 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 163 af 231 

00:24:57.3 Også sådan god til at forstå det der med bred faglighed. Og forstå de forskellige 
kompetencer, der er i virksomheden. Og ja, det er fint nok, han ikke ved, at man sidder 
lige præcis med det her, men han bliver også bare nødt til at have en god forståelse for, 
hvad det er hans afdeling kan. Øhh... Hvis han er afdelingschef. Det er fordi, ja...  

Vicki 

00:25:17.3 Det er meget med at være struktureret med arbejdsopgaver. Det tror jeg er rigtig vigtigt. 
Det er nok også en del af de færdigheder jeg ser hos en leder, hvis jeg selv skulle sige 
det. Øhm... Fordi du har ofte rigtig mange mennesker, der arbejder under dig og mange 
arbejdsopgaver, der skal fordeles, og det tror jeg spiller lidt ind på det der med at vide, 
hvem er god til de her ting, og så få sammensat nogle gode teams. Øhm... Ja. Så 
struktureret og overbliksdannende, hvis man kan sige det. Organiseret.  

Gitte 

00:25:47.5 Men der er jo også mange forskellige former for leder. Der er den øverste CEO, og han 
har jo én rolle. Afdelingslederen, han har en anden rolle. Altså sådan så det er lidt svært 
at sige hvad en chef sådan objektivt skal kunne. Det kommer jo an på hvilken rolle. 

Vicki 

00:26:04.8 Og det du siger med at afdelingslederen har nogle andre kompetencer end en CEO har.  Maude 
00:26:11.0 Ja det vil jeg også sige. Og de øverste ledere, der er rigtig mange, der er inkompetente. I 

begge positioner.  
Regitze 

00:26:25.3 Hvor adskiller det sig mest? Når I siger, de skal kunne noget forskelligt? Moderator 
00:26:30.0 Der vil jeg så sige, den øverste ledelse skal kunne være meget mere sådan… Øhh... Ja... 

Omfavnende, brede i deres, i det større billede eller sådan... abstrakte billede, hvis du 
kan sige det. Strategiske. Hvor på mellemlederniveau, de skal kunne relevansformidle 
det centrale til lokalt, altså til medarbejderne, til at kunne forstå. De øverste oppe har 
måske ikke situationsfornemmelsen med medarbejderne. De skal kunne se det 
strategiske i den lille enhed. Vi er måske anderledes end en anden enhed herovre. Så 
hvordan skal vi tage det her centrale budskab og få det ud lokalt... 

Regitze 

00:27:05.1 Men også igennem arbejdsopgaver, ikke? De skal jo netop vide, hvilke arbejdsopgaver 
rykker på noget, så vi kan nå derhen. Det synes jeg er meget... 

Maude 

00:27:11.6 Ja, det er måske det, der er forskellen på en afdelingsleder og en topleder. En topledelse 
tænker ikke på "Nå… Hun laver det her!" Han ved bare, vi har en overordnet 
virksomhed og vi løser det her problem for en kunde. Og så er det sådan set ligegyldigt, 
hvordan vi gør det. Bare det fungerer. Og det som afdelingscheferne skal, det er jo med 
mandsskab og få løst opgaven. Og så er det dem, der tager sig af regler, vi skal sætte, 
timer, hvilke kompetencer vi skal bruge. Og de øverste tror jeg, de skal... Men det er 
muligt, der også er altså... Endnu bedre øhm... Menneskekender og motiverende, den 
øverste chef. For hvis de ikke kan det i deres kommunikation, så er det lost call, så 
kommer man aldrig videre. Plus topledelsen er med til at sætte hele virksomhedens 
kultur. Så hvis de... De skal virkelig tænke over, hvad de vil med virksomhedens kultur, 
men også ift. hvis de ikke udlever den, så sker det ikke. 

Oda 

00:28:07.1 Og det er jo også der, de skal 'energize' og sige, nu har vi lavet en vision og en mission 
og nu skal vi... Nu skal I synes det er ligeså fedt som os! Så de kan få det endnu længere 
ned. Og hvis de ikke kan det, så tror jeg den dør allerede der. Så er mellemlederen 
bare.... 

Regitze 

00:28:20.8 Jeg tror for mig... Det er virkelig vigtigt for mig med god topledelse. For det er 
topledelsen, der danner kulturen. Hvis de ikke gør nok, så vil det være det, der skinner 
igennem. Nu har jeg siddet meget kort tid i to forskellige roller, hvor jeg har haft at gøre 
med to forskellige topledelser. Den ene var ekstremt nede på jorden, og kunne være 

Oda 
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sådan: "Hej! Går det godt?" – "Øh.. Hej, vi snakker aldrig sammen, men jo, det går da 
fint." I ved, han snakkede bare sådan lidt og fortalte om sig selv. Og så var der den 
anden, som var meget holdt på formerne. Det var meget corporate det hele. Og du kan 
mærke det lige når du træder ind i virksomheden. Den ene var meget corporate, det var 
den anden ikke.  

00:29:06.5 I forlængelse af noget af det, I snakkede om med topledelsen, I Danmark, der er vi 
generelt rigtig godt med, når vi snakker ligestilling, når vi snakker parametre som 
sundhed, uddannelse og arbejdskraft. Men hvis man ser på tallene fra den 
ligestillingsrapport, der lige udkom i 2018, der er udarbejdet af World Economic Forum, 
så er Danmark ikke helt ligeså godt med. Øh... Og vi rangerer på en 95. plads ud af 149 
lande. Ift. fordeling, og hvorfor tror I, der er så få kvinder i topledelsen i Danmark? Nå, 
hvem vil starte? 

Moderator 

00:29:46.8 Alle griner. Alle 
00:29:52.2 Jeg tror, altså okay... Ikke for at lyde helt noob. Altså... Men jeg tror ærligt talt at børn er 

problemet. Om du er gravid eller har planer om børn osv. Men alle ved, at øh... At det 
vel sandsynligvis vil være, og hvis du er på barsel vil du også fungere som mor og rent 
faktisk tænke dig at være der i den periode og ikke bare skyde den unge ud og så videre. 
Så er du væk et års tid, hvor faderen når at være på arbejdsmarkedet. Og man kan sige, 
bliver jeg så sat ud af gamet - bare én gang, to gange, tre gange? Hvor der kan han jo 
fungere og fortsætte sin karriere og præstere. Så på den måde, så tror jeg også bare, der 
ligger rigtig meget rent biologisk, at du ikke bare kan lave om på, at det er kvinder, der 
føder børn. Og at det første halve år, så er det svært at være... Altså, du skal være der for 
dit barn.  

Oda 

00:31:07.2 Jeg tror det er svært at bryde med øh... Historien på en eller anden måde. Altså, jeg tror 
det... Det tager længere tid end vi i Danmark lige har besluttet os for, at det skal. Øhm... 
Og jeg synes også det er blevet mere mærkeligt efter man har indført kvoter... Eller 
snakken om det... Fordi, så føler kvinder virkelig, at de skal gøre sig mere fortjente til 
det, til at få en toppost eller... Ja, jeg ved ikke hvorfor Danmark ligger så lavt. Det vidste 
jeg slet ikke.  

Maude 

00:31:40.1 Jeg tror nærmest, jeg tænker, jeg ved ikke om kvinder tror, de skal gøre sig mere 
fortjente til en toppost, jeg tænker netop, om man kan ende med at tænke: "Nå, så jeg 
blev valgt til den her post, fordi jeg er en kvinde". Hvis de nu tænker: "Nå vi har to 
kandidater, men det ser ikke for godt ud på statistikkerne, så vi tager lige kvinden, 
selvom manden var meget mere kvalificeret end mig."  

Oda 

00:32:10.1 Der er mange mænd, når de går til en jobsamtale, så ved de med statistikken, der er i 
virksomheden, at jeg er her bare rent proforma, men hun får egentlig stillingen, fordi de 
mangler en kvinde i deres kvoter.  

Regitze 

00:32:23.9 Og det kan jo godt være, man er den bedst kvalificerede, men der er bare den her.. 
'Hmm'-følelse over det. 

Oda 

00:32:30.3 Der er også mange der taler om, at der mangler kvinder i IT-branchen, hvor man kan 
sige, du kan jo godt vælge at være sådan en sted, hvor det med at performe... Og man 
kan tænke, "Okay, vi mangler kvinder, du får jobbet!" Og så er der måske nogle meget 
kvalificerede, der ikke får jobbet. Men jeg er meget enig i, at man kan jo ikke lave om på 
- endnu - at det er kvinderne, der føder børnene. Og der er bare meget ved siden af, som 
jeg tror kan fylde rigtig meget. Og det er måske bare biologisk, men der er også meget 

Gitte 
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med brancher, tror jeg. Det afhænger meget af hvilken branche, det er. Ift. man kan også 
bare se rundt omkring på studier, at det jo er forskellige kønsfordelinger - meget 
forskellige - og der er måske nogle studier, der lægger mere op til lederstillinger inden 
for visse brancher. Fx det her med IT, øhm... Hvis man ser på statistikken inden for 
kønsfordeling på datalogi, der er jo nogle ting som... Hvor interessen måske ikke er 
øhm... Hos det kvindelige køn. Men jeg vil også helt klart sige, det her med det 
biologiske i det.  

00:33:37.1 Jeg vil også sige ift. hvordan man snakker om, at mænd og kvinder er sådan meget... Vi 
er jo ens, vi kan det samme. Men det er jeg faktisk ikke enig i. Altså, jeg synes faktisk, at 
kvinder og mænd er forskellige og vi har hver vores kompetencer. Og dertil spiller så ind 
at… Nu begiver jeg mig meget i iværksætteri, og der kan jeg bare se, at os, der var 
kvindelige ledere i hver vores ting, at der er der typisk i kvinder i investering og kvinder 
i ledelse, at vi er gode til at være ledere og vi tager meget velovervejede beslutninger; Vi 
er meget omsorgsfulde, vi tænker over enhver ting. Vi er gode ledere. MEN, vi er også 
nogle, der bekymrer os rigtig meget. Og du kan bare se, at drengene oppe ved 
iværksætterskolen bare kastede sig hovedkuls ud i tingene og faldt. Men rejste sig igen, 
mens kvinderne går og tænker over "Åh, skal vi gå frem eller tilbage? Eller til siden?" 
Altså der var et element af, at vi bekymrer os til døde. Ja, bare at vi tænker, at jeg er bare 
ikke sikker på, at nogen kvinder er lavet til ledelse. Jeg tror bare, vi fungerer bare ikke 
sådan til det. Vi er meget velovervejede. Vi er meget påpasselige med ting og sager, rent 
kvindemæssigt. Så det vil jeg bare sige spiller faktisk ind, at hvis du er leder, så skal du 
også bare være risikovillig, du skal kunne tage knubs og ting og sager. Og der tror jeg 
bare ikke altid, faktisk, at kvinder øh... Lige passer ind i den rolle. Dermed ikke sagt, at 
jeg kan rigtig godt lide kvindelige ledere. Jeg synes, der skal flere af dem. Men jeg kan 
også bare godt se en problematik der....  

Regitze 

00:35:06.8 Alle nikker anerkendende mod Regitze og siger "mhh"... Alle 
00:35:07.3 Men er det ikke lidt i stil med at, hvis man har et jobopslag og der er ti øh... Hvad hedder 

sådan nogle, stillingsbetegnelser og arbejdsopgaver, så mænd de søger typisk jobs, når 
de kan tre. Når de har tre kompetencer. Og kvinder, de skal have syv, før de søger. Jeg 
tror, at så er der flere kvinder der på en eller anden måde er kede af at skulle opgive alt 
det andet i livet. Som en toppost også kræver. Hvor manden er lidt mere: 'Det er fandme 
fedt!'. Ikke?  

Maude 

00:35:38.9 Der tror jeg, vi kommer meget tilbage til de gamle normer. For hvem var det også, der 
holdt sammen på hjemmet? Hvem var det, der skulle sørge for, at vi blev samlet. Et eller 
andet sted, hvis vi kigger tilbage på det, så var det manden, der tog på arbejde. Han kørte 
sit eget show. Det kan godt være, han også forsørgede økonomisk, men i familien, der 
var det mor, der skulle tænke over… "Nå, sønnike har det ikke så godt." Og "I skal 
derhen, og jeg skal herhen." Et eller andet sted, så tænker jeg, det er noget, vi tager os 
mere af rent kulturelt. Og der tror jeg ikke, man kan finde noget biologisk, at kvinder er 
mere.... Eller jo, der er måske noget med vores hjerner, at vi er mere empatiske og bla. 
bla., men jeg tror rent faktisk, det ligger i vores øhm... 

Oda 

00:36:16.8 Men det er jo mærkeligt, at vi så ligger som nr. 95 på listen. Altså fordi de andre 
kulturer, som har mange flere kvinder i ledelsen, de har jo samme altså... Øh... 
Historiske baggrund. Så... 

Maude 

00:36:35.3 Jeg synes vi har en ret hård ledelseskultur herhjemme og i København eller sådan noget, Regitze 
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det er jo... Altså det er jo helt absurde ting, der forventes af folk, hvor at det måske kan 
være, at de er lidt mere sådan... Lidt mindre performer-samfund, end vi er i Danmark og 
lidt mere sådan øh... Hvis der er en kvindelig leder, så forventes det også at du lægger de 
80 timer, at du gifter dig med dit job eller sådan...  

00:37:01.7 Alle i kor: Ja! Alle 
00:37:02.2 Men er det det værd? Det tror jeg måske, vi har en holdning til, os kvinder. Jeg ved ikke 

om det er kulturelt eller biologisk. Det kan man sikkert have en meget lang diskussion 
om. Men bare det der med, at der er andre prioriteter i livet, der også vægter vigtigt. Vi 
vil rigtig gerne gøre det godt på arbejdsmarkedet. Vi vil gerne også lede, og jeg tror 
også, vi er rigtig dygtige til det og har nogle kompetencer inden for det. Men er det... 
Altså, gider man alt det i livet? Eller vil man også gerne have nogle børn, vil man gerne 
se sine veninder? Og træne og lave noget andet? Sådan har jeg det i hvert fald 
personligt… At ja, jeg tror ikke jeg vil giftes med mit job. Så skulle det i hvert fald være 
en kortere årrække.  

Vicki 

00:37:42.4 Det tror jeg også rent genetisk, at ens mening... Opinion... Holdning i hvert fald det her 
med, at vi har det jo faktisk rigtig godt i Danmark i forhold til mange andre lande. Vi er 
måske ikke ligeså afhængige af de her høje stillinger, hvor vi tjener mega mange penge, 
hvor vi nærmest er gift med vores arbejde. Fordi vi vil gerne have et liv, og vi vil også 
have tid til veninder og familie. Øhm... Det tror jeg ikke bliver fraprioriteret, men der er 
nok nogle lande, hvor det er en større prioritering, at livet og sådan... Karrieren er tæt 
bundet sammen. Øhm… Og nu så tror jeg virkelig også det her med, at vi har det 
virkelig godt, og vi kan også have det virkelig godt med en mindre stilling, eller et job, 
hvor vi tjener mindre. Så i Danmark er vi måske ikke så afhængige af at have de her helt 
vildt høje stillinger, hvor vi tjener helt vildt meget. Øhm... Og så kan vi sagtens stadig 
have et rigtig, rigtig godt liv. Og jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke på, om der er 
nogen, der har læst 'Men are from Mars, Women are from Venus'? Fantastisk bog! Af en 
psykolog, der virkelig prøver at aftegne de her adfærdsmønstre, vi har. Der er rigtig 
meget fokus på parforhold, så hvis man har problemer....  

Gitte 

00:38:53.8 Alle griner. Alle 
00:38:54.1 Men den fortæller så meget, for der var nogle ting, hvor der er bare nogle ting kvinder 

bare er bedre til end mænd. Og der er nogle ting, mænd er bedre til end kvinder. Og her 
på det sidste, og her på kvindernes kampdag, at det... Vi er blevet meget feministiske, vi 
er blevet meget, altså vi kæmper jo for ligestilling, hvor jeg tror at den her feminisme der 
er ind over, er blevet misforstået på de sociale medier, bl.a. fordi det er blevet en trend at 
være feminist nu. Øhm... Hvor det måske handler mere om sådan noget som ligestilling. 
Øhm... Og det jeg ville sige med det... Der var en ting, jeg ville sige med det. Øh.... Men 
det er at... NEJ! Nu røg den. (Gitte griner). Den kommer tilbage lige om lidt. Der var 
noget i det også. Det, der var med det, det var at... Bare for at samle op på det her med, 
at mænd er måske mere egnede, fordi de ikke tænker så meget på konsekvenserne. At de 
ikke bekymrer sig så meget, som kvinderne gør, som kvinderne måske er lavet til. Nu 
skal man også passe på, hvad man siger. 

Gitte 

00:40:03.8 Det er nok fordi du siger det her med at være mere egnet. Jeg tror, man skal i hvert fald 
sige, at vi er ligeså gode, men der er bare nogle andre ting, der også spiller ind. Hvorfor 
altså at det er sådan, det er. Så jeg vil sige, mænd og kvinder i og for sig kan være lige 
egnede, men der er bare nogle andre faktorer, som gør, at nogle gange så... Hvad kan 

Regitze 
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man sige... Passer det bare ikke lige ind i den konstellation. Også bare at kvinder, tror 
jeg, rent biologisk, når man har født et barn, har lyst til at følge det her barn og se det 
vokse op, hvor at min far aldrig har været hjemme. Det havde han ikke det store behov 
for, men det havde min mor. Det tror jeg ligger inde i en, at man vil se noget vokse, man 
har groet inde i sig (alle griner). Så der vil du bare gerne være hjemme med dit barn.  

00:40:47.7 Nu tænker jeg over det her du sagde med, at det var kulturelt. Men jeg tror stadig, der 
ligger noget kultur, for man snakker jo også meget om det der med, at vi skal være 
perfekte, men vi skal ikke være perfekte på ét punkt. Vi skal være perfekte hele vejen 
rundt (alle nikker og siger "mhh"). Én ting er, at vi skal have topposten og arbejde, men 
vi skal også være speltmor og sørge for, at lille Gertrud har dette mega godt og virkelig 
lever det fantastiske liv, og vi skal også sørge for, vi har en virkelig glad mand, som på 
en eller anden måde... Nu har jeg også boet i udlandet. Godt nok var jeg lille, men 
alligevel. Der var det bare ret sjovt at se hjemme ved mor og far, der var 
karrieremennesker begge to, så var der en au-pair. Og så så de bare ikke børnene ret 
meget. Og det var okay for dem, fordi så var det, det her, de havde valgt, og så var de to 
børn derhjemme og de så dem engang imellem. Men det var ligesom okay, at man havde 
fravalgt det. Man kan jo godt bare sige, jeg har kørt karriereræs, det er det jeg gør, det er 
det, jeg har valgt. Og det var der ligesom respekt omkring. Du skulle ikke være god på 
alt, og du kunne se, at de her mennesker havde valgt et ene over det andet. Hvor 
herhjemme, der synes jeg godt, du kan kigge på en leder - en kvindelig leder - men så 
skal hun stadig også være noget for sine børn (alle nikker) for så er det et spørgsmål om: 
"Nå, du går ikke rigtig op i det der?" Så bliver det den med, at vi skal være 100 % på alle 
fronter, og det kan vi ikke. Og der tror jeg, mænd er bedre til at være - undskyld mig - 
egoistiske i, at jeg har valgt mit arbejde, og det ved jeg godt jeg har, og det betyder, at 
jeg ikke ser mit barn vokse op på samme måde, men det er et valg, jeg har taget. Kvinder 
kan ikke finde ud af at sige: "Jeg har taget det valg". Også fordi, der er mange, der ikke 
har taget det valg, og så skal du pludselig stå op mod det. Der er ikke en sammenhæng 
mellem kvinder, der går ud og fortæller, hvad der har været svært ved at være leder. Når 
jeg sad der, og jeg kom sent hen til børnehaven eller ikke var der meget, så skulle jeg 
kigge på alle de der, der kigger og tænker: 'Du er jo mor! Og så har du fravalgt barnet!'. 
Du er jo mor. Og jeg kan ikke være mor på min egen måde. Der er en rigtig måde at 
være mor på.  

Oda 

00:42:52.5 Og hvis man kommer med købekage! Vicki 
00:42:55.3 Alle griner. Alle 
00:42:56.8 Jeg tror også mændene er bedre til at sige "Det er den karriere, jeg har valgt." Og der tror 

jeg ikke folk er så fordømmende. Men det er ikke fair med kvinder.  
Vicki 

00:43:04.4 Men det er jo sjovt, for det er jo andre kvinder, der så fordømmer de kvinder... Arh... 
Men vi vil jo gerne have, at der er flere kvindelige ledere. Men det er lidt spøjst.  

Maude 

00:43:18.8 Paradox! Gitte 
00:43:21.0 Alle griner. Alle 
00:43:23.1 Vi har en lille øvelse med til jer i forlængelse til snakken her, hvor vi rigtig gerne vil 

have jer til at læse en artikel. Og når I har læst artiklen, så udfylder I den post-it, der er i. 
I må rigtig gerne skrive jeres umiddelbare tanker ned. Hvad der lige falder jer ind, når I 
har læst artiklen. Og så må I gerne, når I har læst færdigt, så samler vi lige op.  

Moderator 

00:43:46.7 Og hvis I ikke har nok plads på jeres post-it, så må I gerne få flere. Observatør 
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(Jacqueline) 
00:43:47.9 Bare skriv, når I har læst artiklen, så skriv jeres umiddelbare tanker ned. Moderator 
00:43:55.9 Det behøver ikke være i hele sætninger, det kan også bare vær stikord. Observatør 

(Tina) 
00:44:06.2 Må man godt strege i den? Regitze 
00:44:07.4 Ja! Moderator 
00:45:32.1 Alle læser artiklerne.  
00:48:39.8 Har I alle sammen fået skrevet lidt ned? Moderator 
00:48:43.8 Ja, jeg har i hvert fald skrevet, at jeg kunne ikke være mere enig! Jeg er faktisk 

fuldstændig enig, jeg synes man skal anerkende hinandens forskelligheder. Det, som vi 
snakkede om før. Vi er forskellige med biologi og alle mulige andre ting og sager og 
øh... Det der med, at vi skal ændre diskursen omkring det der med at være chef og være 
leder, at kvinder ikke kan se sig selv indgå i spillet, fordi vi sådan helt… At det er en 
mand. At man skal måske ændre diskursen omkring det. Og det der med at større 
diversitet er godt, men jeg er ikke enig i kvote... kønskvoterne. Men ja, jeg synes stor 
diversitet er godt.  

Regitze 

00:49:31.6 Jeg har også skrevet det med diskursen faktisk. Ja, jeg synes sgu det var skræmmende 
hvor meget jeg selv sagde han om en chef. Og det skriver de her. Ja, det må være sådan 
diskursen, måden det bliver altså omtalt normalt på. Hvordan diskursen er i samfundet. 
Ofte så omtaler man det som en mand, og så skriver man faktisk også, at jeg tidligere har 
gjort det til en fremlæggelse på CBS, hvor jeg simpelthen siger: 'Han siger sådan her...', 
hvor min lærer så siger, Vicki, det er en kvinde. Ups... Altså sådan, det var bare, jeg ved 
det ikke, det er bare et eller andet i diskursen og sådan det er egentlig vildt skræmmende. 
Øhm... Så det tror jeg er det, jeg bed mest mærke i.  

Vicki 

00:50:21.4 Men jeg tror faktisk ikke der er noget galt i, altså overordnet set, kan man jo også sige, 
så går vi over til et fantastisk ord som formand... 

Gitte 

00:50:28.8 Alle griner. Alle 
00:50:28.8 Altså skal det så hedde forkvinde? Hvis det er en kvinde? Eller forperson? Og sådan en 

ting, hvor jeg også, jeg ved ikke om I har hørt det, med debatten om trafiklys.  
Gitte 

00:50:39.1 Alle griner. Alle 
00:50:39.4 Jeg har det sådan, jeg føler mig ikke undertrykt. Jeg føler mig ikke krænket eller andet. 

Jeg vil bare gerne føle mig sikker i trafikken. Det er bare det, det handler om for mig. 
Men jeg tror også, vi er kommet ind i sådan et samfund, hvor vi skal passe på med, hvad 
vi siger og sådan, man ved ikke, om det er den her krænkelseskultur, der er kommet. 
Men jeg tror virkelig... Fordi vi kommer jo fra en tradition, vi kommer fra en baggrund, 
hvor der har været mange mandlige ledere. Altså sådan har det været, øh... Sådan er det 
selvfølgelig ikke mere. Forhåbentlig bliver det også kun bedre, men jeg tror ikke der er 
noget, der hjælper på det ved at sige det på den måde. Det betyder jo ikke at man er imod 
ligestilling.  

Gitte 

00:51:17.5 Hvis man associerer en mand med en chef. Det kan jo godt være ens subjektive 
holdning, men jeg vil også bare sige, jeg er meget enig i den her artikel, de ting hun 
siger. Øh.... Og så siger hun, at hun spiller kvindekortet. Og... Jeg vil sige, at det her 
med, at diversitet og sådan noget... Man kan også gå over og vende det til køn, og vi har 
kultur og vi har... Nu lyder det meget... Menneskeracer, eller... Man kommer fra 
forskellige lande. Vi har jo også mange arbejdspladser, hvor vi har brug for, at folk 

Gitte 
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kommer fra en anden nationalitet eller baggrund for at udnytte deres kvalifikationer, 
øhm... Det kan være du kommer fra et sted eller en kultur, hvor du har noget viden, vi 
kan bruge til noget positivt, som også kan fremme virksomheden. Øhm... Og der er det 
jo også det samme med, at vi udnytter de her forskelle, som det mandlige og det 
kvindelige køn har. Og accepterer at de er der. Øhm... Så måske skal det ikke sådan... 
Det her med ligestilling være så meget med at vi skal være lige på alle punkter, og ens på 
alle punkter, men sige jamen vi er nok ikke ens på alle punkter. Vi har nok begge lige 
gode kvalifikationer til at være chefer, og så er der måske nogle jobs, eller nogle 
punkter, hvor en kvinde vil være meget mere egnet som chef end manden ville. Øhm... 
Og det er igen det her med branche, tænker jeg. Med hvor du passer ind. Ikke for at sige, 
at en kvinde ikke ville kunne komme ind i et eller andet IT-firma og styre det hele helt 
fantastisk godt. Jeg tror også det handler meget om personen, den man er. For der er 
også kvinder, der er forskellige. Ikke kun for køn, men også for personer.  

00:52:52.5 Der er jo ikke nogen mandlig jordemoder. Der er det jo kun kvinder. Og det er de jo 
sindssygt gode til.  

Vicki 

00:53:06.8 Ej men det synes, jeg er fantastisk, for jeg har engang overvejet at blive jordemoder. Og 
så gik vi rundt, og der hang nogle billeder hele vejen ned ad gangen på Metropol, hele 
vejen ned til 1900-et eller andet. Og den eneste mand, der var, på et af billederne, det var 
en overlæge, der var ind over som professor i en periode. Ellers, så var det kun kvinder. 
Og så kunne jeg også se på faget. Jordemoder. Der er måske nogle kvinder, der ville 
være uncomfortable med en mand frem for en kvinde. En jordefader. 

Gitte 

00:53:35.4 Alle griner. Alle 
00:53:36.7 Det er jo bare at vende den rundt igen. Hvorfor skulle manden ikke kunne det? Altså, det 

kan de jo godt.  
Regitze 

00:53:44.2 Mænd er jo de dygtigste gynækologer! Regitze 
00:53:50.5 Jeg har selv valgt en mandlig gynækolog fra. Vicki 
00:53:54.2 Alle griner. Alle 
00:53:56.5 Også hvis man kigger på kultur, nu kommer jeg selv fra, min fars familie er pakistanere 

og muslimer, og det er meget sådan, der skal bare ikke en mand i nærheden af det her 
område. Og især ikke, hvis der skal fødes børn, eller gynækologiske undersøgelser. Og 
det kunne også fylde en del. Det kan også være for en kvinde meget over grænsen, at det 
er en mand, der gør det. Det er nok fordi, det gennem mange år har været en kvinde. Der 
er måske kommet en anden forståelse. Det ligger jo også i navnet jordemoder.  

Gitte 

00:54:26.0 Men lige formand og jordemoder. Igen, det er jo én og samme ting, bare vendt rundt. 
Det er måske bare at sige, at det er en brancheting.  

Vicki 

00:54:31.8 Jeg er bare ikke sikker på, det er et problem vi kan løse med kommunikation, og jeg 
synes bare det bliver italesat såååå meget i øjeblikket. Jeg synes, at hun har en sådan lidt 
aggressiv tone, eller tilgang, som irriterer mig. Øhm... Jeg bliver ikke helt fanget ind af 
hendes ord. Men hvornår er den fra, den her artikel? 19? 18? 

Maude 

00:55:02.7 Den er fra 2018.  Observatør 
(Jacqueline) 

00:55:05.0 Ja, okay. Fordi det kunne ligeså godt have været noget, der var skrevet for fem år siden. 
Jeg synes bare det bliver ved med at køre rundt i de samme argumenter.  

Maude 

00:55:12.3 Men jeg tror også det er det her med, det er repetitive. Det med, at vi bliver ved med at 
snakke om det, så skubber vi jo også diskursen. Ellers kommer man jo heller ingen 

Regitze 
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vegne. Man bliver nødt til at snakke om det og gøre noget ved det. Fx ved at en 
kvindelig leder står frem og skubber lidt ved diskursen. 

00:55:35.5 Ja, men fx var der den her sag om samtykke i forbindelse med samleje, som var et 
lovforslag, der blev fremsat i 2015. Og det er stadigvæk ikke blevet vedtaget, vel? Så vi 
kan også bare blive ved og ved og ved med at snakke om det, og jeg ved ikke, om der 
sker noget ved det. Altså... mere, jeg ved heller ikke rigtig hvad vi ellers kan gøre for 
ligesom at inkludere kvinder mere i topledelsen, hvis det er det, vi gerne vil?  

Maude 

00:56:00.0 Jamen der kommer jeg tit at tænke på, at måske kommer vi til at danne problemer, som 
måske ikke er korrekte. For måske er det bare sådan, vi er i Danmark? Måske er det ikke 
fordi det er så stort et problem? Så hvis der ville være flere kvindelige ledere. Jeg kunne 
forstå, hvis der sad en bussemand og sagde, der skulle være flere mænd og mænd er 
bedre chefer, og det er der jo egentlig ikke. Men det kan også bare godt være, kvinderne 
bare ikke søger stillingerne? Hele det her med det biologiske. Det er måske nogle andre 
ting, der ligger bag. Vi vil også gerne tage en kop kaffe med veninderne onsdag kl. 15. 
Der skal vi altså have fri, for vi skal også nå at hente børnene osv. Så jeg tror også, vi 
nogle gange har tendens til at stræbe efter det perfekte Danmark og rigtig gerne vil være 
det bedste land til rigtig mange ting. Men måske vi skal acceptere, at måske fungerer det 
faktisk helt fint, som det er? Og måske er det okay at der er rigtig mange jordemødre? 
Og måske er det okay, at det ikke er så mange mandlige sygeplejersker? Altså, hvorfor 
er det egentlig et problem, hvis det ikke er et problem i et land som Danmark.   

Gitte 

00:57:00.8 Jeg kunne forstå, hvis det var et land som Pakistan eller Mellemøsten, hvor kvinder 
virkelig ikke har meget at skulle have sagt. Der er der virkelig meget at kæmpe for. Og 
jeg snakkede også med nogle af mine venner om kvindernes kampdag om, at vi skal bare 
have vores rettigheder og vores ligestilling. Og så har vi det egentlig ret godt. Men det er 
som om, vi kæmper bare en kamp alligevel. Der skal være en kamp.  

Gitte 

00:57:21.6 Jamen som du siger, så bliver det nogle gange en ret aggressiv kamp, i stedet for at skabe 
handling. Altså det der med at nogle gange, så bliver det... Fx kvindernes kampdag er 
blevet et eller andet os mod dem, og jeg synes det der følelses-meget noget, det bliver 
skabt større og mere dysfunktionelt. Og der er flere krav. Pludselig er det, vi går over i 
'Pussy is power'. Nej, nej nej. Det var overhovedet ikke der, vi startede. Og nogle gange, 
når jeg er til de her ledernetværk for kvinder, hvor de mødes og siger, jamen så hjælp 
hinanden. Så snak om, hvad det er, vi kan gøre anderledes. Skab noget handling i stedet 
for at være sådan: "I er også bare dumme, og Pussy is power". Så bliver det en rigtig 
grim diskurs, hvor det bliver aggressivt i stedet for bare at energize hinanden for 
helvede. Sig: "Kom så kvinder!". Gå ud og vær en leder.  

Regitze 

00:58:14.2 Det er lidt det samme. Det er som om, der bliver skabt et problem bare for at skabe et 
problem.  

Vicki 

00:58:28.1 Jeg tror også bare, det ligger i brandingen af Danmark. Altså, vi kan godt lide, som du 
siger, at være gode, ikke? Vi kan godt lide at andre lande i Europa ser op til vores 
cykelkultur og frisind, Christiania og porno.  

Maude 

00:58:49.7 Jamen det er jo rigtigt. I forhold til artiklen, så tænker jeg, det er noget kulturelt, der 
spiller ind. Og så tror jeg også jeg tænker, at kvinder skal selv være med til at ændre 
kulturen. Og jeg tror bare, når hun siger, hun spiller kvindekortet, så gør hun det 
modsatte. Men allerede der siger du, at du har et kort at spille. Så prøver jeg at benytte 
mig at kvindekortet. Så holder du dig selv fast i det. Så det handler jo om selv at ændre 

Oda 
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tankegangen om at ændre det. Og det er jo tilbage til ligestillingen. Altså skal der være 
ligestilling på alt? Skal vi være 100 % ens? 

 
00:59:00.6 Jeg spiller gerne kvindekortet, så synes jeg bare, hun egentlig gør det hun... Det 

modsatte. Altså jeg synes hun holder fast i den kultur. Altså det er bare retorikken i det 
og sådan noget. "Så spiller jeg kvindekortet", men allerede der siger du, at du ligesom 
har et kort at spille. Altså du ville aldrig sige, at så spiller jeg mandekortet. 

Oda 

00:59:12.5 Så siger du faktisk (deltager Maude taler hen over Oda) Maude 
00:59:14.8 Det vil sige du siger, at du spiller kvindekortet, så betyder det jo, at jamen så er jeg 

kvinde og derfor, så prøver jeg at benytte mig af nogle fordele eller noget jeg kan have i 
forhold til, at vi skal have kvindekvoter... og så gør jeg et eller andet. ved du hvad? Så 
holder du dig selv fast i det. (de andre deltager siger "Ja" henover og erklærer, at de er 
enige). Det bliver også et spørgsmål, tror jeg selv, om at begynde at ændre den 
tankegang der er omkring det. Og det er jo også tilbage i ligestillingen, altså at sige; 
"Jamen skal der være ligestilling på alt, skal vi være 100% lige?".  

Oda 

00:59:31.6 Men det er måske vigtigere... Sådan, at vi får samme løn så, for et... (Oda siger "Helt 
klart" hen over) altså for det samme stykke arbejde (En anden deltager siger "Ja det er 
vigtigt!" hen over). Det synes jeg mere øh... 

Maude 

00:59:39.9 Helt klart, men det der med, at man skal have... Vi har for få kvinder i IT, jamen hvis der 
nu ikke lige var... Altså er det ikke okay at folk vælger om de har en interesse for... Og 
hvis der nu er flere, der synes, at noget andet er interessant, er det så ikke okay, at vi ikke 
nødvendigvis alle sammen, altså... Kvinder styrter ind i IT, men det måske bare er et 
eller andet med at vi siger at vi har ikke lige... Altså det er jo ikke fordi man skal holde 
dem ude, og man kan godt ligesom sige... (Maude siger bekræftende "Ja ja" hen over) 
kan vi prøve at hive kvinder ind? Hvad er det, I synes kunne være interessant ved det 
her? Og kan vi gøre mere af det, så der appelleres mere til jer for eksempel? Men er det 
nødvendigvis et problem, fordi klart noget som løn det er et andet parameter, men det der 
med, at vi skal have flere kvinder ind, for der sidder ikke nok - skal der nødvendigvis 
være kvindelige programmører? Er det vigtigt, altså... 

Oda 

01:00:12.1 Og er en mand ikke ligeså kvalificeret? (Flere deltagere siger bekræftende "mmh" 
samtidig med) 

Gitte 

01:00:13.3 Jeg tror også, der er nogen kvinder, som går ind i ligesom nu... Jeg har en veninde, der 
læser datamatiker eller hvad det hedder nanoteknologi, eller et eller andet i den dur, hvor 
hun sagde, at året for inden var der 10, men nu er det 33, hvor hun også sagde, at det er 
power, at dem der så er... De 10, der så har været der, har været ude og snakke med deres 
veninder og sagt - det er mega fedt det her! Og så er der nogle andre piger, der har sagt - 
Fedt! Vi skal da ind og læse det ikke også. Så det er på den måde, at så skaber det et 
buzz. det er på den måde, at vi skal se, at så skaber det en interesse, for et eller andet i 
stedet for... Det er jo ligesom produkter, så går man ud sammen med veninder, og så 
synes man "Ej, det er nice ,du snakker godt om et produkt." "Så køber jeg det også!" 
Altså, det er jo på den måde, at man... 

Regitze 

01:00:46.5 Men det her nok bare været mangel på kommunikation (Regitze siger "Ja" samtidig 
med), altså indenfor deres... Altså IT og data ikke!? 

Maude 

01:00:51.5 Og så er det tid, som du også selv siger, så er det tid, altså du kan ikke bare sige, at så har 
vi et eller andet studie, som har været meget præget af et eller andet og så ændrer vi det 
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på 2 år, så kommer der flere... Altså jeg k... Da jeg gik på ITU, da jeg startede på min 
bachelor, som jo efterhånden er mange år siden... (der grines i fællesskab i hele 
gruppen). Øh, der… øh der på softwareudviklingsholdet, der er 60 i alt ikke, og der var 1 
pige... (flere deltagere siger enten "Ja" eller "mhm" hen over). Og hun droppede ud 
(Gitte siger med medlidenhed i stemmen "ej" og andre griner med en tragikomisk tone). 
Og året efter var de 3 piger, og der var synes de sådan virkelige, du ved, shit det... dem... 
vi har fået til... vi skal holde på de her piger for alt i verden... (Der grines i gruppen 
samtidig med). Og der var også 2 af dem, som faldt fra, så endte de med at være 1, og 
jeg ved ikke om hvor langt hun kom (der siges bekræftende "mhm" af en deltager 
samtidig med). Men der... sådan langsomt kom der da flere og flere, som startede derude 
og hvis du kigger på det i dag, så er det helt anderledes. Så sidder der faktisk flere... (der 
siges "ja" af flere af deltagerene samtidig med) piger derude, så det kommer jo også... 
(Gitte siger "det er en proces" samtidig med) men det er bare... Også måske lige at finde 
ud af hvad er det egentlig det er, det her? Og måske har det været noget... Måske har 
mænd mere beskæftiget sig med computer, for så spillede de computer... (der siges 
bekræftende "mhm" fra gruppen) og så har de tænkt fedt nok, jeg vil også lave et eller 
andet med en computer... (der siges "ja" fra flere deltagere i gruppen). Hvor at det så 
måske er et spørgsmål om, jamen at kvinderne skal bare lige opdage, at hvad er det så 
det der... og er det noget er interesserer mig? (der siges "mhm" fra flere deltagere i 
gruppen). Og måske bliver vi også bare generelt mere interesseret i IT, fordi det bliver 
brugt mere og mere i hverdagen. Og så måske er der også nogle helt almindelige ting 
hvor... (Der siges "ja" og "mhm" i gruppen samtidig med) forandring sker af sig selv. 

01:01:51.0 Vi tager lige en øvelse mere, og det er fuldstændig samme format som i lige har været 
igennem, læse artiklen, og skrive jeres umiddelbare tanker på post-it'en, der sidder inden 
i (deltagerne kigger en smule forvirret på det udleverede papir, da det til forveksling 
ligner det, de lige har modtaget) 

Moderator 

01:02:09.5 Det er ikke en fejl, det er den, I skal læse (moderator siger "ja" samtidig med) Observatør 
(Jackie) 

01:02:11.3 Altså er det den... Regitze 
01:02:12.2 Det er en... øh... Moderator 
01:02:13.3 Når det er den s... Gitte 
01:02:13.5 Det er ikke den samme. Observatør 

(Tina) 
01:02:14.4 Når det er fordi den har samme, øh... Ah okay! Hahaha (alle deltagere går herefter i gang 

med at læse artikel nr. 2) 
Gitte 

01:07:23.7 Ja? Allerførst... Så nu har I lige læst 2 artikler, som omhandler samme emne, men på vidt 
forskellige måder, er der allerede nu en af dem, som I kan erklære jer mere eller mindre 
enige i? 

Moderator 

01:07:38.7 Jeg kunne bedre lide tonen i den sidste. Men jeg synes, det var virkelig, virkelig 
irriterende, at hun kom med den sidste sætning, der... Om det ikke ville tjene 
menneskeheden bedre at vælge at følge vores natur frem for tilfældige konstru... 
socialkonstruktion. Den... Det blev jeg virkelig pissed over... (Der grines sagte blandt 
gruppen).  

Maude 

01:07:55.1 Er det rigtigt? Vicki 
01:07:55.3 Ja! Fordi er de det? Er det påtvungne socialkonstruktioner? Altså i nogen øh... Øh, hvad Maude 
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hedder sådan nogle tribes, øh... 
01:08:07.5 Stammer? Observatør 

(Tina) 
01:08:07.6 Stammer! Der er der jo også... Der er det jo en normal ting, at det er kvinderne, der 

ligesom er lederen... (De andre deltagere siger bekræftende "mhm"), eller sådan... Jo 
lederen, og så er det den kultur, der er der. Hvorfor skal vi gøre det forkert, det... Den 
måde, vi har vores samfund på nu? Jeg kan se, at det er forkert... Hvis... Jeg synes, det er 
forkert i forhold til lønninger... (Der siges bekræftende "mhm" fra de andre deltagere). 
Det synes jeg er meget forkert... Men øh... Og anerkendelse, men... Og selvfølgelig, hvis 
folk ikke bliver valgt til et job, som de reelt set er kvalificeret til, på grund af deres køn, 
ja. 

Maude 

01:08:45.0 Jeg tror også, at jeg synes, hun er provokerende, men jeg synes egentlig også, at der er 
meget forfriskerende... (Der grines i gruppen). Når men altså sådan, jeg er jo ikke 100% 
enig i det hun siger, men øh... Jeg synes det er meget forfriskende, at der rent faktisk er 
nogen som tør gå... Prøver at skubbe... lidt mod debatten, så vi i hvert fald også får kørt... 
(Der siges "mhm" fra de andre deltagere). Så vi også får belyst den fra en anden vinkel. 
Jeg blev også vildt provokeret af hendes sidste sætning øhm (gruppen siger bekræftende 
"mhm" og "ja"). Og jeg tænker også... sådan det der med, at hun nævner, at vi er 
forskellige. Og egentlig prøver hun jo at sige kvaliteterne... Altså der kan være kvaliteter 
i os begge... 

Oda 

01:09:11.3 Ja. Maude 
01:09:11.7 Øhm... Hvilket får mig til at tænke på, sådan rent kommunikativt, så tror jeg, at... At det 

jo tit er, at dine kvaliteter så bliver hægtet på kvinder... Øhm... Bliver ikke set som ligeså 
meget værd, som mænd og det er måske det der er problemet, det er jo, at de ting, vi 
ligesom er gode til, det er som om, det er bare ikke helt ligeså meget værd i 
erhvervslivet, altså specielt... I hvert fald måske øh... I den øh... I ja den del af livet. Så er 
det måske også et spørgsmål om, at hun har ret i, at der godt kan være nogle forskellige 
kvaliteter i os, men så er det måske et spørgsmål om, at vi ikke skal kæmpe imod, at de 
kvaliteter er der, men italesætte, at de kvaliteter, som kvinderne har, rent faktisk kan 
bruges i erhvervslivet, så vi ikke skal prøve at gøre kvinder til det, som mænd er... 
(Gruppen siger bekræftende "mhm"). Men måske sige, at de kvaliteter vi har, skal i hvert 
fald heller ikke stå som... Altså skal heller ikke italesættes som om, at de er mindre værd, 
eller kun kan bruges i en familie (gruppen siger igen bekræftende "mhm") 

Oda 

01:09:59.0 Ja præcis! Men jeg synes også bare, jeg vil ærlig talt og sige, at jeg synes, at hun... jeg 
synes hun har... ikke har en særlig god tone i denne her (peger på artikel 2). Jeg synes 
der var nogle... hun skriver 'myreflittige, magthungrende mænd i den nådesløse kamp om 
stjernetitel', der tænker jeg hold da kæft, der fik du også bare sat dem i bås, eller sådan 
altså...  

Regitze 

01:10:13.7 Men det gør hun også med kvinderne (flere af deltagerne begynder at snakke lidt i 
munden på hinanden) 

Maude 

01:10:17.2 Det gør hun nemlig også, men jeg synes jo nemlig også når hun siger det der... Og hun så 
selv siger, at hun sidder øh... Som top øh... Direktør nu for Microsoft Danmark, så 
siger... Så tænker jeg... Jamen så siger du jo også selv, at det er dig det der... (Maude 
siger "ja"). Du er magthungrende kvinde i den nådesløse kamp... det siger hun jo selv så. 
Men jeg synes, at det vi lige snakkede om før omkring det her med, er det egentlig noget 

Regitze 
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vi selv skaber et problem, der ikke er der eller sådan? Det er jo egentlig... Det hun jo lidt 
siger med det sidste der, skal vo... Er der et problem? hvorfor skal vi ikke bare... Hvorfor 
altså... Skal vi bare... hvorfor skal det ikke bare være som det er nu altså... Og hvis der 
ikke er flere kvinder i ledelse, så er det jo nok fordi de ikke har lyst... (Flere af deltagerne 
siger bekræftende "mhm") who knows altså? Det er jo... Jeg synes jo... Jeg synes jo 
personligt selv, at det er rigtig fint, at man via diskursen prøver at italesætte med, at 
kvinder sagtens kan være ledere, vi bliver gode ledere, de samme værdier er ligeså meget 
værd, alt det her, men jeg tror det hun også mener med det er, at vi er forskellige og vi 
supplerer hinanden godt øhm... Så måske skal vi ikke skabe et problem, der måske ikke 
er der... Eller er der, who knows altså? 

01:11:13.2 Den er bare farlig den der med at bringe natur ind ikke? For der er jo også nogen som 
mener, at kvinder bare hører til i køkkenet og… (Regitze erklærer sig enig og siger "ja 
ja") altså... 

Maude 

01:11:21.0 Fuldstændig enig! Enig... Og også det der med, nå men ser man på, hvad er det de 
hedder... kongepingvinerne... (Gitte griner hen over) hvor det er kvinden der bare, nå 
men altså værsgo, giver den til manden og så skrider hun. 

Regitze 

01:11:29.9 Ja! Hahaha. Gitte 
01:11:30.9 Hvor jeg så tænker... Øh altså... Det er jo det nemlig, som du også sagde med (kigger på 

Maude) tribes og sådan noget, at man... At det handler om hvordan det har være... Så tror 
jeg mere, det er det der med arven, altså, og hvordan det har været før hen, at det skal 
man ændre på, hvis det er på den måde... Det kan være om nogle år... Nu kommer der jo 
også altså paternity leave... Altså mændene der tager... Og lige pludselig kan det være, at 
det ændrer sig og det tror jeg da også kun, at det gør via diskursen. 

Regitze 

01:11:50.0 Ja! jeg er også enig med Regitze der, altså sådan... Jeg blev egentlig ikke specielt 
provokeret af den sidste sætning altså, men... Men jeg er måske heller ikke så nem at 
provokere... (Der grines i gruppen) jeg er jo bare sådan "Nå ja, så mener hun det"-agtigt, 
altså sådan...  Så jeg tror måske også lidt meget det ligger i... Også det der med lyskryds 
og sådan noget der... der bliver man som kvinde provokeret af... Altså sådan... Hvis det 
giver mening? (Der siges bekræftende "mhm" i gruppen). Øhm, jeg ved ikke helt, 
hvordan jeg skal forklare det, men sådan altså for eksempel: Min søster også hun er bare 
sådan total feminist ikke. Alting provokerer hende, hvis hun havde læst den her, ikke? 
Hvor jeg er sådan lidt mere, ved du hvad, så må hun mene det, men jeg har en anden 
holdning. Øhm, så på den måde, så... Ja, jeg er også enig i det med diskursen og 
problematikken i det, og det er godt, at hun sætter nogle ord på. Men jeg tror måske også 
meget, det er... Øhm, hvordan man selv tolker de ting. Altså sådan... Jeg tænker sådan en 
her artikel, for eksempel, ville jeg bare tage med et gran salt og være sådan... Ja, det er 
yderligheden af det her, ikke? (Der siges bekræftende "mhm" i gruppen) Men der er 
sådan... Men der er nogle vigtige ting i det, øh... Som jeg også helt klart er enig i forhold 
til dig, men så er der også bare nogen som har lyst til at sætte det på spidsen, og det skal 
måske også sættes på spidsen... (Der sige "mhm" i gruppen). Man behøver ikke selv at 
køre op i spids over det... Ikke at det overhovedet var det du gjorde, men sådan... At altså 
sådan... (Der siges "mhm" samtidig). Øhm, bare måske prikker lidt til. 

Vicki 

01:13:07.9 Jeg tror også, hun virkelig prøver sådan, at… Øh... optegne noget, så det bliver et 
virkelig tydeligt... (Vicki siger "Ja, lige præcis" hen over) Billede af de her to forskellige 
sider og... Altså jeg kommer også til at tænke... Altså jeg... Nu er jeg også... Altså igen 

Gitte 
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det her med, øh... Det her problem om det er der eller om det ikke er der, øhm. Altså, 
man kan jo sige i forhold til det her med vores natur, altså der er jo rigtige mange 
forskellige kulturer... Nu... Nu er jeg også opvokset i en halv... Atså, min mor er fra 
Danmark og min far er fra Pakistan. Så jeg er vokset op i en kultur, hvor når vi spiser 
middag hjemme hos min far, så sidder kvinderne på gulvet og spiser, fordi der skal være 
plads rundt om bordet til mændene. Det er meget... Meget traditionelt... Det lyder 
frygteligt for nogle mennesker... (Der grines i gruppen). Men for mig, så har det været en 
del af noget som jeg er vokset op med. Så når jeg er hjemme hos min, øhm... Mors 
danske familie, så sidder vi alle sammen rundt om bordet (der grines i gruppen). Altså, 
det... Det er meget meget forskelligt, øh og det har været helt fint derhjemme. Der går, 
jeg tror jeg har, mmh... Ud af 6 - 7 kvinder i min fars familie, så tror jeg, der er en, der 
arbejder. De bor her i Danmark også. Altså det er bare for at sige, at for dem, er det helt 
fint at mændene går ud og arbejder og tjener ind, for så kan de blive hjemme med 
børnene. Jeg har en tante, hun går hjemme med deres yngste barn, fordi de var sådan lidt 
"Jamen hun skal vokse op herhjemme, indtil hun er tre, for så kan vi sende hende i 
vuggestue, senere hen". Så manden er ude og tjene penge og hun er derhjemme, og 
passer og henter børn og sådan noget og laver mad. Fantastisk! Og hun har det rigtig 
godt med det. Det er måske ikke alles drøm, men øhm... Der kan man jo sige, at der føler 
hun meget... Der snakkede jeg med hende om det på et tidspunkt... Sådan hun følte 
meget, at det var sådan man gjorde i Pakistan, og sådan... Det var det rigtige for hende, 
og hun havde meget tid med sit barn, øhm... Og nu har jeg sådan også pakket det lidt ind 
i en kultur eller en traditionel boks for at sige det sådan, men der kan også godt være 
andre kvinder derude. Vi har det forskelligt, vi har det på forskellige måder, ift. hvordan 
vi vil være på arbejdsmarkedet. Hvor meget vi vil investere i det. Øhm.. Og det er også 
derfor jeg bliver... Den der sidste sætning, jeg kan godt forstå, at man bliver irriteret over 
den, men jeg kan også godt se, hvad hun sådan lidt prøver at sige, fordi den her 
kvindelige natur, er der egentlig... Altså, hvis du gerne vil ud og være leder, "Jamen, så 
kan du jo bare gå ud og søge det..." (Der siges bekræftende "mhm" i gruppen). Altså jeg 
tror det, som provokerer mig ved det, altså det er det her med... Jeg går meget ind for lige 
løn (der siges bekræftende "mhm" i gruppen). Vi skal have lige meget. Og så skal vi 
også blive ... Og vi er alle sammen lige mennesker på den måde, at der er ikke nogen, 
som er mindre værd. Vi er alle sammen lige meget værd og vi skal have lige meget i løn. 
Og så altså andet... Hvis du har lyst til at søge en lederstilling, jamen så søg den, og hvis 
ikke, så er det måske bare ikke dit felt, måske du har lyst til at være hjemme med dine 
børn... (Der siges bekræftende "mhm" i gruppen) og spise på gulvet, Hahahah... (Der 
grines i gruppen) for at sige det på den måde, altså det. 

01:15:36.7 Men nu har I nævnt løn flere gange for eksempel, hvis nu man skulle se sådan på det, at 
man gerne ville gavne at få flere kvinder i dansk topledelse, hvad kunne det så være ud 
over, at I nævner lige løn øhm? Kunne være noget... 

Moderator 

01:15:51.1 Ja.... Gitte 
01:15:54.7 Altså det ved jeg ikke... Altså det er sådan total way out west... Det kommer aldrig til at 

ske, det tror jeg, men sådan... I bund og grund, hvis du sådan kunne ændre, så tror jeg 
man skal ind og ændre på ledelseskulturen. Det her med at topledere, når vi alle sammen 
snakker om topledere eller i det hele taget ledere, så skal du arbejde 80 timer, altså... 
Hvem siger egentlig nødvendigvis, at man er en god leder ved at arbejde 80 timer... (Der 

Oda 
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siges anerkende "mhm" i gruppen). Og så måske ligger der for meget på ledernes borde 
så, altså sådan så de simpelthen ikke nå det, så måske skal man kigge på noget leder-tid, 
altså sådan... Forstå mig ret... Altså arbejdstid for en leder, at det ikke er sådan noget 
med, at der ikke er nogen øvre grænse... (Der siges "ja" og "mhm" fra flere deltagere i 
gruppen), at det skal man ligesom bare, at hvis man tager lederjobbet så er der ingen 
øvre grænse, altså jeg er med på at på et eller andet tidspunkt, skal lorten ende... (Der 
siges i enighed "ja ja" og "mhm" i gruppen) og den vil jo vandre, til den finder et sted… 
(Der grines højlydt i gruppen) 

01:16:38.4 Hahaha fantastisk metafor! Gitte 
01:16:38.8 Men jeg tænker bare, at... Så jeg er med på, at der er nogen gange, vil være nogen, der 

bliver nødt til at steppe ind og sige: "Men okay, så tager jeg den!" Men måske er det 
også et spørgsmål om at kigge på, at ledelse ikke nødvendigvis behøver, at være... Så er 
det 80 timer om ugen, måske kan man godt finde en eller anden ting midt i mellem, hvor 
det faktisk godt kan lade sig gøre stadig at se dine børn og... Stadig har et job, hvor du 
sidder som leder. Og det er jo måske mere der... Og det er jo sådan set lidt lige om det er 
mænd og kvinder, det er jo faktisk bare et spørgsmål om hvad lederen får tid til... Også at 
være mennesker. 

Oda 

01:17:10.0 Ja, på en eller anden måde. Jeg tror også det er selve strukturen... Man kan jo sagtens 
være en god leder og arbejde, lad os sige 50 om ugen, i stedet for 80 timer, altså sådan... 
Jeg kender også en, der er leder og har lavet sådan egen app og succesfuld virksomhed 
og sådan noget. Og så sagde jeg... Ej du er jo helt... Du må jo... Du... Øh højgravid 
undervejs i det, og der tænkte jeg, du kan jo ikke klare noget som helst, og der var hun 
sådan lidt "Tro mig!" Hun sagde "Jeg nåede at lave det hele, jeg uddelegerede arbejde 
og, øh... Fik et barn imens og, øh...  jeg tog også orlov imens". Og hun var sådan "Jeg 
klarer det hele i min lederposition, det er da bare mig selv, der definerede det". Hvor hun 
også bare var sådan "Der er da ikke nogen, der skal definere for mig, at så kan jeg ikke 
få et barn, og jeg skal bare arbejde 80 timer om ugen og sådan noget" Hun sagde: "Det 
handlede da bare om, at jeg skulle uddelegere lidt mere arbejde og ting og sager". Altså... 
Så... Det det er nemlig det, at jeg tror, øh... At mange lederpositioner... Jamen så er der 
heller ikke andet i dit liv end dit arbejde (der siges "mhm" fra gruppen hen over)... Altså 
og det kan man jo sagtens. 

Regitze 

01:17:56.9 Altså i hvert fald min søster hun gik i klasse med en, der var øh... 2 øh ja topledere i 
Danmark på det tidspunkt. Og der var det sådan så, at der var lagt familietid i 
kalenderen, altså det vil sige, at den er blokeret for... Ude i virksomheden kan de bare se, 
at der blokeret et stykke, og det var familietid, der var lagt ind i kalenderen. Så er der 
måske mange andre steder, hvor man kan sige, det er jeg ikke sikker på havde... Altså du 
kan jo godt der, men det kunne hun eller han ikke, fordi at øh det var dér der var 
blokeret, det var så til familietid... (Der siges bekræftende "mhm" hen over) og det er 
ikke fordi jeg siger, at det 100% fungerer... Og jeg ved jo ikke fra indersiden, om det 
virkede eller ikke virkede, men det er i hvert fald også en måde at gøre det på. (Der siges 
bekræftende og enstemmigt "mhm"). 

Oda 

01:18:35.3 Tænker I, at medierne kunne spille en rolle i det her? ("Øh... Ja" udbryder et par af 
deltagerne, hvorefter der grines.) 

Moderator 

01:18:38.5 Jeg tror det er blevet blæst op til noget meget stort, hen ad vejen. Altså, jeg tror... Altså, 
det er jo også det medierne er gode til... Haha. Men altså også bare lige for at nævne den 

Gitte 
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der krænkelseskulturen - Vi er meget sådan... Der skal være et problem, øhm... Og øh 
ellers er der ikke noget at skrive om, kan man sige... Øhm Danmark er et meget 
velfungerende land, jeg er meget... Altså, nu har jeg også set, hvordan tingene ikke 
fungerer, fordi jeg har sådan en to-kulturel side og jeg ved godt, hvad der ikke fungerer... 
Og så her, hvor vi har så meget at skulle have sagt og vi... Vi har det egentlig... Altså, 
sådan virkelig, virkelig godt i forhold til... Altså nu kender jeg en anden side og nogle 
andre kvinder i verden, Pakistan heriblandt, som virkelig ikke har det godt, og jeg siddet 
og arrangeret ægteskaber på min fars familie... Jeg skulle have været gift med min fætter 
her for nogle år siden (gruppen siger "ej" hen over og griner lidt sammen med Gitte) 
Haha... Det blev heldigvis ikke til noget, men bare for at sige, at vi har... Vi har rigtig 
meget at skulle have sagt som kvinder herhjemme. Jeg føler mig, for at være ærlig, 
aldrig nogensinde nedgjort fordi jeg har været... Øh, jeg er kvinde i Danmark. Øh, jeg 
har heller ikke følt mig mindre egnet, når jeg har stået overfor mænd i nogle situationer. 
Øhm... Jeg har haft lidt min anden baggrund at gøre, hvor jeg nogen gange... Men det har 
noget med Dansk Folkeparti og deres diskurs at gøre. Haha (Der grines i gruppen 
sammen Gitte). Men øhm... Men øhm, det har været nogle andre ting, som har gået mig 
på, men jeg synes, at øhm... Medierne har helt klart formået, at nu skal vi til at have nye 
trafiklys, fordi det er kønsdiskriminerende, altså det er lidt bare for at finde et problem, 
synes jeg... (Der siges bekræftende "mhm" i gruppen). Så jeg tror, medierne har meget 
med det at gøre. 

01:20:12.5 Jeg synes jo også, det handler meget om... Den diskurs, de sætter for det... (Gitte siger 
"ja" hen over) de har meget magt på den måde, hvor jeg tænker at, som vi i starten satte 
motiverende som en god leder, så tænker jeg også, at diskurs også kan være 
motiverende. Så frem for, at det bliver meget problematisk, angribende, der er et kæmpe 
problem... "Og nej hvad skal vi gøre og bum, bum, bum." (Gitte siger bekræftende "ja"). 
Så kan en diskurs også være motiverende og sige; vi altså... sådan på en fed måde... Flere 
kvinder og ej det er godt, og fortæl en god nyhed... Og nu er vi oppe på 40% eller et eller 
andet. Og her har de gjort det her tiltag eller whatever, men nogen gange bliver jeg sådan 
lidt... Det er det, man bliver træt af at høre på det, fordi det er en øv-diskurs (der siges 
bekræftende "ja " og "mhm" fra gruppen). Og så er jeg sådan... Kunne det ikke være lidt 
mere motiverende, kunne det ikke være lidt mere sådan... De gode historier? (der siges 
"ja" og "mhm" fra gruppen hen over) Men det er jo fordi medierne sælger på drama og 
øh... dramatik oh øh... Død og ødelæggelse og sådan noget, hvor det bliver sådan 
problematisk, frem for andet. 

Regitze 

01:21:02.3 Regitze, hvad skulle den så indeholde, hvis det skulle være sådan en motiverende 
diskurs? 

Observatør 
(Tina) 

01:21:06.1 Jamen, der synes jeg, det er gode nyheder. Jeg synes bare altid når du ser... Hvis du 
tænder for fjernsynet og ser nyheder, så er det altid negativt (der grines i gruppen). Jeg 
ser den gode nyhedsavis, fordi jeg er træt af det. Jeg vil hellere høre de historier, hvor de 
siger, i den her virksomhed er de kommet op på 40 kvindelige ledere her... 

Regitze 

01:21:21.3 Men er det ikke også lidt mærkeligt? Undskyld for lige at afbryde dig... bliver det ikke 
lidt påtvunget også? Så snakker vi om det igen, som om det ikke er naturligt... Altså som 
det er... 

Maude 

01:21:28.0 Jo, men det er ligesom det andet, jeg vil sige, at det er hver sin boldgade. Nogle gange 
bliver jeg træt af at høre på alt det negative, frem for at høre på noget af alt det gode. For 

Regitze 
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der er nogen der gør noget i alle virksomheder... Gøres der noget hele tiden, og så har jeg 
mere lyst til at høre på det motiverende, der hvor man siger "Det går godt herover og 
nej... og kvinder laver nogle initiativer her. Og der er nogen, som mødes her og bum, 
bum og et eller andet". Hvor det bliver sådan... Der er en positiv konnotation rundt 
omkring det i stedet for, det er negativt eller sådan hele tiden. Og jo, det kan godt blive 
påtvunget, men jeg synes også den negative hverdag, tænker jeg "hold kæft, hvor bliver 
den påtvunget." (Der siges "ja" fra forskellige deltagere hen over). At vi snakker om 
fucking trafiklys (der grines sagte i gruppen), altså venner. Hvor jeg sådan... Så kan jeg 
bedre nogle gange lide at se den gode nyhedsavis, hvor jeg er sådan lidt... Det går sgu 
meget godt, venner... (Der grines i gruppen). Vi har det godt, øh... Og lad os nu prøve at 
opildne hin... eller energize hinanden til den gode fremdrift, frem for at pege ned på 
hinanden og sige: "Her, der er problemer, og her er der også et problem." Det synes jeg 
sgu, at det kan være lidt mere positivt anlagt. 

01:22:23.1 Der... Der er også... Altså øh... Det minder mig bare lidt om en artikel, jeg læste her. Min 
kæreste arbejder ved beskæftigelsesministeriet, hvor de hvert... Hver måned udgiver 
sådan et lille blad, hvor de havde lavet et interview med Hella Joof, og øhm... En artikel 
der hedder et eller andet "Det er frækt at være byggekvinde" (Der grines i gruppen) Hvor 
det handler om, at der skal mere... Flere kvinder ud på... Øh, altså ud i 
konstruktionsarbejde og sådan noget, og det er sådan en artikel, jeg synes var super fed. 
For den handlede ikke så meget om det her med; ej hvor er det frygteligt, at der ikke er 
flere kvinder. Men det handler om, hvor er det egentligt lidt frækt og sjovt... Sådan en 
kvinde, der kommer gående med sådan en hjelm og... (Der grines i gruppen) og kan 
finde ud af ting og sager, øhm... Og altså god med hænderne og sådan noget. Den blev 
virkelig, virkelig sjov og interessant, men på den anden side vil jeg også sådan vende om 
for at sige. Jamen igen så bliver der jo nærmest skabt et fokus på det her, som måske 
ikke er nødvendigt, at der er. Fordi måske er der igen en grund til, at vi ikke har så 
mange kvinder ude på byggemarkedet... (der siges bekræftende "mhm" hen over) hvis 
man kan sige det på den måde øhm... så jeg tror virkelig, det handler meget om, hvor... 
Hvordan vi... Hvad diskursen er omkring det... (Der siges "mhm" fra forskellige 
deltagere), hvordan medierne fremhæver det, og så også om... Om det faktisk bare bliver 
fremhævet for meget? 

Gitte 

01:23:31.1 Ja, frekvensen. Jeg skulle lige til at sige det! (der siges bekræftende "mhm" i gruppen) Maude 
01:23:33.7 Øhm måske... Altså sådan... Man kender jo alle de her episoder med ting, vi bliver jo ved 

med, som du sagde tidligere... Altså vi kører lidt i den samme cirkel. Vi bliver lidt ved 
med at snakke om de samme ting, øhm... Jeg tror det er vigtigt, man bliver ved med det i 
den forstand, at man måske kan få vendt den her til en mere positiv diskurs, men i 
længden, så... Så... Altså, man må jo ikke glemme det, men jeg tror også bare, at det 
bliver for stort et problem, som måske slet ikke er der, for at understrege det igen. 

Gitte 

01:24:00.6 Så skal det i hvert fald også være i relation til de rigtige emner, som vi snakkede om, at 
det skal være... Så skal det i hvert fald være i forhold til løn og sådan... Altså, ikke i 
forhold til, øh... Ja, hvor mange der er i en vis branche, eller hvor mange topchefer der 
er. Men måske nogle parametre, hvor det... Hvor det giver lidt bedre mening (der siges i 
kor et bekræftende "mhm") 

Vicki 

01:24:16.2 Og noget der skaber handling med at sige...  For det er mere det der med, at når vi nu går 
herfra i dag, så har vi snakket meget... Relativt om det... Men det gør jo også, at vi fem... 

Regitze 
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Fem kvinder, der går herfra og tænker videre over det, og måske gør det til handling, 
eller sådan... Så jeg synes jo også, at hvis man ikke snakker om det, så er der ingen som 
tænker på det, og så bliver der ikke gjort noget ved det... Det handler bare om, at det skal 
være en konstruktiv dialog, man har omkring det, der skaber handling - gå nu ud og gøre 
noget så, lad nu værre med at snakke så meget om det (der siges løbende bekræftende 
"mhm" fra gruppen hen over). Men også jo... Snakke om det... 

01:24:41.2 Men så det jo måske være fedt, hvis der kom nogle flere, øh… Argumenter eller 
anderledes synspunkter eller bringe nogle mænd ind i det... I den her debat (der siges 
bekræftende "mhm" og "ja" fra gruppen) eller... I stedet for, at det er kvinder der kører, 
øh... 

Maude 

01:24:51.4 Øh ja hvad siger mændene? hahah (der grines i gruppen) Gitte 
01:24:53.2 Ja, men det... jeg tror... Maude 
01:24:53.8 Det er meget... Jeg tror, det er virkelig interessant... Nå, men det hører man ikke rigtigt, 

fordi øh... Ja? Jeg ved ikke, om det ville sætte et helt andet synspunkt på det? 
Gitte 

01:25:02.1 Så hopper de ligesom med på bølgen, og... (Gitte prøver samtidig at sige "for hvad hvis 
mænd...") 

Maude 

01:25:02.5 Okay, må jeg bare lige fordi, øhm... Vi har læst alle artikler, der handler om dette emne 
for det sidste år. Det er faktisk 50/50 om det er mandlige eller kvindelige journalister. 
(Der siges "Nåh okay" og "mhm" hen over fra de forskellige deltagere), bare lige så I... 

Observatør 
(Tina) 

01:25:12.3 Det vil jeg også sige, jeg har altså også hørt mange mænd, der snakker om det. Topledere 
er der også, og vi har så og så mange i bestyrelsen, og det er pisse fedt at de bidrager 
med noget helt andet og det... 

Regitze 

01:25:18.8 Ja det synes jeg altså også, altså det er meget positivt... De ting... Altså, jeg synes faktisk 
mændene... 

Gitte 

01:25:21.9 Haha, de kan jo heller ikke gå ind og sige det modsatte (der grines i gruppen) Maude 
01:25:26.4 Ja, også bare med "Jeg har aldrig sagt, at der ikke må være en kvinde", altså jeg synes 

ofte, at det… Altså de ting jeg har læst... Eller min oplevelse af det er, at mændene er 
"Jamen, de må da gerne være her" (der grines i gruppen) og det, haha... 

Gitte 

01:25:37.8 Men apropos, det som I siger nu her om medierne og hvad der bliver talt om… Hvad 
tænker I så kan dominere debatten? Altså hvad har domineret debatten nu her, når vi 
snakker kvinder i ledelse? 

Moderator 

01:25:47.0 Biologi... Maude 
01:25:48.8 Biologi? Moderator 
01:25:48.8 Mhm! Det er, øh...  For kultur... Kulturelle forskelle, men ja, der er også hele det her 

fødedygtige, som du også lagde ud med. det har vi også ligesom vendt tilbage til hele 
tiden ikke? (Alle siger bekræftende "Ja!" hen over) 

Maude 

01:25:59.7 Det er jo også bare sådan... Undskyld, men som hun også siger, der er jo ikke noget at 
lave om på det. Du kan jo ikke få mænd til at føde. Så der er bare noget her, der gør os af 
natur forskellige, altså... (der siges bekræftende "Ja" fra resten af gruppen). 

Regitze 

01:26:09.4 Men det kan vi altså bare heller ikke lide i det samfund vi lever i... Oda 
01:26:10.9 Nej, vi kan ikke lide noget, som er diskriminerende.  Regitze 
01:26:12.3 Vi kan mere og mere, vi kan også lave... Altså, folk kan jo fandme sige, at jeg vil have et 

barn med blå øjne... (Der siges bekræftende "mhm" fra deltagerne). Det kan du bare ikke 
her i Danmark, fordi man snakker om, at det er uetisk, men det er alligevel, så kan du jo 

Oda 
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fandme lave en designerbaby... (Der siges "ja" henover fra forskellige deltagere) Så kan 
vi bare ikke rigtig lide, at der faktisk stadig er noget biologisk, der gør, at vi ikke kan 
fuldkommen ligestilles. 

01:26:30.6 Ja lige præcis, det er jo fuldstændig korrekt. Men nu er der jo en mand i USA, der er 
blevet gravid, så... (Der grines og tales lidt i munden på hinanden i gruppen) så det 
kommer sgu da nok snart, men altså... Men øh, enig! Der synes jeg også bare... Der må 
jeg ærlig talt sige, jeg synes også vi... Vi siger det selv - hvorfor må vi ikke være 
forskellige altså? (Der siges "Ja" fra deltagerne i gruppen) Hvorfor er det ikke? Så er det 
sådan, du er stykket sammen. 

Regitze 

01:26:49.1 Ja, hvorfor er det så forkert? (Der siges "mhm" fra deltagerne) Gitte 
01:26:49.5 Ja, hvorfor er det så forkert? At så er vi seje på andre punkter, så er de seje på nogle 

andre punkter, og vi supplerer hinanden godt... Altså sådan... 
Regitze 

01:26:54.9 Ja! det handler bare om at udnytte forskellene. Og så se det som en positiv ting. Gitte 
01:27:00.7 Men meget forskelle også... Man snakker meget om forskellene også. Man snakker 

egentlig ikke så meget om, hvad er det vi godt kan begge to. Jeg ved heller ikke om det 
er særlig interessant at snakke om i forhold til topledelse? 

Maude 

01:27:10.5 Men måske er det som hun siger, at vi supplerer hinanden (der siges "ja" fra deltagerne). 
Det synes jeg... Det kan jeg godt lide, at hun siger - du kan det, og vi kan det, og eller det 
er der noget teori og science og hvad vi føler, at der er forskelle, men kan vi ikke godt 
supplere hinanden godt? Og jo det mener jeg også, at det er det der med, at når hun siger, 
der er 50/50 i nogle bestyrelser og sådan noget. Det tror jeg da er skide godt, stor 
diversitet, vi kan noget hver især. Vi supplerer hinanden, er det ikke bare sådan, det skal 
være? (Der siges "ja" og "mhm" bekræftende, fra deltagerne). Hvorfor er det, vi skal, 
øh... Se os sure på hinanden? 

Regitze 

01:27:34.6 Ja, hvorfor er det så stor en... Så stor en konflikt? Gitte 
01:27:44.1 Er der nogen, som har nogle sidste tanker? Noget I er kommet i tanke om, noget som I 

sidder og brænder inde med her lige inden, vi slutter for i dag? 
Observatør 
(Jackie) 

01:27:56.9 Jeg synes godt lidt, det kan minde om sådan, nu brugte du ordet race... Jeg ved ikke 
rigtig, hvad vi skal bruge i stedet for, hvis vi nu også skal være politisk korrekte (der sige 
bekræftende "ja" og "mhm" fra gruppen). Men det kan godt lidt minde om... 

Maude 

01:28:11.9 Racisme? Haha... Altså, det er sådan jeg tænker?  Gitte 
01:28:12.7 Ja, men... Man gør det også lidt til... Racisme, synes jeg. Maude 
01:28:19.5 Det bliver jo lidt... Altså, sådan nærmest inddelt lidt i nogle biologiske ting, altså vi 

skelner jo... Vi siger jo, at nu siger vi jo ikke, at du er mindre værd, men der er også 
steder, at vi siger, at der er en forskel, hvor vi siger, at du er mere egnet. Og hvis vi 
sætter det over på noget... Hvad siger man? Race? Noget menneskeligt, altså at kommer 
fra en anden nationalitet, der har du jo også en anden baggrund, og du har måske også 
nogle kvalifikationer, som er mere eller mindre egnede på nogle punkter, Øh... Altså... 
Og jeg sidder faktisk også lidt at tænker den, øhm... Eller har det lidt i baghovedet, den 
her med mænd og kvinder... Altså, er der også lidt noget med at være sort og hvid, hvis 
man skulle se det sådan? For jeg synes sådan diskrimination og racisme, på den måde 
minder meget om det... Det er jo nærmest det samme. Øhm, men så slet ikke ligeså slemt 
med graden, kan man jo sige. Men jeg tænker også helt klart, at det minder meget om... 

Gitte 

01:29:09.5 Altså lidt det her med, at man pådutter nogen noget de ikke kan ændre på i princippet? Moderator 
01:29:12.7 Ja, og siger fordi du er en kvinde, du kan føde børn, så har du rigtig travlt biologisk set... Gitte 
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Altså, hvis man går ind sådan og siger det sådan, så er du måske mindre egnet til at være 
leder, så er der jo noget i vejen. 

01:29:24.2 Ja, men det er jo problemet med egentlig, det der med at vi er forskellige mennesker med 
mænd og kvinder... Og folk er sorte i huden og folk er hvide i huden og alle de her 
forskellige ting, som ligger i racisme. Problemet ligger jo bare i, at hvis vi siger, den ene 
er bedre end den anden. Det handler jo bare om at sige, at vi er lige gode... (Gitte 
gentager "Ja, vi er lige gode" og de andre siger bekræftende "mhm"). Det, det... 

Regitze 

01:29:38.7 Det er lige værd (der siges "ja" og "mhm" fra de andre deltagere) Maude 
01:29:40.2 Vi er lige værd. Vores værdi... Men det er jo også det, hun prøver at sige, du kan det, du 

kan det... Det er lige meget... Altså det er lige meget værd. Vi skal bare supplere 
hinanden, og sådan er det jo med alle sådan nogle spørgsmål. 

Regitze 

01:29:50.1 Men den synes jeg virkelig mangler i debatten, det der med lige værd (de andre sige 
bekræftende "ja" og "mhm"). Jeg synes måske... ja... 

Maude 

01:29:55.2 Det er ikke nødvendigvis ligestilling, det er lige værd. Oda 
01:29:55.6 Lige præcis! Maude 
01:29:59.5 Ja, det er måske fordi at... Jeg tror, ligestilling lige pludselig har fået en lidt negativ 

konnotation og man skal mere sige... 
Regitze 

01:30:03.7 Og kvoter ikke? Stilling og... Maude 
01:30:06.6 Ja og sådan noget... Ja! Og så bliver det jo lidt negativt i stedet for bare at sige, at man er 

lige meget værd. 
Regitze 

01:30:20.1 Ja, men det var det, tusind tak fordi I har sagt ja til at deltage. Moderator 
 

Start Time Transcript (fokusgruppe 2) Speaker 
00:00:10.7 Yes, først og fremmest endnu engang tusind tak fordi I gad at komme. Og for lige at 

præsentere os selv; Det er Jackie, det er Tina og jeg hedder Mette og vi læser på CBS og 
er i gang med vores speciale, hvor vi skriver om ledelse, og det er egentlig årsagen til, at 
vi skal sludre lidt med jer i dag. Øhm... Vi stræber efter og have et interview, der varer 
højst en time, men det kommer selvfølgelig an på, hvor snaksaglige I er. Hele samtalen 
bliver som sagt optaget, men alt bliver anonymiseret, så I skal bare snakke løs, vi øh... 
Skal nok sørge for at skjule, det der skal skjules, og så sletter vi al data efter vi har 
afleveret specialet, så vi er GDPR-compliant. (Der grines blandt deltagerne samt 
moderator og observatører). Øhm lidt om, hvordan det foregår, I har måske prøvet før at 
blive interviewet, men her er fokusgruppen måske en smule anderledes end, hvad man 
normalt forbinder med et interview. Det er ikke så meget mig, som moderator, der skal 
snakke, det er mere jer, der skal have en indbyrdes samtale, og hvis I kommer ud på et 
sidespor, skal jeg nok forsøge at rette jer tilbage igen. Øhm... Men det vi i bund og grund 
er interesseret i at høre om, er jeres oplevelser, fortællinger og erfaringer, så det er altså 
ikke kun jeres holdninger, vi er ude efter, det er også ligeså meget, øh...  Personlige 
anekdoter. Øhm... Og som sagt, det vi rigtig gerne vil snakke med jer om er jeres tanker 
og holdninger om ledelse - hvad der er god ledelse for jer? Og de tanker, der florerer 
omkring det, så hvis ikke der er nogen spørgsmål ud fra det, så tænker jeg bare, at vi skal 
i gang? I har fået en hvid lap papir foran jer, og vi starter egentlig ud med en lille øvelse, 
hvor vi rigtig god kunne tænke os at høre, hvilke egenskaber I synes kendetegner en god 
leder? Og så skriv det, der falder jer ind, ned. Det kan både være sætninger, men det kan 
også være i stikord. 

Moderator 
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00:03:41.1 Har alle fået skrevet noget ned? (Der nikkes samt svares med "ja" blandt deltagerne). Er 
der nogen som kunne tænke sig at dele sin tanker om hvad der er blevet skrevet ned? En 
der vil starte? 

Moderator 

00:03:48.7 Jeg kan godt starte, hvis det er. Jeg har skrevet humor og sympati, omsorg, mentor og 
konstruktiv, øhm... Vil du have, at jeg uddyber det?  

Elisabeth 

00:03:58.3 Meget gerne! Moderator 
00:03:59.0 Øhm, med humor, der mener jeg egentlig, at det er fordi det sådan er arbejdsmiljøet. At 

måden du... Du taler om tingene på, på arbejdspladsen... Det er rigtig irriterende, hvis du 
har en chef, der er meget sådan... Formel i sin måde at være overfor sig. Det kan bare 
skabe noget distance, så egentlig synes jeg, at en god kompetence for en leder, er at have 
lidt humor, være lidt nede på jorden og sådan noget. Øh… Så har jeg skrevet sympati og 
omsorg, og det er egentlig lidt det her med, at have en forståelse for, at folk har et liv ved 
siden af arbejdet, øhm... Og har travlt og måske har nogle svære perioder i deres liv, og 
det der med så at forvente noget af folk og vide, hvornår man skal presse en person (der 
siges bekræftende "mhm" blandt deltagerne) og hvornår skal jeg trække lidt igen, ikke? 
Så har skrevet mentor, øhm... Det er egentlig selv fordi jeg har min nuværende chef, som 
har samme sådan uddannelse, som mig og som selvfølgelig er længere i sit forløb end jeg 
er, og som har været sindssyg god til bare at lære mig rigtig meget omkring, hvordan jeg 
skal løse mine opgaver, hvordan skal jeg forstå arbejdsmiljøet - sådan nogle ting. Og 
hvor er det jeg ligesom skal mærke efter for at finde ud af, hvad jeg synes, der er sjovt at 
lave. Og så har jeg skrevet konstruktiv, og det er egentlig i forhold til når man får kritik, 
når der er forbedringspunkter øhm... Jeg har også haft en chef, der engang bare har siddet 
og sagt "Det fungerer ikke, løs det!" I stedet for at sige "prøv at gøre det sådan her i 
stedet for, eller har du tænkt over at gøre det sådan og sådan og sådan" Øh... Ja. Så det er 
sådan egentlig det, jeg har tænkt. 

Elisabeth 

00:05:29.8 Er der nogen som har noget andet? Eller det samme? Moderator 
00:05:34.9 Jeg har også skrevet omkring øhm... Altså tydelighed... Altså tydelighed fra en chef ikke. 

Altså tydelig kommunikation omkring, hvad der ligesom bliver forventet af en på 
arbejdspladsen øhm… Og at man føler at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ens, at 
der ikke er nogen, der føle, at der er forskelsbehandling i forhold til... Mellem ens 
kollegaer øhm... Ja og så tror jeg også bare ligesom du siger med åbenhed, at man føler, 
at ens chef ligesom er klar til at tage imod hvad end man kaster imod hende eller ham, at 
man ligesom føler, at man kan komme til ens leder med hvad end, det nu skulle være. 

Ellen 

00:06:19.3 Ja og så også til tydeligt... Jeg har også sådan lidt tydelighed eller sådan direkte 
kommunikation, så man ikke... En der ikke sådan bare taler om uden om ting, en der ikke 
er bange for at sige, hvis der er noget galt, eller et eller andet... Ja... Direkte, men stadig 
sympatisk og... 

Helle 

00:06:40.6 Ja, det er meget det samme jeg også har, men så har jeg også sådan, at lederen skal være 
opmærksom, så se, at... Ligesom være opmærksom på dine medarbejdere og se, hvis de 
ikke trives og tage fat i dem, i stedet for bare... 180 i timen... Ja, bare at køre og køre og 
køre, men faktisk se, om dine medarbejdere trives. 

Ingeborg 

00:07:03.3 Jeg vil sige, jeg er også øh... Øh enig med alle de andre udsagn. Jeg har også skrevet, at 
der... Det skal være en, der har en evne til at se, den enkeltes potentiale (der siges "mhm" 
hen over fra gruppen), så selvom, det skal være lige for alle, så er det også vigtigt at se, 
om der er nogen, som har behov for noget andet eller... Ja, det kan være meget. Og en 

Minna 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 183 af 231 

der måske også har en evne til at differentiere sin ledelsesstil mod sine ansatte. Fordi 
nogen har et behov for meget humor, nogen har et behov for lidt mindre, altså… Jeg 
synes også humor er rigtig vigtigt, men der er også nogen, som ikke dur til sarkasme og 
sådan noget, så du er nødt til ligesom at kunne se, øh... Hele, øh... Hvad kan man sige, 
øh... Forskellen der er i den medarbejdergruppe, men sidder med. Ja. 

00:07:44.5 Det første jeg kom I tanke om, det var at, øh... Noget jeg synes er virkelig vigtigt, det er, 
at en leder kan lytte efter det man siger. Det øh... Det er også sådan noget, jeg selv har 
haft problemer med, eller der har været frustrerende er at have en leder, hvor man har 
rigtig mange gode idéer og giver dem videre, men så sker der bare ingenting. Eller at 
man beder om noget meget simpelt, øhm... Et nyt navneskilt og så sker det bare ikke og 
man skal bede om det mange gange før det kommer, så jeg tror... At være en god leder er 
at kigge en i øjnene, mens man taler og få tingene gjort og ligesom aktivt vise, at man 
lytter efter det, øh... Giver rigtig meget tillid. Og nogle andre ting, som jeg har skrevet 
ned, det er; jeg synes, at en god leder skal være velovervejet, det er meget, øhm... Noget 
som man bare kan mærke skindet af nogen hvis de... Det hænger nok også meget 
sammen med det at lytte, og så tage den information og lige så stille finde en løsning, 
øh... Baseret på det du ved, og det de andre giver til dig (der siges "mhm" fra gruppen). 
Det er i hvert fald de første to ting, jeg lige kom i tanke om. 

Agnes 

00:08:46.6 I Danmark, der er vi helt generelt rigtig godt med, når man snakker ligestilling på 
forskellige parametre, når vi snakker sundhed, og vi snakker uddannelse og egentlig 
også, når vi snakker arbejdsmarkedet, men hvis man kigger på tallene fra World 
Economic Forums ligestillingsrapport, øh... Der lige er udarbejdet her i 2018, så viser det 
sig, at Danmark, øhm.. Rangerer på en 9... Øh eller en 95. plads ud af 149 lande, hvorfor 
tror I, at der er så få kvinder i Dansk topledelse, når vi snakker ledelse sammenlignet 
med andre europæiske lande? 

Moderator 

00:09:24.6 Jeg tror, øh... Vi har en forestilling om, at vi er et... At vi er et meget, hvad kan man sige 
equal. Jeg vil lige sige, at jeg kommer ikke fra Danmark, jeg har en dansk mor, så mit 
dansk er ikke sådan helt perfekt altid, øh... Og det skriftlige, er heller ikke der (der grines 
sagte i gruppen), men ja, så ved i det. Men øhm... 

Agnes 

00:09:38.3 Hvor kommer du fra? Observatør 
(Tina) 

00:09:40.4 Irland... Ja, det ligger også i navnet O'Riley. Haha (der grines i gruppen) Ja, men øhm... 
Ja, så vi er ikke helt... Er det okay sådan når I optager? Kan I godt bruge det? (Moderator 
svarer "ja" og de 2 observatører nikker). Det er ikke helt... Jeg føler ikke, vi er helt lige - 
equal - men at vi har en idé om, at vi er det. Det er måske også, jeg ser, kommende fra 
Irland, at danskere har den her idé om, at vi er 100% lige, men når man kommer ind i en 
virksomhed og kigger på... Bare på deres hjemmeside, hvem er det, der sidder højest 
oppe? Så er der virkelig sjældent kvinder, især på sådan Board of Directors... (Der siges 
"mhm" fra gruppen). Tit er der ingen, øhm... Jeg har lige været inde og kigge på 
Demants ledelse i forbindelse med mit eget bachelorprojekt, og der er... Der sidder én 
kvinde ud af, jeg tror det er ni andre mænd måske. Og så på næste trin er der fem og ja... 
Det øh... Jeg synes, øh... Måske at, der ligger lidt en, øhm... Lad os sige gap mellem, 
hvad vi tror vi er og hvad vi er, og så bliver der ikke gjort noget ved det, fordi man ikke 
er, men har den her idé om, at man er noget andet, end det man er. Ja. 

Agnes 

00:10:42.5 Jeg tror faktisk lidt at... Var det ikke noget, du sagde før med, øhm... Med det der med at Elisabeth 



Mette, Jacqueline og Tina XX-klusion Copenhagen Business School 
 

 Side 184 af 231 

være direkte og... Hvad kan man sige "kalde en spade for en spade", at jeg har haft både 
rigtig mange kvindelig og rigtig mange mandlige chefer, og jeg skal være ærlig og sige, 
jeg har haft det bedst med mine mandlige chefer. Fordi mine mandlige chefer kalder en 
spade for en spade. De siger: "Det der skal du lige løse anderledes, det der skal afleveres 
til tiden" og mine kvindelige chefer de... De går sådan lidt om den varme grød, og er 
meget sådan... Altså nogle gange kan man sidde efter at have haft en eller anden samtale 
med dem og egentlig sidde og tænke sådan: "Jeg er faktisk i tvivl om, de synes jeg gøre 
det mega godt, eller om de synes, at jeg skal gøre det lidt bedre eller?" Altså, så... Så et 
eller andet sted... Jeg har det i hvert fald personligt sådan, at jeg er mere bevidst 
omkring, om jeg leverer, eller om jeg ikke leverer, hvis jeg har en mandlig chef, øhm... 

00:11:27.7 Jeg tænker også, at det kommer an på, hvor man arbejder henne, altså jeg arbejdede i en 
børnehave, før jeg startede med at, øh... Studere igen, og der havde jeg en kvindelig chef, 
og der passede hun virkelig godt ind i den børnehave, og i det miljø der var. Vi var jo 
også... Altså der var jo en klar overvægt af kvinder på arbejdspladsen, men der passede 
hun godt ind, men hun var også en meget tydelig chef, for hun var god til ligesom, at få 
sagt tingene, som det var. Altså hun havde også den her tydelighed på arbejdspladsen, 
øh... Og så skiftede jeg ligesom til en anden grøft, og nu læser jeg elektroteknologi på 
DTU, hvor vi er fire piger ud af 90 elever, øh... Så der kan jeg også se, at der sidder jeg 
meget med, øh... Der er det jo kun mænd... altså jeg ved, at når jeg kommer ud på 
arbejdspladsen, der er det jo kun mænd, jeg kommer til at arbejde sammen med, ikke. Så 
der skal man ligesom også omstille sig på en eller anden måde mellem det der... Jeg tror 
mange af mine veninder, ved jeg i hvert fald, ikke ønsker at blive ledere fordi, de øh... Er 
bange for, eller ikke bange for, men ikke har lyst eller overskud, til at skulle lægge alle 
de timer, det som oftest kræver at skulle være leder, eller som man i hvert fald tror, det 
kræver at skulle være leder, øhm... Og at mange af dem ligesom tænker, så vil de hellere 
være hjemme sammen med deres børn og kæreste. Det tror jeg, det er det, der er rigtig 
mange, der faktisk bliver skræmt væk af... Frygten for, at man sal lægge 90 timer om 
ugen (der siges "mhm" i gruppen) på sit arbejde. 

Ellen 

00:12:46.7 Jeg ved heller ikke om der måske er mange, der slet ikke har tænkt over det egentlig eller 
sådan... Jeg ved i hvert fald, at alle dem, som jeg har snakket med om det her, har bare 
været sådan "Det ved jeg ikke, det øh... Det må jeg se, om jeg bliver smidt ud i det"-
agtigt, øh... Og jeg ved ikke, om der er flere mænd, der sådan tænker "det er det jeg 
drømmer om. Det er det, jeg vil!" Øhm... Ja. 

Helle 

00:13:09.6 Så du tænker for kvinder, at der er det måske mere tilfældigt hvad, hvor de ikke har valgt 
det som et mål i sig selv, at være...? 

Moderator 

00:13:15.0 Ja! øh... Måske. Helle 
00:13:18.9 Nu kommer jeg jo også fra DTU af, og øhm... Og jeg arbejder i en IT-virksomhed, og 

der er, øhm... Naturligt åbenbart flere mænd end kvinder, øh... Det har jeg det helt fint 
med, jeg trives nok egentlig bedst med et overtal af mænd, fordi det andet, nu kan jeg jo 
nærmest ikke sige det, men nu sidder vi kun i et rum med kvinder (der grines af alle i 
gruppen) No offense, men nogle gange kan det netop være nemmere med mænd, fordi de 
er meget mere klare i spyttet. Der er ikke så meget pis, haha. Det må I ikke tage med (der 
grines i gruppen) Øh... Ej øh... Men faktisk har vi lige haft valg til Board of Directors, 
der sidder i øh... bestyrelsen, øhm... øh... To øhm... Medarbejdervalgte medlemmer og de 
to, der netop er blevet valgt, er begge to kvinder. Og det er jo... De er jo valgt af, hvad 
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kan man sige, de ansatte, så det synes jeg er ret, øhm... Vigtigt signal at sende, fra en IT-
virksomhed, at... At medarbejderne faktisk melder to kvinder ind i bestyrelsen, da de tror 
det er dem, der kan øhm... Hvad kan man sige, øh... Levere det, som medarbejderne nu 
engang vil have fra det medarbejderperspektiv. Det synes jeg, er meget positivt. Jeg har 
faktisk haft flest kvinder, øh... I den tid jeg har været der - halvandet år - som menig 
medarbejder, øh... og der har jeg ikke haft sådan nogen problemer, med at læse deres 
signaler og sådan noget, men kigger jeg på niveauerne, så kan jeg, øh... Så er det meget 
tydeligt, at når vi kommer op på det man kalder for VP-niveau, så er det hovedsageligt 
mænd, øhm... Og jeg tror. 

00:14:46.7 Men det er også hovedsageligt mænd, der søger de stillinger? Ingeborg 
00:14:50.2 Det er det, det er fuldkommen rigtigt... For jeg tror, det har noget at gøre med den der 

work-life balance, og det der med, hvad er det for nogle værdier, du har i livet. Er det 
vigtigt for dig at være på topledelsen? Så tror jeg, du vil gå efter det. (Der siges "mhm" i 
gruppen). Og så kan det jo være et mål, som det måske er for mange mænd. Men er du 
interesseret i en work-life balance for din familie, også... Spiller en stor rolle, så vil du 
vælge det fra, netop fordi, en ting er, at man har en forestilling om, at det tager mange 
timer, men det tager også mange timer. Det kan man jo se, altså, det er jo ikke bare 37 
timer, så det skal noget med, at man vælger at gå efter det, øhm… Det tror jeg, er et valg. 

Minna 

00:15:24.9 Så ambitionsniveauet måske? Moderator 
00:15:27.2 Jeg ved ikke engang, om jeg har lyst til at kalde det ambition, fordi jeg synes ikke, at det 

er at vælge et lavere ambitionsniveau, det er jo bare, at vælge noget andet, og sige: 
"Jamen det her, det er... Det er ligeså vigtig for mig eller det er vigtigere for mig eller 
min familie spiller..." Eller jeg tror det... det kommer måske også meget an på, hvad er 
det for en partner, man har? Hvis det nu er, at man er den... Med potentialet til at blive 
leder, og den anden har potentiale, øh... Det vil sige, at det er vigtigere for ham at gå 
hjemme med børnene, fordi han er meget... Meget mere et familiemenneske end jeg 
måske er, eller et eller andet. Så kunne det jo være, at man lavede et andet split, det er 
bare ikke ligeså typisk. Og det ligger nok også bare sådan lidt ur-agtigt, at mænd har én 
rolle og kvinder har en anden rolle, altså... Tror jeg. 

Minna 

00:16:09.3 Hvad tænker I andre om det, som Minna siger her? Med, at øh... Hvis man går efter 
ledeposten, at man så skal ligesom ofre nogle ting, som du siger Minna, med work-life 
balance og sådan noget? Er I enige det eller er I uenige i det? 

Observatør 
(Tina) 

00:16:23.5 Jeg er meget enig! Altså, jeg har det i hvert fald sådan, at jeg har ikke et behov for at 
blive topleder. Jeg tror godt, at jeg ville kunne det, hvis jeg ville, men jeg skal være helt 
100% ærlig og sige, at hvis jeg havde råd til at være hjemmegående mor og gå og bage 
boller og hygge mig, så ville jeg gøre det. Så det... Så for mig er det bare… Familieliv og 
børn er 20 gange mere vigtigt end en eller anden lederstilling, et eller andet sted. Og jeg 
forbinder helt klart lederstilling med, at du arbejder 40 timer+, og du bliver nødt til at 
sidde nogle gange om aftenen, og du ikke kan være med til det tidlige forældremøde, 
altså... Så der er bare en hel masse ting, du skal fravælge med det, og det synes jeg bare, 
ikke er det værd. Altså, så er det der, hvor jeg synes, at job er sådan "Nå ja, det er fint 
nok." Selvfølgelig så skal det være spændende, men det er sådan anden ranggering.  

Elisabeth 

00:17:11.3 Det handler også om, hvori man finder glæde. Man kan jo godt finde glæde i et job, som 
ja... Ikke kræver helt så meget, det kommer så meget an på, hvem man arbejder sammen 
med og sådan nogle ting. Måske på et tidspunkt, hvor man bare finder glæder et eller 
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andet sted, og ikke har sådan en... Man skal nå øh... Det her... Den her stilling for at 
synes, at man har det godt, så tror jeg... Ja... 

00:17:39.8 Ja... Det tror jeg er ligesom, det i lige har sagt, er svaret på, hvorfor der ikke er flere 
kvinder, der sidder i en topledelserstilling. Jeg tror på en måde... Altså selv... 
Selvfølgelig er der mange ting, der ligger i det. Det er vores psykologi, men jeg tror ikke 
det er noget, som ligger i os sådan rent, jo rent sådan... Jeg føler genetisk kunne man 
sige, så har... Så er der mange kvinder, der har lyst til at få børn, der har sådan en 
brudiness, øhm... Og det er en faktor, at man sådan gerne... Jeg vil jo også gerne... Jeg vil 
rigtige gerne få børn på et tidspunkt, men det ligger som en kæmpe konflikt i mit hoved 
allerede nu. Det der med, hvis jeg får børn øh... Kan jeg så blive... Komme derhen, hvor 
jeg gerne vil hen? Det som jeg ville føle var at opnå noget, der var sådan er det bedste 
jeg kan gøre, øh... Og det kan jeg måske ikke, men det er ligesom det, jeg håber, at i 
fremtiden, at jeg godt ville kunne gøre, men for at det skulle ske, ville man nok skulle 
totalt ændre denne her balance, der er mellem kvinder og mænds rolle. Mere derhjemme 
end på arbejdspladsen, tror jeg lidt det starter, øhm... Jeg ved, at i Sverige, så har de for 
mange år siden indført, at man får mere, øh... Sådan en maternity leave pay, hvis man 
spiltter den halv og halv, og så har alle... De fleste gået om til at vælge det fordi, det gav 
god mening, fordi man får flere penge overall, øhm... Og det har ændret rigtig meget på 
deres generelle profil, men det ved I nok meget mere om end jeg gør. Men øhm... Ja, jeg 
tror, at hvis man kunne indføre noget i den stil i Danmark, så... Hvis vi kunne starte 
sådan helt dernede... Det gælder når barnet bliver født, så tror jeg, at... At vi ville have en 
ligeså god chance for at komme op, som mænd har. Men selvfølgelig er der ret mange 
andre ting, som der også ligger i det, men sådan basalt. 

Agnes 

00:19:18.7 Jeg tror, det er sådan lidt en både og faktisk - vi havde snakken derhjemme (der grines i 
gruppen). Og der øh... Der er han rimelig ærlig omkring, at øh... Han gider ikke. Han... 
Altså det er ikke fordi, han ikke gider familie, men han vil rigtig gerne... Han kan rigtig 
godt lide sit arbejde, og han føler, at han får enormt meget energi af at gå på arbejde. Og 
så er der jo faktisk for nyligt blevet vedtaget en ny lov i EU, om... Det er noget med 
nogle to måneder, som er øremærket til faderen, hvis ikke han tager dem, så ryger de 
bare væk, og der er han sådan lidt - det synes han egentlig var sådan lidt åndsvagt. Fordi, 
hvorfor ikke bare altså...? Hvad nu hvis, han ikke har lyst og jeg rigtig gerne vil? Altså... 
Så jeg, tror det er sådan en... Det er en sindssyg svær balance, det der med at pålægge 
nogen noget fordi... Det er jo ikke sikkert... Hvis ikke det er det man har lyst til, skal man 
så gøre det, og skal man så miste tilskud, eller ret til barsel eller et eller andet, så... Så... 
Jeg tror måske, det bare skal gøres nemmere, og at det handler også om noget med en 
eller anden form for social accept (Der siges "ja", "helt sikkert" og "mhm" hen over fra 
forskellige deltagere i gruppen) og at det er okay, at mænd går hjemme og alt det her. 
Men jeg synes, det der med at pålægge folk, at det skal være sådan, hvis ikke, at man har 
lyst? Det er også sådan lidt: "Nå, men hvis vi skal have de to måneders barsel, så skal du 
gå hjemme med øh... lille Huxi... (der fnises i gruppen) i to måneder eller et eller andet, 
ikke?". Og det synes jeg måske er sådan lidt... 

Minna 

00:20:35.3 Tror du, at du har mindre lyst end han har til at... Får du mindre energi, af at være på 
arbejde, er det mindre vigtigt for dig end det er for ham? 

Agnes 

00:20:41.3 Øhm... Nej, men jeg tror... Jeg får... Jeg har et større behov for at skulle gå på barsel. Jeg 
vil gerne på barsel, den dag, det bliver relevant. Øhm... Og jeg har det sådan, hvis han 
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gerne vil have barsel, så skulle han være mere end velkommen, øh... Men jeg har da ikke 
noget behov for at skulle presse ham til, at han skal tage to måneder, hvis ikke han har 
lyst. For jeg tror egentlig mere på, at man så er mere værd enten på arbejdet eller 
derhjemme, hvis man laver det, det andet sted, som man har lyst. Altså, så hvis man hele 
tiden bliver presset til alt muligt derhjemme, så kan det også være, at man tager det med 
på arbejdet, og så bliver man, haha ja... Ikke så glad for arbejdet. 

00:21:19.6 Hvis jeg lige griber, det du siger Minna, det her med at øhm... At det giver jo mere 
energi, at man så gør det for eksempel, man tager på arbejde, fordi det også giver en 
mere energi end hjemme, og så er man en bedre forælder. Tror I sådan helt generelt, at 
den gælder, den anden vej rundt for kvinder også? Hvis I tænker sådan ikke 
nødvendigvis, på jer selv, men sådan helt generelt, hvordan tror I, at andre kvinder så 
oplever det, hvis man brugte det som argument til sine veninder eller til sin 
omgangskreds? 

Observatør 
(Tina) 

00:21:45.8 Jeg tror det er meget individuelt. Altså, jeg tror ikke, det er sådan en generel ting, man 
kan sige noget om. Altså, jeg tror igen det der med, hvordan man ser sit arbejde, altså 
om... Altså, for nogen er det virkelig bare et arbejde 8 - 16 og så er det bare hjem, men 
øhm... 

Ingeborg 

00:22:07.0 Og så er der andre, der lever for at gå på arbejde... Så jeg... Så jeg tror virkelig, at det 
sådan... At det... Jeg tror virkelig, det er meget individuelt, hvordan man... Hvad det 
betyder for en at gå på arbejde, og hvad det betyder at have et familieliv. Det er jo heller 
ikke alle, der har et behov for at få børn. Altså... 

Minna 

00:22:19.8 Nej lige præcis. Ingeborg 
00:22:21.5 Så... Det kan jo også være altså... En kvinde, der vælger en karrier, øh... I topledelse... 

Har måske gjort sig et aktivt valg om, at jeg er ikke interesseret i at få børn, eller jeg har 
valgt det... Et eller andet og så jagter toppen i stedet for. Men efter det som kun er 
kvinder, der kan føde børn, så er det jo svært at skubbe den del over på mænd og så sige 
"den klarer du lige, og så kører jeg karriere", altså... 

Minna 

00:22:44.8 Ja, men det er derfor jeg netop tænker, at det, øh... At jeg synes faktisk, det er en mega 
god ide, det der med at splitte barslen, fordi hvis jeg, som kvinde, stod med min kæreste, 
og hvis nu vi siger, at vi begge to godt ville stige til tops, så ville jeg synes, at det var så 
røv, at den lå på mine skuldre fordi jeg følte netop, at det var mig, der skulle tage den. 
Der synes jeg netop det kunne være fedt, hvis... Jeg tror vi skal gøre et eller andet for, at 
man ligesom kan skubbe til grænserne og, øh... At vi ligesom kan få blandet vores køn 
lidt mere sammen på en eller anden måde, så tror jeg det er vigtigt, at der bliver taget 
nogle initiativer i forhold til det der, altså... Fordi jeg tror også bare... Øh, at vi kan blive 
ved med at køre som vi gør nu, men... Men altså... Ved at jeg så står og skal tage det 
meste af barslen, så ender jeg med... Der er jeg bare så langt bagud i forhold til min 
kæreste der, ikke? Og så kan jeg ligesom godt bare, føler jeg, lade være med at sigte 
højere op fordi, jeg er... Fanget eller hvad man skal sige, altså. Så jeg synes faktisk, det 
er en mega god idé, at splitte barslen op. Og jeg så også, at der var faktisk blevet lavet 
nogle forslag omkring det der med, at man skulle dele de der 32 uger ligeligt, øhm... 
Mellem mænd og kvinder, men... 

Ellen 

00:23:55.0 Jeg synes også muligheden skal være der. Jeg synes bare ikke, at man skal gøre det. 
Altså det der med, at hvis du ikke gør det, så mister du det - det er sådan lidt... (Der sige 
"ja" og "mhm" fra forskellige i gruppen hen over) Okay… 

Minna 
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00:24:02.6 Jeg tror også en farlig ting ved det... Undskyld... Elisabeth 
00:24:04.3 Nej, kom du bare, haha. Agnes 
00:24:05.0 Jeg tror også en farlig ting ved det, er også... Jeg har min kusine og hendes mand, fik et 

barn i sommer, og han... Hun er folkeskolelærer og han er cand.merc'er, og han tjener 3-
4 gange så meget som hende, øhm... Og det kan ikke betale sig for dem, at han går på 
barsel, fordi det... Rent økonomisk giver det bare ikke nogen mening. Og for hende, er 
det som sådan ikke et problem at tage 9 måneders barsel fra hendes job, hvor det ville det 
være for hans job. Øhm... Så jeg synes bare, det er så farligt at lave de der reguleringer, 
fordi det bare er så individuelt. Det har så meget at gøre med hvad... Hvad kan man selv, 
som par, finde ud af? Hvad giver mening for os? Så det... Jeg kan godt se, at der 
ligesom... Det giver mening, at der er noget, der rykker grænserne over mod, at mænd 
også skal tage noget barsel, øhm... Men... Men, det bliver bare dumt, hvis det er, at det 
på en eller anden måde fanger dem, der sådan lige præcis har sådan et forhold her, hvor 
det vitterligt ikke kan betale sig (Der siges "mhm" fra nogle af deltagerne). Eller hvor 
kvinden rigtig, rigtig gerne vil på barsel ikke, øhm... 

Elisabeth 

00:25:02.4 Der er jo stadigvæk et lønhop - uden at vi skal til at gå ind i den snak - men der er jo 
forskel på løn hos mænd og kvinder (der siges bekræftende "mhm" i gruppen). Øh... Så 
hvis manden i forvejen måske også er lidt ældre og er færdig før og sådan noget, så er vi 
allerede... Så kan der være ret stor forskel på indkomst, øhm... Og så rammer vi igen ind 
i, at det rammer økonomisk, at han gør det. Så jeg synes, at reglerne skal hellere være, 
at... Så er den justeret efter... Altså, så hvis det er ham, jamen så får han dækket den 
andel, altså, sådan så der på en eller anden måde bliver kompenseret, så det ikke 
decideret er at sætte penge til den fælles husholdning, ved at han tager barsel. 

Minna 

00:25:38.6 Men jeg tænker også ret meget... Altså, det er jo hele ens opvækst, der former ens liv 
fremadrettet. Så altså er man vokset op med sådan nogle forældre, som begge to virkelig 
er sådan nogle high-performance typer, jamen som... Som bare har sat krav til en. Jamen, 
så er det måske også bare lidt mere naturligt, at man vælger en lederstilling, eller det er 
det man går efter, hvis man sådan generelt altså har haft både, altså... Både system og 
altså ens forældre... Opvækst... Ting... Har forventet meget af en, så tror jeg bare det er 
naturligt, at det også sådan bare er det, man ender med. 

Ingeborg 

00:26:15.7 Jeg tror bare, at hvis man fortsætter, som man gør nu, så er det jo ikke noget... Så er der 
ikke noget som vil ændres, og for mig, lige nu, er det ikke okay, øh... Sådan den måde 
man... Skellet er på, for kvinder i... I business, som det jeg læser, øhm... Ja det... Og jeg 
føler, at det vil tage sådan en ret radikal ændring, for at det skulle blive, hvad jeg ville 
føle, er okay (der siges "ja" og "mhm" i gruppen). Og det ville nemlig være det der med 
at splitte den halv halv, og faktisk også... Mhm du fik mig lige til at tænke på, at for 
børn, øhm... Hvis børn kunne se, at deres forældre delte den ret 50/50, det tror jeg også 
kunne være helt vildt godt, øhm... For unge piger og drenge at se, at vi står lige, og min 
mor og far tog halv og halv. Og selvfølgelig er der ikke det, det er meget mere 
kompliceret end det, med penge og, hvad har man råd til, men det... Jeg tror bare, man er 
nødt til at lave en mere radikal ændring, for at det skulle... Kunne nogensinde blive lige... 

Agnes 

00:27:07.5 Men også fordi, man kan bare ikke biologisk ændre på, at det er kvinder der føder børn, 
så... Så (der grines i gruppen) der er bare... Den er bare 

Elisabeth 

00:27:13.7 Den er lidt svær, haha. Agnes 
00:27:15.4 ... Den er nemlig bare lidt svær at komme over... Men bare sådan helt personligt også... Elisabeth 
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Jeg skal ud og søge fuldtidsjob nu her også... Om 4 - 5 måneder. Haha forhåbenligt, 
haha. (Der grines i gruppen) Øhm... Og jeg er 25, jeg har en kæreste, som jeg har været 
sammen med i 8 år, det hele det... Blinker... Altså alle alarmklokkerne blinker, hvis der 
er nogen, der skal ansætte mig og finder ud af det (der siges forstående "ja" i gruppen). 
Jeg går helt bevidst på min arbejdsplads og snakker ikke særlig meget om, at jeg har en 
kæreste. Jeg snakker overhovedet ikke om, at sådan... At jeg da på et eller tidspunkt godt 
kunne tænke mig at få børn, og at der faktisk ikke er så lang tid til, at jeg synes, det giver 
mening (Agnes siger "ja" hen over). Hver gang, der e nogen som nævner børn, så er jeg 
sådan helt som (siges karikeret) "Gud ej, haha". Altså, virkelig virke så barnlig som jeg 
overhovedet kan overfor folk, fordi jeg bare tænker, det altså... Hvis der er nogen der ved 
det, ville de vælge mig fra på det og, jeg kan faktisk mærke, ikke fordi oplevet nogen 
sådan specifik situation, hvor der er nogen, der har pointeret det eller valgt mig fra eller 
noget. Men jeg ved bare… 

 

00:27:54.0 Altså hvis der er nogle, der ved det, så vil de vælge mig fra på det. Og jeg kan faktisk 
mærke, at det ikke er fordi, jeg har oplevet nogle sådan specifik situation, hvor der er 
nogle, der har pointeret det eller valgt mig fra eller noget, men jeg ved bare, at det ligger 
ligesom som sådan en lille ting. De kigger på mig og tænker: "Det der, det kommer til at 
koste mange penge at have gående de næste 10 år, ikk'?" Så altså jeg kunne godt tænke 
mig, at det blev ændret på en eller anden måde, fordi det pisser mig lidt af, at jeg faktisk 
skal gå og hvad kan man sige, tænke over at underspille min interesse for børn.  

Elisabeth 

00:28:28.5 Hvad er det nu, du læser eller arbejder med?  Agnes 

00:28:30.8 Jeg læser cand.merc i kommunikation og arbejder i medicinalbranchen.  Elisabeth 

00:28:38.1 Ah, ja okay. Agnes 

00:28:38.1 (der fnises)  Alle  

00:28:39.7 Jeg tænker, at vi tager et lille afbræk og laver en lille øvelse, hvor at I, øh… Får en 
artikel, som vi rigtig gerne vil have jer til at læse. Inde i artiklen er der en post-it og i må 
meget gerne starte med at læse artiklen og så skrive jeres umiddelbare tanker ned i 
punkter - og vi har flere post-its. Og igen kan det både være sætninger eller stikord, bare 
hvad jeres umiddelbare er ligeså snart I har læst artiklen. Og så samler vi op, når I har 
læst.  

Moderator  

00:31:19.7 Hvad var det, vi skulle skrive?  Elisabeth 

00:31:20.6 Bare dine umiddelbare tanker.   Moderator  

00:33:22.1 Har alle fået skrevet noget ned?  Moderator 

00:33:22.7 Nej, jeg kan simpelthen ikke komme på noget.  Elisabeth 

00:33:27.2 Altså det kan være dine umiddelbare tanker, følelser. Bare hvad du lige tænker.  Observatør 
(Jacqueline) 

00:33:28.8 Jeg vil meget gerne bidrage til diskussionen.  Elisabeth 

00:33:33.5 (der fnises) Alle 

00:33:35.5 Er der en, der vil starte og indvie os andre i, hvad der blev skrevet ned?  Moderator 
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00:33:40.1 Det kan jeg godt. Øh, jeg bed mærke i til sidst, at der stod. "Hvis jeg kan bruge min 
kvindelighed til at komme fremad, indtil der bliver tidlige institutionelle strukturer, hvor 
uligheden efter min mening opstår, så spiller jeg kvindekortet én gang til". Og så kommer 
jeg til at tænke på der, hvor jeg arbejdede i børnehaven. Der havde vi selvfølgelig 
praktikanter inde, der læste til pædagoger. Og der havde vi nogle, der skulle skrive en 
større opgave om piger og drenge, og hvordan der ligesom bliver forskelsbehandlet. Og 
jeg var selv meget opmærksom i, hvordan jeg var overfor drenge og piger og prøvede 
ligesom på at mixe lidt op i tingene, og det var egentlig noget vi gik ret meget op i inde 
på min stue. Men de var så inde og observere os derinde, og alligevel så fangede de os jo 
i de der klassiske med, øh... Nå, men øhm, Ava du skal sætte dig hen og så kan du lige 
lave et lille puslespil. Og øh, Bertil gå ind i puderummet, du larmer!" Altså ikk'? Eller: 
"Oskar, jeg gider ikke nu. Du skal ikke lave noget ballade i dag, vel?". Man havde 
ligesom de her tanker omkring, hvordan... Jamen altså selvfølgelig kendte vi jo også 
børnene, og de så os jo helt udefra og sådan noget, ikk'? Men der var bare stadig den der, 
altså selvom jeg troede, at jeg var meget bevidst omkring det, så var jeg i virkeligheden 
ikke bevidst nok omkring det der, hvordan man talte til og italesatte forskellige emner 
omkring drenge og piger. Og det synes jeg jo var meget sjovt altså. Sjovt at de kom og 
observerede os på den måde, at man ligesom fik det her: "Altså det her så vi, at I gjorde". 
Og det tror jeg bare igen er sådan noget med, øh, at vi er. Pigerne de gik i lyserød, og var 
inde i køkkenet og lavede mad. Og drengene, de var fremme forrest og skulle vise alle de 
seje ting, de kunne og sådan noget, ikke? Og det tror jeg bare, at man ligesom allerede der 
også skaber den her med, at mænd de vil gerne fremad, ikk'? Og piger, de sidder og leger 
med dukker og laver mad og sådan noget, ikk'? Øh... Men ja, det var det jeg kom til at 
tænke på.   

Ellen 

00:35:53.2 Jeg er ret vild med det hun siger faktisk i den her artikel - jeg kan vildt godt lide tanken 
om at anerkende vores forskelle og vores forskelligheder og så at bruge dem som noget 
godt, sådan... Det hun nævnte omkring de rent biologiske ting, det giver så meget mening 
og jeg synes, at det kunne være helt fantastisk, at man måske sådan i samfundet kom frem 
med nogle kurser, fx på CBS snakker vi rigtig meget om det her i forvejen, at man så har 
nogle dage, hvordan vi kan bruge det her med, "Jeg er en kvinde, du er en mand. Hvordan 
kan vi samarbejde? Hvad burde vi vide?" Vi burde kunne lære hvordan vi kan bruge 
vores biologiske DNA til vores fordel. Men selvfølgelig er de individuelt, folk er jo 
meget forskellige inden for det køn, man er. Det ved vi jo godt, men det er meget 
spændende at lære om, hvad det er for nogle ting, der ligger i os rent biologisk og 
hvordan vi kan bruge det. Det synes jeg er SÅ fedt - det kan jeg virkelig godt lide.  

Agnes  

00:36:54.3 Er der nogle af jer andre, der har andre tanker?  Moderator 

00:36:57.9 Ja, altså jeg synes også hun har en god pointe i det her med, at vi snakker så meget om, at 
ligestilling og mænd og kvinder, vi skal bare være ens og alt muligt. Men vi tænker 
faktisk ikke over, at der er forskelligheder og at man også kan tænke over det, og at det 
egentlig kan bruges på en god måde og det synes jeg, hun siger rigtig godt og sådan 
noget.  

Helle 

00:37:23.1 Det er en god pointe, hun har. Men øhm, det er også som om alt det her ligestilling, det 
har også bare taget lidt overhånd. Men det er også mere opfattelsen og anerkendelsen, der 
bør ændres ift. det, at kvinder også kan være gode ledere. Men jeg tænker bare, at det 

Ingeborg 
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ikke er sikkert, at det selvom det bliver anerkendt, og at opfattelsen ændres, så er det ikke 
sikkert, at der er flere, der nødvendigvis gerne vil være det.  

00:37:53.6 Så det du tænker er, at det her med ligestilling har taget lidt overhånd?  Moderator  

00:37:56.7 Ja.  Ingeborg 

00:37:58.2 Altså jeg kan mærke, når hun skriver "kvindekortet", det pisser mig af.  Og det er egentlig 
fordi, at jeg godt være med, jeg kan bare ikke være med det øjeblik, at man begynder at 
snakke om det som en offerrolle. Øhm, for det er faktisk der, jeg faktisk står rigtig, rigtig 
meget af på hele den her diskussion. Øhm, jeg synes egentlig, at det er ret interessant, når 
man sidder og læser den der artikel, øh... Fordi et eller andet sted, så siger det jo noget 
om, at vi er forskellige og derfor burde vi have forskellige måder at gøre det på. Og jeg 
kom bare til at tænke på, at måske er det ikke så meget det, at der ikke er nok kvinder i 
lederstillingerne, der er problemet. Måske er det den forståelse og opfattelse, vi har af 
ledelse. Måden man leder på, fordi vi har også siddet og snakket om det her omkring, og 
det skriver hun også selv - det med at kvinder bare har en anden form for sådan forståelse 
for mennesker, kommunikation og samarbejde. Det er bare mange af de bløde værdier, og 
mænd har mange af de lidt mere, sådan konkrete, hårde værdier, ikk'? Og måske er det, 
altså måske bunder det mere i, at ledelse bliver opfattet som noget, hvor du faktisk skal 
være lidt distanceret og du skal være en lille bitte smule hævet over. Og det er bare ikke 
nogen værdier, som kvinder har på samme måde. Jeg ved det ikke, men det er bare 
sådan... Jeg kan i hvert fald bare mærke, at det er sådan lidt offerrolle, som hun nok lidt 
påtager sig. Den bliver jeg lidt sådan, uh...  

Elisabeth 

00:39:17.8 Men tænker du, når du siger, det der med, at det er nogle værdier, som kvinder har, eller 
som kvinder ikke har, men som mænd har, tænker du så, at det er noget biologisk eller 
noget kulturelt bestemt? At man som kvinde måske ikke nødvendigvis har de værdier? 
Altså hvad bunder den forskel i?  

Moderator  

00:39:32.8 Ja... Øhm... Altså, fordi jeg tror også, det der sådan... Det er jo rigtig meget det der måske 
lidt kønsstereotyper man arbejder med som helt små. Øhm, jeg var så typen, der var i 
puderummet og jeg har spillet mega meget rollespil og haft to små brødre. Og jeg er ikke 
typen, der har særlig mange af de der følelser af, at jeg skal være sådan underdanig og 
offer og sådan noget. Så det pisser mig af. Men jeg tror helt klart, at det kommer af, at vi 
har arbejdet rigtig meget med det der sådan "Pigerne sidder og leger. Vi lærer at 
kommunikere, snakker om de bløde værdier. Drengene, når de har et problem, så slås de 
om det. De løber ud og leger på legepladsen." Og jeg har selv arbejdet på en folkeskole, 
øhm... Med 0., 1., og 2. klasser, og der var det fuldstændig det samme princip. Og jeg var 
egentlig også sådan, hvor jeg tænkte, at de skulle være lige alle sammen. Og alligevel tog 
vi os selv i, at når der var problemer - når drengene larmede, så tog vi pigerne og satte 
dem ind i et rum, hvor de kunne sidde og tegne, høre musik og de kunne sidde og snakke 
sammen. Og drengene blev sendt ud for at løbe 5 gange rundt om skolen, for sådan at 
geare sådan lidt af. Så ja, jeg tror det har noget med den der måde, man sådan opdrager 
børn på helt fra barns ben af.  

Elisabeth 

00:40:41.2 Er der nogle, som har andre pointer, som de brænder inde med?  Moderator 

00:40:45.4 Altså jeg har også noteret det her med, at måske skal vi retænke måden, vi leder på. Fordi Minna 
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jeg kan ikke helt lade være med at tænke, når jeg læser sådan noget der, at et 50/50 split 
er det overhovedet det rigtige split? Det er jeg ikke sikker på, at Danmark bedre sted af - 
eller at det bliver bedre ledelse, hvis der er lige mange mænd og kvinder, der er ledere. 
Jeg tror altså der er for mange variable til, at man bare kan sige, "Nå, men hvis bare vi får 
50/50, så er vi jo ligestillet." Jeg tror ikke, det er der altså. Jeg tror, det er sådan noget 
med anerkendelse og så tænker jeg bestemt det der med, altså... At der må være flere og 
andre muligheder, hvis man laver et samspil. Netop fordi vi har de her forskelligheder i 
den måde vi biologisk er forskellige. Prøv det her med at spille sammen i stedet for, og 
der ville det jo så være virksomhederne, der skulle ud og være frontløbere for, hvordan 
skulle vi så spille sammen? Kan det være, at der skal være to ledere til hver afdeling, hvor 
der normalt kun er én? Og så er de hver især 50% og så laver de noget andet de 
resterende 50% af tiden. Så man på den måde kan få det bedste af to verdener i stedet for. 
De steder, hvor det giver mening. Jeg er ikke sikker på, at 50/50-splittet er det rigtige.  

00:42:07.0 Så det du mener med, hvis der skulle være to ledere for eksempel. Skulle det så være her, 
at der er en mandlig og en kvindelig leder, eller hvordan? 

Observatør 
(Tina)  

00:42:10.9 Der hvor det giver mening, kunne det jo godt være, man skulle udfordre den norm med, 
at det er en mandlig leder - og i stedet sige, hvad nu hvis de spillede både en mandlig og 
en kvindelig leder ind, hver især 50%? For det er jo ikke fordi, der pludseligt skulle være 
dobbelt så mange ledere, men mere så har de helt sikkert nogle andre kompetencer, som 
de kan bruge tiden på den sidste halvdel af tiden. Hvis man i hvert fald skulle prøve sådan 
at tænke udover boksen i den forstand. Men jeg vil holde meget fast i, at jeg tror ikke på 
50/50-splittet, men jeg tror ret meget på den der med, at man skal lave det, man har lyst 
til. Og jeg tror simpelthen bare der er flere mænd, der har lyst til at være ledere end der er 
kvinder. Og det synes jeg egentlig ikke er forkert, hvorfor skulle man ændre på det?  

Minna 

00:42:54.9 Så vi har faktisk bare tænkt, at det er forkert, hvis det er andet end 50/50%?   Helle 

00:43:00.7 Ja, præcis. Fordi man siger "ligestilling", så er det jo ligeligt.  Minna 

00:43:06.6 Men jeg tror også mere, det er tanken om, eller jeg synes i hvert fald, at jeg har hørt 
meget om det der med, at hvis der står en mand og en kvinde til en jobansøgning, at så 
bliver manden som oftest valgt frem for kvinden. Og der tænker jeg, at det netop ikke 
nødvendigvis er fordi, vi skal have nogle kvoter for, hvor mange kvinder, vi skal ansætte. 
Men mere at vi skal have ændret holdningen til, hvordan en kvinde er og ville være i en 
ledelsesstilling, ikk? For jeg tror nemlig heller ikke på, at vi skal sige, at vi skal have "Så 
og så mange kvinder, der sidder så og så mange steder", men mere at vi bliver nødt til på 
en eller anden måde at få ændret den måde, vi ligesom ser på kvinder, der gerne vil være 
ledere på. Jeg tror oftest, at man tænker at de er nogle kvinder og alt sådan noget, ikk'? 
Man har vel nogle fordomme, tænker jeg, ikk'? Øhm... Og hvis de så er 25 år og har 
kæreste, og har været kærester med nogen i lang tid, så bliver det endnu sværere. Og så 
bare det der, jeg tænker også på, at når jeg er værdig er jeg 26, eller sådan noget, 27 og 
jeg har også haft en kæreste i lang. Det er netop også sådan noget med "Kan jeg 
overhovedet få et job, når jeg er færdig, ikk'?" Vil det overhovedet være muligt for mig?  

Ellen 

00:44:10.2 Så det handler bare om, at man har de samme muligheder.  Helle 

00:44:15.6 Men jeg tror faktisk også, at... Jeg tror ikke, det er så slemt. Altså man vil jo gerne Minna 
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forberede sig på det værste, og det værste er jo, at man bliver afvist på en ansøgning. Og 
det må jo ene og alene være fordi, at man er i den fødedygtige alder, og man har haft 
kæreste i lang tid... Der tror jeg også det handler om ens egen selvopfattelse, og en tro på, 
at man faktisk er den mest kompetente til jobbet og at det er derfor, at man søger jobbet. 
Og at man bliver afvist, fordi man ikke var kompetent nok - det er rigtig ærgerligt, at man 
har den opfattelse, at fordi køn og alt muligt, så er det derfor, man bliver valgt fra. Så der 
er både noget arbejde i det for dem, der sidder og vælger ud, ift. at være sikker på, at de 
ikke laver en eller anden unfair screening, men at man også... Kvinder er generelt ret 
kendt for ikke at kunne stå op for sig selv osv., så der ligger måske også noget i det. Og 
det kan måske godt være noget, man bygger op allerede i børnehaven.   

00:45:12.6 Det kommer jo også fra opvæksten, ja lige præcis. Altså, at det ligger så dybt indeni os, at 
man ligesom har alle de der - man er meget kritisk overfor sig selv, og man tænker alle de 
ting der. Men altså, der vil jeg bare sige, at jeg i hvert fald har hørt fra min kærestes 
arbejdsplads, at de ikke rigtig har lyst til at ansætte kvinder på min alder. Fordi nu har de 
prøvet at ansætte nogle kvinder over x antal gange, som så går på barsel 1 år eller 2 efter, 
og nu havde han lige hørt dem hviske i krogen, at nu havde de ikke lige lyst til at ansætte 
kvinder over det næste stykke tid. Hvor jeg bare tænker "For fanden da også, ikk'!" Jeg 
bliver jo helt sur, og jeg har bare stået og nærmest råbt overfor min kæreste, og han har 
bare ingenting med det at gøre, vel? Men det er bare, når jeg hører sådan nogle ting, så 
kan jeg ikke lade være med at tænke, når man er på vej ud i en mandsdomineret verden, 
er det så det, der kommer til at ske?  

Ellen 

00:46:04.3 Men det er jo også sådan, at nogle mindre virksomheder bliver jo enormt hårdt ramt, når 
der er en kvinde, der bliver gravid og skal på barsel, hvor de skal finansiere det. Og der 
skal vi jo bare have et system, der bygger op omkring det, så det ikke bliver så hårdt for 
de virksomheder. Min virksomhed, de har - eller ikke MIN virksomhed, men der hvor jeg 
arbejder. Der er det sådan, at de første 3 år, eller efter 3 års ansættelse, så har du faktisk 
en bedre barselsordning, end du har de første 3 år. Fordi, der er jo aldrig nogen, der siger 
det, men man kunne jo havde lyst til at sige, at det er noget, der har ændret sig. For det 
har været vilkår de første 3 år, simpelthen fordi man så, at folk kom ind, fik job og blev 
gravid. Måske endda var gravide, da de fik jobbet. Og det burde jo ikke være nødvendigt, 
at man skal lave nogle tiltag for at undgå...  

Minna 

00:46:55.6 Nej, for som vi selv siger - vi SKAL føde børnene. Vi kan ikke gøre en skid ved det.  Ellen 

00:47:01.4 Og der tænker jeg et system, der bakker op om det. Hvis der også er et system, der bakker 
op, så kan det også være, der er flere kvinder, der bliver ledere. Så længe de bliver ledere, 
fordi de har lyst og ikke fordi, der er et samfund, der siger, at 50% skal være kvindelige 
ledere.  

Minna  

00:47:15.5 Det er nogle rigtig gode pointer! Vi tager en øvelse mere og den går ud på fuldstændig 
det samme - I læser artiklen og så skriver I jeres umiddelbare tanker ned på post-it'en. Og 
det er ikke en fejl, det er den rigtig artikel.  

Moderator 

00:47:33.7 Nå, det er to forskellige?  Agnes 

00:47:34.7 Så det er bare noget mere, eller hvad?  Minna?  

00:47:36.8 Det er en ny artikel. Moderator 
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00:47:43.0 Nå, jeg troede det var den samme artikel. Elisabeth 

00:51:40.2 Har alle skrevet noget ned? Moderator 

00:51:41.8 Mhm...  Alle 

00:51:43.4 Nu har I læst to forskellige artikler, som egentlig omhandler det samme, kan I allerede nu 
erklære jer mere eller mindre enige i den ene af dem?  

Moderator  

00:51:56.9 Jeg er mere enig i nr. 2 artikel end i den første.  Elisabeth 

00:52:00.7 Den taler meget ind i det, vi har siddet og sagt.  Ingeborg 

00:52:05.6 Er der nogle af jer, der kunne tænke jer at uddybe, hvad I har skrevet ned, og hvad I 
tænker?  

Moderator  

00:52:05.8 Altså, jeg kom til at tænke på... Og det er måske på et lidt andet plan. Men børns sociale 
kompetencer. At det tror jeg faktisk, nu er det vitterligt en påstand, men det tror jeg 
kommer rent meget fra ens mødre som regel. At man ligesom måske, den der omsorg og 
tryghed, som man som barn får, får man rigtig meget fra ens mor. Og jeg kom bare til at 
tænke på, da hun skrev, hende der skriver artiklen der, da hun skriver, at hun har fravalgt 
tiden med sine børn. Der var det ligesom om, at jeg blev helt sådan… Det var virkelig 
ikke rart at få at vide, hvor jeg tænker "Hvordan kan du gøre det?" Og hvor jeg virkelig 
også sidder sådan og tænker, at det jo ikke fordi, mænd er dårlige forældre. De kan bare 
noget andet - det er nogle andre rammer, de skaber. Hvor at ens mor jo er det, hvor man 
tænker "Det er tryghed, ikk'?" Så jeg ved ikke hvorfor jeg lige sad et øjeblik og tænkte 
"Gud, hvis alle kvinder var topledere, og vitterligt bare fødte børnene og så gik tilbage på 
arbejde og så sine børn en time om dagen måske - det tror jeg ikke, der ville... Det tror 
jeg, man ville få nogle mærkelige børn af"  

Elisabeth 

00:53:13.4 Er det mere okay den anden vej rundt, hvor det er faren, der aldrig er hjemme? Observatør 
(Tina) 

00:53:20.4 Nej... Det er jo noget mærkeligt noget, for nej - det er det jo ikke, for det er ikke fordi jeg 
ikke tror, at mænd ikke kan bidrage med nogle kompetencer til børns opvækst. Det er 
ikke det, I hører mig siger. Jeg tror bare, at det du har brug for, når du er helt lille, er 
rigtig meget omsorg. Hvor at senere i dit liv, der har du brug for, at der måske er nogle, 
der skubber dig lidt i en retning og er lidt mere proaktiv. Hvor der er en far, der er rigtig 
god at have i rollen. Men når du har helt små børn, så kan kvinder bare noget andet. Øh... 
End mænd.  

Elisabeth 

00:53:53.9 Jeg føler, det kommer an på parret eller forældrene. For mig personligt føler jeg, at min 
far på nogle punkter er mere blød eller mere sådan sensitiv. Min mor er også sådan blød 
og sensitiv, men min mor har en næsten maskulin måde at gøre tingene på. Hvor min far 
altid har været meget den der "puttenutte hygge-en", eller det har de egentlig begge to 
været sådan, ret 50/50 personligt. Så jeg har ikke helt den samme følelse for mig. Da jeg 
læste det, fik det mig til at tænke på, at egentlig så er kvinder og mænd nødt til at opgive 
tid med deres familie for at blive en topleder. Og måske er det bare, at flere mænd er 
villige til at tage den beslutning. Og ja, det er rigtig svært for en kvinde, for man føder et 
barn og man har nok et andet biologisk forhold til barnet. Og sådan rent mentalt er jeg 
sikker på, jeg ved ikke noget om det, men der er nok noget med graviditeten og at det 

Agnes 
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ændrer ens psyke. Så at man har brug for at bruge tid med barnet. Men øhm, jeg havde 
noget andet i mit hoved, men jeg kan ikke lige huske det, det kan være det kommer 
tilbage. Så jeg er enig og uenig. Jeg synes den er virkelig svær, og jeg havde sådan en ret 
negativ følelse, da jeg læste den her, hvor jeg havde en rigtig positiv tanke efter jeg læste 
den første. Selvom de siger den samme ting, så giver den første mig sådan ret meget håb. 
For ja, vi kan gøre det anderledes - vi kan være kreative og finde en løsning, hvor jeg kan 
gå på arbejde med min baby, selvom jeg er en topleder. jeg kan gøre begge dele. Hvor nr. 
2 får mig til at føle som om, at sådan er verden bare. Og at der måske ikke er så meget, vi 
kan gøre.  

00:55:31.5 Så du, personligt, brød du dig så mere eller mindre om den ene af dem? Brød du dig mere 
om nr. 1?  

Moderator 

00:55:43.1 Ja.  Agnes 

00:55:43.1 Jeg brød mig også mere om nr.1 end nr. 2  Ellen 

00:55:44.9 Men det siger ikke noget om, hvor realistisk den ene eller den anden er.  Agnes 

00:55:46.1 Nej nej.   Ellen 

00:55:47.2 Jeg kunne bare bedre lide den første. Agnes 

00:55:47.2 Jeg tænker også netop det der med, at man i istedet for at sige "sådan er det bare, altså..." 
Jeg hader det der med, at man siger "Mænd, de er bare sådan. Kvinder, de er bare sådan. 
Og sådan er det". Og det synes jeg er mega irriterende at få at vide selv, for jeg har det 
også ligesom dig - jeg føler også, at min far og min mor bidrog med lige meget omsorg 
og kærlighed. Og jeg husker min far være ligeså legesyg og alt sådan noget, som min mor 
har været. Og jeg tror også min mor har givet mig meget af det her rebelskhed ift. at jeg 
vil ikke bare lade, altså… Lade mig stå tilbage og så vil jeg bare lege med pigerne. Altså 
jeg blev pisse sur til idræt i folkeskolen, da jeg ikke måtte spille fodbold med drengene, 
men at jeg skulle lave et eller andet hulahopring med pigerne. For det synes jeg bare ikke 
var ligeså fedt. Øh, og det jeg for eksempel, at jeg har fået fra min mor. Hvor jeg ved, at 
jeg fra min far har fået meget af det der med "Du kan godt!" Altså han har bare altid 
været sådan "Du kan lige, hvad du har lyst til!" og sådan noget, ikk´? Og jeg fik den der 
følelse her med, at du ligesom bare skal... Ja... Jeg føler bare lidt, at der bliver sagt, at vi 
bare skal smække stængerne op og tænke "Det er bare sådan, det er!" og den anden, der 
følte jeg den blev mere sådan... Det talte mere til, lad os prøve og... Altså ikke, at der ikke 
er forskelle på mænd og kvinder, men lad os prøve og se, om vi på en eller anden måde 
kan få det til at spille godt sammen. 

Ellen 

00:57:18.0 Ja... Og jeg synes også problemet med den her var, der var det meget sådan, man skulle 
vælge det ene eller det andet, man kunne ikke bare sådan sige "Jeg vil egentlig gerne 
begge dele!" Og hvorfor er det, at mænd så kan vælge det ene frem for det andet, og så 
kvinder skal bare have børn og gå derhjemme?  

Helle 

00:57:34.9 Jeg synes egentlig artikel 2 var bedst, også fordi hun konstaterer egentlig bare, biologisk 
der er der forskel på os. Sådan er det bare. Men stadigvæk, jeg har valgt at gøre det her, 
og det er også okay - selvom det måske er mere atypisk. Så jeg synes ikke, det er fordi 
hun siger "Så er det bare sådan det er. Too bad". Men at det stadig er okay, men at vi er 

Ingeborg  
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også bare biologisk forskellige. 

00:58:03.2 Men hun siger jo også det der med, at vi ikke er forskellige... Eller omvendt, det er ikke 
fordi, det ene er bedre end det andet.  

Elisabeth 

00:58:07.6 Nej, lige præcis.  Ingeborg 

00:58:08.7 Og det var det jeg i hvert fald synes, der var rigtigt og rart et eller andet sted. Det er 
egentlig ikke fordi de der sociale kompetencer, som hun også skriver, at kvinder har, det 
er ikke fordi, det er dårligere. Det er bare noget andet - det kan noget andet.  

Elisabeth 

00:58:19.4 Vi er forskellige.  Ingeborg 

00:58:19.9 Det er mere det der med at kigge på, hvad kan det så ellers? Elisabeth 

00:58:20.5 Præcis! Ingeborg 

00:58:23.5 Og kunne man ændre den måde, det opfattes på? Elisabeth 

00:58:24.0 Det synes jeg bare også, hun sagde i artikel 1 nemlig. Altså det var også den opfattelse 
jeg fik i artikel 1. Hvor her der føler jeg det bliver meget mere sådan... Altså specielt til 
sidst, hvor der ligesom bliver sagt: "Jamen skal vi ikke bare acceptere, at kvinder bare 
gerne vil være hjemme og mænd gerne vil være ledere?" Det var i hvert fald den følelse, 
jeg fik, da jeg læste det her, ikk´?. Hvor jeg synes i den første, der er det sådan lidt mere 
konstruktivt, måske? 

Ellen 

00:58:52.6 Det siger også meget, at vi som kun kvinder er meget forskellige i, hvordan vi opfatter det 
her, ikk´? 

Ingeborg 

00:58:56.7 Det er sjovt, fordi jeg læste den slet ikke. Det sidste læste jeg slet ikke på samme måde. 
Hun stiller egentlig bare spørgsmålet "Men er der noget til hinder for at ændre på det, 
som vores biologi på en eller anden måde styrer?" Jeg så det ikke som noget negativt. Jeg 
var egentlig mere sådan - det der taler til mig, for jeg kan godt lidt føle, at det der 
ligestilling og kvoter og sådan noget, det er sådan "Lad os trække en kvote ned over 
noget, og så bliver alt bedre!" Og jeg bliver bare sådan, ej stop nu med jeres kvotesnak! 
For jeg tror ikke, det er det, der skal drive noget. Jeg tror ikke på kvoter. Hvor jeg sådan... 
Altså, jeg tror bare meget mere på det der med, at det er fordi man har lyst til det. Og det 
er det, hun taler til, til mig i nr. 2. At jamen hvis man har lyst; jeg havde lyst til at blive 
leder for Microsoft og direktør, og jeg opgav noget tid med mine børn. Det var et valg, 
jeg tog. Jeg håber, folk respekterer det, ligesom hun respekterer dem, der ikke vælger at 
blive direktør. Men jeg ser en masse muligheder rundt om, hvorfor jeg også var stor fan 
af den første, fordi det der med: "Kan vi måske retænke nogle ting?" Jeg er sådan helt for, 
at vi skal prøve at være lidt mere innovative i måden, vi gør ting på. Jeg tror bare ikke på 
kvoter. 

Minna 

01:00:12.2 Men i forlængelse af det, du siger der, hvad tror du så kunne gavne - og det er egentlig til 
jer alle sammen - hvad tror I så kunne gavne udviklingen, hvis man gerne vil have flere 
kvinder i topledelse for eksempel? I har før snakket om, at det skal være nogle strukturer, 
der skal ændres, eller at man skal have et system, der bakker op om. Hvad tænker I?  

Moderator 

01:00:30.0 Jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det... Øhm, fordi jeg nemlig lige præcis har tænkt, 
hvad kunne man selv gøre for at undgå at blive valgt fra? Og jeg skulle til en jobsamtale 

Elisabeth 
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her for to uger siden, og jeg skrev til min mor, som også har arbejdet i branchen i rigtig 
mange år, der hvor jeg skulle ind til jobsamtale. Og jeg spurgte, om hun havde nogle fifs 
til sådan at diskutere løn. Og så siger hun: "Opfør dig som en mand!" Og en del af mig 
blev sådan lidt provokeret af den, fordi jeg havde det sådan lidt "Jeg kan sgu da godt 
forhandle løn som kvinde? Jeg er da strong, independent woman!" Du skal slet ikke 
snakke til mig, som om jeg ikke kan! Men så kom jeg til at tænke lidt over - hvad er det, 
der gør forskellen? Hvad er det, der gør forskellen i, at mænd er bedre til det end kvinder? 
For det er de! Mænd er bedre til at diskutere løn end kvinder er for eksempel. Og jeg tror 
det er noget med, at man som kvinde måske skal, i stedet for at sige: "Ej det er for dårligt, 
at mændene får jobsene!" Måske skal vi i stedet for kigge indad og sige: "Hvad er det, der 
gør, at jeg ikke får dem?" Hvad er det, de mener, jeg mangler af kompetencer for at kunne 
matche en mand? Og jeg tror simpelthen nogle gange, det er det der med at kunne stå lidt 
op for sig selv, være lidt rebelsk. Være sådan lidt, du ved altså, sige sin mening, slå i 
bordet, altså... Bare være lidt mere af det, hvis man gerne vil ind og have en 
toplederstilling. For jeg tror også, et eller andet sted, skal du være topleder for eksempel, 
så skal du kunne slå i bordet, du skal kunne have en holdning, du skal kunne diskutere 
ting uden, at vi går fra og er uvenner bagefter. Og det er bare noget, kvinder er dårlige til, 
for det ligger bare ikke så naturligt til os. Men jeg tror egentlig godt, at man selv kan 
arbejde på at blive mere sådan...  

01:01:59.9 Så du tænker, det er kvinden selv og hendes individuelle ansvar?  Moderator 

01:02:03.3 Jamen ja, jeg tror... Ikke nødvendigvis individuelt. Jeg tror mere, altså... For mig, der er 
det sådan en, at jeg bliver irriteret, når det er man snakker om ligestilling som, at det er 
mændene, der gør noget forkert. Fordi det mener jeg ikke, at det er. Jeg mener tværtimod, 
at man skal kigge og se, hvad det er mændene gør, som vi kan lære af. Hvor er det, jeg 
kan noget, de ikke kan? Og hvor er det, jeg kan matche dem på nogle ting?  

Elisabeth 

01:02:26.8 Tror du nogle ville kunne føle, at de skulle lave om på dem selv for at blive accepteret? Ingeborg 

01:02:29.5 Måske?  Elisabeth 

01:02:31.3 Og er det fair?  Ingeborg 

01:02:32.9 Nej. Det er det jo ikke, men på den anden side, så kan jeg også godt se, at hvis jeg sad 
som virksomhedsejer og skulle ansætte to personer. Der er en, der skal ind og sidde og 
have ansvaret for en masse mennesker, der skal tage nogle kritiske beslutninger. Vil jeg 
så have personen, der tør at slå i bordet, stille sig op og råbe højest? Eller vil jeg hellere 
have personen, der er mere indadvendt, mere stille, og som måske først til sidst kommer 
med sin holdning? Eller som måske bare er lidt mere blød i det? Så et eller andet sted, så 
kan jeg godt se, fra en virksomhedsvinkel, hvorfor det giver mening at ansætte typer - og 
det er ikke ensbetydende med, at det er mænd - men typer, der er sådan mere ekstroverte i 
deres måde at være på. Så jo, hvis man er meget introvert, så kan det være, man skal 
ændre på sig selv i en arbejdssituation og være mere ekstrovert for at kunne få en 
lederstilling, men ikke at man skal ændre på sig selv som person og værdier og sådan 
noget.  

Elisabeth 

01:03:24.6 Jeg tænker også bare, at det er sjældent, er introverte mennesker, der søger lederstillinger. 
Jeg tror ofte, det er ekstroverte mennesker, der ligesom søger stillinger og dem, der 

Ellen  
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ligesom er gode til at slå i bordet. Men jeg kom bare til at tænke på, at man jo som oftest 
søger et job ved at sende et CV og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om man 
bliver valgt fra... Øhm... På baggrund af kønnet og jeg tror ikke nødvendigvis, at det er... 
Jeg tror ikke på, at det er et bevidst valg af dem, der ansætter. Men jeg tror, det ligger 
ubevidst i dem, der ansætter, at man kommer til at vælge mænd frem for kvinder. Og der 
kan jeg huske, jeg ved ikke, hvor det er henne eller om det overhovedet er rigtigt, men at 
man i hvert fald havde lavet nogle forsøg med, ligesom at modtage CV'er uden navn og 
uden billeder på for at prøve ligesom at gøre det neutralt i stedet for. Og det kunne jeg 
egentlig meget godt lide tanken om, fordi det at der står 'Ellen' på det eller der står 
'Mikkel' på det, og om der er et billede af en kvinde eller en mand, det gør jo ikke nogen 
forskel for CV'et og sådan over all. Så jeg kan måske meget godt lide tanken om at prøve 
det der med, at nu skal vi ansøge uden kønnet på. Og så når man kommer til samtale, så 
er det jo der, så er det jo klart, at der kan man nok ikke rigtigt, altså... Der synes jeg ikke, 
man skal løbe fra det. Men der er det der med, at man får lov til at få foden indenfor - det 
er jo det, der er det vigtigste, kan man sige. Det er ligesom at få lov til at komme ind og 
se den, der ansætter i øjnene og sådan noget, ikk´?  

01:04:55.6 Det synes jeg er en virkelig god idé. Det har jeg faktisk ikke tænkt på før. Det er jo det et 
CV er beregnet til - man kan sige "Tjek, tjek, tjek. Du kan godt de basisting, du skal 
kunne for at kunne starte i det her job!" Så det tror jeg er en virkelig god løsning, eller 
noget der kunne være spændende at prøve.  

Agnes 

01:05:11.8 Men mon ikke de sådan i forvejen har en eller anden tanke om, hvilken type, hvilket køn?  Ingeborg 

01:05:17.6 Tit. Og det handler om dynamik, det handler ikke bare om "Er det en mand eller en 
kvinde?" Det handler om de mennesker, der er på det hold, du kommer ind på allerede. Er 
der overtal af mænd eller kvinder, så vil de måske gerne have en af det andet køn, bare 
for at avancere det lidt. Men det kunne være spændende, hvis ikke man gjorde det. Men 
så kunne man sige, at det ville man kigge på bagefter, når de kommer fra samtale. Og så 
ville man måske blive overrasket over nogle, som man ikke ville have taget ind, hvis ikke 
det var. Noget jeg tænkte på, der blev snakket om, hvad var det, du sagde? At mænd jo 
råber lidt højere, jeg tror tit at der er et problem med, at mænd og kvinder, der råber højt, 
bliver set anderledes. Og en kvinde, der opfører sig som en mand, bliver set... Eller kan 
blive set ret negativt. Sådan som om man er, ja jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal 
beskrive det. Men sådan lidt...  

Agnes 

01:06:06.7 Bitchy? Elisabeth 

01:06:07.2 Icy, bitchy... Ja... Men ikke et attraktivt menneske. Hvor det er attraktivt for en mand at 
være højtråbende og være stærk og sådan en, der tager beslutninger og er sådan lidt... 
Men ja, jeg tror der er det sådan et kæmpe problem, og hvor kan man løse det henne? Det 
er sådan langt tilbage, nemlig i vores mindset og den måde, vi øh...  

Agnes 

01:06:27.6 Så er vi tilbage til det med hele opfattelsen.  Ingeborg 

01:06:30.2 Ja, og hvordan børnene... Unge drenge og piger kan begynde... Og udrydde den tanke. 
For så på den anden måde kan det være, at det kan ændre, men jeg tror ikke, det er noget, 
man kan ændre i min, eller vores, generation. At jeg blev set på en anden måde, hvis jeg 
opførte på en bestemt måde end en dreng ville.  

Agnes 
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01:06:48.2 Nu snakker I rigtig meget om det her med opfattelsen. Og det er egentlig sådan lidt et 
tema, der er gået igen. Tænker I, at medierne har noget at skulle have sagt i det her? I hele 
den her snak om kvinder i topledelsen.  

Moderator 

01:06:54.5 Det er vel et sted at starte, ikk´? Ingeborg 

01:07:04.1 På hvilken måde? Moderator 

01:07:07.5 Altså jeg tror i hvert fald, at jeg har bidt meget mærke i, at jeg kan godt lide, når jeg keder 
mig at gå ind på Instagram og så, øh.... Og så kigger jeg ligesom bare kommentarer 
igennem på forskellige billeder og sådan noget, ikk´? Det er jo super fedt... Men der har 
jeg bare bidt meget mærke i, at øhm... At hvis kvinder ligesom fører sig frem på en 
bestemt måde eller hvis der kommer noget op, som ligestilling eller feministisk eller 
feminisme, så sidder der bare mænd efter mænd efter mænd og hakker og hakker og 
hakker og bare ser tingene på sådan en helt fucked up måde, hvor jeg bare sidder og jeg 
kommenterer aldrig på de der ting, vel? Men jeg begynder bare at koge mere og mere, og 
til sidst så går jeg væk, fordi jeg jo bare bliver så irriteret over at se de der mænd bare 
sidde... Og altså... Jeg kan ikke engang huske, hvad det var jeg så, men det var her i 
weekenden, hvor jeg bare sad og tænkte: "Hvad er det, der sker for verden?" Hvor mænd 
bare sad "Årh feministiske" og det var sådan en spil, der sådan kom ud. Det var sådan et 
computerspil, der var kommet ud, hvor man kunne voldtage kvinder i det der 
computerspil her ikk´? Og det var så blevet taget af markedet igen, men de ville ligesom 
prøve at komme ind på markedet på en anden måde, hvor der bare var mænd efter mænd, 
der sagde "Det kan jeg slet ikke se problemet i? Altså jeg kan slet ikke se problemet i det, 
det er jo bare et spil? Hvad så med de spil, hvor man dræber og hvor man... Og hvor der 
sker alle mulige andre ting og sådan?" Øh... og hvor ja... og kvinder de ligesom skrev "Ej, 
men kan I ikke se, at det måske... Det med, at man ligesom, øhm... Altså, det er 
voldtægt?" Det er sådan lidt, det ved jeg ikke? 

Ellen  

01:08:40.7 Det burde man ikke skulle forklare.  Elisabeth 

01:08:40.9 Nej, det er det, ikk´?  Og jeg ved ikke, hvorfor jeg synes voldtægt er værre end at se en, 
der bliver slået ihjel i Counter Strike eller sådan noget, vel? Men der gik det ligesom igen, 
det der med, at mændene bare hakkede og hakkede og hakkede ligeså snart en kvinde 
skrev noget, der bare var det mindste... Så blev der bare hakket endnu mere. Øhm... 
Ligeså snart det er noget med feminisme og øh... Sådan noget, så synes jeg, de er der.  

Ellen 

01:09:10.8 Men er det ikke også fordi, det meget er sådan "Åh, det er fordi, I er feminister, 
mandehadere og sådan noget bla bla bla?"  

Helle 

01:09:14.8 Jo jo! "I hakker bare på mænd, og I siger alle mænd er sådan og sådan" og sådan noget, 
ikk´? Men det tænker jeg i hvert fald har noget at gøre med, ligesom at man holder fast i 
den der opfattelse af, hvordan kvinder er og hvordan feminister er. For det er jo nærmest 
blevet en hel gruppe for sig. Og hvordan mændene ligesom føler, nogle mænd i hvert fald 
føler, at det kan være okay at være over for kvinder.  

Ellen 

01:09:46.4 Og hvilken rolle tænker du, at medierne spiller i det? Moderator 

01:09:52.6 Øh... Det ved jeg sgu ikke...  Ellen 

01:09:54.2 Måske hvis du tænker nyhedsmedier?  Observatør 
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(Tina) 

01:09:54.2 Nyhedsmedier?  Ellen 

01:09:59.0 Må jeg komme med en kommentar? Jeg sad bare lige ift. alt der med feminisme i 
medierne. Øhm... For jeg skal være ærligt at sige, at for mig, når jeg tænker feminist, så 
tænker jeg "Det der, vil jeg ikke associeres med!" For det synes jeg er for voldsomt. Jeg 
tænker på de der tre, øh... Tøser, Twerk Queen Louise og hvad de nu hedder, og det er 
sådan en, hvor jeg tænker... Det bliver for meget, det der mandehad. Det der offerrolle. 
Det der, sådan "det er bare synd for os"! og "hvorfor sker det ikke bare af sig selv?" og 
"vi skal have lov til at smide tøjet og sådan noget!" Hvor jeg har det sådan... Nej... Det er 
for meget og jeg har det nok lidt sådan, at jeg kan rigtig godt lide den her diskussion, jeg 
synes det giver mening, jeg kan bare ikke lige at sige det højt. Fordi det er sådan en, hvor 
jeg bare ikke vil have, at folk sætter mig i den der bås, hvor jeg er et offer. Hvor jeg er, 
altså sådan... Og jeg tror nemlig medierne, for at komme tilbage, når de snakker om 
feminisme og hele den der diskussion, der de sidste par år har været omkring feministiske 
grupper og sådan noget... Hvor jeg bare tænker, sådan jamen... Ej, det bliver så voldsomt! 

Elisabeth 

01:10:55.5 Men det er jo også fordi Twerk Queen Louise og dem der, det er dem, der bliver 
fremstillet. Altså jeg vil selv sige, at jeg er feminist og det har jeg personligt ikke noget 
problem med, fordi jeg associerer feminist med, at jeg er Twerk Queen og jeg har ikke 
den holdning... Men jeg har mere den der tankegang omkring, at øh... Altså... Det ved jeg 
ikke. Der tror jeg, at netop fordi medierne har det med måske tit at vise... 

Ellen 

01:11:23.2 Det ekstreme? Helle 

01:11:27.1 Ja! Ellen 

01:11:29.3 De vil gerne vise det, der er spændende.  Helle 

01:11:30.5 Ja! Ellen 

01:11:32.0 Det er sjovt, for selvom jeg er helt enig med holdningen, man har som feminist, så vil jeg 
aldrig nogensinde kalde mig selv en feminist, fordi jeg vil være... Jeg ville ikke bryde mig 
om den bås, jeg ville blive sat i af folk udefra.  

Elisabeth 

01:11:40.2 Fordi du føler det har en negativ?  Helle 

01:11:43.0 Fordi jeg føler, at de tænker, at jeg har hår under armene og bare lader det bløde, når jeg 
har menstruation...  

Elisabeth 

01:11:48.3 Men det er jo det alle siger og det er jo også det...  Ellen 

01:11:48.7 Og det bare der, hvor jeg tænker... Det er bare slet ikke det, diskussionen handler om. 
Fordi jeg er fuldstændig enig, for det er slet ikke den, der skal høres. Det er bare den der 
med, at jeg vil have lyst til at kalde det noget andet end "feminist", fordi ordet feminist 
bare har fået sådan, en eller anden betydning, som jeg ikke synes, det har noget at gøre 
med. Overhovedet. Så sådan et eller andet sted, så ja... og så nej....  

Elisabeth 

01:12:04.2 (Der grines) Alle 

01:12:04.2 Så ift. mediernes rolle til alt det her, hvad tænker du så, Ingeborg? Har du nogle inputs? Moderator 

01:12:19.9 Nej... Jeg tænkte bare, at øhm... Ja...  Ingeborg 
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01:12:23.8 Men det er nemlig det her med, at det er mere spændende, når det er de to ekstreme - 
enten sådan feminister brænder bh'er og alt muligt, eller sådan dem, der er stærkt imod 
det. Man kan ikke være feminist uden og sådan have en eller anden negativ.  

Helle 

01:12:44.4 Jeg tror bare ikke, der er noget spændende i medierne, hvis det kun er den bredde medie, 
der blev dækket. Så ville det bare være sådan "leverpostej" herinde. Så der tror jeg sådan 
helt generelt, at det ville være sundt at være mere kildekritisk omkring, hvad det er man 
bliver præsenteret for i medierne. Øhm... Og det er også derfor, jeg tror der er så mange 
variable, så mange små ting, der skal justeres på. Man kan ikke bare putte en kvote på, 
eller sige "Nu skal vi et eller andet". Det er sådan, så skal man lige justere lidt her på 
medierne, så skulle vi lige justere lidt på reglerne ift. barsel, så skal vi lige justere lidt her. 
Så skulle vi lige sige, at det er okay, at kvinden - eller generelt toplederen - det kan være 
man lige lidt skal justere lidt der. Det er sådan, det er et kæmpe apparat, der skal justeres 
på for at det bliver mere tilpasset til et andet setup. Og det er jo ikke, det er jo ikke noget 
man bare lige gør.  

Minna 

01:13:33.9 Men hvis I kunne justere på, fx nyhedsmedierne, og I helt frit kunne vælge hvilke artikler, 
de skulle skrive om, der handlede om ligestilling og kvindelige topledere. Hvad kunne I 
så, hvad ville I så allerhelst læse om?  

Observatør 
(Tina) 

01:13:49.6 Så vil jeg hellere have sådan en kvinde her, der trods alt virker normal. Som så snakker 
om feminisme og kvinders roller. I stedet for, at det bliver det der med, at du skal have 
lov til at vise bryster, eller skal have lov til at være ekstrem. For det skaber bare et fokus 
på noget helt andet end det, der rent faktisk bliver diskuteret.  

Elisabeth 

01:14:05.6 De vil jo gerne blive respekteret for at smide tøjet på TV - og det er okay, at de gerne vil 
det. Jeg tror bare ikke, det er vejen frem for den bredde midte af leverpostejskvinder. Det 
er ikke vejen frem til at komme frem i topledelse og blive Twerk Queen, vel? Altså det... 
Og det er jo det, der er problemet... Lad os tage noget helt andet... Indvandrerpolitik og 
det med, at det "altid er indvandrer, der er mest kriminelle" Det er jo altid den lillebitte 
procentdel, der laver lort, som bliver taget frem. Det er også derfor, det er så kæmpe op i 
medierne, at det er "en kvinde har lige et eller andet" Hvorfor er det, at vi ikke fejrer alle 
sejre lige eller sådan et eller andet? Det er fedt, at der er en mand, der er blevet topleder 
her? Ej! Det er fedt, der er en kvinde, der er blevet leder her! Så ligestilling er jo ligeså 
meget i anerkendelsen, som vi jo også var inde over tidligere. Så jeg tror, at medierne 
skal anerkende på en anden måde end de gør i dag.  

Minna 

01:14:55.1 Men de opfører sig også bare latterligt. Det er så nemt lige at fyre en eller anden 
kommentar af til noget. Og det er nødvendigvis ikke lige noget, du ville sige, hvis du stod 
overfor nogen.  

Ingeborg 

01:15:11.3 Nej, det er det der sociale medie... Skærmen gør bare, at man kan tillade sig hvad som 
helst...  

Minna 

01:15:12.8 Ja, og så løber det bare sådan lidt løbsk.  Ingeborg 

01:15:15.5 Jeg tror også, en anden ting, bare for at bringe det op, øhm... For mig er det rigtig vigtigt, 
at man ikke blander feminisme og seksualitet. Øh, og ligestilling. Altså fordi, jeg har 
egentlig nok en holdning til, at på arbejdsmarkedet, når jeg sidder i mit arbejdstøj med 
mine kollegaer, så er jeg en ligestillet person med mine mandlige kollegaer. Der er jeg 

Elisabeth 
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ikke et sexobjekt. Men det øjeblik, at jeg kommer hjem... Nu lyder det helt forkert, men... 

01:15:42.3 (der grines) Alle 

01:15:42.3 Øhm, men når man kommer hjem... Så vil jeg gerne have lov til at være en kvinde, og jeg 
vil gerne have lov til, at der er forskel på kønnene. Der vil jeg ikke have, at min mand 
skal stå, eller det er han så ikke, men min kæreste... Øh, skal stå og ligesom tænke sådan 
"Gud, jeg må ikke sige noget forkert til hende", den der man skal bare passe rigtig meget 
på i den her diskussion. Også så man ikke ødelægger det seksuelle, og det naturlige i at 
være to forskellige køn. Fordi det bare også nogle gange, når man nemlig laver den her 
diskussion, og man så bringer seksualitet ind i ligestillingen... Hvor jeg synes, de to ting 
har ikke noget med hinanden at gøre. Det synes jeg ikke hører til i samme diskussion. 
Øhm, for jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt at bevare forskellen og seksualitet ved 
mænd og kvinder.  

Elisabeth 

01:16:22.4 Men det skal der vel også stadig være på arbejdspladsen? Altså det skal vel stadig være 
den der, som vi jo også har snakket om før, den der med, at der skal jo også være forskel 
på mænd og kvinder på arbejdspladsen, ikk´? Men det er det der med, at man på en eller 
anden måde lærer at få en anden respekt overfor hinanden, tror jeg også. Og alt det der 
med #MeToo og alt sådan noget, ikk´? Der ligesom er blevet en anden opmærksomhed 
omkring det, og det virker som om, at der måske er mange mænd, der er blevet "Uh, nu 
må jeg slet ikke gøre noget mere!" og sådan noget. Og det er jo overhovedet ikke det, det 
handler om. Det handler bare om, at du skal ikke lige skal gå hen og klaske en pige i 
røven på dit arbejde, eller nogle andre steder. Øh... Altså, hvor jeg tror der bare er en 
anden opmærksomhed omkring det, men jeg kan ikke... Altså, med min kæreste, han har 
ikke noget kørekort, jeg kører bil. Da vi var i USA på roadtrip i tre uger, der var det mig, 
der kørte bil i alle tre uger. Og hver gang jeg har fortalt det til folk, så sidder de jo bare 
sådan helt "What?!" ikk´? For det er jo mændene, der kører bil, ikk´? Hvor hos os, er det 
mig, der kører bil. Og det er mig, der sætter hylder op derhjemme. Og så er det min 
kæreste, der måske lige engang imellem åbner et syltetøjsglas, som lige sidder lidt stramt. 
Og der går jeg hen sådan hen helt med bøjet hoved og sådan "vil du ikke hjælpe mig?". 
Altså, hvor jeg tror at det... Altså, der er jeg meget modsat, tror jeg... Et eller andet sted. 
Jeg vil selvfølgelig gerne have, at han ser mig som kvinde. Og det ved jeg, at han også 
gør, men at jeg kan egentlig godt lide at udfordre de der ting lidt.  Jeg skal sgu vise, hvad 
jeg kan ikk´? Det er sgu ikke kun mænd, der kan gøre det der. Jeg skulle aldrig overlade 
ham til at sætte nogle som helst ting op derhjemme hos mig, fordi det ville bare ikke gå 
særlig godt. Altså...  

Ellen 

01:17:56.6 Jeg tror bare, at det meget bekræfter det der med, at det er måden vi ser forskelligt på 
tingene, måden vi læser forskelligt i de her artikler, måden vi reagerer forskelligt på. Det 
kan ikke løses med en eller anden tal på, hvor mange... At det sådan, hvis du har lyst til at 
være sådan, så skal du være sådan. Og hvis du gerne vil være topleder, så skal du blive 
topleder. Hvis du gerne vil være hjemmegående mor, så skal du allermest have lov til det. 
Altså, det er det der med, at jeg tror ikke, at der er nogle politikere, der kan sidde og sige 
"Så! Nu skal du lige finde 50% eller hvad det nu måtte være, og de skal de her, for de skal 
det her, for det synes vi, kunne være flot på et eller andet verdensbillede, eller en anden 
WHO-et eller andet, hvad ved jeg. Der siger noget om kvinder på arbejdsmarkedet". Jeg 
synes, at på en eller anden måde, så bliver det meget sådan, vi skal faktisk ikke længere 

Minna 
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tage en beslutning om, hvad vi vil... Det skal kvoter og alt muligt fortælle os. Lad det 
være drevet af, at vi ser forskelligt på tingene og vi er forskellige. Vores hjerner er 
forskellige, og også kvinder imellem, og mænd og kvinder imellem.  

01:18:57.3 Og mænd imellem.  Ellen 

01:18:59.0 Og mænd imellem, og al det der. Hvis der er mænd, der vil være topledere, så go for it! 
Hvis der er kvinder, der vil være det, så go for it! Hvis vi kan supportere det med nogle 
forskellige systemer nedenunder, så go for it. Og så skal medierne prøve at køre lidt mere 
leverpostej.  

Minna 

01:19:14.6 (der grines) Alle 

01:19:16.2 Er der nogle af jer, der brænder inde med noget? Ellers så tror jeg så småt vi er ved at 
være ved vejs ende.  

Moderator 

01:19:20.6 Nej? Observatør 
(Jacqueline) 

01:19:31.8 Jo, jeg har faktisk en lille ting. Det var noget, jeg skulle huske at sige før, men så 
snakkede vi om noget andet. Øhm, min chef har de sidste uger hold ansættelsessamtaler 
for at ansætte en, der skal overtage på min stilling. Som vi allerede finder nu, jeg skal 
have stillingen indtil juli måned, så vi har noget overlap. Så er der lige kontekst. Øhm, og 
der har han egentlig nok lidt en idé om, at skulle have en mandlig. Øh, kollega hedder det 
vist nok... For hende, der har siddet i stillingen før mig, var en lyshåret pige fra start 
90'erne og læste cand.merc på CBS. Jeg er en lyshåret pige, start 90'erne, der læser 
cand.merc på CBS. Så han havde ligesom en eller anden idé om, at nu skal jeg ud af den 
her, øhm... Og så fik han så... Vi har sådan et ansættelsesbureau, der sender et par stykker 
den anden vej. Der var så 4 piger, han har fået til samtale. 3 lyshårede og én mørkhåret. 
Så kan han lære det. Men øhm... Men den ene pige der, hun havde ikke puttet noget 
billede på sit CV. Og det afhang af det der med det, vi snakkede om før med anonyme 
ansøgere. og det var faktisk sjovt, for jeg kan huske, da vi sad og kiggede på de der, og 
vores første tanke den var: "Okay, hvad er der galt med hende, siden hun ikke har billede 
på?" Fordi de tre andre piger havde nydelige billeder, hvor man ligesom kunne se, at... Og 
vi har så valgt at ansætte hende, der ikke var lyshåret, ikke havde billede på CV'et, fordi 
hun bare var stjernedygtig, da hun kom ind til samtalen. Men jeg sad bare og tænkte på 
det, da vi snakkede om før, at hvis man skal lave de der anonymiserede jobansøgninger, 
så bliver alle nødt til at gøre det. Fordi når man sidder med det, så har du nogle med 
billeder på, og så har du en uden, og din første tanke er, at der er noget galt. Altså du 
tænker ikke, at det er en lige fod. Så hvis man skulle lave det, så skulle den lige præcis 
være systematiseret på en eller anden måde, fordi ja... Vil have en negativ effekt.  

Elisabeth 

01:21:16.1 Det er bare rigtig svært at gå i den retning, fordi man er gået over i en retning, der hedder 
videoansøgninger nu, ikk´? Dels nok pga. medier, ikk´? Men da jeg skulle søge min 
stilling for 1,5 år siden, der skulle vi lægge en 2 minutters video med. De sparer en 
screeningsproces ved at folk de sender en video. For det første, når du beder folk om at 
lave en videoansøgning, så fjerner du den del, som ikke gider det nok. Så allerede der 
reducerer du mængden af ansøgninger, du skal igennem. For alle dem, der ikke gider... 
De gad måske godt sende en papiransøgning, men de gider ikke lave en video. Så at 

Minna 
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skulle gå tilbage, lad os sige, til papir, elektronisk papirformat, uden billeder på... Når 
man nu faktisk kan gå ind i et setup, hvor man nærmest allerede har givet præsentationen 
af sig selv. Hvor jeg egentlig tror, at allerede der, så oplever man nok også, jeg ved godt, 
det ikke er 'begge-vejs-kemi', men der er noget med, at du ser en person, og du opfatter 
den. Og der tror jeg måske, at vi kvinder jo faktisk kan have en fordel, hvis vi kører 
videoansøgninger. For så kan vi jo allerede der fremstå som de stærke individer og 
dygtige, vi er. Altså, så det er jo sådan lidt... At enten så skal det være den der, eller også 
skal det være papir uden billede på, ikk´? Fordi så er man på en eller anden måde 
ligeværdig. Så kigger man ikke bare blot på et papir, et køn og en alder og et pænt 
billede.  

01:22:44.5 True that.  Ingeborg 

01:22:46.2 Ja, jeg ved ikke. Det er jo bare, når man først er gået den vej, så er det nok svært at gå 
tilbage.  

Minna 

01:22:51.1 Der tror jeg bare, så der er en fordel i, at man sender en video, som du selv siger.  Ellen 

01:22:53.3 Det tror jeg da også.  Minna 

01:22:53.3 Fordi så viser man ligesom hvem man. Fordi jeg tror personligt, er jeg måske ikke den 
bedste til ligesom at sælge mig selv på papir, men jeg ved, at jeg kan som oftest er god 
face-to-face med en ansætter, ikk´? Så... Ja, enten eller, et eller andet sted.  

Ellen 

01:23:07.4 Men de siger jo også: "Skal du søge job osv., så ring og spørg ind til jobbet og sådan 
noget". Så har man jo allerede der trådt et skridt nærmere, fordi du faktisk har skabt en 
relation ved at tale med den, der potentielt skal ansætte dig. Så man kan jo også som 
kvinde gøre en masse ting for at i betragtning og fjerne, hvad skal man sige, det fokus 
man måske lidt sætter på, at man er en kvinde i den fødedygtige alder, og alle mulige 
ting. Så på den måde kan man måske gøre ret meget selv, som du også sagde. Måske skal 
vi kigge indad, hvad er det, man gør, som vi kunne lære af. I stedet for at se det som "De 
gør noget, som vi ikke gør. Så er det også dem, der er nederen"-agtigt. At man måske 
godt kan gøre noget.  

Minna 

01:23:49.9 Altså det er i hvert fald noget man selv kunne gøre i morgen.  Elisabeth 

01:23:52.2 Ja, lige præcis.  Minna 

01:23:52.2 Og selvfølgelig skal man også have ændret på nogle af de her andre ting, men det bliver 
bare nødt til at blive sådan arbejdet på fra flere vinkler af.  

Elisabeth 

01:23:57.6 Ja, og så kan man sige, at på den måde arbejder man jo mod et bias, som alle har: At 
mænd er bedre ledere end kvinder. Så den kunne man jo prøve og sådan tweake den lidt. 
For jeg tror ikke, vi kan fjerne den, men jeg tror godt man kan skubbe lidt til den, 
måske...  

Minna 

01:24:11.5 Perfekt. Observatør 
(Jacqueline) 

01:24:16.3 Tusind tak for jeres inputs.  Moderator  
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Bilag 3 - Frames i praksis  

Artikel 1: Biologi framed som en begrænsning 

 

Kvindelig topleder: Anerkend forskellene, for 
de er der 

 
Marianne Dahl Steensen, adm. direktør for Microsoft Danmark 
 
 
Mænd og kvinder er fundamentalt forskellige. Jeg er godt klar over, at det er et statement, som gør mig 

upopulær, men det er trods alt fakta. Vi har forskellige hjerner, og kvinder lever længere end mænd gør. 

Mænd interesserer sig psykologisk set mest for ting og systemer, hvor kvinder omvendt mest interesserer sig 

for mennesker og følelser. Det forklarer, hvorfor vi prioriterer og vælger forskelligt. Det vil vi altid gøre. 

 

I Danmark har vi historisk set været frontløber for ligestilling mellem kønnene. På områder som obligatorisk 

skolegang for begge køn, kvinders valgret og betalt forældreorlov, er Danmark gået forrest. Vi kan bryste os 

af kvindernes høje deltagelse på arbejdsmarkedet og på de videregående uddannelser. Det skal vi være stolte 
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over, og vi skal blive ved med at kæmpe for ligestillingen. Når det så er sagt, må vi også anerkende, at vi er 

dygtige til forskellige ting - både på det personlige og individuelle plan, men også det biologiske.  

 

Dette er ikke ment som et angreb på det ene frem for det andet køn - kvinder er hverken bedre eller dårligere 

end mænd og vice versa, men vi er nu engang forskellige. Vi kan fx ikke lave om på det faktum, at der er 

kvinderne, som føder børn - sådan er det fra naturens side indrettet, og dette kan og bør vi ikke ændre på. 

Kvinder tager sig af børnene og selvom far også i højere grad tager ansvar i opdragelsen, bidrager mor og far 

med forskellige ting, hvilket er med til at skabe et velfungerende individ.  

 

Denne forskel findes dermed også, når vi taler om mænd og kvinders rolle på ledelsesgangene - her er der 

forskel, ligesom der biologisk er forskel. Det er et velkendt faktum at ledelsesgangene generelt domineres af 

mænd og stort set alle topposterne er besat af mænd. Hvorfor samfundet ser således ud, er der et hav af 

teorier om, men jeg tror, at det i det store hele handler om kønsbetingede prioriteringer. Den kvindelige 

vægtning af balance og fritid forklarer, hvorfor der - trods matriarkalske kvindekvoter mm. - er meget få 

kvindelige topledere, præsidenter og nobelprismodtagere. Disse prestigiøse poster besættes mest af 

myreflittige, magthungrende mænd, som opgiver familieliv og fritid i den nådesløse kamp om stjernestatus. 

De færreste kvinder gør som mig og vælger en så hektisk livsstil. Jeg selv er klatret hele vejen til tops som 

direktør for Microsoft Danmark, men det har været på bekostning af dyrebar tid med mine børn. Det er et 

valg, jeg har truffet, men som jeg erkender, i den grad er atypisk for mine medsøstre.  

 

Er der i grunden principielt noget til hinder for, at velkendte påstande om diverse kønsforskelle evt. kunne 

være sande, som for eksempel at mænd mest er til præstationer, mens kvinder er mest til relationer - at mænd 

hellere søger udfordringerne, mens kvinder hellere søger trygheden - at kvinder gennemgående er de bedste 

forvaltere, mens mænd er de bedste til at opsøge og tilvejebringe ressourcer - at kønnenes forskellighed på 

udmærket vis kan ses at supplere hinanden? Mon ikke det alt i alt vil tjene menneskeheden bedst at vælge så 

vidt muligt at følge vores natur, frem for en tilfældig påtvungen social konstruktion? 
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Artikel 2: Biologi framed som en mulighed 

 

Kvindelig topleder: Anerkend forskellene, for 
de er der 

 
Marianne Dahl Steensen, adm. direktør for Microsoft Danmark 

 
 
Flere kvinder skal til tops. Hvorfor? Fordi hele præmissen for ligestilling er, at begge køn bidrager og kun, 

hvis begge køn er med, opnås resultater som begge køn kan spejle sig i.  

 

Jeg mener, at jo større diversitet, der er, des bedre. Jeg tror på, at kvinder nogle gange har en anden vinkel, 

end mændene har, og jeg tror, det giver et bedre samarbejdsklima, hvis man er en blandet flok. Men vi skal 

turde anerkende de forskelle, som vi ved er der. Kvinder har en mere veludviklet bro mellem højre og venstre 

hjernehalvdel, der er med til at give dem bedre sociale evner og hukommelse, hvilket styrker multitasking, 

imens at forbindelserne mellem front- og bagregionerne i mænds hjerner er med til at give bedre opfattelse 

og koordinerede handlinger. Så vi er forskellige, lad os lige slå det fast. Men det betyder ikke, at kvinder er 

dårligere ledere. Det er jeg selv et levende eksempel på.  
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Der, hvor vi virkelig kan se forskellen, er, når vi gætter på, hvem der bliver udpeget til den næste direktør i 

Danske Bank efter Thomas Borgen. Vi gætter sjældent på en kvinde. Når vi hører ordet 'chef', associerer vi 

mest af alt til en mand. Kvinder indgår ikke i det spil, og måske byder mange kvinder ikke ind af den grund. 

 

Det er vigtigt for mig at understrege, at mandlige topledere selvsagt også kan formidle følelser og multitaske, 

ligesom kvindelige topledere også kan være handlekraftige og dominerende. Men hvis vi i Danmark vil opnå 

en 50/50 fordeling mellem mænd og kvinder i bestyrelserne, eksempelvis gennem kønskvoter, så synes jeg, 

at vi samtidig bør begynde at italesætte og bruge den forskellighed. Og her taler jeg om den forskellighed, 

der bunder i, at mænd og kvinder har forskellige livserfaringer. De biologiske livsfaser betyder simpelthen, at 

vi tænker og oplever forskelligt. Bredt set er kvinder nok bedre til dels at lytte og samarbejde, og hvis 

medarbejdere, arbejdsgrupper og teams har den rette sammensætning af både køn, alder og baggrund, så 

kommer der også de bedste resultater.  

 

Jeg har muligvis valgt en vej, jeg fra biologiens og samfundets side ikke var prædefineret til at vælge og 

derfor vækker mere opmærksomhed. Men hvis jeg kan bruge min kvindelighed til at komme fremad, indtil 

der bliver rykket på de tidlige institutionelle strukturer, hvor uligheden efter min mening opstår, jamen så 

spiller jeg gerne kvindekortet en gang til. 
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Bilag 4 – Nvivo overbliksrapporter 
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