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Abstract 
 
The paper explores how discourses about women in top management are constructed and how 

discursive struggle is reflected in actors and opinion leaders’ articulations about the subject. Firstly, 

this implies exploring which themes are most dominating in empirical evidence and how these are 

articulated. Secondly, the paper analyses which discursive resources the actors draw upon and 

which perceived versions of the reality they present. Thirdly, the verbalisation of social groups 

about the subject women in top management are analysed in terms of geographic and social 

perceived communities. Fourthly, the field of tension between structure and individual, society and 

actors, is analysed. This entails focusing on how discursive struggle about women in top 

management play out. Fifthly, this paper examines how governmentality from Foucault can provide 

knowledge of how actors achieve influence during a workday. 

 

A discourse analysis is conducted based on articulations from eleven in-depth interviews with 

people in top management positions, opinion leaders and experts. Laclau and Mouffe’s (1985) 

theory is the foundation of our discourse analysis and the theory is supplied with Bom’s (2015) 

methodological instructions, which draws upon Potter and Wetherell’s contribution to the discourse 

analysis. Foucault's definition on power, specifically the term governmentality, is also applied 

separately in order to investigate thoroughly how power is produced and reproduced in this context. 

Alan Bryman's (2012) thematic approach serves as overall guidance for structuring the empirical 

evidence and Sara J. Tracy’s (2013) guidance on coding is applied, which serves as the foundation 

for discovering five core themes. 

 

Coding and analysis of the empirical evidence show the following five themes as most dominant: 

‘the debate’, ‘family life’, ‘politics’, ‘research’ and ‘our common problem’. Analysis of each core 

theme reveals construction of different discourses about the overall subject women in top 

management. Overall, three different discourses about the subject women in leadership are formed: 

the discourse based on voluntariness, the discourse where status quo is considered fine and the last 

discourse where political regulation is wanted. The informants either speak into or against the two 

discourses about voluntariness or regulation, the last discourse is articulated, but not drawn upon by 

any informant. This shows that all eleven actors consider that few female top managers on the 

Danish labour market is a social problem. The informants have just different perceptions of how 

this problem should be dealt with. 
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The analysis shows that ‘the debate’ about women in top management is narrow-minded, 

unprofessional, effectless, lacks facts, consists of few contributing actors and antipoles. The 

informants are dissatisfied how the debate about the subject is carried out and wish it to be more 

factual oriented and acknowledged as a common social problem. Our preliminary presumption 

about the debate being unprofessional and subjective is consequently confirmed. ‘Family life’ is 

described as a struggle between having a successful career as top manager and a well-functioning 

family life, especially for female top managers. Stereotypical perceptions of how the family life 

should be structured are articulated. The informants draw upon research during the interviews and 

find it crucial to include research more when discussing women in top management. The informants 

find political efforts criticisable. The struggle of the voluntariness discourse and the regulation 

discourse is present, since informants voice their opinions about quotas and maternity leave. ‘Our 

common problem’ is verbalized by informants being dissatisfied with the current state of the debate. 

This core theme therefore consists of what the debate is not, but how the informants think the 

debate should be. The lack of and need of good role models is especially verbalized here. 

Foucault’s theoretical contribution illustrates how actors have opportunities for empowerment by 

focusing on achieving influence and having a perception of power as something that is produced 

and reproduced by everyone. 

 

This paper covers how discourses about women in top management are constructed, which is 

illustrated by the five core themes. Foucault's power perception can possibly contribute to a more 

proactive mindset for actors who want to climb the hierarchy in organisations. Lastly, the subject 

women in Danish top management raise different opinions and is therefore subject to discursive 

struggle. 
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Tak 
 
Vi vil gerne takke alle vores informanter som har stillet op til interviews, dette speciale ville ikke 

kunne været foretaget uden alle jer og jeres gode betragtninger. Dette betyder at Louise Sparf, 

Thomas Thune Andersen, Anja Monrad, Niels Ploug, Mette Fjord Sørensen, Susanne Nørgaard, 

Morten Ballisager, Bodil Ismiris Nordestgaard, Mette Østergaard, Dion Sørensen og Jakob Stengel 

skal have en særlig stor tak for jeres medvirken. Vi har været privilegerede at kunne foretage en 

analyse ud fra erfaringer fra hele elleve indflydelsesrige erhvervsfolk, der dagligt beskæftiger sig 

med ledelse. Det skal I have stor tak for.  

 

Josefine Emilie Folmann Hansen skal også have tak for assistance i den grafiske proces. Uden din 

hjælp ville modellerne ikke have været de samme, og stået knapt så skarpt. Det skal du have tak for. 

 

Vi vil også gerne takke vores familier for at bære over med os i denne lange periode, hvor specialet 

har stået på. Uden jeres støtte og overbærenhed, fra startskuddet lød i august 2018, kunne vi ikke 

have klaret den. Det skal I have tak for.  

 

Slutteligt vil vi gerne takke vores vejleder Helle Bro for kunne se værdien i, at vi ville skrive om 

kvinder i dansk topledelse helt fra vores første møde. Der er delte meninger om emnet, og heldigvis 

var du fra begyndelsen enig med os i, at emnet både er relevant og ikke mindst vigtigt at dykke ned 

i. Tak for de mange gode råd og altid konstruktiv sparring. Det har været lærerigt at have en 

kvindelig rollemodel vi kan spejle os i. Du skal have stor tak for samarbejdet. 
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Indledning 
 
Emnet i dette speciale er kvinder i dansk topledelse, og indledningsvis fokuseres der på, hvorfor 

dette emne er relevant. Loven om måltal og politik for kønsmæssig sammensætning blev indført i 

december 2012, men på trods af dette er der stadig en overrepræsentation af mænd i ledelse 

(Erhvervsstyrelsen, 2019). Ifølge Konsulenthuset Ballisagers årlige undersøgelse af 2018 fremgår 

det, at 74% af ledere er mænd, hvorimod 26% er kvinder i både store og små private og offentlige 

virksomheder. Hvis man udelukkende ser på større private virksomheder, er den kvindelige 

ledelsesandel på 12% (Årlig rapport - Konsulenthuset Ballisager). På universiteterne er der til 

gengæld flest kvinder, der tager en lang videregående uddannelse, og ifølge Danmarks Statistiks 

nyeste tal var 56% af pladserne i 2017 besat af kvinder. Der er altså en interessant forskel mellem 

andelen af kvinder i ledelse kontra andelen af kvinder på de lange videregående uddannelser. Hvis 

man ser på hvordan Danmark klarer sig globalt, blev Danmark rangeret på en 38. plads i The Global 

Gender Gap Report 2018. Rangeringen var i subindekseringen Economic Participation And 

Opportunity, hvor Danmark rangerede efter de nordiske lande Norge, Sverige, Finland og Island. 

Sverige og Norge figurerede til sammenligning på henholdsvis 9.  og 11. pladsen. Rapporten 

konkluderer at denne indeksering belyser, at der stadig er kønsbiases på arbejdsmarkedet, og 

manglende tilstedeværelse af kvinder i direktionsposter er en af hovedbarrierene for at opnå kønslig 

økonomisk ligestilling. At Danmark er rangeret så relativt lavt på listen, giver en indikation om at 

der stadig kan arbejdes med eventuelle kønsbiases på arbejdsmarkedet for, at mænd og kvinder har 

lige mulighed for at avancere til direktionsgangene (The World Economic Forum; 2018). 

 

Derudover vurderes kvindelige ledere, ifølge Konsulenthuset Ballisager, til at være dygtigere ledere 

end deres mandlige kollegaer. I undersøgelse fra Ballisager blev der spurgt ind til, om 

virksomhedernes dygtigste leder er henholdsvis mand eller kvinde, hvortil 39% svarede at den 

dygtigste leder var kvinde til trods for, at disse kun sidder på 26% af lederposterne i de adspurgte 

virksomheder. Konsulenthuset konkluderer relativt set at kvinder performer bedre i lederstillinger 

end mænd (Årlig rapport - Konsulenthuset Ballisager). Dette vidner altså om, at der ligger et 

potentiale i at få flere kvinder ind i ledelse. 

 

Udnyttelsen af dette potentiale er imidlertid ikke ligetil, da der ifølge forsker Sara Louise Muhr fra 

Copenhagen Business School eksisterer stærke kønsstereotyper, og vi kan derfor ikke bedømme 

mennesker neutralt, men vi dømmer folk alt efter om de mænd eller kvinder. Denne irrationelle 
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beslutningstagen påvirker ifølge Muhrs forskning også rekrutteringsprocessen (Overgaard, 2019). 

Der er altså nogle stereotyper i spil, og i en undersøgelse foretaget af Holgersson (2013) var 

forventningerne til en ny managing director i et svensk firma, at personen skulle være en mand 

mellem 40 og 50 år gammel, have en uddannelses fra et prestigefyldt universitet, være i god fysisk 

form for at kunne arbejde 15 timer om dagen, heteroseksuel, kultiveret og gift (Holgersson, 2013; 

Mensi-Klarbach & Risberg, 2019). Studiet viser at der er en forudindtagethed om hvem en topleder 

helst skal være: en veluddannet mand med meget erfaring.  

 

Hvis en organisation omvendt er villig til at arbejde med disse kønsstereotyper for at opnå en 

inkluderende kultur, er der en lang række fordele at høste. De fordele en organisation kan opnå ved 

at arbejde med diversitet eksemplificeres hos virksomheden STARK. Siden 2016 har STARK 

arbejdet med diversitet, hvilket har resulteret i, at topledelsen i dag består af blandt andre de tre 

kvindelige ledere HR-direktør Lene Groth, Administrerende direktør Britta K. Stenholt og CFO 

Sisse Fjelsted Rasmussen. Dette har ifølge STARK resulteret i positive tal, bedre beslutninger, 

innovation og andre vinkler på diskussionerne i mødelokalerne (DI-Business, 2018). 

 

Alt i alt er emnet kvinder i dansk ledelse interessant, fordi vi bekender os til, at der er en række 

fordele ved at arbejde med diversitet i organisationer. Her er det vigtigt at pointere, at vores 

indgangsvinkel til specialet er socialkonstruktivistisk. Dette indebærer at vi ikke bekender os til at 

diversitet påvirker positivt i form af interne individuelle forskelle (køn, alder, etnicitet og 

uddannelsesbaggrund) blandt folk i en organisation, men at vi anser disse forskelle som noget der 

produceres og reproduceres i sociale sammenhæng (Mensi-Klarbach & Risberg, 2019). Inspireret af 

eksemplet fra STARK undersøges kvinder i dansk topledelse for at gøre problemfeltet i specialet så 

specifikt som muligt. Vi fornemmer, at der er mange forskellige holdninger til emnet, og derfor 

finder vi det interessant at foretage en diskursanalyse for at undersøge hvilke tendenser, tematikker 

og modsætninger, som går igen blandt meningsdannere og topledere, som er i berøring med emnet. 
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Problemformulering 
 
Specialet er båret på en nysgerrighed om, hvilke diskurser der dominerer og ikke dominerer i 

debatten om emnet kvinder i dansk topledelse. Tilgangen til specialet er baseret på en 

diskursanalyse, hvor meningsdannere og toplederes italesættelse af emnet undersøges og 

analyseres. Rationalet bag inddragelsen af meningsdannere og topledere er at analysere, hvilke 

aspekter der henholdsvis bliver draget på og ikke draget på i debatten om kvinder i dansk 

topledelse. Det handler altså om, at informanterne siger noget kvalificeret og meningsfuldt til os 

som forskere (Bom, 2015). 

 

I alt blev elleve eliteinterviews foretaget, hvor ti af dem havde en ligelig fordeling af mandlige og 

kvindelige topledere fra forskellige brancher for at sikre en bred afdækning af emnet. Det ellevte 

eliteinterview blev vinklet anderledes for at få en indikation om, hvordan debatten udfolder sig i et 

stort dansk mediehus og i medierne. 

 

Det er vigtigt at have in mente, at de elleve informanter både repræsenterer sig selv som 

meningsdannere, men også er repræsentanter for en virksomhed. I selve interviewsituationerne blev 

der lagt vægt på at det er aktørernes egne opfattelser og holdninger der er interessante, da det er 

emnet der er i fokus, og ud fra dette analyseres mønstre og modsætninger i artikulationerne. I bund 

og grund kan deres repræsentantskab for virksomheden, de arbejder for, ikke undgås, hvilket 

forventes og tages højde for i teorivalget (Bom, 2015). 

Analysetilgangen er struktureret ud fra Anne Klara Boms (2015) diskursanalysemodel og Foucaults 

magtbegreb for at analysere, hvordan diskurser om kvinder i dansk topledelse konstrueret ud fra 

informanternes italesættelser, og hvorledes magt kommer til udtryk i denne kontekst. Præmissen for 

denne tilgang er en kritisk stillingtagen til, hvilke diskurser der dominerer på bekostning af andre, 

og hvordan denne kamp udfolder sig. 
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Dette leder til følgende problemformulering og underspørgsmål: 

Hvordan konstrueres diskurserne om kvinder i dansk topledelse, og hvorledes kommer diskursiv 

kamp til udtryk på baggrund af aktører og meningsdanneres italesættelse af emnet? 

  

o   Med afsæt i empirien hvordan bliver de mest dominerende tematikker italesat? 

  

o   Hvilke diskursive ressourcer trækker aktørerne på i deres artikulationer, og hvilke versioner 

af virkeligheden fremstiller de? 

  

o   Hvordan bringes sociale grupper i spil i forhold til den flydende betegner ‘kvinder i dansk 

topledelse’ ud fra skala- og intersektionalitetsbegrebet? 

  

o   Hvad er på spil i spændingsfeltet mellem struktur og individ, og hvad er der på spil i 

diskursiv praksis i forhold til kvinder i dansk topledelse? 

  

o   Hvordan belyser Foucaults magtbegreb hvilke muligheder for selvstyring aktørerne 

anerkender? 

  

Afgrænsning 
 
Definition af topledelse 
 
I forståelsen af ledelse, trækkes der på Gail T. Fairhursts (2008) konkretisering. Hermed forstås 

ledelse som en proces af indflydelse og meningsdannelse blandt aktører (lederen) der fremsætter en 

opgave eller et mål, og det vil sige at ledelse er funderet i opgavefuldførelse. For det andet, 

karakteriseres ledelse ved inddragelsen af følgere eller observatører og ikke kun deres opfattelse, 

men også udfordring af, hvad ledelse indebærer (Alvesson & Spicer, 2011; Fairhurst, 2008). For det 

tredje, er indflydelse og meningsdannelse ikke kun reserveret lederen, men kan også udøves af 

andre aktører i organisationen. Indflydelse og meningsdannelse har altså en skiftende natur og kan 

distribueres blandt flere aktører (Fairhurst, 2008). 
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Med udgangspunkt i tidligere konkretisering af ledelse defineres topledelse i dette speciale som en 

meningsdannende proces, der udøves dagligt af flere forskellige aktører i større virksomheder. 

Informanterne varetager eller har varetaget en toppost i organisationer med over hundrede ansatte, 

og derfor er det denne kontekst, undersøgelsen hviler på. Vi anerkender, at det kunne have været 

interessant at inddrage bestyrelser i forhold til emnet, men dette speciales definition af topledelse 

indebærer det, man normalt ville definere som direktionen og dermed den daglige ledelse (Visma E-

conomics A/S, s.d.). Interessen er altså at analysere, hvilke diskurser der konstrueret af aktører, der 

har eller har haft daglig berøring med topledelse i danske organisationer. 

 

Det er vigtigt at have in mente, at den engelsksprogede litteratur skelner mellem management og 

leadership, hvor disse er forskellige, men også komplementære begreber. Begge er altså afgørende 

for, at man kan opnå succes i en øget kompleks og flygtig omverden. Management defineres 

generelt som en proces, der bruges til at opnå organisatoriske mål. Leadership defineres generelt 

som processen, hvor man influerer en gruppe af individer for at opnå fælles mål og dermed udvikle 

en vision. Både leadership og management indebærer at influere, arbejde med mennesker og 

arbejder for at opnå fælles mål. Begreberne overlapper, men er altså ikke det samme. I dette 

speciale er det derfor vigtigt at have in mente at sondringen ikke foretages på dansk, hvilket 

bevirker, at definitionen af ledelse i specialet både rummer betydningen fra management og 

leadership, da de er komplementære. Ifølge Wajdi (2017) har en velafbalanceret organisation et 

miks af leaders og managers, hvor managers sørger for at opretholde et velfungerende arbejdsmiljø, 

og leaders håndterer nye udfordringer og transformerer organisationer for at opnå 

konkurrencemæssige fordele (Wajdi, 2017). Da den videnskabsteoretiske indgangsvinkel til 

specialet er socialkonstruktivistisk, og der trækkes blandt andet på Potter & Wetherells begreb 

fortolkningsrepertoire, kan en leder altså både indtage positionen som manager i en situation og 

indtage positionen som leader i anden eller selv samme situation, da aktørerne via deres egen 

positionering og positioneringen af andre aktører enten understøtter eller udfordrer hinandens 

konstruktioner af verden. Topledelse i specialet inkluderer altså både, hvad der klassisk hører under 

begreberne management og leadership, da fleksibel og skiftende positionering indgår i teorivalget 

(Phillips, 2015). 

 

Slutteligt kan der stilles spørgsmålstegn ved denne skarpe opdeling mellem management og 

leadership, da de aktører, der udøver ledelse i en organisation, oftest har en formel position. Alle 
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informanterne i dette speciale har en højere formel position såsom afdelingsleder, administrerende 

direktør, vicedirektør, HR-direktør og bestyrelsesformand, hvilket medvirker til, at de i en eller 

anden grad skal indtage positionen som både manager og leader. Management er den faktor, som 

skaber det stabile arbejdsmiljø på arbejdspladsen, mens leadership indebærer at være nytænkende 

og arbejde innovativt (Alvesson & Spicer, 2011). 

 

Definition af diversitet 
 
Specialet opererer inden for feltet diversitet med fokus på parameteret køn, og derfor defineres 

termen i dette afsnit. Diversitet forstås som værende forskellighed i forhold til kategorier såsom 

køn, alder, etnicitet og uddannelsesbaggrund. Kategorisering er en del af den menneskelige aktivitet 

og en måde, hvorpå mennesker forstår verden. Diversitet betragtes som en social konstruktion, da 

dette speciale har fokus på social praksis og den mening, som køn tillægges i topledersammenhæng. 

Derudover handler diversitet også om, hvordan mennesker agerer i hverdagen ud fra, hvad vi 

tænker og bevidstheden om, hvordan vi tænker, hvilket indebærer at arbejde procesorienteret med 

diversitet for at opnå forandring i organisationer. Diversitet handler i højeste grad om mindset, og 

hvordan disse udfoldes og påvirkes i social praksis. I dette speciale vil køn dog ikke blive omtalt 

som en social kategori, men et parameter, da køn i dette speciale indgår som et afgørende parameter 

set i lyset af at de andre kategorier ikke inddrages (Mensi-Klarbach & Risberg, 2019; Kandola, 

2009). 

 

Vi fokuserer i specialet på parameteret køn, men vi kunne også have fokuseret på flere eller andre 

parametre såsom alder og uddannelsesbaggrund inden for diversitet (Mensi-Klarbach og Risberg, 

2019). Det ville havde bidraget med en anden indgangsvinkel til at undersøge forskellighed, men 

fokus på flere parametre ville havde været et bredt udgangspunkt, der ville indebære mere empiri og 

kodning af en større mængde empiri, for at opnå den tekstnærhed som diskursanalysen kræver. 

Valget om at afgrænse ud fra parameteret køn beror på vores interesse for emnet kvinder i dansk 

topledelse, da vi i researchprocessen fik en fornemmelse af, at det er et emne, hvor der er meget på 

spil, hvilket bevirker, at diskursanalysens fokus på diskursiv kamp harmonerer med denne 

afgrænsning. 

 

Indledningsvis havde vi en ide om, at der var behov for at interviewe omkring ti informanter for at 

sikre en bred repræsentation af mænd og kvinder. Hertil brugte vi Tanggaard & Brinkmanns (2010) 
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rettesnor om, at når man i empiriindsamlingen oplever, at yderligere interviews ikke giver flere 

oplysninger, har man nået et mætningspunkt. Dette mætningspunkt indtraf i empiriindsamlingen i 

løbet af de sidste interviews, og vi blev bekræftet i at stoppe ved det ellevte interview, da vi på 

daværende tidspunkt vurderede at tilpas mange oplysninger gik igen. Derfor er de elleve interviews 

fyldestgørende i forhold til at analysere mønstre og modsætninger ud fra diskursanalysen 

(Tanggaard & Brinkmann, 2010). 

 

Teoriafsnit 
 
Den teoretiske indgangsvinkel til specialet er baseret på socialkonstruktivismens diskursanalyse, 

hvor henholdsvis diskursteorien fra Laclau & Mouffe, Potter & Wetherells begreb 

fortolkningsrepertoire, Foucaults magtbegreb og Anne Klara Boms (2015) model bliver inddraget. 

Disse teorier anvendes for at analysere diskursiv kamp, hvilke positioner informanterne indtager i 

forhold til emnet, spændingsfeltet mellem individ og struktur, og hvordan magt produceres og 

reproduceres i forhold til emnet kvinder i dansk topledelse (Collin, 2009; Laclau & Mouffe, 2014; 

Potter & Wetherell, 1992; Foucault, 2009, 1980; Bom, 2015). For det første harmonerer 

diskursteoriens indgangsvinkel fra Laclau & Mouffe med emnet kvinder i dansk topledelse, da 

underliggende for diskursteorien er begreber hegemoni og antagonisme, hvor diskurserne kæmper 

om at dominere. Emnet er derfor relevant at analysere ud fra Laclau & Mouffes ontologiske 

udgangspunkt, da vi i researchprocessen fik en fornemmelse af, at det er et emne, hvor der er meget 

på spil og mange holdninger, hvilket bevirker, at diskursteoriens fokus harmonerer med dette. At 

drage på Boms (2015) som overordnet fremgangsmåde i analysen, er yderligere en fordel, da denne 

tager højde for dualismen mellem agent og struktur, hvor struktur og individuel agens betragtes som 

sammenhængende og relationelle (Egholm, 2014). Det vil altså sige at kombinationen af Laclau & 

Mouffes tilgang, hvor diskurserne og det strukturelle er i fokus, og Potter & Wetherells tilgang, 

hvor individet i form af fortolkningsrepertoire er i fokus, styrker hinanden. 

Slutteligt bidrager disse teorier til at besvare problemformuleringen, da Laclau & Mouffes teori 

bidrager til at analysere, hvordan diskurserne konstrueres på baggrund af informanternes udtalelser, 

Potter & Wetherell bidrager til at belyse selve italesættelserne, og Foucaults magtbegreb og de 

tidligere nævnte teorier bidrager alle til at analysere den diskursive kamp, som kommer til udtryk på 

baggrund af aktører og meningsdanneres italesættelse af emnet. 
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Metateorien for specialet er funderet i diskursteorien fra Laclau & Mouffe, da det ontologiske og 

epistemologiske udgangspunkt for specialet er funderet i diskursteorien, og dermed er vores 

verdenssyn som forskere, og hvordan vi erkender denne, baseret på diskursteorien. Derudover 

bygger tilgangen til diskursanalysen på formodningen om, at det beriger diskursanalysen at 

oversætte dominerende begreber fra andre tilgange, sådan at de kan fungere som en del af den 

diskursanalytiske metode. Det er altså en styrke at kombinere klassiske diskursanalytiske begreber 

med begreber fra andre tilgange, hvilket er derfor dette speciale tager sit ontologiske udgangspunkt 

i diskursteorien Laclau & Mouffes og kombinerer teorien med begrebet fortolkningsrepertoire fra 

Potter & Wetherell diskurspsykologi, skalabegrebet og intersektionalitet (Bom, 2015; Phillips, 

2015). Denne nysgerrighed beror på en formodning om, at debatten omkring kvinder i dansk 

topledelse er usaglig, og derfor er der et ønske om at gå i dybden med, hvilke diskurser der bliver 

konstrueret i forhold til emnet, samt hvordan det italesættes af personer, der opererer inden for feltet 

topledelse i Danmark. 

 

Socialkonstruktivismen 
 
I dette afsnit vil der blive gennemgået hvilket socialkonstruktivistisk paradigme, vi som forskere 

bekender os til, og hvordan konstruktionsprocessen belyser den grundlæggende 

socialkonstruktivistiske præmis om, at aktører kan have forskellige verdensbilleder, og at disse 

indgår i konstant kamp om, hvilke der vinder indpas i den sociale virkelighed (Nygaard, 2007, 

Collin, 2009; Bom, 2015; Abnor & Bjerke, 2009). Alle informanter er aktører, fordi de kan 

producere og ikke kun reproducere diskurser, og derfor er de magtfulde og udviser agens. 

 

Det erkendelsesteoretiske paradigme om den sociale virkelighed 
 
Socialkonstruktivismen er ikke entydig, og der findes forskellige paradigmer inden for denne 

(Nygaard, 2007). Med afsæt i Collins (2009) teoretisering af de fire hovedtyper af 

socialkonstruktivistiske paradigmer, forfølges det erkendelsesteoretiske paradigme om den sociale 

virkelighed. De fire paradigmer klassificeres af Collin ud fra, om man antager, at viden om 

virkeligheden er en konstruktion, eller om man antager, at virkeligheden i sig selv er en 

konstruktion. Den første opfattelse hører til den erkendelsesteoretiske konstruktivisme, og den 

anden til den ontologiske konstruktivisme. Derudover sondres der mellem, om der er tale om en 

fysisk virkelighed eller en social virkelighed (Collin, 2009; Nygaard, 2007). 
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Det erkendelsesteoretiske paradigme om den sociale virkelighed er indgangsvinklen til dette 

speciale, da Laclau & Mouffe anerkender, at den fysiske virkelighed eksisterer, men de lægger vægt 

på, at vi ikke kan tale om hændelser uden at gøre dem diskursive (Bom, 2015). Laclau & Mouffe 

(1985) skelner i følgende citat mellem fysiske hændelser og hvilken social mening, disse hændelser 

tillægges: “An earthquake or a falling brick is an event that certainly exists, in the sense that it 

occurs here and now, independently of my will. But whether their specificity as objects is 

constructed in terms of ‘natural phenomena’ or ‘expressions of the wrath of God’, depends upon 

the structuring of a discourse field.” (s. 94). Fokus er altså ikke på selve hændelsen såsom et 

jordskælv eller en faldende mursten, men fokus er på hvordan hændelsen bliver italesat diskursivt, 

og hvilken mening den tillægges. I forhold til kvinder i dansk topledelse, er vi altså ikke i tvivl om 

at der eksisterer en fysisk virkelighed, men fokus for os er altså den viden om emnet, kvinder i 

dansk topledelse, der skabes gennem vores interaktion og forhandling med informanterne (Nygaard, 

2007). 

 

I det erkendelsesteoretiske paradigme er den sociale virkelighed en konstruktion, som ikke er en 

afspejling af virkeligheden, men er skabt i forhandling med andre individer (Nygaard, 2007). Viden 

kan altså ikke ses som en spejling af virkeligheden, fordi denne viden er med til at konstruere den 

samfundsmæssige virkelighed. Sproget sætter rammerne for de tanker, der tænkes, og hvilke sociale 

praksisser der realiseres, men grænserne for disse er dynamiske og er genstand for omfortolkning 

og forhandling (Collin, 2009). Det er netop her, der kan trækkes en parallel til begrebet hegemoni, 

da en diskurs opnår hegemoni ved, at den forekommer som en naturlighed og synes umulig at sætte 

spørgsmålstegn ved (Bom, 2015). 

 

I forhold til Foucault og hans magtbegreb, kan han både repræsentere den erkendelsesteoretiske og 

ontologiske socialkonstruktivisme, når den sociale virkelighed anses som en konstruktion (Collin, 

2009). Foucault har aldrig formuleret erkendelsesteori eller metafysik, men alle diskursteoretiske 

tilgange trækker på Foucaults magtbegreb, og dette medvirker til, at magtbegrebet kan drages på 

inden for det erkendelsesteoretiske paradigme (jf. Diskursanalysen). 

 

Alt i alt findes der altså ontologisk en virkelighed uden for sproget, men fokus er, at mennesker 

udtrykker sig og skaber mening om den verden, de lever i, gennem sproget. Denne 
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meningsdannelse kan ikke finde sted uden sproget. Derfor er indgangsvinklen til specialet, hvordan 

mennesker gennem sproget tillægger emnet kvinder i dansk topledelse betydning, hvilket sætter 

rammen for diskursanalysen (Bom, 2015). 

 

Konstruktionsprocessen 
 
Med afsæt i Nygaards konkretisering af Berger & Luckmanns (1972) videnssociologiske afhandling 

antages det, at den sociale virkelighed om kvinder i dansk topledelse ikke er ens for de 11 

informanter. Den sociale virkelighed, der undersøges her, kan ikke udtrykke en endegyldig sand 

viden om emnet, da denne virkelighed er socialt konstrueret. Det er her, hvor sproget og begreber 

om kvinder i dansk topledelse er påvirket af sociale og subjektive elementer og bliver et resultat af 

vores og informanternes erkendelse af denne og påvirkningen af selve virkeligheden. Der sondres 

mellem to virkelighedsopfattelser, den subjektive og den objektive, hvor den primære empiri, de 11 

eliteinterviews, der drages på i dette speciale, tager udgangspunkt i en subjektiv 

virkelighedsopfattelse, da den subjektive opfattelse er i relation til det enkelte individ, og den 

objektive opstår, når individer interagerer med hinanden. Det ville have været den objektive 

virkelighed, der blev skabt, hvis den metodiske tilgang havde været at afholde 

fokusgruppeinterviews. Den objektive virkelighed kommer dog også indirekte til udtryk i specialet, 

da informanterne interagerer i sociale sammenhænge i den virksomhed, de arbejder i, og eksternt, 

da nogle af disse også fungerer som meningsdannere inden for emnet kvinder i dansk topledelse 

(Nygaard, 2007; jf. Præsentation af informanterne). 

 

For at forstå hvordan forskellige verdensbilleder bliver konstrueret, inddrages 

konstruktionsprocessen fra Arbnor & Bjerke (2009), som kan belyse, hvordan og hvorfor særlige 

verdensbilleder skabes. Processen tager udgangspunkt i the actor view, der antager, at den sociale 

virkelighed består af interaktion mellem vores egen erfaringer og den struktur af erfaringer, vi har 

skabt med andre over tid (Arbnor & Bjerke, 2009). Når individer interagerer, skabes der med 

udgangspunkt i den proces sociale institutioner, hvilket eksempelvis kan være sociale roller, 

kulturer og regler (Nygaard, 2007). Konstruktionsprocessen er altså relevant at inddrage, da den er 

grundlæggende for socialkonstruktivismen og beskriver den kamp, der opstår ud fra 

uoverensstemmelser. 
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Konstruktionsprocessen består af de fire processer subjektificering, eksternalisering, objektivering 

og internalisering og legitimering. Processen, hvor vi skaber vores egne erfaringer, hedder 

subjektificering. Denne erfaring kan blive eksternaliseret gennem sproget og dermed eksternt 

tilgængeligt. Det er i denne proces, vi skaber den omliggende virkelighed. Når en eksternalisering 

opnår objektificering, bliver det en typificering. En typificering er en objektiv signifikant struktur, 

der er relateret til vores måde at tillægge betegnelser og forskellige forståelser af mennesker og ting 

omkring os. For eksempel kan en typificering være en feminist eller en topleder, og vi forventer, at 

hvad der er blevet typificeret, overfører sig i henhold til forståelsen af dette eller denne gennem 

typificeringen. Typificeringer bliver først fuldstændig objektiv, når den har gennemgået den sidste 

proces, internalisering og legitimering. I den sidste proces bliver vi medlemmer af samfundet, da vi 

ikke er født som medlemmer, men bliver internaliseret til dette (Arbnor & Bjerke, 2009). 

Internalisering handler her om, at individer overtager verdensbilleder, som andre har skabt, og det 

bliver dermed deres eget, og en institution opstår her ved, at individer er fælles om at typificere 

sammen handlemønstre (Nygaard, 2007). Alle processerne virker simultant på alle niveauer af den 

sociale orden og kan derfor ikke anvendes enkeltvis ude af kontekst. I konstruktionsprocessen er der 

kamp i form af uoverensstemmelser, og processen åbner dermed op for forandring af 

kategoriseringer og betydninger, hvilket stemmer overens med, at fokus i dette speciale er diskursiv 

kamp (Arbnor & Bjerke, 2009; Engholm, 2014; jf. Diskursanalysen). Begreber fra 

konstruktionsprocessen vil ikke direkte blive anvendt i analysen, men disse inddrages for 

grundlæggende forståelse af, hvornår noget i sproget opnår objektiv status, hvilket trækker en 

direkte parallel med Laclau & Mouffes definition af en objektiveret diskurs, som fremgår som en 

selvfølgelighed (jf. Laclau & Mouffes nøglebegreber). 

 

Diskursanalysen 
 
Diskursanalysen tager udgangspunkt i, at sproget og talen aldrig er neutral, hvilket trækker på det 

faktum, at diskursanalysen beskæftiger sig med den sociale virkelighed, og hvordan ting og 

fænomener tillægges mening (Engholm, 2014; jf. Det erkendelsesteoretiske paradigme om den 

sociale virkelighed). Der er tre overordnede grene inden for diskursanalysen: Faircloughs kritiske 

diskursanalyse, Laclau & Mouffes diskursteori og Potter & Wetherells diskurspsykologi (Phillips, 

2015). Alle tre tilgange er socialkonstruktivistisk forankret, og der findes dermed både ligheder og 

forskelligheder på tværs af grenene (Phillips & Jørgensen, 2002; Phillips, 2015). Disse ligheder og 
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forskelligheder vil gennemgås for at skitsere, hvad denne opgave henholdsvis trækker og ikke 

trækker på teoretisk. 

 

For det første er alle diskursteoretiske tilgange enige om, at diskurser er konstruerende kræfter i 

konstruktionen af virkeligheden. Måden, vi taler på, organiseres i diskurser, som skaber 

repræsentationer af virkeligheden. Disse repræsentationer er ikke direkte spejlinger af den 

eksisterende virkelighed, tværtimod er repræsentationen med til at skabe virkeligheden, hvor viden 

og identiteter hører under. Denne opgave bygger altså på en teoretisk og empirisk interesse for, 

hvordan diskurser om kvinder i dansk topledelse skaber viden, identiteter og sociale relationer 

(Phillips, 2015). 

 

For det andet tager diskurser strukturelt en fast form, der samtidig er kontekstafhængig og 

omskiftelig. Dette syn på diskurser bygger på Foucaults (1972) teoretisering af en diskurs: “We 

shall call discourse a group of statements in so far as they belong to the same discourse formation 

[...] it is made up of a limited number of statements for which a group of conditions of existence can 

be defined” (Foucault, 1972, s. 117). Foucaults teoretisering af en diskurs følger her den 

socialkonstruktivistiske præmis, at viden ikke afspejler virkeligheden, men er en social, kulturel og 

historisk specifik størrelse, og dermed er sandheden en diskursiv konstruktion (Phillips, 2015). 

 

For det tredje har de diskursanalytiske tilgange til fælles, at de alle tilslutter sig den 

poststrukturalistiske præmis om, at der ikke er tale om ét betydningssystem, men at betydning 

skifter fra diskurs til diskurs (Phillips, 2015). 

 

For det fjerde trækker alle socialkonstruktivistiske diskursteoretiske tilgange på Foucaults 

magtbegreb. Magt er i denne forstand ikke noget, der tilhører en bestemt agent, men er spredt ud 

over forskellige sociale praksisser. Derfor er magt en produktiv størrelse, da denne konstruerer 

diskurser, viden, kroppe og subjektivitet. Magt udgør selve mulighedsbetegnelsen for det sociale, 

og er altid sammenkoblet med viden. Da viden konstrueres diskursivt, forbindes magt også med 

diskurs (Phillips, 2015). 

 

Omvendt afviger de forskellige diskursanalytiske tilgange fra hinanden ved at definere 

diskursbegrebet forskelligt. I Faircloughs kritiske diskursanalyse er fokus på lingvistikken, og en 
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diskurs defineres på tre forskellige måder: som en diskursiv praksis, som sprog og som en bestemt 

måde at tale på, hvilket giver betydning til oplevelser ud fra bestemt perspektiv (Phillips, 2015). De 

tre definitioner leder hen til Faircloughs overordnede tredimensionelle model, hvor netop teksten 

(sproget), diskursiv praksis og social praksis analyseres. Grundene til, at Faircloughs tilgang ikke 

forfølges i dette speciale, er, at der ikke er et ønske om at gå lingvistisk til værks, og at de tre 

tidligere nævnte niveauer kan være svære at skelne imellem. På et analytisk niveau er det også 

problematisk at inddrage begreber fra Fairclough, da den diskursive praksis i Faircloughs kritiske 

diskursanalyse er mere specifik afgrænset sammenlignet med den ontologiske forståelse i 

diskursteorien, hvor alt meningsfuldt betragtes som diskursivt. Den eklektiske tilgang, som kritisk 

diskursteori repræsenterer, medfører at begreberne mister historisk kontekst og dermed deres fulde 

betydninger, hvilket er modstridende Boms (2015) model, som specialet er struktureret ud fra. Den 

metodiske tilgang, der ligger til grund for modellen, går i dybden med begrebernes historie, 

anvendelse og videnskabsteoretiske position i argumentationen for udvælgelsen af disse og placerer 

dem i henhold til et ontologiske fundament funderet i diskursteorien. Fokus i dette speciale er altså 

på diskursiv kamp ud fra diskursteorien og Laclau & Mouffes teoretisering af denne (Bom, 2015). 

 

Snittet i diskursanalysen 
 
Snittet i en diskursanalyse kan enten være oppefra og ned, nedefra og op eller midt imellem.  Snittet 

i denne analyse er midt imellem, da fokus ligger i spændingsfeltet mellem struktur og individ, og 

derfor favner analysen både oppefra og ned og nedefra og op-tilgangen. Laclau & Mouffes tilgang 

repræsenterer en oppefra og ned-tilgang, da subjekter og subjektpositioner anses som værende det 

samme, og subjekter udelukkende eksisterer i de positioner, de indtager. Oppefra og ned-snittet 

ligger altså i, at der ikke fokuseres på individet, men fokus er diskursiv kamp, og hvordan 

diskursive konstruktioner er dynamiske og flydende. Foucault opererer også med et oppefra og ned 

perspektiv, da han fokuserer på, hvordan magt reproduceres af subjekter, og dermed undersøges 

individet heller ikke i sig selv, men i forbindelse med selve magtudøvelsen. Nedefra og op-

tilgangen hviler på, at man undersøger, hvordan diskursive ressourcer anvendes af mennesker, og 

hvordan de her enten producerer eller reproducerer diskursernes indhold. Det er blandt andet 

diskurspsykologien med Potter & Wetherell som repræsentanter, der har denne tilgang til 

diskursanalysen, og inddragelsen af disse forskeres teori i specialet medvirker til, at nedefra og op 

tilgangen også favnes (Bom, 2015). 
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Det materiale, der undersøges i en analyse med et midt imellem-snit, skal både kunne reflektere 

strukturerende elementer i diskursen og kunne reflektere strukturerende og reproducerende 

elementer fra samfundet. Med udgangspunkt i denne tilgang reflekterer de elleve eliteinterviews 

begge dele. Det strukturerende element i interviewene kommer til udtryk ved, at det er 

indflydelsesrige og magtfulde aktører, der udtaler sig, såsom administrerende direktører, 

vicedirektører, afdelingsledere og en enkelt formand, der tidligere har været administrerende 

direktør (Bom, 2015; jf. Præsentation af Informanter). Samtidig antages det at interviewene 

reflekterer reproducerende elementer i samfundet, da informanterne både er genstand for diskursens 

og andre aktørers magt, samtidig med at de selv har magt til at ændre diskursens indhold og 

funktion. Informanterne i denne sammenhæng er dog også aktører, der kan være med til at 

producere og ikke bare reproducere diskurser omkring emnet kvinder i dansk topledelse, fordi de er 

indflydelsesrige personer i samfundet. På denne måde reflekterer eliteinterviewene både de 

strukturelle og producerende og reproducerende elementer fra samfundet. Dermed kommer 

analysesnittet til at ligge midt i, og denne tilgang er funderet på inddragelsen af Anne Klara Boms 

(2015) model, som vil blive introduceret til sidst i teoriafsnittet og lede op til metodeafsnittet (Bom, 

2015). 

  

Laclau & Mouffes nøglebegreber 
 
I diskursteorien kæmper forskellige diskurser om at opnå hegemoni, hvilket indebærer at fastlåse 

sprogets betydning. Når diskurserne så støder sammen, opstår antagonisme, hvilket er begrebet for 

konflikt, hvor de forskellige identiteter inden for de forskellige diskurser helt eller delvist udelukker 

hinanden (Phillips, 2015). Laclau & Mouffes tilgang til diskursanalysen vil altså blive anvendt til at 

undersøge den diskursive kamp indenfor konteksten kvinder i dansk topledelse. Rationalet bag 

denne tilgang hviler på en forventning om, at der er én eller flere diskurser, der dominerer debatten 

på bekostning af andre. Derudover argumenteres der for, at Laclau & Mouffes teoretisering er en 

velegnet indgangsvinkel til emnet, da vi oplever, at det er et konfliktfyldt emne, hvor stærke 

holdninger er involveret. 

 

Laclau & Mouffes (1985) værk Hegemony and Socialist Strategy bruges til at definere 

nøglebegreberne inden for diskursteorien. For det første er det vigtigt at pointere, at Laclau & 

Mouffe (1985) ikke sondrer mellem, hvad der er diskursivt og ikke diskursivt: “[...] every object is 

considered an object of discourse, insofar as no object is given outside every discursive condition of 
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emergence” (Laclau & Mouffe, 1985 s. 93). Citatet belyser hermed, at al mening er diskursiv, og at 

fysisk virkelighed eksisterer, men vi kan ikke tale om den, uden at den bliver diskursiv. Den 

diskursive struktur er ikke bare kognitiv, men den er en artikulatorisk praksis, hvilket konstruerer 

og organiserer sociale relationer. Der er tale om en grundlæggende asymmetri i samfundet, hvor 

enhver diskurs forsøger at fiksere forskelligheder som momenter af stabile artikulatoriske strukturer 

(Laclau & Mouffes, 1985). En diskurs skal i diskursteorien forstås som en sproglig fastfrosset 

entydighed, hvor der inden for diskursen tales samme sprog uden plads til afvigelser (Bom, 2015). 

Mere specifikt siger Laclau & Mouffe følgende om begreberne artikulation, diskurs, momenter og 

elementer: 

 

“We call articulation any practice establishing a relation among elements such as their identity is 

modified as a result of articulatory practise. The structured totality resulting from the articulatory 

practise, we will call discourse. The differential positions, insofar as they appear articulated within 

a discourse, we will call moments. By contrast, we will all elements any difference that is not 

discursively articulated” (Laclau & Mouffe, 1985, s. 91). 

 

Ovenstående citat uddyber, at en diskurs er en artikulatorisk struktur, hvor forskellige artikulationer 

inden for diskursen defineres som momenter. De forskelligheder der ikke bliver artikuleret inden 

for diskursen hedder derimod elementer. Momenter og elementer står altså i kontrast til hinanden, 

men det er vigtigt at være klar over, at overgangen mellem momenter og elementer inden for en 

diskurs aldrig er endegyldig. Det italesætter princippet om, at diskurser aldrig er endegyldige og 

dynamiske i deres karakter - ingen diskurs kan altså opnå en endelig struktur (Laclau & Mouffe, 

1985). 

 

Et særligt magtfuldt moment, hvor andre momenter organiseres omkring dette, defineres som et 

nodalpunkt (Bom, 2015). Mere konkret siger Laclau & Mouffe om nodalpunktet: “Any discourse is 

constituted as an attempt to dominate the field of discursivity, to arrest the flow of differences, to 

construct a centre. We will call the privileged discursive points of this spatial fixation, nodal point” 

(Laclau & Mouffe, 1985, s. 98-99). Nodalpunktet er altså det faste holdepunkt inden for en diskurs, 

hvor forskellige momenter knytter sig til denne, og elementerne, der ikke bliver artikuleret, er uden 

for sfæren, hvor nodalpunktet og de forskellige elementer befinder sig.  
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Nogle nodalpunkter kan lokaliseres i forskellige diskurser og kan have forskellige betydninger i 

forskellige diskurser. Disse kaldes for flydende betegnere, hvilke er åbne overfor mange forskellige 

diskursive meninger. Her kan eksempelvis feminisme have vidt forskellig betydning alt efter, 

hvilken diskursiv mening ordet tillægges i en bestemt kontekst. Når en diskurs forekommer som en 

naturlighed for mennesker og ikke sættes spørgsmålstegn ved, har den opnået hegemoni. Denne 

struktur er som tidligere etableret aldrig absolut, hvilket netop er, hvad der skal forstås ved 

hegemonisk eller diskursiv kamp. En diskurs kan være objektiveret i en periode, hvilket indebærer, 

at der i dette tidsrum ikke stilles spørgsmålstegn ved den bestemte mening, der tillægges et 

fænomen. Indholdet af diskursen i sådan en periode findes altså umulig at sætte spørgsmålstegn 

ved, men objektiveringen er altid midlertidig. Det er her, elementerne går ind og truer ved at 

udfordre den allerede etablerede fastlagte betydning i en diskurs. Når en tidligere objektiveret 

diskurs’ mening bliver sået tvivl ved, kaldes dette en dislokation. Ordene i diskursen giver ikke 

samme mening som tidligere, og man kan hermed ikke tale om fænomenet på samme måde 

længere. Det er her vigtigt at pointere, at der forekommer en hegemonisk intervention, når 

elementer fra det konstitutive ydre truer indholdet i en fastlagt diskurs (Bom, 2015; Laclau & 

Mouffe, 2002). 

 

Hvis man vender tilbage til artikulation eller reartikulation, skal dette begreb forstås ud fra, at al 

social praksis er artikulatorisk: “The practise of articulation, therefore, consists of the construction 

of nodal points which partially fix meanings: and the partially character of this fixation proceeds 

from the openness of the social, a result in turn, of the constant overflowing of every discourse by 

the infinitude of the field of discursivity” (Laclau & Mouffe, 1985, s. 100). Social praksis skal her 

forstås som værende, når et subjekt tillægger ord med diskursiv mening i relation til andre ord, og 

det er heri fænomener og begreber kan ændres. Denne forandring finder kun sted i dislokationer, da 

det er her, der åbnes op for muligheder for adskillige og ubestemte artikulationer, der er udenfor 

den ellers dominerende og dikterende struktur i objektiveret diskurs (Bom, 2015). 

 

For at forstå artikulation bedre skal termen subjekt defineres yderligere. I diskursteorien eksisterer 

subjekt som tidligere etableret udelukkende i de positioner, de indtager. Mere specifikt siger Laclau 

& Mouffe (1985) om dette: “Whenever we use the category of ‘subject’ in this text, we will do so in 

the sense of ‘subject positions’ within a discursive formation” (s. 101). Subjekt er altså det samme 

som subjektposition, og Laclau & Mouffe (1985) forklarer videre: [...] the material character of 
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discourse cannot be unified in the experience or conscience of a founding subject: on the contrary, 

diverse subject positions appear dispersed within a discursive formation” (s. 95). Den diskursive 

karakter er altså ikke funderet i ét enkelt subjekt, men findes i subjektpositioner spredt ud indenfor 

en diskursiv formation. Dette hænger sammen med den fundamentale asymmetri i samfundet, som 

tidligere blev nævnt, og hvordan forskelligheder er grundstenen for, at diskursiv kamp kan finde 

sted. Da det er diskursteorien, der er den bærende teori for dette speciale, bevirker dette, at subjektet 

skal forstås som subjektposition. 

 

Et subjekt taler i midlertidig ikke nødvendigvis på vegne af sig selv, men kan fungere som en 

repræsentant for en social gruppe. Ifølge Laclau (2007) forekommer en repræsentation, når 

repræsentanten: “substitutes for’ and at the same time ‘embodies’ the represented” (s. 97). Det 

handler altså om, at mennesker taler på vegne af de grupper, som de føler sig som en del af, og disse 

grupper dannes, så snart de italesættes. Denne repræsentation kan observeres når pronominer som 

“vi” og “os” anvendes i artikulationer, og der dermed bliver talt på vegne af en social gruppe. 

Grupper holdes blandt andet sammen ved at konstruere myter, og disse skabes ved, at en gruppe 

omtaler en flydende betegner som en repræsentant for sig, og dermed bliver en mytisk fortælling 

om gruppens skabelse om den flydende betegner i relation til gruppen (Bom, 2015). Et andet 

begreb, der også eksisterer udelukkende gennem italesættelse, er identitet. Som tidligere nævnt 

antages det, at informanterne ikke kan undgå at indtage positionen som repræsentant for den 

organisation, de er ansat i, hvilket er derfor at denne term er særligt vigtig at inddrage i analysen af 

det empiriske materiale. Det giver mening i forhold til subjektopfattelsen, da subjekter forstås ud fra 

de positioner de indtager alt efter, hvilken situation de indgår i. 

 

I diskursteorien kaldes spændingsfeltet mellem struktur og individ for spændingsfeltet mellem 

interpellation og artikulation. Interpellation er et begreb som Laclau & Mouffe har lånt fra den 

marxistiske filosof Louis Althusser, og i denne sammenhæng skal begrebet forstås som det 

repertoire af positioner, et subjekt kan indtage i den diskursive struktur. Begrebet beskriver altså, 

hvilke positioner der er tilgængelige for subjektet i den pågældende kontekst, og her kan man 

trække parallel til det faktum, at subjekter kun eksisterer i form af de positioner, de indtager. 

Interpellation kan altså forstås som de overordnede strukturer, der lægger bånd på, hvilke positioner 

subjektet i en pågældende situation kan indtage, og artikulation er så den meningsgivning subjektet 

ender med at give udtryk for i den pågældende situation om et diskursobjekt. På den måde 
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repræsenterer artikulation altså det strukturerende element og artikulation det individuelle element, 

hvor disse indgår i et spændingsfelt med hinanden (Bom, 2015). 

 

Slutteligt kan antagonismebegrebet opsummere diskursteorien fra Laclau & Mouffe. Objektivering 

begrænses af antagonisme, da dette skal forstås som følgende: “[...] the limit of all objectivity does 

have a form of precise discursive presence, and this is antagonism” (Laclau & Mouffe, 1985, s. 

108). Antagonisme er altså der, hvor den sociale objektivitet møder sin grænse, og en antagonistisk 

relation består af to modpoler, hvor tilstedeværelsen af den ene forhindrer den anden i at opnå fuld 

objektivitet. Der er en række muligheder i den enkelte situation, og når forskellige aktører bevæger 

sig i forskellige retninger, nås grænsen ved, at andres tilstedeværelse forhindrer dem i at realisere 

deres identitet (Laclau & Mouffe, 2002). Antagonisme forstås her rent lavpraktisk hos den enkelt 

aktør som den position, hvor flere mulige diskursive positioner hiver i subjektet, og aktøren oplever 

dette som en intern kamp mellem forskellige værdisæt eller overbevisninger. Aktøren kan altså 

interpelleres af flere diskurser på én gang og blive fragmenteret (Bom, 2015). Det er dog her vigtigt 

at nævne, at antagonisme ikke nødvendigvis udspringer fra ét punkt, men fra “[...] any position in a 

system of differences, insofar as it is negated, can become the locus of antagonism” (Laclau & 

Mouffe, 1985, s. 117). Der er altså varierende muligheder af antagonisme i den sociale virkelighed, 

og ofte står disse også over for hinanden (Laclau & Mouffe, 1985). 

 

Potter & Wetherell 
 
I Potter & Wetherells (1992) diskurspsykologi fokuserer man på, hvordan menneskers forståelse af 

verden og identiteter skabes, hvor mennesker bruger diskurser som fleksible ressourcer, og hermed 

inddrages begrebet fortolkningsrepertoire. Potter & Wetherell definerer fortolkningsrepertoirer som 

følgende: “By interpretative repertoire we mean broadly discernible clusters of terms, descriptions 

and figures of speech often assembled around metaphors and vivid images [...]. Interpretative 

repertoires are pre-eminently a way of understanding the content of discourse and how the content 

is organized” (Wetherell & Potter, 1992, s. 90). Fokus er altså ikke lingvistisk, men hvordan sprog 

anvendes, og på aktørernes fleksible og skiftende positionering i løbet af interaktionen (Potter & 

Wetherell, 1992; Phillips, 2015). Her kigger man på, hvordan mennesker via af deres egen 

positionering og positioneringen af andre enten understøtter eller udfordrer hinandens 

konstruktioner af verden. Hermed skabes enten en betydningskonsensus eller en 

betydningsforhandling (Phillips, 2015). Rent lavpraktisk kommer indholdet af 
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fortolkningsrepertoirer til udtryk i, hvilken gruppe subjektet identificerer sig med og taler på vegne 

af og dermed repræsenterer en gruppe (Bom, 2015). 

 

Derudover drages der på Wetherells begreb affektiv praksis, hvilket indgår i Boms model og 

dermed også i analysetilgangen i specialet. Affektiv praksis defineres af Wetherell (2012) som 

følgende: “An affective practice is a figuration where body possibilities and routines become 

recruited or entangled together with meaning-making and with other social and material 

figurations. It is an organic complex in which all the parts relationally constitute each other” (s. 

19). Her illustrerer affektiv praksis, hvilken rolle følelser spiller i relationen mellem subjekt og 

samfund, og citatet belyser Wetherells afstandtagen fra tendensen om opfattelsen af, at der skal 

skelnes mellem krop og diskurs og affekt og følelse. Hun fokuserer i stedet på, hvad mennesker gør 

i og med diskurserne, og krop, følelser og fortolkningsrepertoirer kan derfor ikke skilles ad, når 

man kigger på det enkelte menneske. Dette kommer til udtryk i citatet, da både det kropslige og det 

rutineprægede inddrages i definitionen, og dermed formår Wetherell både at favne subjekt og 

samfund og italesætte, at den affektive praksis er en kompleks figuration, hvor meningsdannelse 

etableres (Wetherell, 2012). Affektiv praksis skal analytisk forstås som værende et begreb, der giver 

mulighed for at undersøge, hvad der er på spil i følelsesladede artikulationer. Grunden til, at dette 

begreb er særligt interessant for dette speciale, er, at det giver mulighed for at undersøge, hvad der 

er på spil i spændingsfeltet mellem individ og struktur (Bom, 2015). Det affektive har særlig 

relevans, da debatten omkring emnet kvinder i dansk topledelse er følelsesladet og personrettet, og 

dermed giver dette begreb os mulighed for på en saglig og faglig måde at undersøge de følelser der 

er i spil, når emnet italesættes. 

 

Foucaults magtbegreb 
 
Magtbegrebet er ifølge Foucault ikke negativt ladet eller noget, som kommer oppefra og udøves 

nedad. Magt er heller ikke statisk eller noget, som tilhører bestemte aktører, men magt har derimod 

en produktiv natur og kan produceres og reproduceres af alle subjekter, alle steder. Mere specifikt 

definerer Foucault magt som følgende: “What makes power hold good, what makes it accepted, is 

simply the fact that it does not only weigh on us as a force that says no, but that it traverses and 

produces things, it induces pleasure, forms knowledge, produces discourse. It needs to be 

considered as a productive network which runs through the whole social body, much more than as 

a negative instance whose function is repression” (Foucault, 1980, s. 119). Magten gennemtrænger 
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alle subjekters liv, da magt er allestedsnærværende, og alle subjekter indgår i sociale relationer. 

Derfor er subjekter ifølge Foucault aldrig fri for magt, fordi magt både er knyttet til dem som 

subjekter lige så vel som i alle andre instanser i samfundet (Bom, 2015). 

  

Det produktive element i magt ligger i det faktum, at den skaber den praktiske udformning af 

sociale relationer, og magtens produktive effekt skaber viden. Her indgår magt og viden altså som 

to gensidigt konstituerende begreber. Ud fra den socialkonstruktivistiske præmis beskrives al viden 

i verden på en bestemt måde, og gennem denne beskrivelse opstår det objekt, som beskrives. Det 

kan for eksempel være viden om en leder, og denne beskrivelse sætter grænser for, hvad der går 

under objektet leder, og hvad der ligger under for dette. En analyse, der drager på Foucault, 

undersøger dermed, hvordan objekter, anvendelse af regler, indlejring af kausaliteter i objektet, og 

hvilket hierarki der etableres. Den effektive magt virker både kontrollerende og normaliserende. For 

at samfundet kan fungere, vil magten altid blive udøvet med den hensigt at styre og homogenisere 

mennesker så meget som muligt, og i den forbindelse udpeger Foucault formidling af viden som en 

central teknologi knyttet til magtens virkning (Bom, 2015; Egholm, 2014). Magtens kontrollerende 

og normaliserende effekt ligger i det faktum, at hensigten med Foucaults diskursbegreb er at 

analysere, hvordan magt og viden kobles sammen og dermed kommer til at regulere praktiske 

handlinger på institutionaliseret plan. Konstruktionsprocessen er er altså stærkt indlejret i 

forståelsen af en diskurs, og dermed er en diskurs udtryk for en orden, som er et udtryk for en 

epokes fælles viden (Egholm, 2014). 

 

Foucaults begreb governmentality dækker over ekstern styring, den autoritative styring fra 

magtinstanser, og intern styring indebærende subjekters selvstyring. Governmentality kan altså 

eksempelvis belyses i magtinstansers søgen på at kontrollere, regulere og normalisere samfundets 

subjekter til individuel handling (Foucault, 2009; Bom, 2015). Generelt stemmer inddragelsen af 

governmentality overens med det ontologiske udgangspunkt i diskursteorien, da alle 

diskursanalyser trækker på Foucaults magtbegreb, hvilket også belyses ved, at Bom (2015) trækker 

på begrebet i sin fremgangsmåde, som er agendasættende for specialet. Governmentality kan her 

hjælpe med at undersøge, hvordan magt udfolder sig i debatten om kvinder i dansk topledelse. 

 

Inddragelsen af magtbegrebet fra Foucault stemmer overens med inddragelsen af metateorien fra 

Laclau & Mouffe, fordi diskursanalysen altid til en vis grad trækker på Foucault og hans arbejde, da 



 27 

fokus i en analyse altid er rettet mod forholdet mellem magt og menneske, og hvordan dette 

kommer til udtryk (Bom, 2015; Phillips, 2015; Egholm, 2014). Inddragelsen af Foucaults 

magtbegreb er især relevant i dette speciale, da vi er interesserede i at undersøge, hvordan magt og i 

særdeleshed governmentality på baggrund af informanternes artikulationer kommer til udtryk i 

interviewsituationerne. Denne interesse beror på en nysgerrighed om, at Foucaults opfattelse af 

magt kan bidrage med noget positivt til emnet i den forstand, at subjekter, når de vil avancere eller 

have indflydelse, potentielt selv kan bidrage proaktivt. 

 

Kritik af diskursanalysen 
 
Oppefra og ned-snittet er blevet kritiseret for at opfatte mennesker som viljeløse ofre, hvilket 

indebærer, at dette kritikpunkt kan rettes mod Foucault og Laclau & Mouffes tilgang til 

diskursanalyse og opfattelse af mennesker, da det er makrodiskurserne, der er i fokus. Mere 

specifikt kan diskursteorien fra Laclau & Mouffe også kritiseres for “bare” at være en teori, da 

denne i sin oprindelige form udelukkende er teoretisk funderet uden inddragelse af empiriske 

eksempler. Diskursteorien i sin rene form kan ikke bruges til at analysere social hverdagspraksis, og 

Laclau & Mouffe har aldrig givet metodologiske anvisninger i forhold til anvendelsen af 

diskursteorien. Derfor anvendes Nico Carpentiers metodiske forslag om anvendelse af 

diskursteorien i dette speciale, hvilket indebærer at anskue Laclau & Mouffes begreber som 

retningsgivende og dermed kan fortælle os, hvad vi skal kigge efter, og hvor vi skal kigge efter det. 

Denne tilgang forudsætter, at diskursanalysen er funderet i empirisk materiale, hvilket netop er 

derfor at denne tilgang er særdeles anvendelig i dette speciale. Capentiers metodiske bidrag til 

diskursanalysen indebærer også operationaliseringsbegrebet, hvilket vil blive uddybet yderligere i 

metodeafsnittet. 

 

Derudover erstattes begrebet subjektpositioner med begrebet fortolkningsrepertoirer, da det giver 

mulighed for at fjerne fokus fra diskurs til individ. Inddragelsen af begrebet fortolkningsrepertoirer 

gør det altså muligt for individet at indtage forskellige positioner i en situation, og giver dermed 

individet en valgfrihed, som gør, at man kommer ud over kritikpunktet om, at mennesker betragtes 

som viljeløse ofre i nedefra og op-analysesnittet (Bom, 2015). 
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Den analytiske fremgangsmåde: Boms fremgangsmåde 
 
Diskursanalysen skal ikke opfattes som absolut, og derfor skal Boms (2015) diskursanalytiske 

fremgangsmåde heller ikke opfattes som endelig. Derfor er der plads til at betragte Foucaults 

magtbegreb som et analysepunkt i sig selv. Boms operationalisering af diskursteorien faciliterer, at 

teorien fra Laclau & Mouffe kan bruges metodisk i en praksisorienteret diskursanalyse. Laclau & 

Mouffes begreber har i operationaliseringen begrænsninger, da diskursteorien udelukkende 

koncentrerer sig om diskursens indhold og indbyrdes funktion og derfor er langt væk fra praksis. 

Derfor inddrages også begreber fra andre diskursanalytiske tilgange som fortolkningsrepertoire fra 

Potter & Wetherells diskurspsykologi. Analysemodellen trækker også på andre ikke-

diskursanalytiske begreber såsom det socialkonstruktivistiske skalabegreb og intersektionalitet. 

Disse retningsgivende begreber kan anvendes til at nuancere forskellige dimensioner i 

spændingsfeltet mellem interpellation, altså strukturerende kræfter og artikulation, hvilket er 

individets respons (Bom, 2015). Fordelen ved at anvende Boms fremgangsmåde, er, at den tager 

højde for dualismen mellem agent og struktur, hvor struktur og individuel agens betragtes som 

sammenhængende og relationelle. Det kan dog diskuteres hvor meget individuel agens, der er plads 

til i diskursanalysen, da man anser individets følelser, handlinger og erfaringer for repræsentationer 

af overordnede diskurser, de ikke selv er herre over (Egholm, 2014). Her kan der dog argumenteres 

for, at Boms fremgangsmåde er forholdsvis vaccineret mod denne kritik, da det affektive inddrages 

og gør det muligt at gå i dybden med, hvad aktørerne gør i og med diskurserne (Bom, 2015). 
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Ved at inddrage Boms analysetilgang i specialet falder diskursanalysen i tre dele, der netop er 

opbygget efter et analysesnit midt i, og dermed favner både oppefra og ned og nedefra og op-

tilgangen. På første trin undersøges diskurserne “oppefra og ned” gennem diskursteorien fra Laclau 

& Mouffes. På det andet trin anvendes Potter & Wetherells fortolkningsrepertoire, hvor fokus er på, 

hvilke diskursive ressourcer der trækkes på af de konkrete aktører. På det sidste trin bringes de to 

første trin for alvor i spil, og dette trin indgår som et trin midt imellem de tidligere præsenterede 

trin. Her analyseres der, hvad der er i spil i den diskursive praksis, og hvad der udspiller sig i 

spændingsfeltet mellem struktur og individ (Bom, 2015). I analysens tredje trin bringes begrebet 

affektiv praksis i spil. Den affektive praksis gør det muligt at udforske spændingsfeltet på en anden 

måde, da kombinationen af stærke følelser og diskursiv meningsdannelse tilføjer en kompleks 

dimension til analysen (Bom, 2015). Slutteligt skal alle de begreber, der falder uden for 

diskursteorien fra Laclau & Mouffe, operationaliseres ud fra de ontologiske præmisser, som 

diskursteorien fastsætter. Dette vil blive uddybet nærmere i det metodiske afsnit. 

  

Metodeafsnit 
 
Induktion og deduktion 
 
I diskursanalysen anvendes både den induktive og deduktive metode i forlængelse af hinanden, og 

denne fremgangsmåde gør sig også gældende for dette speciale. Vi går induktivt til værks, da vores 

udgangspunkt fra start har været emnet kvinder i dansk topledelse, og dermed tager vi 

udgangspunkt i en konkret kontekst. Hertil har der været et ønske fra start om at foretage kvalitative 

interviews med aktører i topledelse og tage afsæt i disse konkrete observationer. Derfor tager 

undersøgelsesdesignet afsæt i de elleve eliteinterviews. Omvendt går vi deduktivt til værks ved tage 

udgangspunkt i socialkonstruktivismen, hvilket strukturer den måde, vi anskuer verden på. Inden 

for socialkonstruktivismen er der en teoretisk antagelse, der beror på, at den sociale kontekst har 

afgørende betydning. Da dette speciale bekender sig til det erkendelsesteoretiske paradigme om den 

sociale virkelighed, bevirker dette, at vi metodisk betragter al viden og dermed også al empiri som 

socialt konstrueret. Det er altså her det for alvor illustreres, at der ikke er nogen endegyldig sandhed 

inden for paradigmet, og at den fysiske virkelighed eksisterer, men at det er den viden, der 

konstrueres socialt, som er interessant, når diskursanalysen foretages. I praksis går vi deduktivt til 

værks, da interviewguiden er formuleret på baggrund af Boms diskursanalytiske tilgang. Dette 
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indebærer, at vi har formuleret spørgsmålene med øje for at kunne analysere empirien ud fra 

teorierne fra Laclau & Mouffe, Potter & Wetherell og Foucault. Det deduktive kommer også til 

udtryk i vores fremgangsmåde ved, at vi på forhånd har haft en formodning om, at debatten om 

kvinder i dansk topledelse er usaglig, hvilket vi har undersøgt ved at spørge ind til debatten i 

interviewsituationerne (jf. Socialkonstruktivismen; Bryman, 2012; Egholm, 2014). 

  

Opsummerende har vores indledende tilgang til specialet været induktivt, da det er en nysgerrighed 

om emnet kvinder i dansk topledelse, som har været startskuddet for forskningsprocessen. Dertil har 

vi også været bevidste om, at vi ville gå induktivt til værks ved at tage afsæt i konkrete 

observationer i form af dybdegående interviews. Efterfølgende har undersøgelsen fået en mere 

deduktiv karakter, da Boms diskursanalytiske fremgangsmåde fungerede strukturerende for 

interviewtilgangen, og generelt er socialkonstruktivismen en overordnet teoretisk ramme for os 

(Bryman, 2012; Egholm 2014). 

  

Der vil ikke blive brugt en abduktiv tilgang til specialet, da abduktion er centralt i pragmatismen. 

Pragmatismen er ikke udelukkende konstruktivistisk, men har også et stærkt relativistisk element i 

form af, at der antages at eksistere en objektiv verden, og verden skabes kontinuerligt ud fra, at man 

skal forholde sig til konkrete begivenheder. Den abduktive slutning kan ikke anvendes, fordi 

pragmatismen har en objektiv verdensopfattelse, og specialets verdensopfattelse ud fra 

socialkonstruktivismen og diskursanalysen beror på den sociale virkelighed, hvilket indebærer at al 

viden altid er farvet af menneskers erkendelse (Egholm, 2014). 

  

I forhold til forståelsen af magt indenfor den teoretiske referenceramme medvirker den 

kontekstuelle og regulerende forståelse af magt også til, at forskerens viden skal underlægges 

samme præmis som den kontekst, der undersøges, da forskerens kontekst påvirker den type viden, 

der er mulig at producere (Egholm, 2014). Det handler altså om at være afklaret med, at metateorien 

i specialet beror på det erkendelsesteoretiske paradigme om den sociale virkelighed samt Laclau & 

Mouffes indgang til diskursanalysen gennem diskursteorien (Egholm, 2014). 

  

Bom (2015) etablerer her vigtigheden af at få kontekstualiseret ikke-diskursanalytiske begreber. 

Operationalisering af diskursteorien blev oprindeligt præsenteret af Nico Carpentiers for metodisk 

anvendelse af teorien, da de tekster som inddrages fra Laclau & Mouffe er teoretisk funderet uden 
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videre inddragelse af empiri. Derfor kan Carpentiers operationaliseringsbegreb sige noget om den 

metodiske fremgangsmåde, hvilket beror på, at Laclau & Mouffes begreber skal opfattes som 

retningsgivende begreber. Boms fremgangsmåde bygger videre på operationaliseringsbegrebet og 

bruger det til at argumentere for, at den diskursanalytiske værktøjskasse også kan indeholde 

begreber, der ikke er diskursanalytiske ud fra forudsætningen om, at de kontekstualiseres (Bom, 

2015). Kontekstualiseringen handler altså om at fortolkningsrepertoirer, affektiv praksis, Foucaults 

magtbegreb, skalabegrebet og intersektionalitet skal kontekstualiseres til det faktum, at metateorien 

for specialet er diskursteorien fra Laclau & Mouffe, for at disse teorier og begreber kan anvendes 

metodisk. Denne kontekstualisering er blevet foretaget løbende i specialet på baggrund af Boms 

diskursanalytiske tilgang og vores løbende anvisninger om, hvordan de originale kilder og teorier 

skal forstås. 

  

Metodeafgrænsning 
 
Vores resultater kan kun sige noget om den specifikke situation, fordi diskursanalysens 

udgangspunkt er kontekstfunderet, og der kan derfor ikke generaliseres ud fra resultaterne. 

Interviewsituationerne opstår altså som unikke situationer, som ikke kan genskabes. Alle vores 

informanter sidder eller har siddet i topposter i større organisationer, men det er vigtigt at have in 

mente, at dette ikke kan fortælle os noget generelt om topledelse i større organisationer, da analysen 

er kontekstindlejret. Derudover er de resultater og den viden, som produceres også farvet af både 

vores egen og informanternes erkendelse af denne, fordi diskursanalysen beror på den sociale 

virkelighed (Egholm, 2014). Vi kan altså ikke sige noget om, hvad der er sandt eller falsk, men vi 

kan undersøge, hvordan emnet kvinder i dansk topledelse bliver italesat i de specifikke 

interviewsituationer. Vi kan heller ikke lave generaliseringer på tværs af interviewene i forhold til, 

hvilke diskurser der hersker, fordi aktørerne ikke har interageret med hinanden. Dette ville have 

krævet, at vi foretog fokusgruppeinterviews, hvor resultaterne havde givet udtryk for en objektiv 

virkelighed vedtaget af gruppen. Derfor kan der heller ikke konkluderes noget om, hvilke 

hegemoniske diskurser der hersker blandt informanterne, da denne objektivering ville have 

indebåret interageren blandt informanterne. Det vi kan sige noget om i forhold til hegemoniske 

diskurser, er altså udelukkende ud fra, hvad informanterne selv beretter som værende hegemonisk. 

Det, vi med sikkerhed kan sige noget om, er, hvordan diskurserne konstrueres på baggrund af de 

enkelte interviewsituationer, samt hvilke diskursive ressourcer informanterne trækker på, og hvilke 

positioner de indtager løbende i situationen. 
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 Vores teori- og metodevalg, har påvirket udformningen af interviewguiden. Interviewguiden blev 

formuleret ud fra Boms (2015) diskursanalytiske tilgang, og derfor byggede vi den op ud fra trin et 

og trin to i Boms model. Vi valgte dog imidlertid at vende strukturen på hovedet, da spørgsmålene 

på det personlige plan var mere åbne og indbydende. Vi fandt ud af, at det var mere intimiderende 

at starte med det samfundsmæssige aspekt af kvinder i dansk topledelse, da vi afprøvede 

interviewguiden, og derfor valgte vi at starte med det personlige aspekt for at facilitere en behagelig 

interviewsituation. Vi valgte ikke at bruge ordet magt direkte, men spurgte i stedet, hvad 

informanterne gør for at have gennemslagskraft i hverdagen, fordi det er konteksten, som er 

relevant i forhold til magt og governmentality. Vi skal altså analysere, hvordan magt produceres og 

reproduceres, og det er ikke noget som informanterne skal servere for os på et sølvfad, men noget 

som fremgår ud fra konteksten (Bilag 13 - Interviewguide). 

  

Kvalitativ metode og interviews 
 
Den kvalitative tilgang forfølges i dette speciale, da vi har en opfattelse af, at emnet kvinder i dansk 

topledelse skaber megen røre i den offentlige debat, hvilket lægger op til at foretage en 

diskursanalyse, som er kontekstuelt funderet (Egholm, 2014). Vi er optaget af, hvordan fænomener 

italesættes og gøres af mennesker, der trækker på tilgængelige diskursive ressourcer og 

fortolkningsrepertoire. Vi kan ikke undgå selv at blive en del af diskurserne, hvilket belyses ved, at 

det er os, der sætter rammerne for interviewet og de interaktioner, der forekommer mellem os 

informanterne (Bom, 2015). Vi skal dog stadig forsøge at sætte parentes om os selv og vores viden, 

så vores egne vurderinger ikke overskygger analysen. Her handler det om, at vi skal fremmedgøre 

os fra vores selvfølgeligheder, hvilket vi gør ved at se verden gennem en bestemt teori (Jørgensen & 

Phillips, 2010; Jørgensen & Phillips, 1999). 

  

Indgangsvinklen til struktureringen af eliteinterviewene hænger også sammen med, at der i 

diskursanalysen er en åbenhed overfor, at der kan opstå ny viden. Valg af materiale i forhold til 

Boms (2015) metodiske tilgang er sekundær, og grunden til, at valget falder på interviews med 

aktører og meningsdannere, er, at dette materiale reflekterer både nedefra og op samt oppefra og 

ned-tilgangen til diskursanalysen. Derudover foretager vi eliteinterviews, da informanterne enten er 

ledere eller eksperter, og dermed har de en vis ekspertise i forhold til topledelse (Bom, 2015; 

Tanggaard & Brinkmann 2010; Kvale & Brinkmann, 2015) 
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I vores tilfælde har interviewet som forskningsmetode til formål at undersøge, hvordan vores 

informanter italesætter deres oplevelser, samt hvilke diskursive ressourcer og fortolkningsrepertoire 

de trækker på. Det er yderligere vigtigt for vores forskning at undersøge, hvilke sociale 

konstruktioner de indgår i, når de selv italesætter disse. Interviewet vil altid være en social 

konstruktion, og det udfald som et interview har, vil ikke kunne genskabes på et andet tidspunkt. 

Derfor er forskerens tilgang til interviewet vigtig i forhold til, hvilket udfald interviewet får, og 

hvilken information forskeren kan tage med derfra. Det kvalitative interview kan ikke undgå at 

blive påvirket af omgivelserne, intervieweren - den menneskelige relation til denne, og selvfølgelig 

hvordan og hvilke spørgsmål der bliver stillet (Tanggaard & Brinkmann, 2010). Derfor påvirker det 

også vores svar fra informanterne, hvordan vi vælger at gribe interviewrollen an. For at få 

informanterne til selv at styre deres ordvalg så meget som muligt, vælger vi vores ordvalg 

omhyggeligt og nævner ingen ladede ord indenfor emnet kvinder i dansk topledelse. Det er også 

vigtigt for os at lade informanterne udtømme deres tankestrømme, og derfor agerer vi som den 

receptive og lyttende interviewer. Vi kan ikke komme udenom, at interviewet er en 

samtalesituation, hvor vores reaktioner kan påvirke informanternes svar, men vi prøver at holde os i 

baggrunden og lade dem styre retningen af samtalen (Tanggaard & Brinkmann, 2010). Dette kan 

for eksempel ses i spørgsmålet “Hvad motiverer dig i dit arbejde?” eller “Hvilke relationer indgår 

du i - i din dagligdag?” (Bilag 13 - Interviewguiden). Specielt det sidste eksempel gør det muligt 

for informanten at tillægge spørgsmålet den værdi, de selv opfatter, det har. Når nogle informanter 

svarer ud fra deres arbejdsliv, mens andre fortæller om deres dag slavisk fra start til slut, giver det 

os en idé om, hvordan og hvornår de ser sig selv som socialt interagerende mennesker, og hvilke 

relationer de vælger at italesætte. 

  

Interviewguiden er opbygget således, at vi begynder med demografiske spørgsmål, og efterfølgende 

stilles en række indledende spørgsmål på et forholdsvis lavt reflektionsniveau, men som også giver 

dem mulighed for at fortælle om konkrete hændelser (Tanggaard & Brinkmann, 2010). Et eksempel 

er spørgsmålet: “Hvor mange kasketter har du på i løbet af en dag?” (Bilag 13 - Interviewguiden). 

Her kan informanten tage os med på en virtuel arbejdsdag og beskrive denne for os. Herefter 

bevæger vi os ind på debatten på et mere samfundsmæssigt plan, og spørgsmålene ændrer en smule 

karakter og bliver mere debatorienterede. 
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Først og fremmest gør vi informanten opmærksom på, at de ikke skal udtale sig på vegne af deres 

arbejdsplads. Vi informerer også informanterne om, at vores fokus ligger på den daglige ledelse og 

ikke bestyrelsesposter og bestyrelsesarbejde. Formålet med at bede informanten træde ud af sin 

virksomhedsrepræsentation er, at få dem til at tillægge sig det tilhørsforhold, de selv mener, giver 

mest mening i forhold til emnet, men også for at få dem til at tage tidligere erfaringer og oplevelser 

med i deres svar. Ved første øjekast kan præmissen om at skulle “træde ud af” arbejdspladsen og 

tale på baggrund af egne oplevelser og erfaringer virke hermeneutisk funderet, men formålet med 

denne er at få informanten til at italesætte, hvilke tilhørsforhold de indgår i. Det, at vi ikke lægger 

vægt på virksomhedsrepræsentationen, skaber forhåbentlig en fleksibilitet i forhold til, at 

informanterne også kan vælge at indtage positioner, der ligger uden for arbejdssfæren. 

  

De indledende spørgsmål er personlige og handler om informantens hverdag, hvilket giver os 

mulighed for at finde ud af, hvilke sociale grupper vedkommende anser sig selv som værende en del 

af. Spørgsmålene, som stilles ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, giver informanten mulighed 

for at udtale sig om emnet. Vi har udformet spørgsmål, som ikke er hverken positivt eller negativt 

ladede, og som giver informanterne mulighed for at ytre sig uanset holdning til emnet. Den 

socialkonstruktivistiske præmis medvirker dog til, at den viden, der produceres, ikke afspejler 

virkeligheden, men er farvet af vores og informanternes erkendelse af denne (Egholm, 2014). 

  

Indsamling og kodning af empiri 
 
Vi anvender purposeful sampling i forhold til udvælgelsen af informanterne, da denne tilgang til 

dataudvælgelse beror på, at data passer til parametrene af specialets forskningsspørgsmål, mål og 

formål. Vi vælger derfor topledere eller andre med strategisk ansvar på baggrund af deres 

profession og deres interesse for og udtalelser om emnet for at besvare forskningsspørgsmålene om, 

hvordan informanterne opfatter emnet på det personlige og samfundsmæssige plan. Vi vælger altså 

personer, der befinder sig på et vist strategisk niveau, så emnet kvinder i dansk topledelse er i 

forvejen en del af deres arbejdsliv. Derudover er nogle af informanterne også meningsdannere 

indenfor området og dermed også interessante at inddrage, men vores hovedfokus har været, at det 

skulle være personer med et vist strategisk ansvar, der skulle udtale sig om emnet (Tracy, 2013). 

  

Brymans (2012) tematiske analysemetode anvendes i specialet for at undersøge empirien ud fra 

kernetemaer, og disse temaer identificeres gennem kodning af materialet, hvor man bryder hver 
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transskription ned i dele og giver dem kategorier. Den tematiske tilgang til kodningen stemmer 

overens med det faktum, at diskursanalysens fokus ikke omhandler hvilke udsagn, der er sande eller 

falske, men analysen har for øje at undersøge, hvilke mønstre der er i informanternes udsagn, og her 

kan den tematiske indgangsvinkel hjælpe med at finde disse mønstre i empirien (Jørgensen & 

Phillips, 1999; Bryman, 2012). 

  

Indenfor den tematiske analysemetode anvendes strategien framework, hvor dataen inddeles i en 

matrix i henhold til nogle overordnede temaer, og hvor disse har undertemaer. Disse overordnede 

temaer og undertemaer er produktet af læsning og gennemlæsning af transskriptionerne, som udgør 

den primære data. Derefter anvendes frameworket på dataen i hver interviewsituation. Temaerne 

blev defineret ud fra, hvilke kategorier der var gennemgående i transskriptionerne, de relaterer sig 

til vores researchfokus i specialet, og de bygger på kodninger, der blev identificeret i 

transskriptionerne. Temaerne lægger potentielt et teoretisk fundament for, at vi kan forstå empirien, 

hvilket bevirker, at vi kan bidrage teoretisk til litteraturen som relaterer sig til vores 

undersøgelsesfokus (Bryman, 2012). 

  

Det empiriske materiale er blevet kodet ud fra Tracys (2013) anvisninger, hvor man forholder sig til 

materialet henholdsvis ud fra en primær og sekundær fase, hvilket defineres som primary-cycle og 

secondary-cycle coding. I den primære fase forholdt vi os deskriptivt til materialet, hvor vi gik i 

dybden med, hvad der udfoldede sig i interviewsituationerne ved at bruge kommentarfunktionen i 

Google Docs. Disse koder defineres som first-level codes, og figurerer ikke på et særlig højt 

analyseniveau, det handler mere om at få et overblik over, hvad der sker i de forskellige 

interviewsituationer. Vi lavede en liste over, hvilke koder der fremgik af materialet, og ud fra denne 

liste kogte vi koderne ned til hovedtemaer, definerede disse og formulerede et udkast til, hvilke 

eksempler fra empirien der skulle bruges i analysen. Ud fra hovedtemaerne bevægede vi os til den 

sekundære fase, hvor indgangsvinklen til empirien er at fortolke, identificere mønstre og 

syntetisere. Denne fase befinder sig på et højere analytisk niveau, hvor vi forholdt os til de mønstre 

og modsætninger, der opstod ved at sammenligne, hvad der blev sagt i de forskellige 

interviewsituationer, da dette er diskursanalysens fokus. Det er altså her second-level codes 

kommer i spil, og i denne fase kunne vi for alvor forholde os teoretisk til det empiriske materiale for 

derefter at foretage analysen (Tracy, 2013). 
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Præsentation af empiri 
 
Det empiriske grundlag for specialet ligger i elleve kvalitative eliteinterviews. Ti interviews med 

topledere som på hver deres måde har berøring med emnet eller direkte engagerer sig i det. Fælles 

for disse interviews er, at de alle har en varighed på omkring en time. Derudover bærer det ellevte 

eliteinterview mere præg af at være ekspertorienteret, da der ikke er fokus på informantens person, 

men hendes ekspertise som chefredaktøren på Berlingske (Kvale & Brinkmann, 2015). 

  

Formålet med at foretage kvalitative interviews og lade dem danne fundamentet for specialet er, at 

det giver os mulighed for at få en forståelse for informanternes livsverden, samt hvordan de 

italesætter denne. Her er det dog vigtigt at pointere, at udgangspunktet for en diskursanalyse ikke er 

den enkeltes holdninger og intentioner, men individets følelser, handlinger og erfaringer der anses 

for værende repræsentationer af overordnede diskurser. Fokus er altså overordnede sociale 

konstruktioner og strukturer, som informanterne ikke selv er herre over (Egholm, 2014). Vores blik 

på informanterne er ud fra, hvilke diskursive ressourcer de trækker på. Da det er italesættelsen der 

er vigtig for os, har vi også gjort os det klart, at vi agerer som lyttende interviewere og undgår 

kommentarer undervejs, da det er vigtigt, at informanten selv styrer ordvalget (Tanggaard & 

Brinkmann, 2010; Bom, 2015). 

  

Udvælgelsen af informanterne fandt sted på baggrund af udtalelser i pressen om emnet samt 

informanternes jobtitler eller funktioner. Det var vigtigt for os ikke kun at vælge informanter, som 

åbenlyst har en bestemt holdning til emnet, men også at udvælge personer, som er i berøring med 

emnet via deres arbejde på en eller anden måde uden nødvendigvis at ytre deres mening om emnet 

offentligt. Udvælgelsen har desuden også fundet sted på baggrund af at få afdækket emnet bedst 

muligt. Både i forhold til at have en så lige fordeling mellem mandlige og kvindelige informanter 

som muligt og samtidig også ved at prioritere, at informanterne kommer fra forskellige brancher og 

forskellige steder i direktionen på deres respektive arbejdspladser. Fælles for alle informanter er, at 

de er blevet bedt om at udtale sig på baggrund af egne holdninger og erfaringer, og derved ikke 

udtaler sig på vegne af deres organisation. 

  

Vi har skabt kontakt til vores informanter via vores netværk, eksempelvis via LinkedIn. Blandt 

andet har vi deltaget i arrangementet “Ladies First - Kvinder i direktørstolen” i november 2018, 

hvor vi fik skabt kontakt til to af informanterne. Der har været stor interesse blandt toplederne til at 
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tale med os, hvilket har gjort at vi også har måtte takke nej til et enkelt interview for at have så lige 

en kønsfordeling som mulig, og fordi det ville have været det tredje interview med en topleder fra 

IT-branchen. IT-branchen er generelt dominerede af mænd, og derfor valgte vi ikke at interviewe en 

tredje topleder fra denne branche (Bilag 1, svar 57). Informanterne arbejder både i private og 

offentlige virksomheder, hvilket giver en bred repræsentation af forskellige typer af organisationer. 

  

 

Præsentation af informanterne 

Informanterne, efter alfabetisk orden: 

 

 

Anja Monrad 

Anja er 52 år og Senior Vice President og General manager 

for Dell Technologies i Østeuropa. Anja er uddannet fra 

Handelshøjskolen med speciale i strategi og 

udenrigshandel i 1989. Anja er medlem af Women’s Board 

Award, en nordisk bestyrelsespris som årligt bliver tildelt 

en kvinde som har udmærket sig indenfor 

bestyrelsesarbejde eller ledelse samt formand for 

Kvindelige ledere i IT. Ydermere er Anja rollemodel og 

talskvinde indenfor emnet, da hun i Dell har været med til 

at opstarte en styregruppe som arbejder for større diversitet 

i den danske afdeling. Anja er heller ikke bleg for at udtale sig om emnet til medierne, da hun 

udtaler til Berlingske, at hun selv har manglet kvindelige rollemodeller i sin karriere, og dermed er 

hun meningsdanner (Bilag 3; Women’s Board Award, s.d.; Lederne, s.d.; Ildor, 2019; Fotografi. 

Berlingske, 2018). 
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Bodil Nordestgaard Ismiris 

Bodil er 47 år og Viceadministrerende direktør hos Ledernes 

Hovedorganisation. Hun er uddannet Cand.scient.pol fra Århus 

Universitet. Bodil startede sin karriere som konsulent, først hos 

Arthur Andersen og efterfølgende hos Deloitte. I 2004 blev hun 

ansat hos Lederne som HR-konsulent og har været ansat hos dem 

lige siden. Bodil stiller gerne op til offentlige arrangementer og 

udtaler sig om emnet kvinder i ledelse og har også udtalt sig til 

forskellige medier. Vi stiftede bekendtskab med Bodil ved 

arrangementet “Ladies First - Kvinder i direktørstolen”, hvor 

Bodil fortalte om de udfordringer der kan være forbundet med at 

være kvinde i en lederstilling. Bodil agerer både rollemodel, 

meningsdanner samt fortaler for emnet kvinder i ledelse (Bilag 8; Lederne, 2018, Bilag 12; 

Fotografi DSK, 2017). 

  

 

Dion Sørensen 

Dion er 42 år og uddannet psykolog og civiløkonom fra 

Aalborg Universitet. Dion arbejder som HR-chef for 

Danske Commodities og har tidligere erfaring indenfor 

HRM fra både Saxo Bank og Mærsk Group. Dion er 

forfatter til flere ledelsesbøger blandt andet bogen 

Lederudvikling - 55 værktøjer til ledere og konsulenter. 

Dion er interessant at tale med, fordi han er HR-direktør 

i en mandsdomineret virksomhed og umiddelbart ikke 

har udtalt sig om emnet kvinder i ledelse offentligt. På 

grund af Dions position og forfatterskab til bøger om ledelse finder vi hans viden relevant for 

specialet (Danske Commodities, s.d.-a; Saxo.com, s.d.; Danske Commodities, s.d.-b; Bilag 10; 

Fotografi, privat). 
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Jakob Stengel 

Jakob er 45 år og uddannet cand.jur fra Københavns 

Universitet. Jakob er Managing Partner og 

Administrerende Direktør i rekrutteringsvirksomheden 

Case Rose InterSearch, stifter og formand for Board 

Network samt partner i Board Mentors. Derudover er 

Jakob bestyrelsesmedlem i flere forskellige bestyrelser. 

Jakob udtaler sig lejlighedsvis til pressen angående 

emnet og udtaler blandt andet til TV2 Nyhederne, at 

diversitet er en fordel for virksomheder (Bilag 11; Case 

Rose InterSearch, 2018; Andersen, 2018; Fotografi Børsen, 2018). 

 

 

Louise Sparf 

Louise er 39 år og Direktør i IT-virksomheden Nine. Louise er 

uddannet fra IT Universitetet og Copenhagen Business School, 

og er uddannet i I-business, som er en uddannelse indenfor IT-

ledelse. Virksomheden Nine leverer løsninger til den offentlige 

og private sektor i Danmark, og Louise arbejder med strategi og 

digital ledelse. Louise holdt et oplæg til Ladies First - Kvinder i 

Direktørstolen-arrangementet, og det var her vi fik kendskab til 

hende. Hun havde interessante indspark til emnet og lagde i sit 

oplæg blandt andet vægt på udfordringerne ved at være 

kvindelig direktør med små børn (Bilag 1; bilag 12 - Beskrivelse 

af Ladies First eventet; Fotografi Nine s.d.). 
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Mette Fjord Sørensen 

Mette er 39 år og Chef for videregående uddannelse, 

forskning og mangfoldighed hos 

erhvervsorganisationen Dansk Industri. Mette er 

uddannet cand.scient.pol fra Århus Universitet i 2006. 

Tidligere har Mette arbejdet som politisk rådgiver for 

Det Konservative Folkeparti. Mette sidder i en stilling 

som giver hende mulighed for at sætte emnet kvinder i 

dansk topledelse på både den politiske og 

erhvervsmæssige dagsorden. Hun er desuden via sit 

arbejde eksponeret for aspekterne indenfor emnet 

(Dansk Industri, 2018; bilag 5, svar 35; Fotografi Hølmark, 2018). 

  

 

Mette Østergaard 

Mette er 38 år og Chefredaktør hos Berlingske. 

Mette har tidligere været chefredaktør for TV 2 

News samt redaktionschef og redaktør på Politiken. 

Mette er uddannet journalist fra Danmarks 

Journalisthøjskole. Hun er interessant at inddrage i 

specialet, da hun i en ung alder har opnået en 

toppost samtidigt med, at hun også har små børn. 

Derudover er Mette spændende at tale med, fordi 

hun har mulighed for at italesætte emnet på 

baggrund af hendes arbejdserfaring. Hun agerer 

som meningsdanner når hun offentligt udtaler sig om kvinder i topledelse (Bilag 9; Berlingske, s.d.; 

Wilkins, 2018; Fotografi Wilkins, 2018). 
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Morten Ballisager 

Morten er 48 år, Ejer, Direktør og 

Bestyrelsesformand i rekrutteringsvirksomheden 

Konsulenthuset Ballisager. Morten er uddannet 

Cand.scient.pol med speciale i forvaltning og 

beslutningsprocesser. Mortens virksomhed laver 

en årlig rekrutteringsanalyse, som rapporterer om 

virksomhedernes adfærd og præferencer, når de 

rekrutterer. Mortens virksomhed rekrutterer 

hovedsageligt til mellemlederposter og har derfor 

et lidt anderledes billede af 

rekrutteringsprocessen, end for eksempel Jakob Stengel har, som rekrutterer til top- og 

bestyrelsesposter (Bilag 7; "Rekrutteringsanalysen 2011 til nu - Konsulenthuset Ballisager" s.d.; 

bilag 11; Fotografi Ballisager, s.d.). 

 

 

Niels Ploug 

Niels er 59 år og Direktør for 

personstatistik i Danmarks Statistik. Niels 

er uddannet Cand.polit fra Københavns 

Universitet, og er ud over at være direktør 

ved Danmarks Statistik, også ekstern 

lektor på både Københavns Universitet og 

Copenhagen Business School. Niels både 

underviser i og har skrevet bøger om 

økonomisk ulighed i Danmark og er 

derfor interessant for os at tale med, da han kan give os nogle andre informationer, end de andre 

informanter nødvendigvis kan, da han sidder med arbejdsmarkedsforhold og har adgang til statistik 

via for eksempel CPR-registret. Niels har også en økonomisk erfaring med emnet kvinder i ledelse 

som adskiller sig fra de andre informanter (Bilag 4; Danmarks Statistik, s.d.; Fotografi Danmarks 

Statistik s.d). 
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Susanne Nørgaard 

Susanne er 50 år og Vicepræsident hos ATP. Susanne 

er uddannet cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i 

København, og er tidligere Direktør i virksomheden 

NetDesign, en del af TDC-erhverv. Derudover har 

hun tidligere været rådgiver i Europa Parlamentet. 

Susanne er interessant at inddrage i undersøgelsen, da 

hun selv bestrider en toppost og har tidligere erfaring 

som leder i andre organisationer og gennem disse 

karrieremæssige erfaringer kan fortælle om 

vigtigheden i at have rollemodeller man kan spejle sig 

i op gennem ens karriere (Bilag 6, svar 67, Fotografi LinkedIn s.d.). 

 

 

Thomas Thune Andersen 

Thomas er 63 år, sidder som Bestyrelsesformand 

i Ørsted, Lloyd's Register Group og Lloyd’s 

Register Foundation. Ydermere er han 

næstformand i VKR Holding og Petrofac samt 

bestyrelsesmedlem i BW Offshore. Thomas er 

også formand i juryen for Women’s Board 

Award, og har en lang karriere bag sig hos 

Mærsk Olie og Gas A/S, hvor han begyndte som 

skibsreder og endte som Administrerende 

Direktør. Derfor har Thomas en relevant baggrund for at udtale sig om emnet, da han tidligere har 

haft sin daglige gang i direktionen hos Mærsk Olie og Gas A/S og fungerer som meningsdanner, da 

han blandt andet udtaler sig om emnet til organisationen Lederne (Bloomberg, s.d.; Lederne, s.d.; 

Fotografi Stenvei, 2015). 
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Situationen 
 
Det faktum, at vi er to kvinder, der undersøger emnet, påvirker i mere eller mindre grad det, der 

undersøges, nemlig kvinder i dansk topledelse i en interviewkontekst. Metodisk subjektivitet er 

derfor en del af vores tilgang til emnet, da vi ikke kan adskille os fra det, som vi som forskere 

undersøger (Egholm, 2014). Dette hænger også sammen med, at vi som forskere ikke kan stå uden 

for diskurserne, og at viden underlægges samme præmis som den kontekst der undersøges (Jf. 

Induktion og deduktion; Kvalitativ metode og interviews). Dion Sørensen kommenterer direkte på at 

det er interessant, at det er to kvinder der skriver om emnet og ikke to “slipsedrenge” (Bilag 10, 

svar 44). Line er også synligt gravid i perioden hvor vi afholder vores interviews, og i nogle 

interviewsituationer kommenterer informanterne på dette, og forholdsvis mange af informanterne 

bringer barsel på banen under interviewet. 

  

Under interviewet med Susanne Nørgaard (herefter Susanne) begynder hele interviewsituationen 

med, at hun spørger ind til Lines graviditet, og derigennem fortæller hun om sin vej til den stilling 

hun har i dag på baggrund af, hvornår i løbet af sin karriere hun selv fik børn. Hele 

interviewsituationen bliver altså fra begyndelsen påvirket af at Susanne er et familiemenneske, 

hvilket hun også trækker på igennem hele interviewet (Bilag 6). Der bliver af samme grund også 

vendt lidt op og ned på interviewguiden, da Susanne fortæller rigtig meget om sin karriere inden 

hun kom til ATP. 

  

Interviewet med Dion Sørensen (herefter Dion) foregik over telefon, og interviewet med Morten 

Ballisager (herefter Morten) foregik over videokonference, da disse informanter arbejder andre 

steder i landet end i København. Det er derfor i disse situationer vigtigt at være opmærksom på, at 

interviewsituationens præmisser har været anderledes, og henholdsvis eventuelle misforståelser 

med mere kan være svære at opfange for os som forskere, da vi ikke på samme måde kan afkode 

vores informanter på baggrund af kropssprog og ansigtsudtryk. Det er i disse tilfælde hovedsageligt 

stemmen vi skal guides af. På samme måde har informanterne i disse tilfælde heller ikke mulighed 

for at aflæse os på helt samme måde, som hvis interviewet fandt sted ansigt til ansigt. Dette kan 

både have fordele og ulemper, men i og med at disse interviews blev afholdt i slutningen af 

processen have vi en god forståelse for hvordan vores spørgsmål kunne opfattes og derfor stillede vi 

opfølgende spørgsmål for at fange eventuelle misforståelser. 

  



 45 

Vi mødte Jakob Stengel (herefter Jakob) og Thomas Thune Andersen (herefter Thomas) på deres 

respektive kontorer. Disse to interviews skiller sig begge ud, da Jakob Stengel ikke blot er direktør i 

virksomheden Case Rose InterSearch, men at virksomheden rekrutterer til topposter inden for det 

danske erhvervsliv. Det giver ham en ekspertviden indenfor området, da han har indblik i, hvad 

virksomhederne efterspørger, når de skal rekruttere, og han også har kontakt til de kandidater, der 

skal til jobsamtale og har en dialog med dem omkring deres oplevelse med virksomheden. Thomas 

udtaler sig til os, ikke blot på baggrund af sine mange bestyrelsesposter samt det faktum, at han 

sidder som formand hos Women’s Board Award, men han har også gået på direktionsgangen i 

Mærsk Olie og Gas A/S. Han har altså derfor anden erfaring med emnet end mange af vores andre 

informanter i og med, at han er professionel bestyrelsesformand hos flere virksomheder. Hans 

verdensbillede kan derfor eventuelt divergere fra de andre informanters. 

  

Louise Sparf (herefter Louise) møder vi i kantinen hos Nine på deres kontor på Kgs. Nytorv. 

Interviewet med Louise er vores første interview. Der er roligt i kantinen, og der kommer ikke 

andre, mens vi afholder interviewet, men der kunne potentielt blive lyttet med af medarbejdere. 

Dette vidner om, at Louise står inde for den holdning, hun har, og ikke er bange for at tale om 

emnet, hvilket vi også blev gjort opmærksom på under hendes oplæg ved Ladies First eventet. Hun 

står på mål for, hvad hun siger, da interviewet foregår i et åbent forum, og på trods af placeringen i 

kantinen blev der skabt en fortrolig atmosfære i interviewsituationen. 

  

Interviewene med Anja Monrad (herefter Anja), Mette Fjord Sørensen (herefter Mette S.), Bodil 

Ismiris (herefter Bodil) og Niels Ploug (herefter Niels) foregik alle på deres respektive 

arbejdspladser i mødelokaler. Det spiller en rolle, at det er på deres arbejdsplads, vi møder 

informanterne, men vi oplevede ikke umiddelbart, at dette påvirkede fortroligheden i 

interviewsituationerne. Når informanterne booker et mødelokale, viser de os, at de er indstillet på at 

tale fortroligt med os, da vi kan lukke døren og tale, uden kollegerne kan lytte med. Samtidigt kan 

det måske give informanterne mulighed for at indtage positioner til emnet, som ikke er 

arbejdsrelateret, da det er et lukket rum (Potter & Wetherell, 1992). 

  

Mette Østergaard (herefter Mette Ø.) mødte vi på Copenhagen Business School en tidlig morgen. 

Her var det os, der var værter og bød Mette indenfor på kaffe og morgenbrød. Det kan være, at det 

faktum, at vi møder Mette udenfor hendes arbejdsplads, gør, at hun måske nemmere træder udenfor 
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sit repræsentantskab sammenlignet med de andre informanter. Interviewguiden lavet til Mette Ø. er 

anderledes, fordi Mette i denne sammenhæng højest sandsynlig har større ekspertise hvad angår den 

generelle samfundsdebat om emnet, da hun chefredaktør på et stort dansk nyhedsmedie (Bilag 14). 

Det skinner under interviewet igennem, at hun også er meningsdanner, hvilket Mette S. eksplicit 

gjorde os opmærksom på under sit interview. Mette Ø. er i høj grad advokat for emnet, da hun 

gerne vil have, at det bliver sat mere på dagsordenen, i det omfang det er muligt og nyhedsrelevant 

(Bilag 5, svar 30). 

  

Analysen 
 
Boms (2015) fremgangsmåde anvendes til at analysere de hovedtematikker, der blev identificeret 

ud fra kodningen af de elleve dybdegående interviews, hvilket dikterer den overordnede struktur for 

analysen. Analysen er tematisk opbygget ud fra Alan Brymans (2012) metode, hvor temaerne 

analyseres ud fra de forskellige diskursanalytiske og ikke-diskursanalytiske begreber, der tidligere 

er blevet præsenteret. Afrundingsvis sættes den primære empiri i relation til Foucaults magtbegreb 

for at belyse, hvordan magt produceres og reproduceres i denne kontekst. 

  

Den flydende betegner er ‘kvinder i dansk topledelse’, fordi det undervejs i interviewsituationerne 

fremgik, at informanterne tillagde dette emne forskellige betydninger alt efter, hvilken kontekst det 

indgik i. Denne kontekst var oftest orienteret mod de fem temaer, hvilket medvirker til, at de derfor 

fremgår som nodalpunkter, hvor en bestemt diskurs konstrueres. De fem mest gennemgående 

temaer i det empiriske materiale debatten, familieliv, forskning, politik og os-problematikken 

fungerer altså som nodalpunkter, og på baggrund af informanternes udtalelser undersøger vi, hvilke 

momenter og elementer der fremgår i forbindelse med disse. Mere specifikt udgør momenterne 

altså de ord, som informanterne beskriver tematikkerne med, og elementerne i det konstitutive ydre 

er det, som informanterne siger, tematikken eksplicit ikke er eller det, som er usagt. Det konstitutive 

ydre består altså af, hvad diskursen om henholdsvis debatten, familieliv, forskning, politik og os-

problematikken ikke indeholder. De usagte elementer finder vi ved at kigge på hvilke momenter der 

knyttes til nodalpunktet, og gøre os klart, hvad der er modsat disse (Bom, 2015). 

  

Vi har på intet tidspunkt nævnt diversitet, mangfoldighed eller unconscious bias for informanterne, 

da vi ikke vil lægge ord i munden på dem, og derfor foretager et aktivt valg om ikke at bruge 
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fagtermer i interviewsituationen. Undtagelsesvis har vi dog spurgt Dion om, hvordan Danske 

Commodities forholder sig til diversitet, da han selv nævner begrebet flere gange i interviewet 

(Bilag 10, spørgsmål 54). Spørgsmålet går uden for interviewguiden, fordi vi fik en fornemmelse af, 

at virksomheden arbejder aktivt med at fremme diversitet og fandt det derfor interessant at høre 

mere om. 

 

Derudover har vi valgt ikke at præsentere informanterne for vores interviewguide på forhånd, da vi 

gerne ville have fokus på hverdag, praksis og den erfaring, de forskellige informanter sidder inde 

med i forhold til emnet kvinder i dansk topledelse. Hovedårsagen til dette valg var at undgå, at 

informanterne forberedte svar på forhånd, der potentielt kunne bære præg af politisk korrekthed og 

dermed tale ind i andre diskurser, end de ellers ville have gjort. Hvis informanterne havde læst 

interviewguiden på forhånd, kunne svarene have været mere målrettede og kortfattede, men vi 

bekender os til, at det umiddelbare svar er mest passende i denne sammenhæng, hvor fokus netop 

ligger på det affektive og informanternes verdensopfattelse. 

  

I forhold til governmentality kan ekstern styring muligvis komme i spil i forhold til informanternes 

interaktion med os, da de varetager positioner på højt strategisk niveau og dermed fungerer som 

ansigtet udadtil til omverdenen. Vi har bedt dem om at udtale sig ud fra egne erfaringer om emnet, 

da vi umiddelbart ikke er interesseret i virksomhedernes politikker og holdninger om emnet. Dette 

kan dog i bund og grund være svært for informanterne, da ekstern styring fra de pågældende 

virksomheder, de arbejder for, potentielt kan komme til udtryk, når de står over for omverdenen i 

form af os. Eksempelvis nævner Mette S. loyalitet, når hun beskriver, hvordan der arbejdes internt i 

huset hos Dansk Industri (Bilag 5, svar 6). 

  

Ud fra vores arbejde med det empiriske materiale vurderer vi, at der portrætteres et billede 

af  gennemgående konsensus blandt informanterne om, at stræben efter diversitet i organisationer er 

positivt, når informanter giver udtryk for, at forskellighed er vigtig, en inkluderende kultur er 

afgørende for, at folks forskelligheder kan blive bragt i spil i et team, at forskellighed bidrager til 

forskellige synspunkter, dynamik, bedre performance, bedre og mere kvalificerede beslutninger, 

produktivitet, effektivitet, innovation og arbejdsglæde (Bilag 1, svar 124; bilag 3, svar 16; bilag 4, 

svar 25; bilag 6, svar 90; bilag 8, svar 43; bilag 9, svar 30; bilag 10, svar 34; bilag 11, svar 33). 

Forskellighed forebygger ifølge Niels og Jakob ensformighed i gruppen, hvilket dermed kan 
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afhjælpe groupthink (Bilag 4, svar 25; bilag 10, svar 34). Groupthink defineres ud fra, at der opstår 

en stærk konsensuskultur i en gruppe, hvor de samme har siddet i topposterne over længere tid, og 

her kan forskellighed altså være med til at udfordre sådan en kultur. (Mensi-Klarbach & Risberg, 

2019). 

  

Alle informanter med undtagelse af Mette Ø. og Jakob gav udtryk for, at det at gøre en forskel 

motiverer dem i deres daglige arbejde. Mette Ø. siger ikke noget om dette, da hun ikke blev spurgt 

ind til, hvad der motiverede hende, fordi fokus i interviewet var på, hvordan et større dansk 

mediehus forholder sig til emnet kvinder i dansk topledelse. På grund af spørgsmålenes natur til 

Mette Ø. lægges der i høj grad vægt på, at hun er repræsentant for Berlingske, et stort mediehus 

(Bilag 14 - Interviewguide til Mette Østergaard). Informanterne giver udtryk for, at det er 

motiverende at skabe, udvikle og fremtidssikre en organisation, at det er motiverende at udvikle og 

se mennesker lykkes, og at det slutteligt er motiverende at gøre en forskel på et område eller i den 

enkelte arbejdsopgave. Informanternes arbejdsmotivation er altså enten målrettet organisationen, 

opgaven eller mennesket (Bilag 1, svar 12; bilag 2, svar 6; bilag 3, svar 4; bilag 4, svar 3; bilag 5, 

svar 4; Bilag 6, svar 39; bilag 7, svar 6; bilag 8, svar 10; bilag 10, svar 6). 

  

Præsentation af matrix over empirien 
 
Matrixen over empirien er udarbejdet ud fra Brymans (2012) anvisninger om, at den tematiske 

analysetilgang kan assisteres med strategien framework, hvor det vigtigste under hovedtemaerne 

illustreres ud fra de enkelte interviewsituationer. Matrixen giver et overblik over, hvad der er mest 

fremtrædende i interviewsituationerne indenfor de fem hovedtemaer. Teksterne er ikke citater, men 

korte sammenfatninger ud fra informanternes italesættelser af det givne tema. Det er altså ikke 

analysens resultater, som figurerer i matrixen, men den giver en indikation af, hvad der i vores øjne 

har været mest fremtrædende og fremgår med det formål at assistere den tematiske tilgang 

(Bryman, 2012). 
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Matrix over empirien 
 

Bilag/ 
Informant 

Debatten Familieliv Forskning Politik Os-
problematikken 

1: Louise 
Sparf 

Få kvinder i dansk 
topledelse er et 
samfundsproblem. 
Kønsdiskussion: 
“de sure 
feminister” (svar 
59 og 73). 

Er mor og 
hustru først og 
fremmest 
(svar 20). 

Der skal 
mere end én 
kvinde til for 
at skabe 
diversitet 
(Svar 57). 

Imod kvoter, men 
drøftelsen skal 
være der (Svar 
75-77). 

Parameteret køn 
er et uudnyttet 
potentiale (svar 
59). 

2: Thomas 
Thune 
Andersen 

Langsomt fordi 
den er intellektuel 
og sensationel 
(svar 35). 

Familie- og 
arbejdstid 
flyder sammen 
(svar 14). 

Diversitet 
kræver 
investering 
på sigt (Svar 
22). 

Politisk og 
virksomheds- 
indsats - mænd 
skal tage en 
større del af 
barslen (svar 35). 

Den moderne 
leder er 
inkluderende og 
værdsætter 
forskelle (svar 
22). 

3: Anja 
Monrad 

Skinger, 
feministisk, 
polariseret, 
skyttegravs- og 
enkeltsagsdebat 
(svar 24 og 40). 

Fjerner aldrig 
sin 
familiekasket 
(svar 6). 

Uopmærk- 
somhed 
omkring 
unconscious 
bias (svar 
16). 

Få kvinder i dansk 
topledelse er et 
samfunds- 
problem (Svar 
30). 

Det er ikke en “os 
og dem 
problematik”, det 
er en “os-
problematik” 
(svar 24). 

4: Niels 
Ploug 

Langsom, fokus 
på “naturlig 
udvikling” og 
fordomsfuld (svar 
27). 

Kan både mor 
og far gøre 
karriere? (svar 
29). 

Der findes 
ikke et 
økonomisk 
rationale bag 
diversitet 
(svar 35). 

For kvoter, 
lovgivningen for 
“kønsligestilling” 
er ikke bindende 
(svar 45-47, 31). 

Hvor er 
topfolkene 
henne? (svar 31). 

5: Mette 
Fjord 
Sørensen 

Faktaresistent, 
Tordenskjolds 
soldater (kun 
kvinder), minefelt 
og skyttegrav 
(svar 39, 49 og 
51). 

Skelner ikke 
mellem 
professionel- 
og privatperson 
(svar 11). 

Mangel på 
mandlige 
forskere på 
området 
(Svar 47). 

Imod kvoter, 
ingen politisk 
bevågenhed og 
mangel på 
mandlige aktører 
(svar 39, 43 og 
49). 

Det er kun 
kvinder der går 
aktivt ind i 
debatten (svar 
49). 

6: Susanne 
Nørgaard 

Kvinder skal tale 
ordentligt om 
kvinder (svar 94). 

Vær 
usentimental 
omkring de 
valg der træffes 
(svar 99). 

Diversitet: 
mændene 
skal også 
være 
repræsenteret 
(svar 88). 

Der er brug for 
politisk 
håndfasthed, og 
reel indsats fra 
virksomhederne 
(svar 99). 

AMBU-sag: 
uopmærksomhed 
omkring omkring 
det kvindelige 
potentiale (svar 
104). 
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7: Morten 
Ballisager 

Cyklisk udvikling, 
resistent, flad, 
effektløs og 
mangler 
inddragelse af 
fakta (svar 38, 42 
og 54). 

Nævner arbejde 
først, frem for 
det at være 
“farmand, 
ægtemand, søn, 
bror, onkel” 
(svar 10). 

Mangel på 
forskning i 
hvad 
diversitet 
betyder i 
praksis, og 
mandlige 
headhuntere 
rekrutterer 
mænd (svar 
30). 

Mangel på 
politisk 
bevågenhed, og 
de borgerlige 
kvindelige 
politikere (svar 
40 og 50). 

Få synes at få 
kvinder i ledelse 
er et 
samfundsproblem 
(svar 38). 

8: Bodil 
Ismiris 

“Frivillighedens 
vej” og 
stereotypisk 
tilgang: maskuline 
topchefer (svar 
45). 

Man bliver 
nødt til at indgå 
nogle 
kompromiser 
og give afkald 
(svar 14). 

Divergerende 
evaluerings- 
standarder: 
kvinder 
vurderes på 
resultater, 
mænd på 
potentiale 
(svar 47). 

Der er ikke 
politisk 
opbakning til 
reguleringer, og 
loven om måltal 
fungerer ikke 
(svar 45). 

Man “sløser” i 
Danmark med de 
“kvindelige 
ressourcer” (svar 
43). 

9: Mette 
Østergaard 

Vattet, 
bagudskuende og 
useriøs: “der er 
ikke noget at 
diskutere” (svar 
2). 

Ligeværdighed: 
mor og far er 
lige vigtige, 
både ude og 
hjemme (svar 
28). 

Forskning 
bliver ikke 
sat højt nok 
på 
dagsordenen 
(svar 8). 

Politisk 
berøringsangst og 
bedre 
rammevilkår fra 
erhvervslivet 
(svar 2 og 16). 

Parameteret køn 
udgør et stort 
potentiale: bedre 
beslutninger, 
udvikling og 
vækst (svar 33). 

10: Dion 
Sørensen 

Skinger, 
offeragtig og 
emotionel (svar 
36). 

Vælger at 
prioritere 
familie og fritid 
(svar 12). 

Diversitet er 
“god 
business”: 
business 
casen skal i 
fokus (svar 
52). 

Imod kvoter og 
øremærket 
barsel. De 
borgerlige partier 
burde komme på 
banen (svar 36, 
42, 44 og 48). 

Debatten er 
ensidig, og 
mangler 
mandlige aktører 
(svar 36). 

11: Jakob 
Stengel 

Fordomsfuld, 
fraværende og 
ukvalificerede 
stemmer er aktive 
i debatten (svar 35 
og 51). 

Kvinder er med 
til at 
reproducere et 
stereotypisk 
billede af 
kvindekønnet 
(svar 51). 

Unconscious 
bias: 
kvinderne 
bliver 
potentielt 
holdt ude på 
baggrund af 
deres køn 
(svar 47). 

Kvoter skal 
drøftes. 
Politikerne er 
reaktive, “dårlig” 
lov om måltal og 
politisk indgreb 
er mest realistisk 
(svar 33, 37, 43 
og 47). 

“Diversity of 
thought” er godt 
for 
virksomhedernes 
top- og bundlinje 
(svar 33). 
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Debatten 
 
Første trin 
 
På det første trin af analysen er den overordnede flydende betegner ‘kvinder i dansk topledelse’, da 

dette emne belyses ud fra tematikken debatten. Dermed har den flydende betegner skiftende 

betydninger alt efter, hvilket nodalpunkt der er i fokus. I dette afsnit udgør debatten nodalpunktet, 

da vi var interesseret i at høre, hvilke ord informanterne knytter til emnet, fordi vi havde en 

formodning om, at informanterne ville give udtryk for, at debatten er usaglig. 

  

Med afsæt i diskursteorien kan følgende ord knyttes som momenter til den flydende betegner ud fra 

det empiriske materiale: langsom, intellektuel, faktaresistent, gå glip af talent, performance, 

sensationspræget, cyklisk, ingen effekt, fordomsfuld, ukvalificeret, kønsdiskussion, skinger, modpol, 

skyttegravsdebat, emotionel og fairness. Disse momenter identificeres ud fra artikulationer fra 

informanterne om debatten i forhold til den flydende betegner. Der tegnes et billede af det 

konstitutive ydre, hvor elementerne kontinuerlig, effektfuld, nuanceret, businesscasen og 

kvalificeret befinder sig. Disse elementer er baseret på, hvad debatten italesættes som ikke værende, 

eller hvad artikulationerne ikke italesætter. I følgende del af analysen vil artikulationerne, som 

danner grobund for, hvilke momenter informanterne knytter til den flydende betegner samt de 

opståede elementer, blive analyseret. 

  

Thomas knytter momentet langsom til debatten, men han drager modsat de andre informanter 

konklusionen, at dette skyldes, at debatten er for intellektuel: “Debatten går langsomt, men i den 

rigtige retning. Og den går vel næsten uacceptabelt langsomt, men jeg går stadig lidt med et håb 

om, at der er noget, der får brudt igennem.” (Bilag 2, svar 35). Thomas mener altså, at debatten om 

kvinder i dansk topledelse går langsomt, fordi den stadig er “intellektuel”: “Og det er, fordi at 

debatten er stadig en intellektuel, ligesom hvis det var en følelsesmæssig debat, så ville det jo gå 

meget hurtigere.”  (Bilag 2, svar 35). Dermed bliver intellektuel også et moment. Dette står i skarp 

kontrast til Mette S., da hun synes, at debatten er “faktaresistent”, og Niels og Jakob, der synes, at 

debatten er “fordomsfuld”, Louise synes, det bliver en “kønsdiskussion”, mens Anja siger, at det 

bliver en “skinger skyttegravsdebat” (jf. Matrix over empirien). En potentiel grund til, at Thomas’ 

udsagn om debatten står alene, kunne eventuelt være den berøring, han har med emnet i og med, at 

han ikke befinder sig på ledelsesgangene, men indgår i bestyrelsessammenhæng. Dette hænger 
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måske også sammen med, at hans indgangsvinkel til interviewet var meget teoretisk funderet (Bilag 

2). 

  

Mette S. knytter momentet faktaresistent til debatten, og denne opfattelse deler de andre 

informanter også bortset fra Thomas, hvilket de italesætter på hver deres måde. Mette italesætter 

dog direkte debatten som værende faktaresistent, da hun udtaler følgende, når hun bliver bedt om at 

knytte et par ord til emnet kvinder i dansk topledelse: “Faktaresistent og så lidt Tordenskjolds 

soldater og minefelt, den der med at man bliver nærmest nakkeskudt, hvis man siger det forkerte, og 

det bliver lidt skyttegrav, og det er mega ærgerligt, for det er et sindssygt spændende område.” 

(Bilag 5, svar 51). Mette bruger i denne kontekst formuleringen “Tordenskjolds soldater” om, at det 

er kvindelige aktører, der bliver trukket på i debatter og analyser om emnet kvinder i dansk 

topledelse i forbindelse med, hvilken værdi det ville have, hvis nogle flere mandlige aktører meldte 

sig på banen (Bilag 5, svar 49). Derudover siger citatet også noget om, 

 at debatten er begrænset i det omfang, at der tydeligt er nogle sociale konventioner, der dikterer 

hvad der er korrekt og forkert at sige i denne kontekst. Mette giver endda udtryk for, at dette 

hæmmer debatten, da det er “mega ærgerligt”. Mette knytter dog ikke kun momentet faktaresistent 

til debatten, hun knytter også momentet gå glip af talent til nodalpunktet: “[...] Og når jeg sidder 

og kigger på at der er ⅓ af kvinder i den private sektor, der er fuldtidsansatte og ⅔ i den offentlige, 

så tænker jeg; Hmm så går vi godt nok glip af noget talent her ovre i den private del. Og det, synes 

jeg jo, er et spændende faktum.” (Bilag 5, svar 37). Morten italesætter også, at det er "tudetosset”, 

at virksomhederne ikke prioriterer det emnet, fordi undersøgelser viser, at kvinder vurderes til at 

være rigtig gode ledere og performer rigtig godt, når de befinder sig i topposter. Derfor bliver 

performance også et moment (Ballisager, 2018; Bilag 7, svar 42). 

  

Thomas anser debatten som værende sensationspræget og ønsker i stedet en debat, som er mere 

vedvarende og indholdsrig: “Så i stedet for at have en god lang sej debat. Og det starter jo politisk, 

men det starter jo også med pressen, og det bliver sådan noget sensations noget, hvor man snakker 

om for eksempel [...] barslen, at i stedet for at der er en eller anden, der stiller sig op og siger et 

eller andet om mænd og barsel, at der så straks er en masse, der siger: “Jamen, du kan ikke lide 

individets frihed, og du kan ikke li’ ditten og datten.” Jamen, lad os nu tage debatten: Hvorfor det 

er klogt? Hvad er det der er sundt? Hvad er det, det kan komme til at hjælpe? [...]. Så det bliver 

sådan nogle meget korte debatter, så det jeg vil ønske ville være, at der var nogen der havde det 
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mere som en reel mærkesag og mindre som en sensationssag, hvor man skal finde nogen, der 

dummer sig ved at sige det ene eller det andet.” (Bilag 2, svar 38). Thomas giver her også udtryk 

for at debatten er for flygtig og mangler fokus, og derfor opstår sensationspræget som moment 

under nodalpunktet. Morten knytter også momenterne cyklisk og ingen effekt til debatten: “Altså 

der er næsten sådan en form for cyklisk udvikling i det ikke, at den popper op en gang imellem og 

så falder den ned og lander med ingen effekt [...] debatten er resistent, men ikke effektfuld” (Bilag 

7, svar 38). Citatet viser, at Morten ikke synes, at debatten har nogen effekt, og dermed bliver 

effektfuld et element. Derudover bliver kontinuerlig også et element, da det er det omvendte af 

cyklisk. 

  

Niels knytter momentet fordomsfuld til debatten, fordi han mener, at den samfundsmæssige 

holdning er, at udviklingen selv skal gå sin gang. Dermed skaber det røre, hvis man bringer 

“instrumenter” på banen: “Der er en eller anden naturlig orden og udvikling, og hvis den udvikling 

går langsomt, så er det bare, fordi at en naturkraft eller gud eller hvad ved jeg, der har bestemt at 

sådan skal det være. Og hvis man begynder at anvende instrumenter, så bliver det til tvang og 

ufrihed. Så på den måde synes jeg stadig, at der er meget sådan en… på sin egen måde fordomsfuld 

debat om det i Danmark” (Bilag 4, svar 27). Jakob giver også udtryk for, at debatten er 

fordomsfuld, og at det nogle gange er folk, der ikke er kvalificerede, som udtaler sig i debatten: 

“Hvordan det bliver debatteret? Fordomsfuldt. [...] dem der så rent faktisk udfordrer det, er 

desværre nogle gange nogle stemmer som ikke helt nødvendigvis har kvalifikationerne til at 

udfordre det.” (Bilag 11, svar 35). Momenterne fordomsfuld og ukvalificeret bliver altså knyttet til 

debatten, og på samme tid knyttes elementet kvalificeret også til nodalpunktet, da det er det 

modsatte af, hvad debatten ifølge Jakob er. 

  

Momenterne kønsdiskussion, skinger, modpol og skyttegravsdebat knyttes også til debatten, hvilket 

både Louise og Anja giver udtryk for. Louise siger følgende: “Jo altså, enten er det jo den der med, 

at bliver det meget sådan en kønsdiskussion, og det lidt træls, ikke? Sådan en, “åh, så nu er det den 

sure feminist, der igen er gået på barrikaderne”, og det er lidt træls” (Bilag 1, svar 73). Anja siger 

at debatten er “skinger” og en “skyttegravsdebat”: “Jamen, jeg synes at den meget tit bliver sådan 

meget skinger. På den ene side bliver det sådan en feministisk debat om, at vi er også halvdelen af 

jordens befolkning, så vi har krav på, ikke? Og så bliver det sådan noget modpol med os og dem 

[...]. Jeg synes, at debatten bliver meget hurtig sådan en skyttegravsdebat.” (Bilag 3, svar 24). Dion 
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giver også udtryk for, at han ser en “skinger” debat, hvor kvinder taler kvindernes sag. Derudover 

er hans opfattelse lidt anderledes end Louise og Anjas, da han mener, at debatten gør kvinder til 

ofre: “Jeg synes desværre, det ofte bliver lidt skingert, det er ofte kvinder der taler kvinders sag, og 

det bliver helt per automatik en lille smule... offeragtigt. At I bliver ikke hørt, I bliver ikke forstået, 

og vi bør sådan og sådan, og mændene er ofte ret tavse i det, og det synes jeg egentlig er lidt 

ærgerligt, fordi jeg tror, debatten kunne blive nuanceret og også mere interessant, hvis man 

mobiliserede nogle, som ikke var, hvad kan man sige, der ikke var det forsmåede segment, hvilket 

man må konstatere, at det er kvinder, hvis det er dem, der skal flere af i ledelse. Så jeg synes ikke, 

man er lykkedes med at få skabt en nuanceret debat, hvor alle aktører er med, og hvor... det ikke 

handler så meget om køn, men hvor det handler mere om diversitet. For jeg tror egentlig også at 

det kunne gøre, at debatten blev lidt mindre... emotionel [...]” (Bilag 10, svar 36). Dion knytter ud 

over momentet skinger også emotionel til nodalpunktet, da ikke alle aktører ifølge ham tager del i 

debatten, og det “ofte er kvinder, der taler kvinders sag”. Derudover giver han udtryk for, at 

debatten kunne blive mere nuanceret, hvis andre end “det forsmåede segment”, kvinderne, bød ind i 

debatten, og dermed bliver nuanceret et element. 

  

Dion mener, at gevinsten i virksomhedscasen om diversitet skal i fokus, og dermed 

bliver  businesscasen et element, når han nævner, hvilke aspekter der ikke bliver inddraget i 

debatten: “Jeg synes, casen mangler, fordi jeg synes, hvis man bare siger “vi vil have flere kvinder i 

ledelse, fordi det synes vi er mest fair eller mest rigtigt”, så tror jeg, for rigtig mange erhvervsfolk, 

kæden hopper af, fordi fairness er ikke et element der er relevant i forbindelse med hvordan man 

skal drive virksomhed. Det, der er relevant, når man skal drive virksomhed er; hvordan maksimerer 

vi vores bundlinje?” (Bilag 10, svar 38). Fairness bliver altså knyttet som et moment til debatten, 

da Dion beretter om, at det er dét argument for diversitet, der bringes i spil i debatten. Dion synes 

dog, at dette argument portrætterer kvinder som “svage stakler” i debatten og er “nedgørende”, og 

der i stedet skal fokuseres på businesscasen (Bilag 10, svar 38). 

  

Opsummerende handler dette trin altså om diskursens funktion, og hvad den diskursive 

konstruktion om debatten indeholder samt ikke indeholder. Ud fra italesættelserne tegnes der altså 

et billede af en diskursiv konstruktion bestående af momenterne langsom, intellektuel, 

faktaresistent, gå glip af talent, performance, sensationspræget, cyklisk, ingen effekt, fordomsfuld, 

ukvalificeret, kønsdiskussion, skinger, modpol, skyttegravsdebat, emotionel og fairness. Der tegnes 
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altså på baggrund af artikulationerne et billede af en debat, som er usaglig, hvilket bekræfter os i 

vores formodning om, at debatten ikke bliver åbnet op og er usaglig. Slutteligt består det 

konstitutive ydre af elementerne kontinuerlig, effektfuld, nuanceret, businesscasen og kvalificeret, 

hvilket alle er aspekter, som ifølge informanterne kan bidrage til, at debatten bliver åbnet op. 

 

“Oppefra og ned” 

  

Andet trin 
 
På andet trin analyserer vi på individniveau, da fortolkningsrepertoirer siger noget om 

informanternes handlemuligheder i interviewsituationen. Dette munder ud i artikulationer fra 

informanterne, hvor de enten kan give udtryk for deres verdensopfattelse og egen holdning eller tale 

på vegne af en social gruppe og blive repræsentant for denne. Den underliggende præmis for 

artikulationerne er generelt, at diversitet bidrager med noget positivt til organisationen, hvilket er en 

verdensopfattelse, informanterne deler. Eksempelvis giver Dion udtryk for, at diversitet er “god 

business”, Mette S. giver udtryk for, at virksomhederne går glip af kvindelig talent, og Morten 
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pointerer, at kvinder vurderes til at performe godt i lederpositioner (Bilag 10, svar 52; bilag 5, svar 

37; bilag 7, svar 42). 

  

Når informanterne bliver spurgt ind til, hvad de synes om debatten om kvinder i dansk topledelse, 

trækker de færreste på deres virksomhedsrepræsentation og giver udtryk for egne 

verdensopfattelser, og dermed foregår der artikulationer på personlig skala. Måden, vi har spurgt på, 

reflekteres i, hvilke positioner informanterne indtager i situationen, og hvilke artikulationer der 

kommer i spil. Spørgsmålene “Hvad er din umiddelbare opfattelse af, hvordan emnet kvinder i 

topledelse bliver debatteret?”, og “Hvad betyder kvinder i ledelse for dig?” bruger vi pronominer 

som “dig” og “din”, hvilket netop lægger vægt på den enkelte informants verdensopfattelse. 

Eksempelvis svarer Niels, når han bliver spurgt ind til, hvad hans opfattelse af debatten er: “[...] 

den danske ligestillingsdebat i hvert fald sammenlignet med de nordiske lande er faktisk mærkelig. 

Er det min opfattelse.” (Bilag 4, svar 27). Niels’ artikulation foregår altså på personlig skala, men 

også på national skala, da han sammenligner Danmark med Norge og Sverige. Dette gør Louise 

også, når hun italesætter, hvem hun synes, Danmark er bagud i forhold til: “Jamen, masser af lande 

faktisk. Masser af lande som vi tænker, “arhmen, det, de er ikke”. Altså helt åbenlyst sådan 

Sverige, men de har også rekrutteret efter det, men sådan noget som Frankrig og Spanien og der er 

mange flere kvinder i mellemledelseskategorierne, det vil sige [...] der er meget større masse at 

tage af.” (Bilag 1, svar 59-63). Louise italesætter Danmark som en social gruppe ved at bruge 

pronomen “vi”, hvorefter hun sammenligner gruppen med Sverige, Frankrig og Spanien. Louise 

siger altså her, at det er svært at sammenligne Danmark med disse lande, da vi ikke har den samme 

masse at tage af, da der er mangel på gode kvindelige rollemodeller. Ud fra skalabegrebet bliver der 

altså geografisk talt om debatten på national skala, hvilket er, fordi vi i specialet fokuserer på dansk 

topledelse. Vi har altså sat nogle rammer for informanterne, der bevirker, at de henholdsvis taler på 

personlig og national skala. 

  

Mette Ø. taler også på national skala: “Og hvis man kigger på dokumentationen. Det kan I endnu 

bedre på tallene, men så halter vi jo bagud, især vores nordiske kollegaer i forhold til kvinder i 

topledelse.” (Bilag 9, svar 2). Bodils følgende artikulation er også på national skala:  “Altså i 

Danmark, der har vi haft, og har stadig, en diskurs der hedder “vi skal ikke have kvoter”, og jeg 

repræsenterer selv en organisation, der ikke går ind for kvoter. Og det er der også rigtig god musik 

i, at man ikke skal, for det er jeg ikke sikker på er vejen frem.” (Bilag 8, svar 45). Når Bodil siger 



 57 

“Altså i Danmark har vi haft” skabes en sociale gruppe i det hun omtaler Danmark og “vi”, hvor 

gruppen ifølge Bodil tillægger debatten den mening, at man ikke skal indføre kvoter. Disse 

informanter udtaler sig altså som repræsentanter for Danmark på national skala. 

  

Citatet fra Bodil viser også, at hun er repræsentant for Ledernes Hovedorganisation, da hun siger 

“jeg repræsenterer selv en organisation, der ikke går ind for kvoter” og derefter konkluderer, at 

hun er enig. Bodil er den eneste, der trækker direkte på sit organisatoriske repræsentantskab, når 

informanterne spørges ind til deres opfattelse af debatten. Omvendt kan det diskuteres, om 

informanterne generelt er repræsentanter for deres organisation og dermed talerør for disse. De 

bliver i interviewsituationen bedt om at udtale sig på egne vegne, hvilket reflekteres i 

artikulationerne. Informanterne har altså valgfrihed til at indtage flere positioner i deres 

fortolkningsrepertoirer, men det kan selvfølgelig diskuteres, om informanterne i sidste ende ikke 

altid er advokat for deres organisation, da de alle mere eller mindre bestrider et arbejde på højt 

strategisk niveau. Derudover kan ekstern styring fra den pågældende virksomhed, de arbejder i, 

også potentielt være en faktor. 

  

Niels og Bodil italesætter tre grupperinger i forhold til debatten. Niels italesætter de første to: “Så 

der er ligesom to forskellige diskurser, nogen synes, at det godt kunne gøres anderledes, også med 

nogle lidt mere håndfaste værktøjer end dem, vi bruger, og nogen, der synes, at det er fint, som det 

er [...] Jeg tilhører den første, jeg synes, der skal gøres et eller andet ved det. Altså jeg synes man 

skulle prøve at finde nogle værktøjer, og at hvis man i en periode, jeg ved ikke hvor lang, den skal 

være, skal give nogen nogle fordele frem for nogle andre for at opnå nogle balancer, som er ude af 

balance, så er det helt fint for mig.” (Bilag 4, svar 45-47). Niels’ artikulation siger noget om, at han 

ser to grupperinger inden for debatten, dem der synes, at status quo er fin, og dem, som gerne vil 

ændre noget ved at initiere tiltag såsom kvoter for at få flere kvinder ind i dansk topledelse. Niels 

identificerer sig med den gruppe der går ind for politisk regulering. Bodil italesætter den tredje 

gruppering, som taler ind i en tredje diskurs, der dikterer, at eventuelle initiativer skal foregå 

frivilligt, og dermed opstår diskursen frivillighedens vej (Bilag 8, svar 45). Her italesætter hun, at en 

større gruppering taler ind i diskursen frivillighedens vej, og at et mindretal taler ind i diskursen 

politisk regulering. Niels italesætter også frivillighedsdiskursen som værende dominerende, når han 

siger, at der er en “naturlig orden og udvikling”, og “hvis man begynder at anvende instrumenter, 

så bliver det til tvang og ufrihed” (Bilag 4, svar 27). Thomas giver også udtryk for, at der er en 
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dominerende samfundsdiskurs om, at flere kvinder i topledelse skal ske af frivillighedens vej, og 

debatten hurtigt kommer til at handle om “individets frihed” frem for en lang og sej debat (Bilag 2, 

svar 38). Der tegnes altså et billede af en debat, der består af tre grupperinger, som taler ind i tre 

forskellige diskurser: frivillighedens vej, status quo er fin og politisk regulering i forhold til kvinder 

i dansk topledelse. 

  

Der er ingen af informanterne, der giver udtryk for, at status quo er fin i forhold til kvinder i dansk 

topledelse, men informanterne taler ind i diskurserne frivillighedens vej og politisk regulering. Niels 

identificerer sig med gruppen der går ind for politisk regulering, da han siger at han er en del af 

denne (Bilag 4, svar 47). Modsat Niels går Mette S. ikke ind for kvoter, og hun repræsenterer et 

liberalt synspunkt, hvilket bevirker, at hun taler ind i diskursen frivillighedens vej (Bilag 5, svar 39). 

Dette bunder muligvis i det faktum, at hun repræsenterer en erhvervsorganisation, der har interesse i 

at tale ind i frivillighedsdiskursen, da dette giver de virksomheders interesser, som Dansk Industri 

varetager, større fleksibilitet. Dion taler ind i diskursen om frivillighed, når han bruger ordet 

“tvang” om kvoter: “[...] i forhold til også når det kommer til løsninger, det skal vi sikkert også 

snakke om hvad man kan gøre, hvor man jo tyer til, at så bliver det noget noget tvang eller noget 

kvoteagtigt.” (Bilag 10, svar 36). Derudover bruger han også ordet “eliten” når han bliver spurgt 

ind til, hvilke aktører der sætter dagsordenen for kvinder i dansk topledelse. Han giver udtryk for, at 

det godt kan blive en elite af kvinder, der i den danske debat gerne vil “pådutte en ændring ned 

over” både mænd og kvinder (Bilag 10, svar 44). Kvoter blev inddraget i relation til nodalpunktet 

debatten, da kvoter illustrerer en forskel på de tre diskurser frivillighedens vej, status quo er fin og 

politisk regulering. Diskurserne er dagsordensættende for informanternes artikulationer om emnet 

kvinder i dansk topledelse og derfor gennemgående for analysetematikkerne. Kvoter vil blive foldet 

ud under nodalpunktet politik, da informanterne omtaler kvoter i forbindelse med det politiske 

aspekt af kvinder i dansk topledelse. 
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Analysen af debatten på trin to munder ud i følgende oversigt: 

 

 
 

Oversigten viser at informanternes virkelighedsopfattelse er at diversitet er god business, 

virksomhederne går glip af kvindeligt talent og kvinder vurderes til at performe godt i lederposter. 

Når der forekommer en repræsentation, italesættes sociale grupper ud fra geografisk opfattede eller 

sociale opfattede afgrænsninger. Bodil er den eneste der direkte italesætter hendes egen 

organisation, og bliver en repræsentant for denne. I forhold til hvilken skala der tales ud fra, foregår 

artikulationerne enten på personlig skala, hvor der gives udtryk for egne meninger, eller på national 

skala, hvor den sociale gruppe Danmark sammenlignes med andre lande. Slutteligt italesættes 

diskurserne frivillighedens vej, status quo er fin og politisk regulering, hvor forskellige 

grupperinger taler ind i disse. Status quo er fin står i parentes, fordi ingen af informanterne trækker 

på denne. Alle diskurserne figurerer under intersektionalitet, fordi politisk overbevisning spiller ind 

her. 
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Tredje trin 
 
Med udgangspunkt i momenterne langsom, faktaresistent, sensationspræget, ingen effekt, 

fordomsfuld, ukvalificeret, skinger og skyttegravsdebat er der en underliggende utilfredshed blandt 

informanterne om, at man i Danmark på nuværende tidspunkt ikke er nået langt nok i forhold til 

kvinder i dansk topledelse. Det er altså her, affektiv praksis kan hjælpe med at se nærmere på 

spændingsfeltet mellem interpellation og artikulation. Det affektive kommer specifikt til udtryk ved, 

at debatten beskrives som langsom. Det er ikke direkte et udsagn om utilfredshed fra Thomas, men 

det at bruge ordet “langsom” signalerer følelsen af utilfredshed om debatten. Hvis det ifølge 

Thomas går langsomt, er den underliggende præmis, at debatten burde gå hurtigere og dermed 

tillægges langsom negative konnotationer. 

  

Når informanterne beretter om en dominerende samfundsdiskurs, der fokuserer på, at tingene skal 

ske af frivillighedens vej, sker der en interpellation blandt informanterne. Både Niels og Thomas 

beretter om, at diskursen påvirker debatten således, at det er ilde set at debattere politisk regulering, 

såsom kvoter i forhold til kvinder i dansk topledelse (Bilag 4, svar 27; Bilag 2, svar 38). Denne 

interpellation kommer også til udtryk, da Jakob italesætter, at man på politisk plan er meget reaktiv 

i debatten, og derfor er der ikke stemning for regulering på området (Bilag 11, svar 43). 

 

Opsummerende er der i diskursiv praksis en samfundsmæssig hegemonisk diskurs om, at debatten 

foregår af frivillighedens vej, men her taler Thomas og Niels direkte imod denne i deres 

artikulationer, og hermed opstår der en hegemonisk intervention. Denne diskurs’ hegemoni ophører, 

når Thomas og Niels taler imod den, da dette kræver en dislokation for, at de kan tale imod 

diskursen, og dermed er den ikke længere objektiveret. Denne diskursive kamp er illustreret i 

nedenstående oversigt:  
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Omvendt taler Mette S. og Dion ind i frivillighedens vej, mens Bodil også ender med at tale ind i 

den på baggrund af, at hun er repræsentant for en erhvervsorganisation. Alle informanter tager 

underforstået afstand til diskursen om, at status quo er fin, og dermed skinner det affektive 

igennem, da alle er enige om, at debatten hverken er faglig eller saglig. Forskellen er dog, at de taler 

ind i forskellige diskurser og identificerer sig med forskellige grupperinger i forhold til indstilling 

og løsninger på at få flere kvinder i dansk topledelse. Der er altså en konsensus blandt 

informanterne om, at der er for få kvinder i dansk topledelse, og de mener, det burde betegnes som 

værende et “samfundsproblem” (Bilag 1, svar 59; bilag 3, svar 30; bilag 7, svar 38). 

 

Familieliv 
 
Første trin 
 
Under den flydende betegner, som fortsat er ‘kvinder i dansk topledelse’, optræder også 

nodalpunktet familieliv. Dette emne dækker over aktørernes italesættelse af deres egne 

familieforhold, hvilke til- og fravalg ledere må træffe i forbindelse med at have familie sideløbende 

med at have en toppost, samt hvilke sociale konsekvenser det har. Vi beder aktivt informanterne om 

at sætte ord på, hvilke kasketter de bærer i løbet af en dag både i arbejdsregi og privat (jf. 



 62 

interviewguide). Grunden til dette hviler på en interesse om, hvordan informanterne får deres 

karriere og privatliv til at hænge sammen. Emnet fylder mere hos nogle informanter end hos andre, 

og de kvindelige informanter nævner i højere grad samspillet mellem privatlivet og familielivet end 

de mandlige informanter. Louise italesætter eksempelvis vigtigheden af at have et harmonisk 

familieliv for at kunne præstere på arbejdet: “Når jeg står op om morgenen, så er jeg jo mor og 

hustru, så er det sådan, det er jo min primære rolle. Og i virkeligheden det der er kærne-essensen i, 

at jeg kan være dét, jeg er på arbejdet. At det er dét, der spiller, og det fungerer hjemme, at jeg ved, 

at mine unger har det godt, min mand har det godt, og at jeg selv har det godt. Så kan man ligesom 

være noget for andre, og så kan man ligesom tage på arbejde og give noget videre.” (Bilag 1, svar 

20). Der er altså en tendens til at de kvindelige informanter i højere grad italesætter balancen 

mellem karriere og familieliv. 

  

På baggrund af det empiriske materiale kan der under nodalpunktet familieliv findes momenterne: 

fleksibilitet, usentimental, mor og far er lige vigtige, shaming, relation, prioriteter, tryghed, afkald, 

kompromis. Altså de ord som knyttes til emnet. Hvoraf der også fremgår elementer som værende 

perfekt, at få i pose og sæk, sekundær og egoistisk. Perfekt italesættes direkte af Mette S., men de 

andre elementer er udledt af de momenter, der italesættes, og dermed omfatter, hvad diskursen om 

familieliv ikke indeholder. 

  

Mette Ø. knytter momentet, mor og far er lige vigtige til familieliv, da hun italesætter, at det skal 

signaleres overfor børn, at “mor og far er lige vigtige”: “For eksempel har jeg rigtig mange 

mandlige journalister, der tager barsel, det er fuldstændig normalt [...]. Men det tror jeg, det er 

blevet en del af en normalkultur. At ligesom en kvinde tager barsel, så tager manden også barsel 

[...] så er det en del af kulturen, at man tager barslen også som mand, og det er jo en positiv 

udvikling, synes jeg.” (Bilag 9, svar 26). Hun fortsætter: “... og jeg tror, det er vigtigt i forhold til 

mændene, som kan få et skub til også i nogle af de brancher, hvor det ikke er kulturelt så anerkendt 

at få et skub til faktisk også at kunne tage barsel, og jeg tror, for vores børn er det godt, at se at 

mor og far er lige vigtige og lige gode, både ude og hjemme.” (Bilag 9, svar 28). Mette taler om 

den tilknytningsmæssige fordel, det har for far og barn at dele mere tid sammen i forhold til at 

børnene får et billede af, at mor og far er ligeværdige både hjemme og på arbejde. 
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Jakob knytter momentet shaming til familieliv, da han italesætter, at kvinder, som søger 

udefrakommende hjælp til husholdningen, bliver “shamet” offentligt: “[...] jamen, okay så har jeg 

måske en au pair, der oftere end andre henter børnene i børnehave og skole, og så bliver de jo 

totalt shamet af specielt andre kvinder, men også af mænd. Tag for eksempel Eva Berneke som 

eksempel [...] udtalte, at hun havde to au pairs, for ellers kunne hun ikke får det til at løbe rundt 

med de fire unger hun havde. Hold kæft, hvor har hun fået meget på puklen for den udtalelse, og 

hun sagde, jeg kommer måske én gang om måneden i mine børns skole. Ej, hvor har hun fået mange 

høvl for det. Det har mændene jo gjort altid, så hvis man vil være CEO, så er det nogle gange 

sådan, man må gøre.” (Bilag 11, svar 51). 

  

Bodil knytter momentet fleksibilitet til familieliv, da hun italesætter, at det er altafgørende i forhold 

til at blive topleder: “Og så skal man sørge for at skabe sig den fornødne fleksibilitet på 

hjemmefronten. Det er simpelthen alfa omega, hvis det er, at man vil være topleder, så skal man 

have fleksibilitet. Og det kan man købe sig til [...] Man er simpelthen nødt til at sikre sig, at man 

har den fornødne fleksibilitet, og det kan man få ved at alliere sig og få hjælp på hjemmefronten.” 

(Bilag 8, svar 23). Bodil lægger altså i høj grad vægt på ordet fleksibilitet, og derfor indgår det som 

et moment. Omvendt knytter Mette S. momentet relation til familieliv, når hun italesætter, at det er 

vigtigt at have en god relation til sin partner for at kunne gøre karriere (Bilag 5, svar 19). Bodil 

italesætter også, at det er vigtigt at have trygge børn, og dermed opstår tryghed som et moment 

(Bilag 8, svar 27). 

  

Mette S. tegner et billede af det konstitutive ydre, hvor perfekt indgår som et element, da hun giver 

udtryk for, at man ikke både kan være den perfekte mor og køre karriere på samme tid. Omvendt 

knytter hun momentet prioriteter til familieliv, da hun giver udtryk for, at man ikke kan nå det hele: 

“Du kan ikke både være den perfekte mor i klassen og komme med friskbagte boller, når der er 

morgenmad, samtidig med du kører et karrierejob, og din mand også gør det. Hvis det er det, du 

har som din ambition, så bliver du nødt til at finde ud af... altså det kan du ikke. Det kan du ikke nå 

[...] Så kræver det, at du har dine prioriteter i orden, og at du har en samtale med den pågældende 

mand, kone eller hvad man nu har, altså, og finde ud af hvem der tager hvad [...]” (Bilag 5, svar 

19). 
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Derudover beretter flere kvindelige informanter om, at de har måttet give afkald på 

fritidsaktiviteter, og Susanne italesætter, at man skal være “usentimental” i forhold til de valg, man 

træffer: “Så vi skal igen være usentimentale med vores hverdag, altså hvad er det, vi vælger? Og 

hvis vi vælger “dét her står jeg for”, så lad være at pjevse over det. [...] Det er noget med også at 

sige, hvad jeg vil og i hvilke perioder, og vi har jo masser år foran os, fordi nu dyrker vi masser af 

sport. Jeg træner vel 4-5 timer om ugen. Altså man kan jo godt, man kan godt parkere noget og 

genoptage det. Det behøver ikke alt sammen lige at køre på den samme tid.” (Bilag 6, svar 99). 

Susanne mener altså, at man skal være usentimental omkring de valg, man foretager i forhold til 

karriere og privatliv. Bodil knytter også i samme kontekst momenterne kompromis og afkald til 

nodalpunktet familieliv, da hun fortæller, at hun har måttet give afkald på nogle personlige og 

sociale aktiviteter for at kunne gøre karriere: “Og jeg har været ekstremt dygtig til at undgå 

arrangementer og aktiviteter, hvor jeg ligesom ikke havde det her med, og har sat mig selv i 

baggrunden i forhold til, hvad jeg måtte have af ønsker i forhold til wellnes eller mindfulness eller 

hvad man ellers kunne have af personlig udvikling eller “nu vil jeg træne til et maraton” eller “nu 

vil jeg en masse ting” - det har jeg jo gået helt vildt på kompromis med. Det har jeg aldrig haft et 

problem med, men jeg siger det, fordi at jeg tror, det er vigtigt, at man forstår, at man bliver nødt 

til at lave indgå nogle kompromiser, og at der nogle ting, man må give afkald på.” (Bilag 8, svar 

14). Derved opstår elementet at få i pose og sæk, da det er vores bud på det modsatte af kompromis 

og afkald. 

  

Opsummerende konstrueres diskursen om familieliv af momenterne fleksibilitet, usentimental, mor 

og far er lige vigtige, shaming, tryghed, relation, afkald og kompromis ud fra informanternes 

artikulationer. Der bliver omvendt portrætteret et konstitutive ydre, der består af elementerne 

perfekt, at få i pose og sæk, egoistisk og sekundær. Perfekt nævnes direkte som element, men i pose 

og sæk er vores bud på en modsætning til afkald og kompromis, hvortil også egoistisk relaterer sig 

som element til familieliv, da Bodil og Susanne blandt andet giver udtryk for, at man underforstået 

ikke kan have en egoistisk indstilling til sociale og personlige aktiviteter når man indgår i en 

familie. Slutteligt fremgår sekundær som et element, da især de kvindelige informanter giver udtryk 

for, at familielivet kommer før karrieren (jf. Matrix over empirien). 

Se følgende oversigt af familieliv nedenfor: 
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“Oppefra og ned” 

 
 

Andet trin 
 
Når informanterne italesætter familieliv og karriere, giver de udtryk for en verdensopfattelse, hvor 

disse godt kan gå op i en højere enhed (Bilag 1, svar 73; bilag 3, svar 38; bilag 5, svar 19; bilag 8, 

svar 14). Det er tydeligt, at nogle af informanternes identitetsopfattelse beror på at være en autentisk 

leder, der faciliterer en mindre formel arbejdskultur. Mette S. siger: “Jeg har ikke professionelle 

Mette og private Mette, jeg er ret tit den samme. Jeg har heller ikke noget imod at mine 

medarbejdere ved, kender mine børns navne og ved, hvad jeg har lavet med dem i weekenden, eller 

hvad mig og min mand skal. Jeg er ikke særlig privat, for jeg synes at man spenderer så meget tid 

på en arbejdsplads, og man er et hold og et team [...]” (Bilag 5, svar 11). Mette udviser autenticitet 

ved ikke at skelne mellem sin private og professionelle person, og Louise italesætter faktisk også 

dette direkte: “Du skal turde være sårbar og turde sige fra og turde at vise, hvad du føler, fordi så 

var der også noget autenticitet med. Og det vil folk gerne have, folk vil gerne ledes af nogle, de tror 
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på, og nogen de kan mærke.” (Bilag 1, svar 119). Den autentiske leder er altså ifølge Louise vejen 

frem for at opnå følgeskab. Når Mette italesætter momentet prioritering lægger hun vægt på at hun 

identificerer sig som kvinde: “Som kvinde tror jeg faktisk, det kræver, at man har en relation til ens 

partner, at man deler rigtig meget ligeligt, og man har en forståelse for det og man også, og også... 

Ej, nu er det meget generaliserende, men jeg kan sige det ud fra mig selv. At man også husker 

engang imellem, at man ikke er supermand, man er ikke wonder woman, man kan ikke alt.” (Bilag 

5, svar 19). Mette taler altså i generelle termer ud fra egen overbevisning, og dermed tillægges der 

mening til familieliv på den personlige skala i denne artikulation. Derudover kan intersektionalitet 

også uddybe, hvor der tales fra i artikulationen, da Mette taler ud fra det at være kvinde (Bom, 

2015). Slutteligt finder nogle af de kvindelige informanter en stor del af deres identitet i at være 

mor, mens mændene ikke i lige så høj grad vender tilbage og italesætter rollen som far under 

interviewet (jf. Matrix over empirien). 

  

Når vi vælger at spørge ind til, hvilke kasketter vores informanter bærer både på arbejdspladsen og 

privat, giver vi udtryk for, at det er et vigtigt emne for os i vores forskning (jf. interviewguide). 

Derfor påvirker dette også informanternes positioner i forhold til, hvilket fortolkningsrepertoire de 

trækker på i situationen. Det er nødvendigvis ikke sikkert at kvinderne i så overvejende grad ville 

trække på deres mor-rolle, hvis vi ikke indledningsvis havde spurgt ind til dette. Omend afspejles 

informanternes fortolkningsrepertoire tydeligt, når de taler om emnet på personlig skala. Med afsæt 

i de hidtil præsenterede eksempler beskriver informanterne, hvad det vil sige for dem at være en del 

af en familie, og de taler ud fra verdensopfattelsen om, at karriere og familieliv godt kan gå hånd i 

hånd. I artikulationerne trækker mange af informanterne på, at det at være en del af en familie skal 

være i fokus, og det giver anledning til både fravalg og afsavn på andre punkter. 

  

Det er dog interessant, hvordan eksempelvis Dion ikke deler denne opfattelse. Han vælger i stedet 

at lægge vægt på alle de relationer han har, og han italesætter, at han ikke fravælger noget: “[...] 

også privat har jeg en del fora; min familie og så har jeg en relativt stor vennekreds, som jeg også 

bruger tid på, og forskellige fora i forbindelse med mine fritidsaktiviteter. Altså det kan være noget 

styrketræning, og noget mountainbike og sådan forskellige grupperinger af mine venner, hvor jeg 

laver forskellige slags sport. Jeg går også på jagt, og... så jeg har en del forskellige sociale lag, 

hvor jeg engagerer mig på forskellige vis sådan uden for det faglige.” (Bilag 10, svar 12). Dion 
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taler imod en ellers generel opfattelse, som mange andre informanter giver udtryk for, hvor man 

fravælger sociale tilbud, når man bestrider en toppost og har familie. Niels’ identitetsopfattelse er 

dog modsat Dions meget præget af at være en travl, arbejdsom leder som “knokler” på 

karrierefronten: “Men for mig er det en eller anden helhed, der hænger sammen, og så er det måske 

også for mig selv en selvidentitet, som handler om, at jeg er ham manden, der arbejder rigtig 

mange timer... og... virkelig knokler.” (Bilag 4, svar 23). Han portrætterer altså det stereotypiske 

billede af en mandlig leder, som ifølge Bodil “arbejder solen sort” (Bilag 8, svar 45). 

  

Niels italesætter også det at prioritere og give afkald: “Altså der er jo aspekter omkring det frie valg 

bliver inddraget, ikke? Det er kvindernes frie valg, og når de nu vælger de karrierer de nu har på 

arbejdsmarkedet, så må det være fordi det er det de gerne vil. Og der kommer et tidspunkt i enhver 

voksen kvindes liv, hvor hun skal træffe beslutningen, om hun vil være mor eller direktør... og så 

træffer de allerfleste mor-valget, ikke? Så er der så nogle særlige, som vi alle sammen kender navne 

på og de er alle sammen i medierne, og de kan lidt begge dele, men de har sikkert også sådan en 

lidt... fimset mand, der går rundt derhjemme og er gymnasielærer, så han tager sig af det. Så han er 

i virkeligheden kvinden i forholdet-agtigt, ikke? Der er sådan de der... aspekter af det” (Bilag 4, 

svar 29). Niels siger dette med et glimt i øjet og et strejf af sarkasme, hvilket indikerer, at det ikke 

er hans egen opfattelse og holdning til familielivet, men en samfundsmæssig stereotypisk opfattelse 

af familiemønstret. Når Jakob knytter momentet shaming til familieliv, giver dette også udtryk for 

en samfundsmæssig reproduktion af et stereotypisk billede af, hvad det indebærer at være kvinde, 

da man ikke kan have en au pair og samtidig være en god mor (Bilag 11, svar 51). Dét at Jakob 

kritiserer den samfundsmæssige hegemoniske diskurs om, at man ikke både kan bestride en toppost 

og være en god mor, illustrerer en hegemonisk intervention, da han giver udtryk for en anden 

version af virkeligheden end den, som den ellers hidtil hegemoniske diskurs interpellerer ham til at 

have (Bom, 2015). 

 

Mette S. italesætter direkte denne hegemoniske diskurs om, at man som kvinde ikke både kan 

bestride en toppost og stifte familie, når hun siger: “Og så er kvinder måske også lidt kvinder værst, 

her. Altså vi har måske også en tendens til at tænke “ hvis du har en lederstilling, må du være en 

dårlig mor”. Selvom man ikke er det.” (Bilag 5, svar 41). Mette bliver altså en repræsentant for den 

sociale gruppe kvinder, når hun bruger pronomenet “vi”, og der skabes også en hegemonisk 
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intervention, da hun går imod den ellers etablerede samfundsdiskurs. Den hegemoniske 

samfundsdiskurs’ objektivitet ophører dog, fordi Jakob og Mette taler imod denne, hvilket bevidner 

om en dislokation af diskursen. 

 

Analysen af familieliv på trin to munder ud i følgende oversigt: 

 
Oversigten viser at informanternes verdensopfattelse beror på at familieliv og karriere godt kan gå 

hånd i hånd, og at fokus på familielivet giver anledning til fravalg, såsom sociale tilbud. Nogle 

informanter giver udtryk for denne erfaring, men andre taler imod denne ved at give udtryk for at de 

også har et meget socialt aktivt liv. Informanterne artikulerer forskellige identitetsopfattelser, der 

beror på enten at være den mandlige leder som knokler, at være mor eller en autentisk leder, der 

lægger vægt på at facilitere en mindre formel arbejdskultur.  Repræsentation kan, som tidligere 

nævnt, forekomme via grupper som samles om geografisk eller social opfattede afgrænsninger. 

Informanternes artikulationer foregår udelukkende på personlig skala, hvilket stemmer overens med 

at vi i den del af interviewsituationen lagde vægt på det personlige aspekt (Bilag 13 - 

Interviewguide). Derudover anvender Mette S. også vendingen “som kvinde”, hvor hun som 

udgangspunkt taler på personlig skala, men også opstiller en generel præmis for kvinder om, at man 
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skal have en god relation til sin partner, og derfor kommer intersektionalitet i spil, da det siger noget 

om hvor der tales fra, og ikke ud fra at have en identitet som kvinde. 

 

Tredje trin 
 

Når man samler første og andet trin på dette niveau i modellen, udviser artikulationerne en moderne 

tilgang til det at have en toppost og stifte familie, det handler om prioriteringer, men det kan godt 

lade sig gøre at forfølge begge dele. I henhold til det affektive beretter Niels om en stereotypisk 

opfattelse af familiemønstret, og det affektive kan her inddrages til at vurdere, at han giver udtryk 

for, at en mere "moderne" tilgang til familielivet er at foretrække, da han beretter om denne 

stereotypiske verdensopfattelse med ironi og et glimt i øjet. Endvidere, er Jakobs artikulation også 

følelsesladet, når han bruger ordet “shamet”, hvilket har en negativ konnotation samtidig med, at 

han giver udtryk for en utilfredshed omkring denne samfundsmæssige portrættering. Mette S.’ 

udtalelse om det at være en dårlig mor siger i den grad også noget om affektiv praksis, da hun 

direkte bruger vendingen “dårlig mor”. Så i spændingsfeltet mellem interpellation og artikulation i 

forhold til familieliv er der altså dét på spil, om man kan have både en velfungerende karriere som 

topleder samt et velfungerende familieliv, og især om man som kvinde kan få dette til at lykkes. 

Denne diskursive kamp er illustreret i nedenstående oversigt:  
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Oversigten illustrerer kampen mellem den samfundsmæssige stereotypiske opfattelse af 

familielivet, som både Niels, Jakob og Mette S. italesætter, og informanternes opfattelse af at 

familieliv og arbejdsliv godt kan gå op i en højere enhed. En ny måde at strukturere familieliv og 

arbejdsliv eksemplificeres af Louises italesættelse, hvor hun giver udtryk for at hun godt kan hente 

børn klokken tre og være direktør, hvilket hun ville ønske andre topledere også gav udtryk for 

(Bilag 1, svar 63). Det affektive kommer altså til udtryk i utilfredshed om en samfundsmæssig 

stereotypisk opfattelse af hvad familielivet indebærer og ikke indebærer. 

 

Forskning 
 
Første trin 
 
Under den flydende betegner ‘kvinder i dansk topledelse’ fremgår også nodalpunktet forskning. I 

løbet af interviewene spørges informanterne ind til, hvilke aspekter de ser blive henholdsvis 

inddraget og ikke inddraget i debatten (Bilag 13 - Interviewguide). Dermed bedes de opstille 

modsætninger, og det er i denne sammenhæng, forskning nævnes. Mange af informanterne 

italesætter, at der ikke i høj nok grad bliver inddraget forskning i debatten, og mange drager 

konklusioner på baggrund af inddragelse af eksisterende forskning. Under dette nodalpunkt er 

momenterne derfor, der mangler forskning, holdningspræget, økonomi, Rip, Rap, Rup-effekten, 

evalueringsstandarder, kultur, velforberedt, unconscious bias, diversitet, mangfoldighed, 

spejlingsproblemet og biologi. Elementerne i det konstitutive ydre er mandlige forskere samt de 

usagte elementer fyldestgørende og holdningsfri. Følgende afsnit analyserer, hvorfor disse fremgår 

som momenter og elementer i forhold til nodalpunktet forskning. 

  

Morten mener, at der mangler forskning på området til at bakke debatten op, og at noget forskning 

er holdningspræget, hvilket bevirker, at han knytter disse to momenter til nodalpunktet: ”[...] vi 

mangler måske i virkeligheden at forske lidt i, hvad det betyder for virksomhederne. Og så vil jeg jo 

altid have noget reel forskning. I ved forskning, hvor man går ind i det og siger, vi vil gerne 

afdække det, vi har ikke en holdning. Nogle gange ser vi også forskning, som er enormt 

holdningspræget, og det er sådan noget, jeg vender lidt ryggen [...]” (Bilag 7, svar 54). Morten 

efterspørger altså forskning, som ikke er holdningspræget i forhold til at få sagligheden frem i 

debatten. Når Morten giver udtryk for, at der mangler forskning på området kvinder i dansk 

topledelse, er forskningen underforstået ikke fyldestgørende, og dermed fremgår dette som et 
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element. Derudover giver han også udtryk for, at forskningen kan være holdningspræget, hvilket 

tilføjer elementet holdningsfri til det konstitutive ydre, da han netop giver udtryk for, at det er det, 

som forskningen underforstået ikke er. Dion giver også udtryk for, at han savner forskning i forhold 

til diversitet i teams, og portrætterer også et konstitutivt ydre, hvor elementet fyldestgørende indgår. 

Han giver også udtryk for, at han savner forskning, der omhandler erfaringer fra erhvervslivet, og 

han savner derfor metodiske anvisninger (Bilag 10, svar 48). 

  

Generelt nævnes økonomi i relation til forskning i forskellige sammenhænge, og det nævnes især i 

interviewet med Niels, da han bliver bedt om at uddybe det økonomiske rationale i forhold til 

kvinder i dansk topledelse: “Altså jeg tror ikke, der findes [...] noget håndfast bevis for at et 

økonomisk rationale for, at hvis man fik flere kvinder i dansk topledelse, så ville få en bedre 

samfundsøkonomi, eller så ville virksomhederne klare sig bedre[...]. Dét jeg ville kunne forestille 

mig i en chefkreds med en større kønsspredning, der er en større diversitet i kreativitet og 

idérigdom, og det er også, at det bliver en rarere arbejdsplads at være på, det kan være, at der er 

nogle værdier der bliver lagt vægt på, som er anderledes i en mere kønssammensat topledelse end 

hvis den kun består af mænd i fyrre, halvtredserne med blå jakkesæt […]” (Bilag 4, svar 43). Bodil 

knytter også økonomi til nodalpunktet, når hun kommenterer på, hvorfor diversitet betaler sig: “Ikke 

bare, fordi jeg synes, at det er uretfærdigt, det kommer man ikke så langt med at sige, at noget er 

uretfærdigt, men ud fra en økonomisk betragtning er det også tudetosset. Vi ved jo, at 

mangfoldighed, diversitet, at vi er et team der er repræsenteret med en kønsdiversitet, jamen de 

performer bedre.” (Bilag 8, svar 43). Dion efterspørger generelt mandlige aktører og synes, at 

fremhævelse af det økonomiske perspektiv i debatten om kvinder i dansk topledelse kunne være 

gavnlig: [...]“ jeg tror nogle mandlige aktører og gerne med det her empiriske, økonomiske 

argument end snarere… end alt mulig andet ville være godt.” (Bilag 10, svar 48). Når Dion omtaler 

mandlige aktører, nævner han det økonomiske argument for diversitet, og derfor knytter han 

økonomi til nodalpunktet forskning. 

  

Derudover bliver mandlige forskere også et element, da Dion italesætter manglen på disse: “[…] 

hvis man kunne få flere mandlige forskere, hvis man kunne få flere mandlig erhvervsledere til at 

tale den dagsorden ud fra et kommercielt perspektiv, og ikke sådan et fairness- eller “vi skal være 

lige”-perspektiv, så tror jeg man ville få en bedre debat, og jeg tror også, man ville få mere 

opmærksomhed fra de mennesker, som faktisk skal ændre deres mindset, for der er ingen tvivl om, 
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at der er jo de mandlige erhvervsledere, som også er udfordringen her, fordi de er for snæversynet i 

den måde de rekrutterer på...” (Bilag 10, svar 48). Ud fra Dions artikulation bliver mandlige 

forskere et element, og Mette S. italesætter også mandlige forskere som et element når hun 

efterspørger disse: “[...] det ville da også være dejligt, at der var nogle mandlige forskere, som 

beskæftigede sig med området og faktisk også lagde noget af det fakta ud, som de kommer med og 

noget af den evidens de her, så vi et eller andet sted kunne få drejet den der debat væk fra “du er en 

idiot, nej du er en idiot”  til at vi, et eller andet sted havde en mere kvalificeret debat og også om 

løsningerne” (Bilag 5, svar 47). Mette savner altså, at flere kloge hoveder prioriterer at forske inden 

for området kvinder i dansk topledelse, i særdeleshed mandlige forskere. Omvendt bliver kvindelige 

forskere nævnt i artikulationerne, især ved navn og den mest nævnte forsker er i denne 

sammenhæng Nina Smith (Bilag 4, svar 31; bilag 5, svar 47; bilag 9, svar 8; bilag 11, svar 41). 

  

Diversitet opstår også som et moment, når Thomas kommer ind på rationalet bag en mere homogen 

sammensætning af beslutningstagere. Han forsvarer det ikke, men han italesætter rationalet bag, 

hvorfor virksomheder ikke nødvendigvis investerer så meget tid og energi i diversitet: “[...] Det er 

jo meget lettere at lave et hold, hvor vi alle sammen er ens, fordi det går meget hurtigere og er 

meget lettere, men ikke nødvendigvis bedre, måske netop ikke bedre, men det vil næsten altid, hvis 

du ikke har diversitet, vil det næsten altid være bedre på den korte bane, men det bliver sikkert 

dårligere på den lange bane, fordi det kræver en investering [...]” (Bilag 2, svar 22). 

  

Anja knytter i høj grad også unconscious bias til nodalpunktet forskning, hun omtaler det bare på 

dansk som ubevidste biases: “[...] jeg har ikke nogle ubevidste biases overhovedet, men så fandt jeg 

ud af, da jeg kiggede på mit eget lederteam. For det første var der en overvældende del af 

engelsksprogede, altså native engelsksprogede, hvilket der egentligt var mega ulogisk, da jeg var 

chef for et østeuropæisk team, så der burde jo faktisk ikke være særlig mange der var native 

engelsktalende. [...] Og det er jo ikke særlig sundt at have en profil, som på den måde bliver lidt 

mere homogen. Så jeg tror, at vi alle sammen bærer rundt på nogle opfattelser af, hvad det er [...]” 

(Bilag 3, svar 16). Hun italesætter det senere som unconscious bias i forhold til, hvordan hun selv 

rekrutterer de bedste folk til sit team, hvor hun også siger at hun måske ikke er helt objektiv: “[...] 

og en stor del af det tror jeg hænger sammen med, at man ikke er bevidst om at få skabt den der 

mangfoldighed, at der ikke er noget, man specifikt tilstræber. Og så kan man blive ved med at sige; 

jamen vi vælger den bedst mulige kandidat til jobbet, men hvis vi samtidig ikke er bevidst om vores 
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ubevidste unconscious bias, så bliver vi ved med at vælge den, vi tror er bedst [...] Og på den måde 

kan vi blive ved med at sige; Jamen, vi vil gerne have flere kvinder i ledelse, og vi vil gerne have 

flere kvinder i topledelse, men de er der ikke, og det bliver sådan en selvopfyldende profeti, hele 

tiden, fordi vi jo ikke er bevidste omkring, hvorfor vi ikke vælger dem [...]” (Bilag 3, svar 22). Anja 

inddrager her termen mangfoldighed, og italesætter manglen af værdien i at tilstræbe denne, hvilket 

bidrager til, at mangfoldighed indgår som et moment. 

  

Bodil italesætter især fagtermen unconscious bias, og dermed knytter hun det til nodalpunktet. 

Derudover knytter hun også momentet evalueringsstandarder til forskning: “[...] Man er begyndt at 

snakke mere om noget, der hedder unconscious bias, og det er sådan forholdsvis nyt. Og det er ting, 

som nemlig ikke har været debatteret, alle de der uskrevne regler og fordomme og ubevidste 

normer, man har i forhold til køn, som er kønsspecifikke og intet andet, og som vi ikke rigtig er 

bevidst om. Og det tror jeg er vigtigt i diskussionen at få taget hul på, fordi der er en lang række 

undersøgelser, som viser, at der for eksempel er to forskellige evalueringsstandarder i forhold til 

kvinder og mænd. Kvinder bliver vurderet på deres resultater, mænd på deres potentiale typisk, og 

der er jo en verden til forskel.” (Bilag 8, svar 47). Bodil giver altså udtryk for, at mænd og kvinder 

ikke nødvendigvis konkurrerer på lige vilkår. Desuden italesætter hun også en forskningsmæssig 

erfaring, som viser, at hvis der skal ske en kulturændring i et ledelsesteam, så skal der mere end én 

kvinde til, ellers sker der bare en assimilation. Derfor knytter Bodil også momentet kultur til 

forskning (Bilag 8, svar 47). Slutteligt knytter Bodil momentet velforberedt til nodalpunktet, da hun 

kommer ind på, at kvinder generelt er mere forberedte end mænd i mødesammenhæng, hvilket 

ifølge Bodil kan give mændene anledning til at gøre det samme. Derfor giver Bodil udtryk for, at en 

inkludering af flere kvinder kan have en positiv effekt i forhold til produktiviteten på 

arbejdspladsen. Også Thomas kommenterer på at kvinderne er mere velforberedte: “[...] det viser 

sig i bestyrelsesarbejdet, hvor man har lavet nogle store undersøgelser, der er kvinder mere 

velforberedte end mænd [...]” (Bilag 2, svar 33). Thomas knytter altså også momentet velforberedt 

til nodalpunktet forskning. 

  

Rip, Rap og Rup-effekten italesættes af både Dion, Bodil og Morten, men hvor der fra Dion og 

Bodils synsvinkel har været fokus på, at ledelsen i virksomhederne ansætter personer som ligner 

dem selv (Bilag 10, svar 48; bilag 8, svar 47). Morten belyser et andet synspunkt, nemlig at 

headhunterbranchen også har et ansvar i rekrutteringsprocessen. Han kalder det for 



 74 

spejlingsproblemet, og knytter dermed dette moment til nodalpunktet: “[...] indenfor rekrutterings-

/headhunterbranchen er der enormt mange mænd, som bliver ansat som headhuntere [...] Og så 

tror jeg, fordi vi så i samme analyse identificerer noget vi kalder spejlingsproblemet som er dem 

der ansætter, ansætter i høj grad nogle der ligner dem selv. Jeg har altid hørt det, men i analysen 

kunne vi faktisk se at der lå nogle helt vilde skævvridninger i det der med at man reproducerer sin 

egen profil. Så var det jo nærliggende at tænke; jamen det kunne jo godt være forklaringen, altså 

på, i hvert fald en medvirkende forklaring på, at der er så mange mænd på ledelsesgangene ved, at 

det er mænd, der headhunter de her profiler i headhunter-bureauerne. For når vi snakker 

topledelse, er der næsten altid et bureau ind over [...]” (Bilag 7, svar 30). Grunden til, at Morten 

knytter dette moment til nodalpunktet, er sandsynligvis, at han arbejder indenfor 

rekrutteringsbranchen, og hans virksomhed analyserer på disse tendenser i deres årlige rapport 

(Ballisager, 2018). 

  

Momentet biologi knytter Dion også til nodalpunktet, da han italesætter biologiske forskelle på 

mænd og kvinder: “[...] der er jo i hvert fald en del kvinder som har et vist fokus på deres børn og 

deres familie, og som også til hver en tid, vil fylde mere end dét at gøre karriere, og det synes jeg 

man skal have med i betragtningen, i hvert fald når man går ind og sætter nogle målsætninger for 

hvor stor en andel skal man så have af kvinder og mænd i lederposter. For jeg tror altid der vil 

være en større andel af mænd som er villige til at nedprioritere nogle andre ting til fordel for en 

karriere end kvinder, simpelthen af biologiske årsager. Og jeg ved godt jeg kommer til at lyde 

mandschauvinistisk og gammeldags, men dét er i hvert fald min erfaring med de kvinder jeg taler 

med, at der helt sikkert er nogen der gerne vil til tops og sætte det til side der skal sættes til side, 

men der er også rigtig mange som slet ikke har et ønske om det. Og det synes jeg også man skal 

respektere.” (Bilag 10, svar 44). Dion lægger altså vægt på, at biologi har en finger med i spillet, 

når det kommer til, hvorfor der er færre kvinder end mænd i topledelse, hvor de tidligere 

artikulationer tegnede et billede af at informanterne i højere grad drog på fagtermen unconscious 

bias. 

  

Opsummerende kan det ses, at informanterne i høj grad knytter diversitet og mangfoldighed til 

nodalpunktet forskning, på trods af, at det har været et bevidst valg ikke at inkludere disse i 

interviewsituation. Generelt trækker informanterne samtalen op på et mere generelt plan når de 

inddrager termen diversitet. Det er ikke længere blot køn, men også uddannelsesbaggrund, alder og 
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etnicitet, der bliver inddraget samtidigt med, at de taler om det virksomhedsansvar, der ligger bag. 

Derudover knytter de også momenterne mangelfuld, økonomi, Rip, Rap, Rup-effekten, 

holdningspræget, evalueringsstandarder, kultur, velforberedt, unconscious bias, diversitet, 

mangfoldighed, spejlingsproblemet og biologi til nodalpunktet forskning. Det konstitutive ydre 

består omvendt af elementerne mandlige forskere, fyldestgørende og holdningsfri. På baggrund af 

analysen på dette trin fremgår det, at når der tales om forskning, er der blandt informanterne et 

ønske om mere forskning eller generelt mere inddragelse af forskning. Der antages ikke, at 

informanterne nødvendigvis har sat sig ind i, om den forskning, de efterspørger, findes, men deres 

udgangspunkt er, at inddragelsen af denne eventuelle forskning er mangelfuld, når debatten 

italesættes i samfundet. 

 

“Oppefra og ned” 
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Andet trin 
 
Når vi spørger informanterne, hvad de mener bliver inddraget og ikke inddraget i debatten, kan de 

indtage forskellige positioner i forhold til deres fortolkningsrepertoire. Vi spørger ikke 

informanterne om unconscious biases, så det er noget, de selv vælger at bringe på bane og altså en 

del af deres individuelle verdensopfattelse. Thomas, Anja, Bodil, Jakob og Mette S. italesætter 

direkte unconscious bias, og Dion, Susanne og Louise italesætter bias i deres artikulationer. 

Slutteligt anvender Niels og Morten i stedet ordet “kønsbias”, når de italesætter, hvilke potentielle 

biases man kan have i forhold kvinder i dansk topledelse. Det interessante er her, at der på intet 

tidspunkt i interviewsituationen er blevet spurgt ind til biases, og dermed er dette et dominerende 

opmærksomhedspunkt i informanternes verdensopfattelse, da alle bortset fra én knytter dette 

moment til forskning. Derudover inddrager Jakob som den eneste vendingen “diversity of thought”, 

når han omtaler diversitet, og dermed flytter han fokus fra køn, hvilket bringer emnet op på et mere 

sagligt plan. Hans verdensopfattelse er, at det handler mere om den måde, vi tænker om emnet på, 

end det er en kønsproblematik. Det er hans overbevisning, at denne tankegang og verdensopfattelse 

kan gavne alle virksomheder:  “...og her tøver jeg slet ikke omkring det, at have diversity of thought 

er godt for alle virksomheders både top- og bundlinje […]” (Bilag 11, svar 33). 

  

I forhold til momentet biologi italesætter Thomas det ikke direkte, men han opstiller begreberne 

“Mars” og “Venus”. Det er altså hans verdensopfattelse, at alle mennesker besidder ting fra begge, 

men at det nødvendigvis ikke kan defineres på baggrund af hvilket køn. Blandt andet nævner han, at 

han selv besidder mange kvaliteter fra Venus, og at hans måde at tænke og lede på måske opfattes 

som værende underrepræsenteret. Omvendt er Dions verdensopfattelse, at biologien helt 

grundlæggende spiller ind i forhold til forskellen på mænd og kvinder, og han foretager dermed en 

mere skarp sondring end Thomas (Bilag 2, svar 25; bilag 10, svar 44). 

  

I forhold til skalabegrebet taler Dion ud fra egne erfaringer, når han italesætter fordelene ved 

diversitet i virksomhederne: “[...] Diversitet betyder rigtig meget for mig, og det er både i, det er 

egentlig i lederteams, men det er også i alle mulige andre grupperinger, og det er simpelthen fordi 

jeg har læst en del om det igennem tiden og jeg har selv set det i praksis. Min erfaring er klart at 

den forskellighed man kan opnå i forskellige typer af jobs og forskellige grupperinger, den er bare 

fremmende for både produktivitet, effektivitet, innovation, arbejdsglæde. Alle de positive elementer 

som går efter som virksomhed er fremmet, hvis du har noget forskelligt [...]” (Bilag 10, svar 34). 



 77 

Dion taler altså her på personlig skala, hvilket ikke er mærkværdig, da han er HR-direktør og 

dermed har erfaring med diversitet. Susannes artikulation er også på personlig skala, da hun tager 

udgangspunkt i sin egen overbevisning om diversitet: “[...] så jeg tror på diversiteten… og jeg tror 

at vi kvinder... vi har, de fleste af os faktisk har et ret højt eksekverings-gen, fordi vi skal have ting 

gjort. Så jeg tror at vi på mange måder målbart er mere effektive, når vi skal tage beslutninger 

[...]” (Bilag 6, svar 88). I denne artikulation fremgår det også, at Susanne identificerer sig selv som 

kvinde, og der forekommer derfor en repræsentation, da hun bruger pronomenet “vi”, og når hun 

siger “jeg tror, at vi kvinder” kommer begrebet intersektionalitet i spil, da Susanne taler ud fra at 

være kvinde. 

  

I forhold til erfaringer med diversitet taler Louise også på personlig skala, når hun siger følgende: 

“Altså jeg er jo kvinde i en mandeverden. Altså IT-branchen er jo 80 % mænd. Så på den måde, der 

har jeg jo altid skilt mig en lille smule ud, altså på den måde så har man, så har jeg ikke bare været 

med til at skabe diversitet, fordi én giver ikke diversitet, vel? En er stadig i (griner), i 

minoritetsdelen.” (Bilag 1, svar 57). Når Louise bruger pronomenet “jeg” i forhold til at være én af 

de få kvinder, der arbejder i IT-branchen, italesætter hun det faktum, at hun er en del af en 

minoritet, og at én kvinde ikke skaber diversitet. Hun bliver altså repræsentant for 

minoritetsgruppen kvinder i IT-branchen, og intersektionalitetsbegrebet gør sig også gældende her, 

da hendes beskrivelse af gruppen beror på at samles om at være en del af en kvindelig minoritet 

(Bilag 1, svar 57). 

  

Dion, Morten og Mette Ø. bedes trække på deres virksomhedsrepræsentation, når der spørges ind 

til, hvordan de forholder sig til emnet kvinder i dansk topledelse i de virksomheder, hvor de indgår. 

Grunden til at spørge ind til dette er, at det undervejs i interviewet med Dion fremgik, at han har 

arbejdet med diversitet og biases, og derfor blev der undervejs spurgt ind til, hvad man gør i Danske 

Commodities i forhold til dette. Når der under interviewet spørges ind til, hvad Dions organisation 

gør for at fremme diversiteten i virksomheden, opfordres han til at tale på vegne af sin organisation 

og påtager sig en repræsentation, som der ellers ikke tidligere har været opfordret til (Bilag 10, 

spørgsmål 54-56). Morten bliver også repræsentant for Konsulenthuset Ballisager, da der spørges 

direkte ind til, hvordan man forholder sig til emnet kvinder i dansk topledelse: “Enormt spændende, 

for vi vil også gerne høre dig, hvordan I i jeres hus forholder jer til emnet kvinder i topledelse?” 

(Bilag 7, spørgsmål 31). Grunden til at Morten spørges om dette, beror på en nysgerrighed om, 
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hvordan Konsulenthuset Ballisager forholder sig til emnet. Der forekommer altså en repræsentation, 

da Morten netop også anvender det personlige pronomen “vi” om konsulenthuset. Slutteligt bliver 

Mette Ø. også repræsentant for Berlingske, da der spørges ind til, hvordan Berlingske forholder sig, 

og hvad stemningen er i forhold emnet kvinder i dansk topledelse (Bilag 9, svar 17-22). Grunden til, 

at der bliver spurgt ind til dette, er en nysgerrighed om, hvordan selektionsprocessen på redaktionen 

foregår, og om hvordan emnet kvinder i dansk topledelse bliver prioriteret hos Berlingske. Dette er 

relevant i forhold til, at den generelle opfattelse er, at debatten mangler saglighed og faglighed, 

hvilket vi på dette tidspunkt i empiriindsamlingen kunne begynde at ane. Når disse tre informanter 

trækker på at være repræsentanter for de virksomheder, de arbejder for, taler de også ud fra deres 

funktion som ekspert og topleder i forhold til funktionalitet. 

  

Opsummerende tegner der sig et billede af, at informanterne deler verdensopfattelse i forhold til 

diversitet og fokus på unconscious bias. Derudover foregår artikulationerne på personlig skala, da 

informanterne taler ud fra egen erfaring i forhold til diversitet og biases, samt hvilken overbevisning 

de har i forhold til dette. I forhold til hvor disse artikulationer befinder sig, taler informanterne 

Morten, Dion og Mette Ø. ud fra deres funktion som ekspert og topleder i en virksomhed, og 

intersektionalitetsbegrebet kommer i spil i forhold til både funktionalitet og køn. Analysen af 

forskning på andet trin munder ud i følgende oversigt:  
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Tredje trin 
 
Det affektive kommer i spil, når Morten og Dion efterspørger enten mere inddragelse af forskning 

eller decideret yderligere forskning i forhold til kvinder i topledelse. De siger ikke direkte, at de er 

utilfredse, men den underliggende præmis for artikulationer er en utilfredshed om, hvordan tingene 

forholder sig lige nu i forhold til forskning. Da disse informanter giver udtryk for, at der er mangel 

på inddragelse og fyldestgørende forskning i debatten om kvinder i dansk topledelse. I forhold til 

det affektive er der generelt et ønske om, at flere aktører i form af enten forskere eller mandlige 

forskere kommer på banen, og dermed ligger der en underforstået utilfredshed blandt informanterne 

om hvordan forskning debatteres offentligt. Denne diskursive kamp illustreres i følgende oversigt:  
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Politik 
 
Første trin 
 
Barsel er tidligere blevet nævnt i forskellige citater, men vil blive foldet ud i dette analyseafsnit, da 

det indbefatter politiske overvejelser på baggrund af informanternes artikulationer om dette. 

Nodalpunktet fremgår her som værende politik, da dette emne på baggrund af kodningen af det 

empiriske materiale, fremgik som værende gennemgående. I dette afsnit vil diskurserne 

frivillighedens vej, status quo er fin og politisk regulering inddrages, da emnet politik i høj grad 

lægger op til debatten om frivillighed kontra regulering i forhold til kvinder i dansk topledelse (jf. 

Debatten: Andet trin). Ligesom ved analysen af de andre emner vil der på første trin blive 

analyseret hvilke momenter, der knytter sig til nodalpunktet politik, og hvilke elementer der danner 

det konstitutive ydre. 

  

Nogle informanter italesætter politiske aspekter mere eller mindre specifikt, men generelt kritiseres 

politikerne for ikke at have fokus og bevågenhed på emnet kvinder i dansk topledelse. Der 

opfordres til større indsats fra virksomhederne, og så nævnes de konkrete politiske initiativer kvoter 

og barsel. Det at informanter betragter, at der i Danmark er færre kvindelige topledere end 

mandlige, som et samfundsproblem, bliver både italesat og ligger generelt som en underliggende 

præmis for udtalelserne (jf. Debatten: Tredje trin; Matrix over empirien). 

  

Generelt giver informanterne udtryk for, at både politikerne og virksomhederne har et ansvar i 

forhold til kvinder i dansk topledelse, og især den politiske indsats får hårde ord med på vejen. I 

denne forbindelse knyttes momenterne frivillighedsprincippet, berøringsangst, rammevilkår, 

føleangst, reaktive, barsel, ikke bindende, dårlig lov, kvoter og feminist til nodalpunktet politik. Her 

portrætteres nemlig et billede af, at man politisk i Danmark reagerer “reaktivt”, politikerne har 

generelt “berøringsangst” for emnet og har “føleangst” i forhold til at vedtage noget om barsel, 

den nuværende lovgivning for virksomhederne om kønsfordelingen i bestyrelser er 

“uforpligtende”, og den generelle politik, der bedrives på området, er gennemsyret af 

“frivillighedsprincippet”, som taler ind i diskursen om frivillighedens vej (Bilag 4, svar 31; bilag 6, 

svar 99; bilag 5, svar 37; bilag 11, svar 33, 43). 
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Omvendt portrætteres der et konstitutivt ydre, som består af elementerne bevågenhed, ordentlighed, 

villighed, regulering, turde, indsats og ansvar. Disse elementer optræder, da informanterne beretter, 

at de ikke mener, der er “politisk bevågenhed” i forhold til kvinder i dansk topledelse, der er ikke 

villighed til at bruge penge på området, eksempelvis ved at stille “attraktiv hjemmeservice til 

rådighed”, der er ikke stemning for at regulere på området, de borgerlige partier er ikke på banen i 

debatten, og især de mandlige politikere melder sig generelt ikke på banen, og dermed opstår 

elementerne bevågenhed og villighed (Bilag 5, svar 43, 49; bilag 7, svar 50; bilag 8, svar 45; bilag 

10, svar 42). Mette S. siger direkte, at hun savner, at mandlige politikere “tør” sige noget om 

emnet, og derfor bliver turde et element (Bilag 5, svar 49). Indsats og ansvar bliver elementer, fordi 

der underforstået er en holdning om, at politikerne ikke lever op til deres ansvar, da der er 

manglende bevågenhed, og at politikerne kun reagerer reaktivt. “Ordentlighed” italesættes direkte 

som element af Susanne i forhold til at få flere kvinder ind i dansk topledelse (Bilag 6, svar 99). 

  

“Frivillighedsprincippet” er en vending, som Jakob bruger, når han beskriver det politiske 

landskab, og han knytter dette moment til nodalpunktet: “Og hver gang jeg kan se en politiker, der 

siger, vi synes ikke, der skal gøres noget, fordi det går som det skal og det er frivillighedsprincippet 

der skal hyldes. Jeg kan så ikke lade være med at tænke på, at hvis det er frivillighedsprincippet var 

det eneste rigtige, så behøvede vi jo ingen lovgivere om noget som helst [...].” (Bilag 11, svar 33). 

Politiske initiativer i forhold til emnet beror altså ifølge Jakob på frivillighed, hvilket han er uenig i. 

Derudover beskriver Jakob også den politiske ageren som værende reaktiv, og derfor opstår 

reaktive også som et moment (Bilag 11, svar 43).   

  

I forhold til at virksomhederne skal opføre sig “ordentlige”, italesætter Susanne element 

ordentlighed på følgende måde: “Og så, så synes jeg virksomhederne skal gøre, være mere 

ordentlige. I stedet for bare at snakke om det, så ligesom kunne måle, altså det her kan man jo 

tælle. Det har er jo simpelt, altså det er jo ikke engang en svær måde opgøre hvor meget man 

udvikler sig på det her.” (Bilag 6, svar 99). Susanne siger altså, at virksomhederne ikke agerer 

ordentligt nu, og at det burde de, derfor bliver ordentlighed et element. Susanne knytter også 

momentet føleangst til politik, når hun taler om barselsinitiativer (Bilag 6, svar 99). Mette Ø. 

knytter momenterne berøringsangst og rammevilkår til nodalpunktet politik og giver udtryk for, at 

det er op til erhvervslivet at sætte de rette rammevilkår for, at kvinder bedre kan agere i topstillinger 

(Bilag 9, svar 16). 
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Barsel nævnes ofte af informanterne, og derfor opstår det som et moment. Informanterne har 

forskellige holdninger til barsel, og i den periode hvor interviewene blev afholdt, var EU’s direktiv 

om øremærket barsel lige blevet vedtaget og optrådte derfor meget i medierne, hvilket bevirkede at 

det var et emne, informanterne italesatte. Eksempelvis siger Thomas følgende om barsel: “Og så er 

der for meget af debatten, som så går i sådan noget politisk fnidder-fnadder om, hvor man skal 

have tvungen barsel til mænd eller ej. Efter min mening skal mænd, det er bare for at give et 

eksempel, mænd skal have en, og tage en større del af barslen. Og det skal de af to årsager. Men 

den primære årsag er, at hvis mænd har haft en større del af barslen, så kender de deres barn 

bedre, og det vil så sige, at fem år senere så er manden stadig en større del af barnets ting” (Bilag 

2, svar 35). Her nævner Thomas barsel som et eksempel på, hvad der diskuteres politisk, men 

generelt er det et emne, som han vender tilbage til under hele interviewet, og derfor inddrages det 

her som et eksempel på en informant, der knytter barsel til nodalpunktet. De syv informanter 

Thomas, Mette S., Susanne, Bodil, Mette Ø., Dion og Jakob nævner alle barsel direkte, og de 

forskellige informanters holdninger og verdensopfattelser i forhold til dette politiske emne vil blive 

analyseret under trin to, da det er her, vi har mulighed for at analysere de enkelte artikulationer. 

  

Niels og Jakob giver udtryk for, at den eksisterende lov for måltal for kønssammensætningen i 

bestyrelser i virksomheder ikke er “bindende” og decideret en “dårlig lov”. Dermed knyttes 

momenterne ikke bindende og dårlig lov til nodalpunktet politik. Da der ikke er fokus på bestyrelser 

i specialet, gås der ikke i dybden med denne lov, men det er vigtigt at inkludere i forhold 

nodalpunktet politik, da to informanter bringer det på bane i forhold til emnet kvinder i dansk 

topledelse, og det er den eneste reelle lovgivning, der eksisterer i forhold til kønssammensætningen 

i de danske virksomheder. Mere specifikt udtaler Niels: “Og det som erhvervslivet og 

erhvervsorganisationer blandt andet er sat i verden for, det er at forsøge at undgå regulere som 

kan være generende for virksomhederne, og de er de jo, i hvert fald ikke i en dansk sammenhæng, i 

nærheden af at få på det her område. Der er ikke nogen politisk regulering, der er sådan noget CSI, 

hvor man skal rapportere, ifølge årsregnskabsloven, på en punkter, og det her omkring 

kønsligestilling er et af dem, men det er ikke nogen forpligtelse, der sådan bliver bindende på nogen 

måde... for virksomhederne.” (Bilag 4, svar 31) Niels efterlyser altså politisk regulering og dermed 

gøres dette til et element. Jakob siger følgende om loven: “Det er så ussel en lov. Den har så lidt 

impact. Og selvom det er fem år siden, den blev indført, så er det faktisk først sidste år, at 
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erhvervsstyrelsen så rent faktisk begyndte at monitorere på de afrapporteringer, som 

virksomhederne skal lave i deres årsrapport. Og så rent faktisk gøre noget ved det, så en ting er at 

det er en dårlig lov med meget lille impact, og så dem, der rent faktisk skulle håndhæve den, har så 

ikke gjort noget før sidste år.” (Bilag 11, svar 43). Begge portrætterer altså et billede af en 

lovgivning på området, som har for lidt indflydelse og virkning. 

  

Kvoter nævnes også ofte af informanterne, og derfor opstår det som et moment. Eksempelvis 

nævner Jakob kvoter, når han sammenligner Danmark med andre lande: “Med det faktum, at en 

lang række lande, herunder mange EU-lande for eksempel har indført kvoter og hvorfor de har 

fundet, at det ikke bare var nødvendigt, men også det rigtige at gøre.” (Bilag 11, svar 37). Der er 

mange forskellige holdninger til anvendelse af kvoter blandt informanterne, men informanterne 

Louise, Mette S., Bodil, Mette Ø., Dion og Jakob nævner selv kvoter i interviewet. De forskellige 

holdninger til dette emne vil blive uddybet på trin to, da det som tidligere nævnt først er her, vi kan 

se nærmere på de enkelte artikulationer fra informanterne. 

  

Slutteligt fremgår ordet feminist som et moment, der har negativ ladede konnotationer, og Mette S. 

siger direkte, at det bruges som et skældsord: “Det er jo det der med, når det kun er vores eget køn, 

jamen så får vi heller ikke rykket en dagsorden altså. Det bliver for let for nogle mænd at sige “ ja 

ja, det er bare de der to hundrede sure feminister, der står der”. Så bliver man stemplet. Ligesom at 

feminist for nogle er et skældsord, gu er det da ej, det betyder, at du går ind for ligestilling, og det 

gør de fleste da forhåbentligt”. (Bilag 5, svar 49). Anja giver også udtryk for, at man som kvinde 

ikke vil stemples som "feminist" inden for det private erhvervsliv (Bilag 3, svar 28). 

  

Opsummerende er diskursen om politik konstrueret således, at momenterne frivillighedsprincippet, 

berøringsangst, rammevilkår, føleangst, reaktive, barsel, ikke bindende, dårlig lov, kvoter og 

feminist knyttes til nodalpunktet politik. Det konstitutivt ydre består af elementerne bevågenhed, 

ordentlighed, villighed, regulering, turde, indsats og ansvar. Det er dog oftest momenterne barsel 

og kvoter som informanter knytter til nodalpunktet politik (jf. Matrix over empirien). 
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“Oppefra og ned” 

 

 
 

Andet trin 
 
Informanternes verdensopfattelse vil i dette afsnit blive analyseret ud fra momenterne barsel og 

kvoter, da disse ofte blev nævnt og giver mulighed for at dykke ned i de enkelte informanters 

artikulationer. Informanterne har forskellige holdninger til barsel, men Bodil italesætter, at der 

ligger en problematik i fordelingen af barsel, for hvis det udelukkende er kvinden, der tager al 

barslen, går det ud over hendes karriere. Et studie fra McKinsey viser, at hvis man ikke rykker 

karrieremæssigt, inden man er fyldt fyrre, så er “sandsynlighed(en) for at gøre (det) eller have en 

stor lederkarriere i toppositioner væsentlig forringet.” (Bilag 8, svar 79). Et andet aspekt Bodil 

også italesætter er, at hun har skrevet en artikel om, at der sker et fald i kvinders løn sammenlignet 

med mænds, når hændelsen at få børn indtræffer, og dette har blandt andet noget at gøre med, at 

mænd statistisk set tager mindre barsel end kvinder i Danmark (Ismiris, 2018; Bilag 8, svar 81). Her 
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har Bodil den holdning, at “mændene kan jo også godt blive gode til det”, underforstået at holde 

barsel (Bilag det 8, svar 81). Thomas mener, at mænd skal tage en større del af barslen, hvilket står i 

stærk kontrast til Dion, som opfatter øremærket barsel som “tvungen barsel”, da han lægger vægt 

på, at der er noget biologisk, der trækker i kvinder i forhold til ikke at ville dele barslen med 

manden (Bilag 2, svar 35; Bilag 10, svar 44). Thomas giver derudover udtryk for, at 

virksomhederne skal være bedre til at tage initiativ og planlægge barslen med mandlige ansatte: 

“Og en virksomhed skal være meget bedre til, at når de hører om et eller andet så også snakke med 

manden og sige “Vi skal lige få planlægning, vi skal lige vide hvornår er det du tager dine fire 

måneders barsel, så vi lige kan planlægge det, ikke?”. I stedet for at virksomheden siger: “Vi håber 

på, at han ikke kommer og siger noget.” (Bilag 2, svar 35). Virksomhederne har ifølge Thomas 

også et ansvar i forhold til at få mænd til at afvikle mere barsel, og han deler altså samme 

verdensopfattelse som Bodil, da de begge lægger vægt på, at mænd bør tage en større del af barslen. 

Modsat mener Dion, at der ikke er nogen grund til at gribe ind, da hans fokus ikke er på det 

økonomiske og karrieremæssige aspekt, men han taler mere på personlig skala. 

  

Generelt beretter informanterne om at den generelle samfundsindstilling til kvoter er, at det ikke er 

noget, man er interesseret i at indføre i Danmark. Informanternes holdning til kvoter er forskellig, 

og nogle taler ind i den hidtil hegemoniske samfundsdiskurs, mens andre taler imod den. Her står 

Niels i stærk kontrast til Mette S., da Niels anser kvotering som et “instrument”, der giver god 

mening at anvende i en overgangsperiode, hvorimod Mette er meget klar i artikulationen om, at 

kvoter ikke er vejen frem (Bilag 5, svar 39). Dion er heller ikke glad for ideen om kvoter, men 

ender med at konkludere, at hvis forskningen viser, at anvendelsen af kvoter i en periode kan ændre 

et mindset, er det værd at overveje (Bilag 10, svar 48). Jakobs verdensopfattelse beror på, at 

danskerne skal forholde sig til, hvorfor man ikke har kvoter, og hvad det så ellers kræver for at opnå 

en ønsket udvikling på området. Han hælder til, at der skal indføres kvoter i Danmark, fordi han 

ikke synes, at den ønskede udvikling på området finder sted. Bodil går ikke ind for kvoter, da det er 

hendes hus’ officielle holdning, men hun udfordrer tankegangen om at afvise kvotering uden at 

kigge på, hvad det indebærer i tråd med Jakobs og Niels’ indgangsvinkel, da de også savner, at man 

kigger på, hvad anvendelsen af kvotering og modsat valget om ikke at anvende kvoter indebærer 

(Bilag 4, svar 29; bilag 11, svar 37). Slutteligt beretter Mette Ø. også om, at størstedelen af læserne 

af Berlingske er imod kvoter, hvilket stemmer overens med, hvad de andre informanter beretter som 

værende den generelle samfundsindstilling. Dog beretter hun også om, at kvoter ikke sættes på 
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dagsordenen hos Berlingske på grund af læsernes politiske overbevisning, hvilket kan være med til 

at reproducere den samfundsmæssige diskurs om, at kvoter ikke er noget, man er interesseret i at 

indføre i Danmark (Bilag 9, svar 24). Omvendt italesætter Jakob, at han overordnet tror på et 

liberalt tankesæt, men han er dog for kvoter, da han ikke “tror på, at flertallet er kloge nok til at 

indse, hvad de har brug for” (Bilag 11, svar 33). På trods af Jakobs liberale udgangspunkt taler han 

altså imod diskursen om frivillighedens vej. Ikke alle taler imod denne diskurs, men alle er enige 

om, at indsatsen fra politisk hånd er kritisabel, og deler på dette punkt verdensopfattelse (jf. Matrix 

over empirien). 

  

Den samfundsmæssige diskurs om, at kvoter ikke er noget, man er interesseret i i Danmark bliver 

ifølge Bodil og Jakob reproduceret af de kvinder, de møder. Mere specifikt siger Bodil: “[...] når 

jeg er ude at holde oplæg omkring flere kvinder i ledelse, og jeg spørger og nævner ordet kvoter, så 

slår de syv kors for sig og det er simpelthen det værste for “vi vil jo ikke vælges på baggrund af 

vores køn”. Og så plejer jeg at stille modspørgsmålet “hvad ville en mand sige hvis man spurgte 

ham?”. Altså jeg kunne godt have et bud, og jeg tror det bud ville være “ja, selvfølgelig - jeg 

hopper lige ombord på en kvote og så viser jeg dem at jeg kan det alligevel og at jeg var det rigtige 

valg. Det er jo bare en mulighed for mig”. Sådan tror jeg, og det siger rigtig meget om hvordan 

kvinder og mænd tænker omkring en masse ting. Så kvinder er jo også selv med til og ligesom 

forhindre, at vi i Danmark har kvoter.” (Bilag 8, svar 45). Bodil italesætter altså, hvordan det 

negative billede af kvoter reproduceres, og hun stiller spørgsmålstegn ved denne dominerende 

diskurs. Jakob udfordrer decideret diskursen, når han udtaler følgende: “Næsten hver gang jeg taler 

til lukkede kvindefora, om for eksempel kvinder i bestyrelser, så siger alle til mig, “Selvfølgelig skal 

vi ikke have kvoter, for vi vil da ikke vælges ind på vores køn”. Så siger jeg, at det vil jeg godt have 

lov at udfordre. For hvad nu hvis du de facto bliver holdt ude på grund af dit køn [...] for nogen 

mænd kan det være, fordi de siger “vi vil ikke have kvinder ind”.” (Bilag 11, svar 47). Her 

italesætter Jakob de biases, der kan spille ind, når der rekrutteres. Begge citater viser en mere kritisk 

tilgang til diskussionen om kvoter frem for at tale ind i den hegemoniske samfundsdiskurs om 

frivillighed. 

  

Informanternes verdensopfattelse kommer til udtryk i form af de tre diskurser: frivillighedens vej og 

den regulerende diskurs i form af politisk regulering. Igen taler ingen af informanterne ind i 

diskursen status quo er fin, da det allerede er blevet etableret, at der er utilfredshed omkring 
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debatten af kvinder i dansk topledelse, og at det er et samfundsproblem (jf. Debatten: Tredje trin). 

Diskursen status quo er fin bliver dog italesat af Niels, når han bliver spurgt ind til hvad det er for 

“instrumenter” han tænker på der kan anvendes: “Og der er også et element af at, det viser 

virkeligheden jo, det IKKE at have en politik, det IKKE at træffe nogle valg, det jo også er et valg, 

det fører jo også en bestemt, et bestemt resultat.” (Bilag 4, svar 49). I forhold til 

frivillighedsdiskursen, og den sociale gruppering der taler ind i denne diskurs, opstår der en myte 

om, at kvoter er dårlige uden at diskutere det. Myten holder gruppen sammen, og denne beretter 

både Jakob og Bodil om, når de italesætter, at kvinder er med til at reproducere opfattelsen af, at 

kvoter er noget, man afviser uden kritisk stillingtagen til, hvad dette indebærer. Bodil siger endda, 

at de kvinder hun møder, når hun er ude at holde oplæg, “slår syv kors foran sig” når de hører ordet 

kvoter. 

  

Dion taler som udgangspunkt ind i diskursen frivillighedens vej, men han pendler faktisk mellem 

frivillighed og regulering, når han forholder sig til spørgsmålet om kvoter. Han afviger fra 

frivillighedsdiskursen, da han som udgangspunkt synes, kvoter er en dårlig ting, men ender med at 

give udtryk for, at forskningen må vise, om man burde anvende kvoter for at ændre et mindset i en 

overgangsperiode (Bilag 10, svar 48). Feminist nævnes ofte, men Mette S. er den eneste, der giver 

direkte udtryk for, at hun er feminist: “[...] for et eller andet sted så er jeg jo feminist. Ikke på den 

gamle måde og heller ikke på den nye måde (griner), men jeg er jo feminist på den måde, at jeg 

mener, at kvinder og mænd har lige rettigheder og skal have lige muligheder og privilegier, og jeg 

synes godt, man kan se, at sådan er verden bare ikke [...] (Bilag 5, svar 37). Mette identificerer sig 

altså med at være feminist og bryder med opfattelsen om, at feminist er et skældsord og tilføjer ny 

mening til ordet (Bilag 5, svar 49). 

  

Både Bodil og Mette S. trækker på deres repræsentation, når de forholder sig til kvoter, da Bodil 

giver udtryk for, at holdningen i Ledernes Hovedorganisation er, at man ikke skal indføre kvoter i 

Danmark, hvilket hun giver udtryk for giver god mening. Omvendt udfordrer hun den hegemoniske 

diskurs i samfundet, som dikterer, at kvoter slet ikke er noget, man skal diskutere. Mette S. er mere 

stringent i sine artikulationer og taler udelukkende ind i frivillighedsdiskursen: “Vi havde bare sagt, 

du kan ikke løse det her med en kvote, for vi kan jo sjovt nok ikke kopiere de tre hamrende dygtige 

kvinder, for så ender vi med, som i Norge, at der er de samme kvinder, der sidder i de samme 

bestyrelser, og det løser jo ingenting. Det får vi jo ikke flere kvinder i ledelse af [...].” (Bilag 5, svar 
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39). Bodil og Mette er altså repræsentanter for deres arbejdsplads, og ud fra 

intersektionalitetsbegrebet beror artikulationerne på funktionalitet (Bom, 2015). Derudover taler 

Mette ind i diskursen om frivillighed, og hendes verdensopfattelse reflekterer et klassisk liberalt 

tankesæt. Mette Ø. taler også ind i den, når hun siger: “[...] hvis der er nogle som føler sig 

underrepræsenteret, så må de jo selv gå ud og sige noget mere.” (Bilag 9, svar 12). Denne 

verdensopfattelse bygger også på et liberalt tankesæt, da hun fokuserer på individets handlefrihed. 

Artikulationen siger også noget om magt i forhold til intern styring og det faktum, at man selv kan 

tage teten, hvis man føler sig underrepræsenteret i debatten om kvinder i dansk topledelse. 

  

Når emnet politik omtales, etableres den sociale gruppe Danmark igen, hvilket eksemplificeres, når 

Jakob sammenligner Danmark med Storbritannien og Sverige og bruger pronomenet “vi”: “Og jeg 

tror at vi er meget længere fra i Danmark, at tingene sker af sig selv, som for eksempel i UK eller i 

Sverige, end vi kunne være, hvis vi rent faktisk politisk lavede et indgreb.” (Bilag 11, svar 47). 

Jakob bliver repræsentant for Danmark, og dermed tilføjer han mening til nodalpunktet politik på 

national skala. Hans verdensopfattelse er altså, at der ikke sker noget på området, så længe 

frivillighedens vej dominerer, og derfor giver det mening for Jakob at foretage politisk regulering. 

Han går altså imod diskursen frivillighedens vej (Bom, 2015).  

Analysen af politik på andet trin munder ud i følgende oversigt:  
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Opsummerende illustrerer modellen at diskurserne frivillighedens vej og politisk regulering 

gennemsyrer artikulationerne om nodalpunktet politik. Diskursen Status quo er fin italesættes i 

forbindelse med politiske tiltag, da Niels siger at dét ikke at træffe et valg også er at træffe et valg 

(Bilag 4, svar 49). Grunden til at denne udtalelse vurderes til at italesætte status quo er fin er, fordi 

dét ikke at have en politik og dermed ikke at forholde sig til emnet også er at foretage et valg. De to 

andre diskurser beror modsat på at være løsningsorienterede, enten via regulering eller frivillighed. 

Generelt kommer frivillighedsdiskursen og reguleringsdiskursen i spil når de politiske initiativer 

barsel og kvoter italesættes. Under fortolkningsrepertoirer figurer Mette S.’ identitetsopfattelse af at 

være feminist. Reproduktionen af opfattelsen af at kvoter er noget som skal afvises figurerer også 

under fortolkningsrepertoirer, da denne opfattelse taler ind i frivillighedsdiskursen. Der opstår to 

verdensopfattelser i forhold til emnet barsel: enten er barsel noget som skal deles ligeligt eller også 

indebærer det “tvang” hvis initiativer, såsom øremærket barsel, indføres. Slutteligt skal det uddybes 

at personlig skala illustreres når Dion tager stilling til barsel, da han giver udtryk for at hans egen 

kone højest sandsynligt ikke ville dele barslen med ham, og dermed giver han udtryk for at der ikke 

skal foretages regulering på området (Bilag 10, svar 44). 

 

Tredje trin 
 
På tredje trin bringes det affektive i spil, og en utilfredshed om, hvordan emnet behandles politisk, 

skinner tydeligt igennem hos informanterne. Denne utilfredshed skinner igennem, da informanterne 

generelt kritiserer politikere for manglende indsats på området. Susanne synes, at politikerne har 

“føleangst” i forhold til barslen, og Mette Ø. Mener, at der er politisk “berøringsangst” i forhold til 

at foretage generelle tiltag inden for emnet kvinder i dansk topledelse (Bilag 6, svar 99; bilag 9, svar 

2). Derudover får momenterne kvoter og barsel informanterne op af stolene, og som Dion 

eksempelvis siger, så er “dødssyg kvotesnak helt håbløst” (Bilag 10, svar 48). Niels siger heller ikke 

direkte, at han er utilfreds med, at kvoter ikke anvendes, men han giver udtryk for, at det går ham 

på, at der ikke tages en saglig debat om, hvilke “instrumenter” som kan anvendes for at få flere 

kvinder ind i dansk topledelse (Bilag 2, svar 29). Vigtigheden af denne drøftelse italesætter Louise 

og Jakob også (Bilag 1, svar 77; bilag 11, svar 37). Nogle aktører taler ind i diskursen om 

frivillighed, mens andre taler ind i diskursen om regulering. Det, der er på spil i diskursiv praksis, 

imellem interpellation og artikulation, er informanternes opgør med frivillighedsdiskursen i form af 

enten at tilslutte sig politisk regulering såsom kvoter, eller at man på samfundsplan som minimum 

skal forholde sig til sådan et politisk indgreb i Danmark (jf. Matrix over empirien). Diskursen 
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frivillighedens vej berettes som værende den hegemoniske samfundsdiskurs, men i og med at 

informanterne taler imod denne, kan den ikke længere være hegemonisk, og den befinder sig derfor 

i en dislokation. Der forekommer altså hegemonisk intervention når nogle af informanterne taler 

imod frivillighedsdiskursen (Bom, 2015). Denne diskursive kamp illustreres i følgende oversigt:  

 

 
 

Os-problematikken 
 
Tematikken os-problematikken sætter fint punktum for analysen af de fem hovedtemaer, da den 

bidrager med perspektiv i forhold til, at den nuværende debat om kvinder i dansk topledelse ifølge 

informanterne ikke er hverken saglig eller faglig. Os-problematikken giver på baggrund af 

informanternes artikulationer en indikation af, hvad et alternativt syn på debatten indebærer, da det 

er alt det, som debatten ifølge informanterne burde indeholde. Os-problematikken er altså alt det, 

som debatten på nuværende tidspunkt ikke er, da det er den ideelle situation, som informanterne 

beskriver i artikulationerne. Under nodalpunktet os-problematikken knyttes momenterne 

mangfoldighed, samfundsproblem, potentiale, reel indflydelse, effektfuld, rollemodeller, ligeværdigt 

samfund, dagsordensættende og mandlige aktører. Det konstitutive ydre portrætteres af 

informanterne som værende det, os-problematikken ikke er, og disse er feministisk debat, 

uligevægtig, kvindernes eget ansvar, politisk korrekt, skinger og ensidig. Som tidligere nævnt er 
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informanternes verdensopfattelse, at diversitet i virksomheder er positivt. Anjas beskrivelse af, 

hvordan emnet kvinder i dansk topledelse bliver taget op i debatten, er definerende for tematikken: 

“Jamen, jeg synes, at den meget tit bliver sådan meget skinger. På den ene side bliver det sådan en 

feministisk debat, om at vi er også halvdelen af jordens befolkning, så vi har krav på, ikke? Og så 

bliver det sådan noget modpol med “os og dem”. Og det er ikke en “os-og-dem-problematik”, det 

er faktisk en os-problematik hvis man tror på at mangfoldighed er bedre for forretningen” (Bilag 3, 

svar 24). Anja knytter mangfoldighed som et moment til nodalpunktet os-problematikken, og 

omvendt italesætter hun feministisk debat som et element, da det er et punkt, som hun mener ikke 

hører til os-problematikken (Bilag 3, svar 24). 

  

Louise italesætter, at det danske samfund går glip af potentiale ved ikke at anerkende, at få kvinder i 

topledelse er et samfundsproblem: ”Det betyder i hvert fald noget, vi skal arbejde med det på et 

samfundsplan. Jamen, jeg synes det, det er et samfundsproblem[...] Der er stadig meget få kvinder i 

topledelsen, og det er et samfundsproblem. Der er så sindssygt meget potentiale og det halve-, hvis 

halvdelen af det danske samfund, som ikke er en del af det potentiale, så er det bare uligevægtigt. 

Og der er lang vej til diversitet. Man kan ikke altid gå og vifte det der “kvindekort”, men 

diversitetskortet er noget andet [...]” (Bilag 1, svar 59). Her knytter Louise altså momentet 

samfundsproblem og potentiale til os-problematikken, og omvendt italesætter hun uligevægtig som 

et element, da det ikke er en del af os-problematik.  

 

Mette Ø. knytter også momentet potentiale til os-problematikken: “Altså hvis jeg skal sige et ord, er 

det potentiale, fordi jeg tror, der er et stort potentiale til at få flere kvinder ind. Der er et enormt 

stort potentiale til at skabe bedre beslutninger og apropos diskussionen om at få bedre udvikling, 

bedre vækst, bedre differentiering og tilgang til problemstillinger. Og jeg synes, der er et kæmpe 

potentiale både politisk og for virksomhederne ved at sætte det her på dagsordenen for alles skyld. 

Og jeg synes, der er et potentiale i forhold til vores børn, som gerne skal vokse op med nogle 

rollemodeller som både kan være han- og hunkøn i forhold til at indfri sine ambitioner og drømme 

og hvad man brænder for. Og det behøver ikke være en topstilling, men man skal i hvert fald ikke 

som barn tænke, at der er forskel på, hvad mor og far kan. Så ja, jeg synes, der er et område, hvor 

jeg fortsat synes, der er utrolig meget uforløst potentiale.” (Bilag 9, svar 33). Mette italesætter først 

og fremmest momentet potentiale. Hun italesætter, hvordan en udnyttelse af potentialet også kan 
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medvirke til, at forældre kan være gode rollemodeller for deres børn. Slutteligt knytter Bodil også 

potentiale som et moment til nodalpunktet (Bilag 8, svar 43). 

  

Mette S. italesætter, hvordan hun også mener, der er en tendens til at opfatte problematikken som 

værende kvindernes egen. Hun portrætterer derfor kvindernes eget ansvar som et element i det 

konstitutive ydre: “Det værdiladede ligger lidt i, at det irriterer mig, at bare fordi man sætter køn 

på, så er det kun ens eget køn, der interesserer sig for det. Hvor er mændene? De burde da 

interessere sig mindst lige så meget for det.” (Bilag 5, svar 49). Derfor er kvindernes eget ansvar en 

del af det konstitutive ydre. 

  

Morten knytter momentet effektfuld til nodalpunktet: “... debatten er resistent, men ikke effektfuld. 

Den bliver ved med at være der, men den kan ikke flytte på noget. Så skulle næste step være, jamen 

hvad fanden gør man så, hvis man synes, det er et samfundsproblem, men der er for få, der synes, at 

det er et regulært samfundsproblem. Jeg synes ikke, det virker som om, der er særlig mange, der 

brænder hårdt for emnet…” (Bilag 7, svar 38). Morten mener altså, at man skal betragte få kvinder 

i dansk topledelse som et samfundsproblem, og derfor bliver effektfuld et moment når emnet 

betragtes ud fra en os-problematik. 

  

Jakob knytter momentet reel indflydelse til nodalpunktet og elementet politisk korrekt, når han 

udtaler følgende: “Jeg ville ønske, at der var nogen, der havde noget reel indflydelse, der turde sige 

hvad de mente. Og det er faktisk uanset om de er for eller imod. I stedet for at være politisk 

korrekte. Og med politisk korrekte mener jeg mænd, der siger “selvfølgelig skal vi have nogle flere 

kvinder i ledelse”, og som så alligevel ikke rigtig gør noget ved det. Men også kvinder som ikke 

rigtig tør sige, hvad de mener, fordi de er bange for, hvordan det kan hæmme deres egen karriere 

[…]” (Bilag 11, svar 47). Jakob efterlyser ligesom Morten noget reel indflydelse blandt aktørerne 

inden for kvinder i dansk topledelse i stedet for kun at have fokus på at fremstå politisk korrekte, og 

dermed opstår reel indflydelse som moment, mens politisk korrekt opstår som et element. 

  

Louise knytter momenterne rollemodeller og ligeværdigt samfund til nodalpunktet: “[...] for de 

rollemodeller vi har nu, de siger: “jamen, det er ikke noget problem, fordi jeg havde, min mand han 

var hjemmegående, så han passede børnene”. Men det er ikke sådan det skal være. Altså i et 

afbalanceret arbejdsliv så skal både mand og kvinde jo kunne hente børnene, og at man på den 
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måde får tingene til at være lige, og de rollemodeller vi har nu i sådan top-top-ledelsen, er typisk 

kvinder der på den måde, enten har sagt nej tak til børn eller “dem passer min mand 100%” (Bilag 

1, svar 63). Louise efterspørger her nogle kvindelige rollemodeller, som ikke bare bytter rolle med 

deres partner i hjemmet. Louise uddyber: “Altså det skaber vi jo ikke et ligeværdigt samfund af 

[...]“ (Bilag 1, svar 69). Louise italesætter, at de eksisterende kvindelige rollemodeller i høj grad 

blot bytter rolle med deres mænd, og det dermed er mændene, der står for de huslige pligter, og 

kvinden prioriterer karrieren. Hun mener altså ikke, at den type rollemodel er særlig ønskværdig, da 

det ikke skaber et ligeværdigt samfund (Bilag 1, svar 65-69). 

  

Louise efterspørger også nogle rollemodeller, som kan være med til at sætte dagsordenen i debatten: 

“[...] Jamen, det betyder at der der er for få af dem. For få rollemodeller, for få der er 

dagsordensættende, og for få der ligesom tør gå ud i samfundet og gå ud sige “hvad betyder det for 

mig, hvorfor har jeg valgt den her vej, og hvordan kan jeg få det til at hænge sammen”...” (Bilag 1, 

svar 110). Det er altså de dagsordensættende rollemodeller der efterlyses, så kvinder i dansk 

topledelse får mere fokus. Derfor bliver dagsordensættende et moment tilknyttet nodalpunktet os-

problematikken. 

  

Dion siger, at han mangler mandlige aktører, og derfor bliver mandlige aktører et moment i forhold 

til os-problematikken: “Men jeg synes opsummerende, at den nuværende debat er skinger og lidt 

ensidig, og jeg mangler nogle... ja, jeg mangler nogle mandlige aktører i debatten.” (Bilag 10, svar 

36). Han efterlyser altså mandlige aktører i debatten, og derfor bliver dette et moment i forhold til 

os-problematikken, da det netop er det, der kan medvirke til, at flere kvinder i dansk topledelse 

bliver et fælles projekt. Elementerne ensidig og skinger opstår også ud fra denne artikulation, da 

Dion italesætter, hvordan han oplever debatten nu, hvor den ikke er en os-problematik. 

  

Opsummerende italesættes momentet rollemodeller mange gange af de forskellige informanter, og 

momenterne dagsordensættende, reel indflydelse og mandlige aktører er de ord, der egentligt 

lægger sig op ad rollemodeller, hvilket bevirker, at man principielt kunne havde haft rollemodeller 

som nodalpunkt og analyseret ud fra det. Valget om at bruge os-problematikken frem for 

rollemodeller som nodalpunkt, er at temaet os-problematikken favner flere aspekter, end hvis vi 

havde foretaget en analyse ud fra rollemodeller som nodalpunkt. 

  



 94 

Slutteligt konstrueres diskursen om os-problematikken således, at momenterne mangfoldighed, 

samfundsproblem, potentiale, reel indflydelse, effektfuld, rollemodeller, ligeværdigt samfund, 

dagsordensættende og mandlige aktører knyttes til nodalpunktet os-problematikken. Det 

konstitutive ydre består henholdsvis af elementerne feministisk debat, uligevægtig, kvindernes eget 

ansvar, politisk korrekt, skinger og ensidig og danner grundlag for, hvad os-problematikken ikke 

indebærer. 

“Oppefra og ned” 

 

 
 

Andet trin 
 
Den generelle verdensopfattelse blandt informanterne er, at få kvinder i dansk topledelse er et 

samfundsproblem, og at der skal gøres noget ved det. Både Louise, Anja og Morten bruger direkte 

ordet “samfundsproblem”, og denne opfattelse er en underliggende præmis for informanternes 

artikulationer i forhold til os-problematikken (Bilag 1, svar 59; bilag 3, svar 30; bilag 7, svar 38). 
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Denne præmis er tidligere blevet nævnt under debatten, men nævnes igen, da den er gennemgående 

for, hvordan opfattelsen er blandt informanterne (jf. Debatten). 

  

I forhold til repræsentation taler Bodil ud fra sin organisations synspunkt og omtaler sig selv og 

organisationen som “vi” og “os”. Dermed forekommer en repræsentation: “Jamen, altså i denne 

her organisation der har vi jo faktisk en strategisk indsats, det kan man læse i vores strategiplan, at 

vi skal have flere kvindelige medlemmer i den her organisation. Vi har omkring 30 % af vores 

medlemsbase som er kvinder i dag, og det er et emne som optager os som organisation rigtig 

meget, og... jeg har i en lang periode, og gør det også stadig, været, hvad kan man sige, talsperson 

for området. Det jeg synes og selvfølgelig betyder noget også personligt for mig, jeg synes... 

simpelthen ikke at det er rimeligt, at vi ikke udnytter det kvindelig potentiale mere, end vi gør, jeg 

synes, at vi sløser med de kvindelige ressourcer.” (Bilag 8, svar 43). I begyndelsen af citatet taler 

Bodil ud fra sin funktion i Ledernes Hovedorganisation som viceadministrerende direktør, og når 

hun bruger vendingen “personligt for mig”, foregår artikulationen på personlig skala. 

  

Ud fra intersektionalitetsbegrebet og funktionalitet indtager Dion og Louise også funktionen som 

leder. Dion gør det ved at nævne fagord som performance og se kvinder i ledelse fra et holistisk 

perspektiv, fra en leders perspektiv (Bilag 10, svar 36). Louise indtager positionen som leder ved at 

kommentere på, at der skal være bedre rollemodeller, og at det er ledelsesmodellen, der skal gøres 

op med: “Så er ledelsesmodellen den samme, så er du bare, så er det ligegyldigt, om du er mand 

eller kvinde på toppen, men så er der sådan en: “du kan kun være topleder, hvis du har én ved 

siden af, der i øvrigt henter og passer dine børn, og... så har du valgt familielivet fra. Ej, du kan 

måske se dem i weekenden, lørdag formiddag”, ikke? Altså, den der ledelsesmodel, den skal vi jo 

gøre op med. Det er jo sådan en, hvordan får vi, hvordan arbejder man i det hele taget? Hvor skal 

du man… være til stede, hvordan holder man effektive møder? Hvad er det man skal have ud af sin 

dagligdag, når jobbet flyder sammen på en eller anden måde med dit familieliv, ikke? Der synes jeg 

bare man skal have, altså den italesættelse er der ikke så meget.” (Bilag 1, svar 73). Når Louise 

siger “vi”, henviser hun til, at det er en ledelsesopgave, der skal løftes, men dette “vi” bliver også 

et der appellerer til alle, da hun synes kvinder i dansk topledelse er et samfundsproblem og dermed 

bliver der appelleret til alle i samfundet. I forhold til intersektionalitet, italesætter Louise et 

fællesskab af ledere omkring køn, hvor både mænd og kvinder indgår, når hun siger: “Så er 

ledelsesmodellen den samme, så er du bare, så er det ligegyldigt om du er mand eller kvinde på 
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toppen” (Bilag 1, svar 73). Denne observation virker måske oplagt, men den siger noget om, at den 

flydende betegner ‘kvinder i dansk topledelse’ og brugen af parameteret køn bevirker, at køn oftest 

bliver italesat i artikulationerne. 

  

Her til sidst på trin to vil det blive analyseret, hvilket billede informanterne tegner af de nuværende 

rollemodeller, og hvad de mener, den gode rollemodel eller leder indebærer. Dette handler altså om 

informanternes verdensopfattelse i forhold til rollemodeller, og dette er et vigtigt punkt, da mange 

af informanterne knytter dette moment til nodalpunktet. 

  

Bodils opfattelse af de nuværende kvindelige rollemodeller er, at mange af dem reproducerer det 

“mandlige ideal”. Hun definerer tidligere det mandlige ideal som værende en leder der “arbejder 

solen sort” (Bilag 8, svar 45). Hun italesætter billedet af en stereotypisk leder, hvor medierne er 

med til at reproducere “det samme billede af maskuline topchefer”. Følgende citat opsummerer 

pointen: “For at vende tilbage til den der med at sige, at jeg også ser en masse kvinder som 

reproducerer de mandlige ideal. Det er bare lige for at sige, at dem ser jeg en del af, og også i 

pressen. Det tror jeg, vi alle sammen gør, ikke? Men dér, hvor jeg virkelig synes, det er elegant, er, 

når man kan få nogle kvinder frem, som kan fortælle historien omkring det her med, at “jeg kan 

egentlig godt få min kabale til at gå op”. Altså kan fortælle en anden historie om dét at være 

topleder og livet, ikke? Men det er for at sige, at der en del, som er blevet til mænd i nålestribet 

habitter, ikke?” (Bilag 8, svar 89). Bodil italesætter altså her, at hun synes, det er interessant at høre 

historier fra kvindelige topledere, der kan få familieliv og karriere til at hænge sammen uden, at det 

bliver på bekostning af deres partners karriere. Dette hænger også sammen med, at hun italesætter, 

at det kan være svært som kvinde at spejle sig i eksempler på mandlige topledere over halvtreds der 

er nået til tops, og derfor taler hun for, at man i pressen skal fremhæve de positive historier om at 

være kvindelig topleder (Bilag 8, svar 51). 

  

Louise understreger, at den gode leder er en autentisk leder. Det handler altså om et ledelsesskift, 

hvor der både er plads og mere fokus på det hele menneske: 

“[...] Det gør mig personligt bedre, så det er sådan lidt tilbage til den ledelses- og 

organisationsmodel, som jeg i virkeligheden tænker, at hvis vi får flyttet på den og får udbredt en ny 

og moderne organisation i Danmark, så er vi længere og så er der mere plads til det hele 

menneske, og tror jeg i virkeligheden, at diversitet bliver, når man bringer det hele menneske i spil, 
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ikke?” (Bilag 1, svar 119). Det handler her om, at Louise pointerer vigtigheden af, at en leder skal 

turde vise “sårbarhed” og “følelser”, fordi det viser autenticitet og bevirker, at følgerne tror på og 

mærker lederen (Bilag 1, svar 119). 

  

Omvendt er det Susannes overbevisning, at man som topleder skal “skrue ned for høreapparatet” i 

den forstand, at folk altid har en holdning til én, hvis man er leder, og det skal man ifølge hende 

ikke bruge energi på (Bilag 6, svar 59; 63; 85). Susannes opfattelse lægger ikke op til at være 

følelsesmæssigt orienteret og anerkendende, hvilket Louise understreger er en del af at være en 

autentisk leder. Derfor opstår der en kontrast mellem Louises og Susannes verdensopfattelser af, 

hvad den gode leder er. 

  

I forhold til mandlige rollemodeller inddrager Anja og Susanne casen om Ambu, hvor det kom frem 

i slutningen af 2018, at medicovirksomheden i fem år havde søgt et kvindeligt bestyrelsesmedlem 

uden held (Andersen, 2018; bilag 3, svar 30; bilag 6, svar 104). Anja undrer sig i forbindelse med 

denne sag over, hvorfor der ikke var nogle mandlige aktører, eksempelvis formand Thomas Thune 

Andersen, der bidrog aktivt i debatten for at gøre opmærksom på, at det godt kan lade sig gøre at 

finde et kvindeligt bestyrelsesmedlem, og at det handler om at lede de rigtige steder. Det er altså 

ifølge Anja ikke naturligt for en mandlig aktør som Thomas Thune Andersen at gå til tasterne i 

sådan en sag, selv om han er formand for Women’s Board Award (Bilag 3, svar 30). Her er Jakobs 

input til denne sag i en udtalelse til TV2 Nyhederne, at det handler om unconscious bias og Rip, 

Rap, og Rup-effekten (Andersen, 2018). 

  

Opsummerende tegnes der et billede af, at det ikke kun er mandlige aktører, der mangler at komme 

på banen i forhold til os-problematikken, men at Bodil også italesætter, at hun savner kvindelige 

rollemodeller, der ikke reproducerer den stereotypiske mandlige ledertype, men i stedet viser, 

hvordan familieliv og karriere kan forenes. Grunden til, at denne pointe italesættes i denne 

delkonklusion, er, at det er noget, som Bodil gennemgående lagde vægt på i interviewet. Analysen 

på trin to af os-problematikken munder ud i følgende oversigt:  
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Igen foregår artikulationer på personlig skala eller ud fra funktionalitet, når informanterne 

repræsenterer deres arbejdsplads. Grundlæggende for artikulationerne er at informanterne opfatter 

få kvinder i dansk topledelse som et samfundsproblem, og savner både rollemodeller generelt, men 

især også kvindelige rollemodeller. Bodil italesætter at nogle nuværende kvindelige ledere 

reproducerer stereotypen af en “maskulin leder” som arbejder meget, hvorimod hun efterlyser 

kvindelige rollemodeller som giver udtryk for at familieliv og arbejdsliv kan gå op i en højere 

enhed, og fremhæver de positive aspekter ved at være leder. Slutteligt italesætter Louise et 

ledelsesskift, der beror på at en leder er en autentisk leder, og dermed er der plads til det hele 

menneske.  

 

Tredje trin 
 
Det affektive ligger i utilfredsheden blandt informanterne om, at få kvinder i dansk topledelse er et 

samfundsproblem, men ikke bliver anset for at være det. Derfor burde dette, på baggrund af 

analysens trin et og to, ifølge informanterne, anses som værende en os-problematik. De siger ikke 

direkte, at de er utilfredse, men der ligger en underforstået utilfredshed i at knytte elementer som 

feministisk debat, uligevægtig og kvindernes eget ansvar til nodalpunktet. Det er altså uligevægtigt 

ifølge Bodil, at mænd og kvinder ikke er lige repræsenteret i topledelse i Danmark, og både Louise, 
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Bodil og Mette Ø. lægger vægt på, at man går glip af meget potentiale på det danske arbejdsmarked 

(Bilag 1, svar 59; bilag 8, svar 43; bilag 9, svar 33). Som Anja pointerer, skal vi ikke forholde os til 

emnet ud fra modpolerne “os og dem” eller mænd og kvinder, men have fokus på, at emnet ud fra 

et diversitetsperspektiv er et samfundsproblem, som vil gavne alle, hvis det prioriteres (Bilag 3, svar 

24). Anja italesætter altså en hegemonisk samfundsdiskurs der beror på modpoler, og derfor opstår 

en hegemonisk intervention, når hun taler imod denne diskurs. Der sker også en hegemonisk 

intervention når Morten taler imod selv samme diskurs, da han i sin artikulation giver udtryk for, at 

ikke nok synes, at få kvinder i dansk topledelse er et “regulært samfundsproblem” (Bilag 7, svar 

38). Den hegemoniske intervention kan dog kun forekomme, fordi den tidligere hegemoniske 

diskurs, der beror på modpoler, befinder sig i en dislokation, hvor informanterne har mulighed for 

at tilføje ny mening til debatten i form af os-problematikken. Det faktum, at mandlige aktører 

efterspørges, vidner grundlæggende om, at dette emne er en os-problematik. Slutteligt kan diversitet 

ud fra Louises artikulation eventuelt bane vejen for flere typer af ledere frem for reproduktionen af 

den ellers stereotypiske maskuline topleder, som Bodil beretter om. Den samfundsmæssige diskurs 

er, ifølge informanterne, at kvinder i dansk topledelse ikke er relevant, da den nuværende debat om 

emnet er usaglig og få aktører går ind i denne. Derfor er den samfundsmæssige diskurs, at emnet 

kvinder i dansk topledelse ikke er relevant. Den diskursive kamp opstår ud fra at informanterne 

tager afstand fra denne diskurs, hvilket illustreres i følgende oversigt:  
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Magt i forhold til kvinder i dansk topledelse 
 
I dette analyseafsnit undersøges informanternes opfattelse af magt, og der tages udgangspunkt i 

Foucaults teoretisering af magt. Grunden til, at magt også fremgår som et separat afsnit ud over, 

hvad der belyses via analysen af hovedtematikkerne, er, at informanternes opfattelse af magt 

specifikt vil blive analyseret i dette afsnit for at undersøge, hvorvidt Foucaults udlægning af magt 

kan bidrage til et andet perspektiv på emnet kvinder i dansk topledelse Informanterne blev spurgt 

ind til gennemslagskraft i stedet for magt, så de kunne bruge deres egne ord. Spørgsmålet var 

følgende: “Hvad gør du eventuelt bevidst for at have gennemslagskraft i hverdagen?” (Bilag 13 - 

Interviewguide). Mette Ø. blev ikke spurgt om dette, da fokus i hendes interview var at tage 

temperaturen på formodningen om, at debatten kvinder i dansk topledelse ikke var saglig. Der er 

altså ikke fokus på Mettes person i dette interview, og derfor er det svært at sige noget om hendes 

opfattelse af magt. Nogle informanter omtaler direkte magt, mens andre lægger vægt på 

troværdighed, autenticitet, følgeskab, at have styr på sine ting og opmærksomhed i forhold til ens 

omgivelser. 

  

Louise har en dynamisk opfattelse af magt, da hun giver udtryk for, at hun fysisk placerer sig i et 

mødelokale ud fra, hvad hun vil opnå, og at medarbejderne også har magt. Dét, at hun er 

opmærksom på, at hvis hun sætter sig for bordenden, er det for at bestemme, og når hun sætter sig 

ved bordets langside, lægger det op til en drøftelse, vidner om, at hun har en dynamisk opfattelse af 

magt, da det efter hendes opfattelse er noget, hun selv kan skrue på (Bilag 1, svar 43). Louise 

italesætter også direkte, at det er et magtspil at lede en virksomhed: “Hvad skal jeg have ud af det? 

Hvem er med? Hvem er mine interessenter, og hvad skal jeg have ud af det? Det gør jeg hele tiden, 

og… og det har jeg altid gjort. Det er sådan en del af, det jo et magtspil på rigtig mange måder 

altså, det at lede en virksomhed er jo også et magtspil” (Bilag 1, svar 40). Louise er altså 

opmærksom på at have gennemslagskraft i hverdagen og er dermed med til at producere magt. Hun 

giver også udtryk for, at medarbejderne har magt ved at være “dagsordensættende”, dermed kan 

medarbejderne også producere og reproducere magt (Bilag 1, svar 104). 

  

Thomas har umiddelbart en statisk opfattelse af magt, da han giver udtryk for, at den ultimative 

magt, han har som formand, er at give udtryk for, at han ikke kan lide chefen eller ledelsen i den 

pågældende virksomhed. Dette signalerer en statisk opfattelse af magt, da han lægger vægt på, at 

han har magt via sin position og dermed har magt ifølge ham en begrænsning: “Altså magten er 
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sådan en, der er mere sådan en kødhammer, når man så bruger den. Så derfor skal vi ikke bruge 

den ret tit” (Bilag 2, svar 18). Han giver dog også udtryk for, at der er forskel på en manager og en 

leder, hvor en manager har magt og autoritet i sine manualer, og lederens autoritet ligger 

udelukkende i, at folk gerne vil ledes af vedkommende (Bilag 2, svar 29). Thomas italesætter magt 

som noget statisk, fordi han kobler magt op på bestemte jobpositioner, og dermed ikke opfatter 

magt som et dynamisk koncept, der virker overalt. Mette S. giver også udtryk for, at der er forskel 

på, hvilken magt hun har som leder og manager. Mette lægger vægt på, at hun som leder er 

“inddragende” og tager sine medarbejdere med “på råd”, men at hun på et tidspunkt “trækker 

streg i sandet” i forhold til, at der skal tages en beslutning (Bilag 5, svar 27). 

  

Anja lægger vægt på troværdighed, at have styr på sine fakta og formidle det relevante for 

modtageren for at opnå gennemslagskraft. Her lægger Anja ligesom Louise vægt på, hvad det er for 

et budskab, der skal frem, og hvordan det rent præsentationsteknisk fremføres. Derudover giver 

Anja også udtryk for, at man selv kan tage taletid i forhold til spørgsmålet, om der er nogen, der 

burde have mere eller mindre af dette i debatten (Bilag 3, svar 36; bilag 14 - Interviewguide). Det 

faktum, at Anja også fokuserer på at opnå gennemslagskraft, via den måde hun agerer på, og at 

taletid er noget, der kan tages, indikerer en dynamisk opfattelse af magt. 

  

Dion giver også udtryk for, at det er vigtigt at have styr på tingene og være troværdig, og så lægger 

han vægt på at bruge humor. Det handler også for Dion om, hvordan han præsenterer sig selv for at 

have gennemslagskraft (Bilag 10, svar 28). Jakob italesætter også, at han er opmærksom på sine 

omgivelser i forhold til gennemslagskraft, frem for bare at trumfe noget igennem. Her italesætter 

Jakob altså også, hvordan han agerer for at have gennemslagskraft, hvilket for ham handler om at 

være opmærksom (Bilag 11, svar 26).  

 

Niels giver udtryk for, at gennemslagskraft kan forveksles med “evnen til at slå i bordet”, og giver 

udtryk for, at det bedste er at “go with flow” og “præge” organisation så medarbejderne får ideer 

inden for bestemte rammer (Bilag 4, svar 13). Niels har umiddelbart en dynamisk opfattelse af 

magt, da han lægger vægt på at gennemslagskraft i hans stilling ikke handler om at slå i bordet, men 

at præge organisationen. 
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Susanne giver udtryk for, at hvis man vil have indflydelse og gennemslagskraft, skal man byde sig 

til, og gøre det man siger (Bilag 6, svar 71). Hun siger følgende i forbindelse med, hvad det fortsat 

kræver af hende at være i den position hun sidder i: “Så jeg tror, at man skal blive ved med at være 

relevant på topposter, så det der med at blive ved med at være meget nysgerrig, byde sig til, have 

vidvinklen på og ligesom se, om der er nogle ting der dukker op.” (Bilag 6, svar 65). 

  

Morten lægger vægt på at være en autentisk leder for at opnå gennemslagskraft ved at være den 

samme på arbejde og hjemme (Bilag 7, svar 20). Morten virker umiddelbart til at have en statisk 

opfattelse af magt, når han omtaler forskellen på mænd og kvinder i forhold til, hvad de brænder 

for: “mænd er mere eksekverende og tør mere spille med deres magt-kort og alt sådan noget, det 

har jo noget på sig.”, og at “kvinder er mere drevne af noget, der er relationsskabende” (Bilag 7, 

svar 36). At omtale magt, som et kort man kan spille, indikerer en statisk opfattelse af begrebet. 

  

Bodil sætter gennemslagskraft lig med følgeskab: “Og det tror jeg er vigtigt, hvis man vil have 

følgeskab, så skal man engagere sig, involvere sig, så skal man afgive noget af sin... jeg vil ikke 

kalde det magt, det er sådan en underlig ting, men afgive noget kontrol, afgive, give noget 

indflydelse væk... og man skal lade være med at være nærig lige på det område dér, for så gider folk 

godt være med.” (Bilag 8, svar 37). Bodil betragter magt som noget, der reproduceres og ikke som 

noget statisk, og hun forstår, at andre i hendes team reproducerer magt i form af de opgaver, de 

påtager sig. Det er også tydeligt, at Bodil har en dynamisk opfattelse af magt, når hun giver udtryk 

for at den “[...] passivitet som kvinder godt kan have nogle gange [...]” ikke er nøglen til en 

optimal karriere, og “[...] hvis man har en leder i maven eller ambitioner i maven, så må man 

fortælle om den.” (Bilag 8, svar 23). 

  

I forhold til Foucaults begreb governmentality omhandler dette analyseafsnit i højeste grad intern 

styring og dermed subjekters selvstyring. Grunden til, at det hovedsageligt er intern styring dette 

afsnit belyser, er, at det er informanternes opfattelse af magt, der er i fokus. Man kan ikke sige 

noget om ekstern styring og dermed autoritativ styring fra magtinstanser i dette afsnit, da fokus 

netop er på de enkelte subjekter og deres selvstyring i forhold til gennemslagskraft (Bom, 2015). På 

baggrund af den foregående analyse giver informanterne udtryk for, at de har fokus på, hvordan de 

præsenterer sig selv fysisk, italesætter deres budskaber, at de udviser troværdighed, har styr på 

fakta, præger organisationen og har fokus på følgeskab for at have gennemslagskraft i hverdagen. 



 103 

Derudover tegnes der et billede af at Louise, Anja, Niels og Bodil artikulationer afspejler en 

dynamisk opfattelse af magt, hvorimod Thomas og Morten virker til at have en statisk opfattelse af 

magt på baggrund af deres artikulationer. Det er ikke tydeligt, om Jakob og Dion har en dynamisk 

magtopfattelse, men ud fra deres italesættelser fremstår de som selvstyrende subjekter, fordi de 

italesætter, at gennemslagskraft er noget, de selv kan påvirke. 

  

Slutteligt er det værd at overveje, hvorvidt en dynamisk opfattelse af magt kan gavne subjekter, der 

gerne vil avancere, da det at have fokus på, hvordan man præsenterer sig selv fysisk, hvordan man 

italesætter budskaber, udviser troværdighed, har styr på fakta, præger organisationen og har fokus 

på følgeskab for at have gennemslagskraft alt sammen lægger op til intern styring og noget, som det 

enkelte subjekt kan gøre noget ved. Dette kan potentielt give en indikation af, at en dynamisk 

magtopfattelse, hvor magt kan produceres og reproduceres af alle, potentielt bevirker en mere 

proaktiv indstilling fra subjekter, som går efter at gøre karriere og opnå en dansk toppost. Det kunne 

eventuelt være klædeligt at kombinere denne indgangsvinkel til magt med unconscious bias og 

arbejde aktivt med de eventuelle biases, der er på spil i organisationer, for at subjektet potentielt kan 

opnå mere selvstyring. Hvis organisationer vælger at arbejde med biases kommer ekstern styring i 

spil, men i og med at man bliver bevidst om, hvilke biases der hersker, kan dette potentielt bane 

vejen for større selvstyring hos subjektet, da forudindtagede holdninger til det enkelte subjekt 

forhåbentlig stilles i baggrunden. 

  

Opsummering af analysen 
 
Ud fra diskursanalysen oplever vi, at vores forudgående verdensopfattelse af, at emnet kvinder i 

dansk topledelse bliver debatteret på et usagligt grundlag, og dermed bekræftes vi i vores 

indledende formodning herom. En interessant observation har for os været, at informanterne i høj 

grad nævner hinanden, når de omtaler, hvem der bidrager og ikke bidrager til debatten om kvinder i 

dansk topledelse. Informanterne nævner uopfordret hinanden, og dermed gøres det klart for os, at 

der er få aktører, der siger noget om emnet på den danske arena, hvilket blev belyst tidligere i os-

problematikken. Dette vidner om, at vi aktivt har søgt informanter, som er interesseret i at udtale sig 

om dette emne, og dette afspejles i deres verdensopfattelse og hvilke aktører på området de vælger 

at trække på i deres artikulationer. De nævner de samme aktører i topposter, de samme forskere 

inden for emnet, og specifikt bliver casen om Ambu fremhævet. 
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Gennemgående for analysen er de tre diskurser: frivillighedens vej, status quo er fin og politisk 

regulering. Informanterne taler både ind i frivillighedsdiskursen og reguleringsdiskursen, og 

dermed har de forskellige verdensopfattelser af, hvordan man i dansk sammenhæng bør gå til 

emnet, og hvilke løsninger der er mest hensigtsmæssige. På trods af at informanterne ikke er enige 

om, hvilke løsninger der bør anvendes, er de dog enige om, at der skal løsninger til, og dermed er 

den underliggende præmis, at de opfatter få kvinder i dansk topledelse som et samfundsproblem. Et 

andet mønster, som vi identificerer, er, at informanterne værdsætter diversitet og mener, at det 

bidrager med noget positivt til enhver organisation. I denne sammenhæng italesættes også 

unconscious bias, hvor det er vores opfattelse, at denne term bliver nævnt i sammenhæng, hvor øget 

fokus på biases potentielt kan bane vejen for forskellighed. 

  

Ud fra emnet kvinder i dansk topledelse sætter vi rammerne for interviewsituationen, hvilket 

påvirker informanternes artikulationer i relation til skalabegrebet, og er en præmis for interviewenes 

udfoldelse, hvilket fremgår af analysen. Derfor foregår artikulationer ofte på national skala, hvor 

Danmark sammenlignes med andre lande. Derudover påvirker det også, at vi har valgt at spørge ind 

til det personlige plan i interviewene, hvilket afspejles i analysen ved, at artikulationer ofte foregår 

på personlig skala. 

  

Ud fra analysen af familieliv tegner der sig et billede af en kamp i forhold til at balancere arbejdsliv 

og familieliv, og denne kamp ligger i spændingsfeltet mellem individ og struktur. Dette kommer til 

udtryk ved, at nogle informanter fokuserer på, hvordan man tilrettelægger sin hverdag efter nye 

normer og bryder med stereotyper, hvor man eksempelvis godt kan være en god mor og samtidig 

prioritere karrieren. 

  

Det italesættes også, at forskning bør inddrages og være et større opmærksomhedspunkt i den 

offentlige debat om kvinder i dansk topledelse, og nogle informanter savner endda mere forskning 

på området. Dette bakker vores konklusion om at debatten er usaglig op. 

Informanterne taler enten ind i frivillighedsdiskursen eller reguleringsdiskursen, når de omtaler 

politiske emner som barsel og kvoter, men der er en bred enighed om, at det manglende politiske 

fokus på kvinder i dansk topledelse ikke er tilfredsstillende. Fortsat taler ingen informanter ind i 

diskursen om at status quo er fin. 
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I os-problematikken italesætter en stor del af informanterne vigtigheden af rollemodeller, og de 

giver udtryk for mangel på både kvindelige og mandlige rollemodeller. 

Ud fra vores analyse kan vi se, at der samfundsmæssigt reproduceres et stereotypisk maskulint 

billede af en leder som først og fremmest prioriterer arbejde. Mange af informanterne efterlyser i 

stedet en mere alsidig tilgang til lederrollen, der indebærer at kunne balancere familieliv og karriere 

og kunne bringe det hele menneske i spil på arbejdspladsen. 

Nogle informanters artikulationer afspejler en dynamisk opfattelse af magt, mens andre virker til at 

have en mere statisk opfattelse. Omvendt giver størstedelen af informanterne udtryk for, at de som 

subjekter har mulighed for selvstyring i deres arbejdsliv, hvilket lægger op til en dynamisk 

magtopfattelse. Dét, at en statisk opfattelse af magt også fremgår ud fra nogle artikulationer, 

stemmer overens med det faktum, at vores diskursanalytiske udgangspunkt er, at informanterne kan 

indtage forskellige positioner i interviewsituationen. 

  

Diskussion 
 
Det kan diskuteres, hvilken påvirkning det har, at vi er to kvinder som undersøger dette emne, da 

det er vigtigt at forholde sig til eventuelle selvfølgeligheder, som kan skinne igennem her. Det, at vi 

er to kvinder, som undersøger emnet, gør, at vi potentielt kan komme til at være uopmærksomme på 

nogle selvfølgeligheder ud fra vores køn og dermed påvirke researchprocessen. Vores personlige 

selvfølgeligheder er dog trådt i baggrunden, og vi har fremmedgjort os fra disse ved at se verden 

gennem en bestemt teori, nemlig socialkonstruktivismen og vores diskursanalytiske udgangspunkt 

(Jørgensen & Phillips, 2010). Informanterne har potentielt også en forudindtagethed i forhold til, at 

vi er to kvinder, der undersøger det pågældende emne, og eksempelvis italesætter Dion også, at det 

nok ikke er en tilfældighed, at det er to kvinder, som undersøger dette: “[...] jeg synes også at det er 

tankevækkende, at det er to unge damer, kvinder der skriver sådan et projekt her, ikke? Hvorfor er 

det ikke to slipsedrenge på CBS, som vælger at skrive om det her, ikke? Det er jo også, det er jo 

sikkert heller ikke tilfældigt, vel? Det bekræfter jo bare lidt det her med, hvor er fokus og hvem er 

det, der er interesseret i det? Og det er desværre, det er desværre... i højere grad, i langt højere 

grad kvinder end mænd.” (Bilag 10, svar 44). Denne selvfølgelighed om, at det hovedsageligt er 

kvinder, der engagerer sig i og udtaler sig om emnet, blev et opmærksomhedspunkt for os undervejs 

i researchprocessen, og derfor prioriterede vi at få en så lige kønsfordeling blandt informanterne 

som mulig. 
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Set i lyset af Dions citat samt vores erfaringer om, hvilke aktører der engagerer sig i emnet, er vi 

også med til at reproducere stereotypen om, at det er kvinder, der går ind denne sag, og dermed kan 

det argumenteres, at vi taler ind i en diskurs om emnet er en kvindesag ud fra vores emnedefinition. 

Vi kunne have grebet emnet an ud fra et diversitetsperspektiv for at undgå denne eventuelle 

reproduktion, men dette valg beror på interessen om at gå i dybden med emnet kvinder i dansk 

topledelse og de problematikker, som indgår, da vi selv er kvinder, som står på tærsklen til at skulle 

ud på det danske arbejdsmarked. Fokus på parameteret køn er vi blevet bekræftet i undervejs er 

relevant, da det ud fra analysen fremgår, at parameteret er et oplagt udgangspunkt at fokusere på i 

topledelse for at opnå mere diversitet i danske organisationer samt de fordele, det indebærer. 

  

Vores valg af informanter beror på erhvervsfolk, som har praktisk erfaring med at indgå i dansk 

topledelse, fordi de har indsigt i, hvordan emnet debatteres og prioriteres, og i allerhøjeste grad også 

er med til at sætte dagsordenen for emnet, hvilket er derfor disse aktørers udtalelser er interessante i 

forhold til, at vores diskursanalysesnit, som ligger midt i. Omvendt medvirker dette også til, at 

informanterne til dels deler verdensopfattelse på visse punkter, blandt andet at diversitet er positivt, 

og at emnet fylder hos informanterne. En inddragelse af en informant med modsat holdning til 

diversitet, kunne have bidraget til et mere nuanceret billede af, hvordan emnet italesættes, da det ud 

fra den diskursteoretiske indgangsvinkel kunne bidrage til diskursiv kamp, som er i fokus i denne 

type analyse. Det skal nævnes, at vi ikke aktivt er gået efter informanter med en positiv indstilling 

til diversitet og emnet kvinder i dansk topledelse, men at vi er gået efter informanter, der udtaler sig 

om dette. De aktører, som udtaler sig, har vist sig at være folk, som er positiv stemt over for emnet, 

og dermed omhandler den diskursive kamp mere, hvordan samfundsproblemet skal håndteres frem 

for hvorvidt man skal satse på diversitet i organisationer. Derfor inddrages David Munk-Bogballes 

blogindlæg fra Børsen den 19. september 2018 i denne diskussion, da han italesætter, at kvinder 

burde blive hjemme, mens børnene er små. 

  

Blogindlægget fra David omhandler spørgsmålet om prioritering af familieliv og arbejdsliv ud fra 

en politisk indgangsvinkel. Han indtager en modsat position sammenlignet med informanterne, da 

han pointerer vigtigheden af at prioritere familien frem for karrieren. David siger i følgende citat, 

hvad det ifølge ham indebærer at være en foregangskvinde: “Kvinder, der bliver hjemme for at tage 

sig af deres børn, mens de er små, er ikke skrøbelige tabere eller undertrykte og umyndige 
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oldtidslevn. Tværtimod. De er helte. Foregangskvinder. Modige, elskværdige og fornuftige rebeller, 

der kæmper imod det ødelæggende tyranni, der har spredt sig, hvor man kun er noget, hvis man 

betaler indkomstskat, har en arbejdsgiver, en poleret LinkedIn-profil og forsøger at skabe sig en 

karriere.” (Munk-Bogballe, 2018). Davids verdensopfattelse af, hvad en rollemodel indebærer, er 

altså modsat Bodil, Louise og Mette S. Bodil, som taler om vigtigheden i at fremhæve det positive 

ved at være topleder samt inddragelsen af historien om de kvinder, som får familieliv og karriere til 

at gå op i en højere enhed, Louise som taler om manglende eksempler på rollemodeller som 

fortæller, at man godt kan nøjes med at arbejde 40 timer om ugen i en toppost, hvilket gør det 

muligt at hente sine børn og få familielivet til at gå op i en højere enhed og Mette S. som også giver 

udtryk for at man godt kan være leder og have et velfungerende familieliv (Bilag 7, svar 49, 89; 

bilag 1, svar 73; bilag 5, svar 41). Bodil, Louise og Mette S. deler altså samme verdensopfattelse, da 

de er enige om, at der er plads til familieliv og karriere samtidig. De to verdensopfattelser som 

bliver fremstillet af henholdsvis David og vores tre kvindelige informanter står i modsætning til 

hinanden, og dermed tales der ind i forskellige diskurser om familieliv og karriere. Når David 

specifikt skriver, at kvinder “forsøger at skabe sig en karriere”, siger han underforstået med dette 

ordvalg, at kvinder ikke kan skabe sig en karriere. Der er altså ifølge ham ikke plads til subjekters 

selvstyring, i dette tilfælde kvinders, og han signalerer en forudindtaget holdning om, at karriere 

ikke er noget for kvinder.  

 

Derudover er det gennemgående for blogindlægget, at det er kvinden, der skal gå hjemme med 

børnene, og ikke en forælder, hvilket tyder på reproduktionen af stereotypen om det klassiske 

familiemønster, hvor manden er forsørger og kvinden er hjemmegående. I dette blogindlæg 

kommer der altså nogle biases til udtryk i forhold til, hvad kvinder kan og ikke kan, når det kommer 

til karriere og familieliv. Hele hans retorik om den kvindelige rollemodel mudrer i virkeligheden 

billedet, da han gerne vil præsentere et politisk initiativ, nemlig sænkning af skatten, fradrag til 

familier med én indkomst og privatisering af daginstitutionerne. Blogindlægget er et eksempel på 

erfaringen om, at debatten er usaglig og nemt bliver en “kønsdiskussion” (jf. Matrix over empirien). 

Derudover er debatindlægget et godt eksempel på en biased aktør, og ud fra analysens resultater kan 

unconscious bias som et opmærksomhedspunkt højne sagligheden i debatten, da aktører i højere 

grad kan lade deres biases træde i baggrunden, når de er opmærksomme på, hvad disse indebærer. 
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I forhold til diversitet kunne vi have italesat emnet kvinder i dansk topledelse anderledes ud fra et 

spørgsmål om at opnå diversitet i organisationer i interviewsituationen, hvilket kunne have skabt en 

bredere tilgang til emnet, hvor informanterne i højere grad selv kunne have lagt vægt på, hvilke 

parametre der skulle fremhæves. Denne indgangsvinkel kunne have givet et større indblik i 

informanternes verdensopfattelse i forhold til diversitet, men i og med at vi ikke italesætter 

diversitet og dermed ikke knytter parameteret køn til diversitet, giver det informanterne frihed til 

selv at inddrage diversitet samt hvilket fokus, det skulle have. En alternativ interviewguide, hvor 

der lægges vægt på diversitet frem for køn, kunne have signaleret en mere inkluderende tilgang til 

emnet over for informanterne, hvor det blev signaleret, at emnet kvinder i dansk topledelse er en 

fælles problematik. Denne erkendelse var vi dog ikke bekendt med, inden vi foretog kodning af 

vores empiri. Vigtigheden af at omtale emnet som en os-problematik og fjerne fokus fra køn er en 

erkendelse, vi først er blevet bekendt med, efter vi foretog analysen. Denne inklusion er dog heller 

ikke presserende, da det er eliteinterviews vi har foretaget med ledere som i allerhøjeste grad er 

kyndige til at sætte sig ud over sådan et aspekt, da elitepersoner er vant til at blive udspurgt om 

deres meninger og tanker (Kvale & Brinkmann, 2015). Slutteligt er diskursiv kamp blevet foldet ud 

under parameteret køn i analysen, og derfor er vi blevet bekræftet i, at denne afgrænsning ikke har 

begrænset os, men har givet os mulighed for at sammenligne de forskellige artikulationer og 

analysere mønstre og modsætninger i empirien. 

  

Konklusion 
 
På baggrund af analysen vil der i dette afsnit blive konkluderet på, hvordan de dominerende temaer 

debatten, familieliv, forskning, politik og os-problematikken italesættes, dermed hvordan 

diskurserne om disse konstrueres. Derudover vil der konkluderes på, hvordan diskursiv kamp 

kommer til udtryk på baggrund af aktører og meningsdanneres italesættelse af emnet kvinder i 

dansk topledelse. 

  

For det første, konstrueres diskursen om debatten om kvinder i dansk topledelse således af 

momenterne langsom, intellektuel, faktaresistent, gå glip af talent, performance, sensationspræget, 

cyklisk, ingen effekt, fordomsfuld, ukvalificeret, kønsdiskussion, skinger, modpol, skyttegravsdebat, 

emotionel og fairness knyttes til debatten. Omvendt portrætteres der et billede af det konstitutive 

ydre, hvor elementerne kontinuerlig, effektfuld, nuanceret, businesscasen og kvalificeret fremgår. 
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Vi ser ud fra artikulationerne en generel utilfredshed med, hvordan debatten udfolder sig, og dette 

reflekteres i, at en lang række ord med negative konnotationer bliver knyttet som momenter til 

nodalpunktet. Gennemgående for artikulationerne er de tre diskurser: frivillighedens vej, status quo 

er fin og politisk regulering. Disse diskurser blev først omtalt i forbindelse med debatten, men er 

generelt gennemgående i informanternes artikulationer og præger, hvordan de forholder sig til 

emnet kvinder i dansk topledelse. Det, der er på spil i diskursiv praksis imellem struktur og individ, 

er, at nogle informanter taler ind i den samfundsmæssige hegemoniske diskurs om frivillighed, og 

andre taler ind i diskursen som regulering i forhold til debatten. En hegemonisk intervention opstår 

altså, når de pågældende informanter taler imod den opfattede samfundsmæssige diskurs. Ud fra 

hvordan diskursen om debatten er konstrueret, kan det konkluderes, at debatten er usaglig, og 

dermed blev vi bekræftet i vores indledende formodning i forskningsprocessen om, at debatten ikke 

er sagligt funderet. 

  

For det andet konstrueres diskursen om familieliv således, at momenterne fleksibilitet, usentimental, 

mor og far er lige vigtige, shaming, prioriteter, tryghed, afkald og kompromis knyttes til familieliv. 

Omvendt, portrætteres det konstitutive ydre bestående af elementerne perfekt, at få i pose og sæk, 

selvfølgelighed, sekundær og egoistisk. Momenterne og elementerne vidner om en kamp om, hvad 

det korrekte familieliv indebærer, og hvilken rolle karrieren skal have i denne sammenhæng. Det, 

der er på spil i diskursiv praksis imellem struktur og individ, er, hvorvidt man kan have både en 

velfungerende karriere som topleder samt et velfungerende familieliv, og især om man som kvinde 

kan få dette til at lykkes. Hertil italesættes stereotypiske opfattelser af, hvad familielivet indebærer i 

artikulationerne. 

  

For det tredje konstrueres diskursen om forskning således, at momenterne 

der mangler forskning, holdningspræget, økonomi, Rip, Rap, Rup-effekten, evalueringsstandarder, 

kultur, velforberedt, unconscious bias, diversitet, mangfoldighed, spejlingsproblemet og biologi 

knyttes til forskning. Omvendt konstrueres det konstitutive ydre bestående af elementerne mandlige 

forskere, fyldestgørende og holdningsfri. Momenterne under forskning er meget forskellige, hvilket 

vidner om, at informanterne i meget høj grad selv har inddraget emnet. Der opstår tydeligt to 

forskellige verdensopfattelser: om der eksisterer fyldestgørende forskning på området eller, om det 

blot er inddragelsen, som mangler i diskussionen om kvinder i dansk topledelse. 
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Det, der er på spil i diskursiv praksis imellem struktur og individ, er en samfundsmæssig 

hegemonisk diskurs, hvor forskning ikke inddrages i diskussionen om kvinder i dansk topledelse, 

og der opstår en hegemonisk intervention, når nogle af informanterne taler imod denne ved at 

anvende begreber fra forskningens verden og efterlyser inddragelse af forskning. 

  

For det fjerde konstrueres diskursen om politik således at momenterne 

frivillighedsprincippet, berøringsangst, rammevilkår, føleangst, reaktive, barsel, ikke bindende, 

dårlig lov, kvoter og feminist knyttes til politik. Omvendt konstrueres det konstitutive ydre 

bestående af elementer bevågenhed, ordentlighed, villighed, regulering, turde, indsats og ansvar. 

Momenterne og elementerne viser at diskurserne frivillighedens vej og politisk regulering for alvor 

bliver talt ind i og imod i denne tematik. Det er momenterne barsel og kvoter, som inddrages, når 

informanterne taler ind i eller imod disse diskurser, og igen trækker ingen informanter på diskursen 

status quo er fin. Det, der er på spil i diskursiv praksis imellem struktur og individ, er 

informanternes opgør med frivillighedsdiskursen i form af enten at tilslutte sig politisk regulering 

såsom kvoter, eller at man på samfundsplan som minimum skal forholde sig til sådan et politisk 

indgreb i Danmark. Der opstår altså en diskursiv kamp om, hvordan man politisk skal forholde sig 

til emnet kvinder i dansk topledelse. 

  

For det femte konstrueres diskursen om os-problematikken således, at momenterne mangfoldighed, 

samfundsproblem, potentiale, reel indflydelse, effektfuld, rollemodeller, ligeværdigt samfund, 

dagsordensættende, mandlige aktører og potentiale. Omvendt portrætteres der et billede af det 

konstitutive ydre, hvor elementerne feministisk debat, uligevægtig, kvindernes eget ansvar, politisk 

korrekt, skinger og ensidig optræder. I forhold til affektiv praksis opstår der altså igen en 

utilfredshed blandt informanterne om, at man på samfundsplan forholder sig til emnet kvinder i 

topledelse ud fra en os-og-dem-sondring, og dermed opstår den en hegemonisk intervention, når 

informanter går imod denne hegemoniske diskurs ved, at de giver udtryk for at få kvinder i dansk 

topledelse er et samfundsproblem og dermed underforstået en os-problematik. Informanternes 

ønske om, at flere mandlige rollemodeller går ind i debatten om kvinder i dansk topledelse, vidner 

også om, at dette samfundsproblem gerne skal opfattes som en os-problematik. Altså deler 

informanterne verdensopfattelse i forhold til at betragte kvinder i dansk topledelse som en os-

problematik. Det, der er på spil i diskursiv praksis imellem struktur og individ, er altså, hvorvidt 

emnet kvinder i dansk topledelse anses som værende et samfundsproblem eller kvindernes eget 
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ansvar. Der opstår en diskursiv kamp om, hvordan man skal betragte emnet kvinder i dansk 

topledelse, og om samfundet har et ansvar for få flere kvinder ind i topledelse eller, om det er op til 

det enkelte individ, og dermed om frivillighed er vejen frem, som den tidligere hegemoniske 

samfundsdiskurs dikterer. 

  

Informanterne trækker altså på deres diskursive ressourcer, når de taler ind i eller imod de 

forskellige diskurser, og hvilke positioner de indtager. Hertil kan det konkluderes, at informanterne 

enten trækker på diskurserne frivillighedens vej eller politisk regulering, og dermed kommer 

forskellige verdensopfattelser i spil. Derudover indtager informanterne forskellige positioner i 

forhold til repræsentation af forskellige sociale grupper. Ud fra skalabegrebet foregår 

repræsentationerne ofte på personlig skala eller national skala, hvor enten informanten bringer sit 

eget jeg i spil eller taler om Danmark som en social gruppe, der sammenlignes med andre lande. I 

forhold til intersektionalitet og hvor der tales fra i artikulationerne, forekommer repræsentation i 

form af det at være topleder, repræsentant for arbejdspladsen og repræsentant for det kvindelige 

køn. Emneafgrænsningen kvinder i dansk topledelse sætter altså rammen for interviewsituationen, 

og dette kommer til udtryk via intersektionalitet og skala i artikulationerne. 

  

Ud fra Foucaults magtbegreb giver aktørerne udtryk for, at de har muligheder for selvstyring i form 

af fokus på, hvordan de præsenterer sig selv fysisk, italesætter deres budskaber, at de udviser 

troværdighed, har styr på fakta, præger organisationen og har fokus på følgeskab for at have 

gennemslagskraft i hverdagen. På baggrund af analysen kan en dynamisk magtopfattelse potentielt 

bevirke en mere proaktiv indstilling fra subjekter, som går efter at gøre karriere og opnå en dansk 

toppost, da man tilslutter sig verdensopfattelsen, at magt virker overalt. 

  

Den underliggende præmis for hele analysen er begreberne antagonisme og hegemoni. 

Antagonisme opstår som sagt, når modsætninger mødes, og her kæmper diskurserne om at opnå 

hegemoni og blive en selvfølgelighed. Diskurser frivillighedens vej og politisk regulering om 

kvinder i dansk topledelse opstår som antagonistiske modpoler, hvor begge kæmper om at blive 

objektiveret. Frivillighedens vej berettes af informanterne som værende den hegemoniske 

samfundsdiskurs, men det faktum at informanter udfordrer denne ved at tale imod den, vidner om at 

magtpositioner ikke er absolutte, og der bliver sået tvivl om dens objektiverede indhold, hvilket 

vidner om en dislokation. Informanternes diskursforandrende artikulation om kvinder i dansk 
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topledelse kan altså kun finde sted i dislokationer. Den hidtil fastlagte diskurs om frivillighedens vej 

er altså blevet rystet, og man kan ikke tale om kvinder i dansk topledelse, som man plejer. 

Diskursiv kamp optræder, når frivillighedens vej og politisk regulering kæmper om at opnå 

hegemoni. Denne kamp mellem diskurserne om at opnå hegemoni bekræfter, at 

specialeafgrænsningen ud fra parameteret køn har givet mulighed for at sammenligne forskellige 

artikulationer, og analysere mønstre og modsætninger. Kvinder i dansk topledelse udgør altså en 

arena, hvor diskursiv kamp i allerhøjeste grad finder sted set i lyset af meningsdannere og aktørers 

italesættelse af emnet. 

 

Perspektivering 
 
I denne perspektivering bliver begrebet aspirational talk inddraget, da det kan belyse, hvorfor nogle 

aktører ikke går ind i debatten om kvinder i dansk topledelse. Ud fra analysen er der generelt ikke 

særlig mange aktører eller virksomheder, der udtaler sig, og hertil kunne det være spændende at 

undersøge, hvorfor der ikke er flere, der bidrager aktivt i debatten. Eksempelvis arbejder Danske 

Commodities med diversitet, og Dion beretter, at man i virksomheden har fundet ud af, at brandet 

henvender sig meget til unge mænd, og firmaets miljø er generelt mandsdomineret. Derfor foretager 

virksomheden diversitetsmålinger hvert kvartal, hvor de kigger på parametrene køn, alder, 

uddannelsesmæssig baggrund og nationalitet. I de grupper, som kommer under en vis score, tvinges 

de til at tage kandidater ind til samtale, som repræsenterer det underrepræsenterede segment, men 

de tvinges ikke til at ansætte vedkommende. Pointen er derfor at gøre medarbejderne i Danske 

Commodities opmærksom på de biases, der er i spil i rekrutteringsprocessen. Dion beretter også 

om, at firmaet snart afholder biastræning. Det er nyt, at Danske Commodities er så dedikeret til 

diversitet, og dette er et eksempel på en virksomhed, som sætter diversitet på dagsordenen, men 

ikke aktivt kommunikerer initiativerne til omverdenen (Bilag 10, svar 55-57). Her kan begrebet 

aspirational talk bidrage til et andet perspektiv og bruges til at udforske, hvorfor der ikke er flere 

virksomheder eller aktører, som går ind i debatten om kvinder i dansk topledelse, på trods af at de 

kunne have erfaringer at bidrage med eksempelvis som Danske Commodities. 

  

Aspirational talk præsenteres af Christensen, Morsing og Thyssen (2013) som en alternativ 

indgangsvinkel til CSR, der udfordrer normen om, at det virksomheder kommunikerer skal stemme 

overens med deres handlinger. Forskel mellem handling og ord kan være positivt, da det kan 
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stimulere forandring. Aspirational talk er kommunikation, som eksisterende praksis endnu ikke kan 

leve op til, og når disse ambitioner kommunikeres til offentligheden, skabes der forventninger 

blandt forskellige stakeholders, hvilket forpligter og lægger pres på virksomheden. Det er vigtigt, at 

virksomheder bliver ved med at kommunikere deres aspirationer til de eksterne medier for at højne 

forventninger fra kritiske stakeholders og stimulere forandring. For at aspirational talk virker og 

stimulerer forandring, skal offentligheden dog være villig til at lytte til disse ambitioner fra 

virksomhederne. 

  

I forhold til kvinder i dansk topledelse udtaler flere virksomheder og aktører sig måske ikke i 

debatten, fordi det forpligter at kommunikere aspirationer til omverdenen. En anden betingelse for 

aspirational talk er, at emnet skal ligge højt på medieagendaen. Da debatten ud fra analysen er 

usaglig og mangler aktører, kan det faktum, at emnet ikke bliver sat højere på agendaen, medvirke 

til, hvorfor der ikke er flere der aktivt går ind i debatten om kvinder i dansk topledelse. Når emnet 

kvinder i dansk topledelse ligefrem bliver kaldt for et “minefelt” af en af informanterne, vidner 

dette måske også om, at det ligefrem kan være farligt for aktører at udtale sig og ikke kun 

forpligtende, da debatten om emnet er fordomsfuld (Bilag 5, 51; bilag 4, svar 27, bilag 11, svar 35). 

Derudover italesætter Jakob også, at man først fra politisk side sidste år begyndte at monitorere at 

virksomheder lever op til lovgivning om måltal for kønsfordeling i bestyrelser i deres årsrapporter, 

på trods af, at loven blev indført i 2012 (Bilag 11, svar 43; Erhvervsstyrelsen, 2019). Dette vidner 

ikke ligefrem om, at omverden er interesseret i, hvad virksomheder har at sige om tiltag i forhold til 

diversitet, og dermed kan det måske være svært for aktører og virksomheder at se pointen i at 

kommunikere om dette, hvis ingen lytter. 

  

At forfølge aspirational-talk-perspektivet i dette speciale ville have krævet fokus på diversitet ud fra 

et CSR-perspektiv, indebærende både teoretisk forskning og casestudier af en eller flere 

virksomheder for at forstå, hvordan opfattelse af ord og handling påvirker opfattede balancer eller 

ubalancer af ord og handling i den medierede virkelighed. Emnet kvinder i dansk topledelse kunne 

altså ud fra aspirational-talk-perspektivet have været undersøgt ud fra et casestudie af en 

virksomhed i stedet for specialets nuværende fokus, hvor emnet kvinder i dansk topledelse 

undersøges via diskursanalysen. 
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Bilag 1: Interviewperson 1 
 
Transskription af interview med Louise Sparf 
 

Line Grastveit (LG) 

Julie Kroer (JK) 

Louise Sparf (LS) 

Varighed: 47 minutter 
 

1. LG: Jamen, så er vi i gang. Louise gerne lige bede dig om at du fortæller mig dit navn og 
din alder til at starte med.  

2. LS: Ja. Jeg hedder Louise Sparf, jeg er 39 år. 
3. LG: Og hvilken uddannelse har du?  
4. LS: Jeg har en, en bachelor fra Biblioteksskolen faktisk, Informationsvidenskab, og så har 

jeg læst en kombi mellem CBS og ITU, som hedder I-business, som er sådan en ja, IT-
ledelse. 

5. LG: Ja, og den stilling du sidder i nu…  
6. LS: Ja. 
7. LG: Hvad er den? 
8. LS: Det er direktørstilling i et konsulenthus, der hedder Nine, som handler om at udvikle 

softwareløsninger til, primært til det offentlig, men også til finansverdenen. Så det er i IT-
branchen.  

9. LG: Ja, og din bopæl? 
10. LS: Jeg bor i Hellerup. 
11. LG: Ja, dejligt. Så vil jeg gerne spørge dig sådan, vi starter ud med nogle lidt personlige 

spørgsmål, og jeg vil gerne høre hvad der motiverer dig i dit arbejde?  
12. LS: Motivationen er jo at skabe en organisation der fungerer, som er effektiv og der hvor 

medarbejderne trives.  
13. LG: Ja? 
14. LS: Altså det er sådan helt, i virkeligheden kan det siges så banalt, i virkeligheden, men at, 

at jeg arbejder på hele tiden at kigge på at organisationen, hvad er det for nogle spændinger 
der i organisationen, hvordan får vi bugt med og hvordan får vi optimeret organisationen 
sådan så den hænger sammen. Sådan at medarbejder ikke behøver at koncentrere sig om det, 
men bare kan lave deres arbejde, og være glade og tilfredse og gå på arbejde.  

15. LG: Fedt. Hvor mange kasketter har du på i løbet af en dag? Både i forhold til arbejde og 
privat? Du må gerne uddybe de forskellige kasketter.  

16. LS: Ja? Jamen, altså hvis vi bare bliver i arbejdssfæren, så har, så skifter den jo også fra at 
være direktøren der ligesom siger så kigger på strategien, og branding og ud af til, til at man 
også skal være sådan personaleleder og samle nogle medarbejdere op, som måske har det 
svært, ikke? Altså som nogle gange… det er alt imellem krisepsykolog, og.. mor og….. 
sådan den lidt hårde, sådan den klassiske direktør. Og så alt muligt, nogle gange siger jeg 
også at jeg er receptionist, hvis vores piccoline ikke er på arbejde. Så åbner jeg døren, og 
skal man hente mælk i… hah! (griner). Altså så det er jo alt muligt, ikke?  

17. LG: Jo.  
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18. LS: Alle mulige forskellige roller. Og så er jeg jo primært mor, og hustru... og veninde og... 
ja, alle mulige ting ved siden af.  

19. LG: Ja, dejligt. Hvilke tilhørsforhold indgår du i, i din dagligdag?  
20. LS: Jamen, det er lidt det samme, ikke? Det jo sådan en, rollen er jo lidt tilhørsforholdet, 

altså hvem, hvem er det man er sammen med, ikke? Når jeg står op om morgenen så er jeg 
jo mor og hustru, så er det sådan, det er jo min primære rolle. Og, og i virkeligheden det der 
er, det der er kærne-essensen i at jeg kan være dét jeg er på arbejdet. Det at det er dét der 
spiller, og det fungerer hjemme, at... at... at jeg ved at mine unger har det godt, min mand 
har det godt og at jeg selv har det godt. Så kan man ligesom være noget for andre, og så kan 
man ligesom tage på arbejde og.. og give noget videre. Hvis ikke du kan give noget videre, 
så er du bare, så er du på vej ned i en deroute. Så.. så for mig er det rigtig vigtigt at.. at jeg 
ved siden af har tid til mig selv, altså mig-tid. Yoga, løb, ud i naturen - bruge noget tid på 
mig selv. Og især de dage hvor tingene er presset, eller at der nogen en eller anden 
udfordring jeg ikke kan få knækket - så tager jeg ekstra tid til mig.  

21. LG: Ja.  
22. LS: Altså jeg tager simpelthen tid ud af kalenderen, fordi jeg har været i den dér med at man 

gav mere tid på arbejdet, og flere timer og flere timer og det drukner bare. Det får man ikke 
løst opgaverne af.  

23. LG: Nej.  
24. LS: Sådan de sociale relationer eller de der sammenhæng man indgår i er jo sådan, hvem har 

jeg brug for i mit netværk, altså hvem kan hjælpe med den her udfordring? Eller hvem kan 
jeg spare med omkring den her problematik? Så det er er virkeligheden, tingene flyder jo 
sammen. Der er jo virkeligheden, for mig er der ikke sådan en fast, det er her jeg er på 
arbejder og det er her jeg er familie, det.. det flyder sammen på en eller anden måde. Men 
jeg ved hele tiden hvornår, hvis jeg ikke er i balance med mig selv, så kan jeg ikke rigtig 
udrette noget for nogle andre, og hele mit job går ud på at være noget for nogen (griner). Så 
det er lidt vigtigt at jeg har mig selv med. Så for mig, jeg arbejder rigtig meget med den 
personlige udvikling, altså sådan.. hvem er jeg i forhold til at jeg kan lede nogle andre.  

25. LG: Ja. Hvad kræver det ifølge dig at opnå en toppost i en virksomhed?  
26. LS: Det kræver to ting. Der er noget likability, altså som er sådan, det er der jo, du skal 

kunne være omgængelig og kunne omgås folk. Og så kræver det at du, at man er rimelig 
klar i sin holdning. Altså klar om hvad det er man vil og klar om hvad det er man står for. 
Og så kan virksomheden og medarbejderne købe ind på det, og så er det, og hvis ikke man 
passer ind med det man har, kommer med, så er det et andet sted man skal være, ikke?  

27. LG: Jo.  
28. LS: Man skal ikke prøve at passe ind i det. Selvfølgelig skal man… klippe en, hvad hedder 

sådan noget (griner)? Hugge en hæl og klippe en tå nogle gange, men du skal ikke, som 
grundfundament skal du ikke ændre. Hvad er din vision og hvad er det du står for, skal være 
klart og tydeligt, og folk skal kunne se det.  

29. LG: Ja. Nå, stærkt. Og det er ting, er det ting det fortsat kræver af dig, altså at, at stå for de 
her ting eller er det noget der ligesom har banet vejen? 

30. LS: Nej, det er ikke rigtigt til at sige hvad der har banet vejen, tror jeg. Altså det kan være 
flere ting, ikke? At man har mødt nogle folk, der har set noget i en og givet en plads.  

31. LG: Ja.  
32. LS: Altså i virkeligheden er det lige så vigtigt at man, for mig, at jeg selv også siger hvem 

ser jeg der på et eller andet, har noget potentiale og skaber plads til dem. Det samme er der 
jo nogen der, synes jeg, for 10 år siden tænkte “hun kan et eller andet hende der”, og gav 
mig opgaver som måske var anderledes som eller tog mig med. Så, så mentorskab er en ret 
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vigtig del i det der med at sige hvem er du, og hvad er det står du for, og hvad du 
kommunikerer og hvad er det for et niveau du er på. Og da jeg startede som, i mit første 
sådan rigtige lederjob med sådan et rigtigt mandat, jeg havde 35 medarbejdere i mit første 
ledelsesjob, der fandt jeg rimelig hurtigt ud af at det niveau som er på mellemlederstadiet 
ikke var interessant for mig, fordi der handler det meget mere, altså der er det meget på de 
enkelte personers opgaver og ve og vel, men ikke så meget om hvad det er for en retning 
man skal gå i som organisation, og jeg vidste at det var det jeg syntes der var sjovt. Det er 
ligesom et naturligt step, du skal kunne noget omkring sådan den helt nære personaleledelse 
for at kunne tage steppet videre i en organisation. Og der vidste jeg bare at på det niveau, 
var ikke der jeg trives, jeg skulle op i helhed. Jeg er ikke sådan et detaljemenneske, jeg 
sådan, jeg skal have nogle helhedsbriller på hele tiden. Så det er bare sådan et naturligt step 
man skal igennem, og der tror jeg at der er rigtig mange der slår sig på, for enten er man er 
en født personaleleder og bruger sit mor-gen, det uden - det kan også være et far-gen, men at 
du nurser folk, og hvis du er mere på den strategiske linje, så tror jeg at der er mange 
kvinder, der på en eller anden måde komme til at slå sig af på mellemlederniveauet og så 
siger “ej, det var heller ikke noget for mig”, og så går de nedad. Der tænkte jeg bare: det er 
ikke noget for mig, så jeg går videre - op. Der er en eller anden barriere dér, i det dér 
mellemlederlaget, som skubber nogen fra som i virkeligheden kunne havde været super 
dygtige direktører eller topchefer i en eller anden grad.  

33. LG: Ja, det er meget interessant.  
34. LS: Ja. Så der er et eller andet, som jeg i hvert fald har oplevet, som ligger i spændingsfeltet 

dér, som sorterer nogen fra, som måske ikke burde havde været sorteret fra, men som bare 
ikke havde nået at se hvad er det for et potentiale jeg i virkeligheden har og hvordan skal 
indfries, fordi der er de der forskellige steps i, i ledelseskæden, som ikke nødvendigvis 
matcher en direktør af noget andet end dét at være mellemleder. Så der er en eller anden 
sorteringsmekanisme der, som er meget sjov at undersøge, ja. Og der havde jeg bare nogen 
der sagde: “det er da klart, du skal da bare videre den der vej”, ikke? Og så fik mulighed 
rimelig hurtigt til at træde videre af den sti.  

35. LG: Ja, fedt. Hvilke eventuelle udfordringer har du måtte overkomme for at bestride den 
stilling du sidder i nu?  

36. LS: Jamen, der er jo alle mulige. Der er jo: “Hvem er hende?”  og “Hvad kan hun, som jeg 
ikke kan?” og... Jeg kom jo udefra, altså det her er en organisation, der er vokset op fra 
bunden af to der ligesom sagde: “vi vil bygge et konsulenthus op, som skal være et 
anderledes konsulenthus”. Og så har de sådan set haft en organisk vækst, og organisk sådan, 
og så kom jeg ude fra for et år siden, men jo direkte ind på direktørniveau, og der var så 
sådan, der havde man været vant til folk voksede op igennem systemet, og der havde ikke 
været nogen der ligesom på den måde havde kommet udefra. Så der er jo sådan en, men det 
tror jeg også holder én i skak, der er hele tiden nogle medarbejder der siger: “hvorfor sidder 
du egentlig på den der post, og hvad gør du for mig?” Og det er godt, det er en naturlig 
udfordring af autoriteten i et lederjob. Så der er hele tiden nogen der holder en, holder en 
skarp af at sige er det dét her jeg vil, og sidder jeg det rigtige sted.  

37. LG: Ja, der er hele tiden nogle smagsdommere på sidelinjen (griner).  
38. LS: Ja, ja.  
39. LG: Hvad gør du, måske bevidst, for at have gennemslagskraft i hverdagen?  
40. LS: (Tænkepause). Bevidst… jamen, altså hvis vi. Altid inden et eller andet form for større 

møde eller arrangement eller sådan noget, så tænker jeg lige: hvad er det jeg siger nu, og 
hvordan siger jeg det? Altså med hvilken stemmekraft. Jeg har haft sådan noget, jeg gik 
engang hos en coach, der hed Roxanne Kirk. Hun er super sej, hun er sådan hvordan bruger 



 124 

du din stemme. En ting er at du lærer i sådan en, efter du har stået tilstrækkelig mange gange 
foran rigtig mange folk, så lærer du at der ligesom er en måde du ligesom skal stå på, fordi 
nogle gange kommer ordene ikke rigtig ud, på den rigtige måde! Så der en noget med, altså: 
er der nogen du skal overbevise om noget her inden du går ind til et møde? Godt, hvor 
sætter du dig så rundt om bordet? Der er sådan nogle helt små fifs. Er det nogen du skal 
have overtalt eller er det nogen du skal bestemme for? Så sætter man, hvis det er nogen du 
skal bestemme for, så sætter du dig for bordenden. Altså meget, og det er helt klassisk, eller 
det gør mændene også (griner). Og hvis du skal have en drøftelse og har folk til at tage med, 
så sætter du dig nede blandt dem, ja og altså lytter ind. Så der er noget med sådan hele tiden 
at tænke i: hvad er det for et møde? Hvad skal jeg have ud af det? Hvem er med? Hvem er 
mine interessenter og hvad skal jeg have ud af det? Det gør jeg hele tiden, og, og det har jeg 
altid gjort. Det er sådan en del af, det jo et magtspil på rigtig mange måde altså, det at lede 
en virksomhed er jo også et magtspil. Både i forhold til det du får ud af det, og når du skal 
have noget igennem, projekter igennem. Altså så, hvad skal jeg have ud af det her møde? 
Eller på et medarbejdermøde eller i en større større forsamling når man taler - hvad vil jeg 
gerne have folk.. lytter. Altså hvad, hvad er de tre hovedbudskaber der skal høres? Hvordan 
siger jeg dem tydeligt? 

41. LG: Ja.  
42. LS: Altså det er sådan, så det er hele tiden sådan en, det er jo et ledelsesgreb. Små, små taler 

eller små samtaler er jo også et ledelsesgreb, så det skal man også bruge. Så, så bevidst eller 
ubevidst, men jeg er i hvert bevidst om at, at uanset hvor du er så sætter du et aftryk. Så du 
skal sige det, og stå ved det. Og skal ikke være så bange for at gøre det, men hvis du har 
lavet fejl skal du også turde gå tilbage, og sige det højt, og sige: “Det jeg sagde sidste 
mandag, nu har jeg tænkt over det. Ved du hvad, det var sku en forkert beslutning, det du 
sagde har ligget og fyldt lidt. Vi gør noget andet, vi gør som du sagde”. Ikke være bange for 
gøre den slags, men heller ikke være bange for træffe besltuninger og sige nu går vi den her 
vej, ikke? 

43. LG: Nej.  
44. LS: Så der er noget med, ja hvordan man indtager rummet, og indtager mødepositionen alt 

efter hvad det er man gerne vil have ud af det.  
45. LG: Ja, spændende. En masse taktik.  
46. LS: Jamen, det er dét. Det er sådan et, ja, ja og er det rum fyldt med kvinder, som til Ladies 

First, jamen så er det en anden måde at sætte sig op på scenen, som hvis det nu havde været 
et rum fyldt med mænd. Så havde jeg helt klart gået ind på en anden måde, ikke? Altså det, 
ja, så altid lige overvej hvem er dine interessenter. Men som grundsubstans kan man ikke 
lave om på den man er, men man kan godt nedtone og fremhæve nogle andre, altså, hvad er 
det for en side du vil fremhæve, ikke?  

47. LG: Tror du at der er mange i lederstillinger, der gør dét eller er det noget du ligesom har 
tilkøbt? Altså.. 

48. LS: Nej, dét tror jeg er en... at, at det lærer man.  
49. LG: Ja? 
50. LS: Der er ikke, altså der er ikke sådan en lederuddannelse der ligesom siger: “sådan her gør 

du når skal…” 
51. LG: Nej, præcis.  
52. LS: Men der er jo alle mulige ledelsesgreb, hvordan leder du til siden til dine kollegaer, 

hvordan leder du nedad og hvordan leder du op.  
53. LG: Ja.  
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54. LS: Og en del af det er jo at bruge dig selv taktisk. Så er du god til det, så vinder du også 
spillet flere gange end du taber det.  

55. LG: Ja, spændende. Hvordan oplever du eventuelt inkludering eller ekskludering i dit 
arbejdsliv?  

56. JK: I så fald at det er en ting.  
57. LS: Ja, ja. Altså jeg er jo kvinde i en mandeverden. Altså IT-branchen er jo 80 % mænd. Så 

på den måde, der har jeg jo altid skilt mig en lille smule ud, altså på den måde så har man, så 
har jeg ikke bare været med til at skabe diversitet, fordi én giver ikke diversitet, vel? En er 
stadig i (griner), i minoritetsdelen. Så på den måde så, så ved jeg ikke om noget jeg sådan 
har tænkt det som en inklusion eller en eksklusion, men mere i sådan er, at hvis man spiller 
med spillets regler, så må man bare kende dem og gå ind i det med, på den måde det nu 
engang er sat. Og så er der ikke så stor forskel på om du er kvinde og mand, men mere i 
hvad “hvad vil du have ud af det?”, ikke? Ja.  

58. LG: Hvad betyder emnet kvinder i ledelse for dig? 
59. LS: Jamen, det betyder, det betyder meget…. Det betyder i hvert fald noget vi skal arbejde 

med på et samfundsplan. Jamen, jeg synes det, det er et samfundsproblem, fordi selvom at 
der faktisk er flyttet bare de sidste 3-4 år er der jo kommet langt flere kvinder i en CEO- 
eller direktørposter derude, og udtaler sig og man kan se flere af det. Men hvis du så kigger 
ind på den brede danske virksomhedssammensætning, ja så er der altså langt imellem. Der 
er stadigt meget få kvinder i topledelsen, og det er et samfundsproblem. Derfor fylder det 
meget både sådan på min agenda, fordi der er, der er så sindssygt meget potentiale og det 
halve-, hvis halvdelen af det danske samfund, som ikke er en del af det potentiale, så er det 
bare uligevægtigt. Og der er lang vej til diversitet. Man kan ikke altid gå og vifte det der 
“kvindekort”, men diversitetskortet er noget andet. Altså det.. så, så på en eller anden måde, 
så prøver jeg, selv i den her virksomhed, ikke? Det er to mænd der har etableret det, og, og 
de synes ikke at det er et samfundsmæssig problem, at der eksempelvis ikke er flere kvinder 
i IT-branchen. Og det er jo bare set ud fra sådan et helt virksomheds-logisk-princip af at sige 
“nå, men okay hvis vi har mænd nok, vi kan  sælge og tjene penge på og man på den måde 
kan få virksomheden til at løbe rundt, så er det ikke noget problem. Men der er bare det 
problem som hedder at man, at perspektiverne bliver for ensformige. Perspektiverne bliver.. 
når du mangler, mangler diversitet, så mangler du også nogle der, med forskellige briller på. 
“Jamen den her udfordring betyder det her for mig” eller når medarbejderne siger sådan kan 
det så tolkes til sådan og sådan, ikke? Så på den måde så, så får du bare ét sæt briller. Så, så 
for at danske virksomheder kan flytte sig, altså hvis man bare kigger ind i den sindssygt 
hastige tekniske acceleration der ligger i samfundet, og, og hele det at være 
vidensmedarbejder, hvor er det vi skal flytte os hen? Hvis virksomhedsledelsen ikke kan 
følge med, hvad sker der så? Og der er, der er Danmark bare bagud, selvom vi bare gerne vil 
være foregangsland på alt muligt - super meget bagud. Altså der er kommet nogle gode 
rollemodeller, og jeg er også sikker på at om 10-15 år så ser det anderledes ud.  

60. LG: Ja.  
61. LS: Men det går ikke for hurtigt.  
62. LG: Nej, hvem er vi bagud i forhold til? 
63. LS: Jamen, masser af lande faktisk. Masser af lande som vi tænker, “arhmen, det, de er 

ikke”. Altså helt åbenlyst sådan Sverige, men de har også rekrutteret efter det, men sådan 
noget som Frankrig og Spanien og der er mange flere kvinder i mellemledelseskategorierne, 
det vil sige der er mange, der meget større masse at tage af. Der er rigtig mange 
virksomheder, der har jo også været sådan en, som bare for sådan.. for bare et år siden var 
sådan “jamen, vi kan slet ikke, når vi kigger ned så ved vi ikke hvem vi skal vælge, fordi der 
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er ikke nogle kvinder at tage af”, fordi at der er, i, som, det tror jeg, er i hvert fald min teori, 
at der er rigtig mange kvinder der bliver skræmt væk fra den der mellemlederposition, fordi 
det er er sådan en alt-mulig-blæksprutte: du ejer ikke selv din kalender, og du, uh, hvad med 
det der familieliv? Det er typisk der du havner, lige der hvor man skal være forældre for 
første gang eller de sådan stadig er små, unger ikke? Så…. og der, der er vi bare ikke 
rummelig nok til at have et arbejdsmarked der sige “selvfølgelig kan du det. Altså 
selvfølgelig kan du have børn, og hente dem, og styre et lederjob”. Altså, og dem skal der 
være nogle rollemodeller, for de rollemodeller vi har nu, de siger: “jamen, det er ikke noget 
problem, fordi jeg havde, min mand han var hjemmegående, så han passede børnene”. Men 
det er ikke sådan det skal være. Altså i et afbalanceret arbejdsliv så skal både mand og 
kvinde jo kunne hente børnene, og at man på den måde får tingene til at være lige, og de 
rollemodeller vi har nu i sådan top-top-ledelsen, er typisk kvinder der på den måde, enten 
har sagt nej tak til børn eller “dem passer min mand 100%”. Jeg har hørte sådan et foredrag 
sidste år, og det var på kvindernes internationale kampdag, og der sad sådan et panel af 
kvinder, og det, de kom frem at de faktisk ikke hentede deres børn og-, men det var lige 
meget for manden var der. Det er jo ikke afbalanceret, altså jeg vil gerne have nogen der går 
ud og siger “jeg henter også min børn, jeg går også kl 3 og jeg kan godt have en 
lederposition samtidig” (LS slår i bordet?). Det kan man godt! Altså det har jeg gjort i 5 år. 
Det kan man godt. Jeg har to små børn, ikke? Det kan godt hænge sammen. Bevares jeg 
ville ikke kunne gøre det uden min mand, men…. men man kan godt, man kan godt gå. Og 
det, det er dét ved at være i direktørposten, der kan du bedre styre din kalender. 
Mellemlederlaget, der er du låst. Så på den måde så skal vi have nogen til at hoppe, hoppe 
hurtigt videre.  

64. JK: Hvem var det der sagde dét, til det foredrag der, eller?  
65. LS: Det var.. blandt andet hende der Sheela fra BIG, hender der er den administrerende 

direktør i BIG architects.  
66. LG: Ja, okay.  
67. LS: Hun var sådan at, at hver tredje uge hentede hun så en af sine tre børn eller sådan 

noget... 
68. JK: Okay.  
69. LS: Og det synes jeg bare ikke var et rollemodel, altså hun sad foran 200 kvinder, ikke? og 

sagde at det var sådan hun.. Og, og det er jo fint at det er den måde at hun har fået sit liv til 
at hænge sammen på, men det er jo bare ikke sådan en rollemodel. Det er jo ikke sådan en 
der siger “man kan, vi kan få tinge til at hænge sammen”, det er jo bare klassisk ledelse. Det 
var sådan man gjorde for 20 år siden. Så var det bare manden der sad, så kom han lige hjem 
og spiste, og kvinden havde hentet og sådan noget, og det er jo ikke den måde vi skal gå ind 
og overtage på, at vi så bare om 20 år, så er det kvinder der sidder og mændene, der er 
hjemmegående. Altså det skaber vi jo ikke et ligeværdigt samfund af. Så hvordan får man på 
en eller anden måde inkorporeret, og Danmark er sku ret frit, ikke? Altså, men alligevel så 
bliver det til den der travlhedskultur “nårh ja, hvis du er den rigtig seje, så har du har møder 
til kl 6 hver eneste dag”. Nej, det gør dig ikke rigtig vigtig og rigtig dygtig. Altså prioritet i 
den kalender, og få møflet, få tingene passet ind, ikke?  

70. LG: Ja.  
71. LS: Sådan så at man ikke har de der aftenmøder hver eneste dag, fordi det kan man ikke, så 

kan man ikke have et liv ved siden af. Hverken familie eller venner. Og det er bare, det 
synes jeg at der er nogen der skal sige højere og være til at gå ud sige, og gøre op med dét 
der. Så sige “hey, klokken er 3, jeg går jeg for jeg skal hente mine børn, det kan jeg godt”. 
Og der er lidt lang vej endnu.   
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72. JK: Nu er vi næsten lidt inde over det, men vi går lige sådan lidt mere hen mod 
samfundsdebat, hvis man kan sige det sådan. Men altså, hvad er din umiddelbare opfattelse 
af hvordan emnet bliver, altså kvinder i topledelse, bliver ligesom debatteret? Jeg ved ikke 
om det er lidt i led med det du sagde før?  

73. LS: Jo altså, enten er det jo den der med at bliver det meget sådan en kønsdiskussion, og det 
lidt træls, ikke? Sådan en, “åh, så nu er det den sure feminist, der igen er gået på 
barrikaderne”, og det er lidt træls. Men på den anden side er det jo også sådan en, vi skal jo 
ikke ikke tage samfundsdebatten op, og derfor er det langt federe når det er mænd, der, der 
tager den op og er foregangs-, foregangsmænd for et, et ligeværdigt arbejdsmarked, og det 
der er også er træls for er mig er at sige, nå jamen de der kvinder, der ikke gør det i sådan et, 
en kvinde-optik, i virkeligheden så gør de så manden til ham der bare går derhjemme og 
ham der bare sørger for børnene og sådan noget, altså, og så er det sådan, så er vi bare, så 
har vi ikke flyttet, så har vi ikke ændret ledelsesmodel. Så er ledelsesmodellen den samme, 
så er du bare, så er det ligegyldigt om du er mand eller kvinde på toppen, men så er der 
sådan en: “du kan kun være topleder, hvis du har én ved siden af, der i øvrigt henter og 
passer dine børn, og.. så har du valgt familielivet fra. Ej, du kan måske se dem i weekenden, 
lørdag formiddag”, ikke?. Altså, den der ledelsesmodel, den skal vi jo gøre op med. Det er 
jo sådan en, hvordan får vi, hvordan arbejder man i det hele taget? Hvor skal du man være 
til stede, hvordan holder man effektive møder? Hvad er det man skal have ud af sin 
dagligdag når, når, når jobbet flyder sammen på en eller anden måde med dit familieliv, 
ikke? Der synes jeg bare man skal have, altså den italesættelse er der ikke så meget. Der er 
ikke så mange der tør går ud og sige “jeg arbejder sådan her, og man kan nå meget på 40 
timer. Du behøver ikke arbejde 60”. Dem mangler vi nogle rollemodeller for, både mænd og 
kvinder, ja.  

74. JK: Ja, spændende. Og, hvad hedder det nu, hvad, nu har du næsten lidt sagt det, men også, 
altså hvilke aspekter du ligesom synes der bliver inddraget og ikke inddraget i debatten?  

75. LS: Jamen, meget tit bliver det sådan en at…. at “den sure feminist”, og der er ikke nogen 
der har lyst til at være den sure feminist, men hvordan bliver man så, hvordan er man 
feminist på den gode måde, ikke? Altså jeg sidder lige, jeg er igang med at prøve på at 
skrive en artikel omkring hvor blev kvinder af i IT-branchen. Og hvordan får jeg det sagt 
uden at det bliver sådan en.. “åh, det er også bare fordi at hun er kvinde, og hun savner nogle 
ligestillet” eller et eller andet, ikke? Altså hvordan får man det til at være, det er jo et reelt 
samfundsproblem, så hvordan tager man det ind? Og nogle, så er det næsten som at man 
som kvinde ikke kan sige det højt, fordi, det er sådan, “jamen, du taler en kønssag”, ikke? 
Men det sådan en, det er man også nødt til, der er nogle der skal gå forrest og der kunne man 
bare godt mangel nogle flere mænd til sådan at tage aktiv del i den der.. drøftelse.. ja. Så, så 
der er meget sådan en “ååh, hvem gider de der sure feminister”.  

76. JK: Hvordan tror du så budskabet vil blive hvis, altså, du siger, det var de mænd der taler 
for, hvordan tror du så det bliver modtaget?  

77. LS: Jamen, det er ligesom om, så får det jo en anden vægt. Så derfor så er det sådan en… 
Jamen, den, den er også svær, fordi det er sådan, jeg er jo ikke som udgangspunkt heller 
ikke til, for kvoter for eksempel. Det er sådan en, det er jo en ret spændende drøftelse: skal 
man indtil man ligesom får en eller anden form for balance af at, at, at det ikke er den 
samme stereotype der sidde rundt om bordet, hvor går den der balance egentlig? Fordi som 
udgangspunkt vil man jo besidde et, fordi man har kompetencer, og ikke fordi man (griner) 
har fået kvote på. Så den er rigtig svær, men nogen skal jo være med til at få knækket den 
der, og derfor er det bare en, altså der meget samfundsdebat i den, den kan bare meget 
hurtigt blive... trættende. For eksempel så havde Eva Kjer Hansen, ligestillingsministeren, 
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inviteret til sådan et åbent “kom med alle jeres gode input til hvordan skaber vi en bedre 
ligestilling i Danmark”, og rundt om bordet sad der kvinder, og kvinder, og kvinder og 
kvinder og kvinder. Og det var næsten, altså det er jo så trist, fordi, det, det bringer ikke 
noget, og kvinder må godt have et fællesskab, og man må gerne drøfte det dér, men 
balancen er jo netop at sige, hvordan får vi, altså får vi et balanceret arbejdsliv? Hvor det er 
lige fedt om du er kvinde eller mand, men er det for nogle modeller vores samfund skal 
bygge på? Det synes jeg på en eller anden måde halter lidt.. ja. Gav det mening?  

78. JK: Ja, det gør det i hvert fald.  
79. LG: Absolut.  
80. JK: Og hvem ser du så værende mest fremtrædende i debatten, om det her emne?  
81. LS: (Lang tænkepause). Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Der er ikke nogen tydelige 

fremtrædende, jeg synes ikke at der er nogen. (Lang tænkepause). Der er ikke nogen der slår 
mig som værende sådan.. Stine Bosse har været det lidt og altså sådan lidt, lidt forskelligt alt 
efter hvor man sådan.. ja, Margrethe Vestager har været det lidt…. ellers er det faktisk mere 
nede på, det er sådan lidt mere subkulturniveau… at der er nogle forskellige... forskere, og... 
men, men ikke nogen der sådan på den måde er bannerførere i pressen eller taler for det.  

82. JK: Hvad, hvad er så, hvad synes du om den - konklusionen?  
83. LS: Jamen, konklusionen er jo forfærdelig. Hvorfor er der ikke nogen, egentlig? Altså jeg 

stødt på dem jo, igennem en masse kanaler og netværk, men det er noget som, som en eller 
anden måde fylder meget, men det er sådan lidt subkultur på en eller anden måde, at, at, ja.. 
jeg synes ikke at der er nogen, når nu I siger det, som mig som værende meget 
bannerførende for det.  

84. JK: Super.  
85. LG: Interessant.  
86. JK: Ja, jamen det er nemlig interessant.  
87. LS: Ja, ja det har jeg faktisk ikke tænkt over.  
88. JK: Jeg ved ikke om, jamen man kan drage en parallel og måske sige at du, at du måske 

også kalde på rollemodeller før, om det har noget med dét at gøre?  
89. LS: Ja, ja præcis. Altså at der simpelthen ikke er nogen, ja.  
90. JK: Ja. Og, ja. Altså nu har jeg lige spurgt om fremtrædende, men jeg tænker mere på hvem 

der så, hvem du ligesom synes der sætter dagsordenen i debatten så? 
100. Jamen, men dét, altså… det synes jeg jo de store virksomheder gør. Altså, det er jo, 
det er jo, igen det afhænger i virkeligheden af din business model eller din organisationsmodel, altså 
hvad, hvad er det du vil have, hvad er det du vil have fokus på? Og, der kan diversitet ikke noget, 
men man kan være en meget divers virksomhed alligevel, så, så det implicit. Eller er der nogen der 
ligesom har været ude og sige “nu skal vi gøre noget for at, for at få et bredere syn”. Så jeg drager 
selvfølgelig paralleller til IT-branchen, og der er selvfølgelig… Marianne Dahl fra Microsoft, og 
Malou Aamund fra Google, og sådan noget, ikke? Altså, de er jo på mange måder et godt, gode 
rollemodeller, og sidder også i en topledelsespost, så på den måde så er de jo i hvert fald gode 
rollemodeller i sådan IT-branchen. Som, som, måske også, så går Marianne Dahl sådan lidt bredere, 
men…. den, det er stadig den klassiske virksomhed som sætter dagsordenen for hvordan du taler 
ledelse, sådan, og bedriver ledelse. Og dem er der stadig langt større...langt flere tal af.. og den 
moderne organisation er undervejs, men er der jo bare ikke endnu. Så vil sige, den får ikke talerør 
som mange steder. Så derfor er det sådan lidt den klassiske, altså Børsen og.. de tunge 
virksomheder, og det er dem, det er dem ligesom sætter dagsordenen stadigvæk.   
101. JK: Og så, måske lidt i led med dét her..  
102. LS: Ja.  
103. JK: Om der er nogen, i din optik, der burde eller bør have mere eller mindre taletid?  
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104. LS: (Tænkepause). Hmm. Ej, jamen der er nok, der er nok nogen der skal have mere 
taletid. Og jeg synes jo at det er sjovt hele sådan, hele sådan filosofferne på området har fået lov at 
få lidt mere taletid her de sidste par år i forhold til ledelse, og bare sådan en som Morten Albæk, der 
på en eller anden måde har siddet at være topleder, i dag er han filosof og har introduceret 
humanistisk kapitalisme, har i hvert fald flytte nogle ting, men, men, men i sådan klassisk 
virksomhedsledelse, så er han også sådan en der udskældt, så er han sådan en den klassiske 
mandeleder synes ikke om ham. Men, men, men det har været sjovt at alle de der filosoffer på en 
eller anden måde har været inde og røre ved “når jo, men hvis 60 % af medarbejder går på arbejde 
alligevel og decideret uengageret, men de går bare ind for at løse en opgave, hvad er så dit job som 
leder? Hvordan gør du noget meningsfuldt? Og, det er sjovt, fordi du kan sagtens, det er ikke svært 
at lave sådan noget angstledelse, altså simpelthen: “vi gør sådan her, fordi jeg har bestemt dét”. 
Altså den type ledelse eksisterer stadigvæk rigtig mange steder, og så er det, så er der jo 
medarbejdere der siger “jeg bliver i det fordi jeg kan gå ind og lukke min dør” eller “jeg har nogle 
fede kollegaer, psh så den der ledelse bare passe dig selv”, ikke? Og så er der flere og flere nu der 
begynder at udfordre det, og sige “det gider vi ikke og finde os i, så hvad er I få en type ledere?”, 
ikke altså? “Jeg vil gerne lave noget meningsfuldt, du skal skabe de rigtige rammer for mig”. Så 
medarbejderne begynder faktisk også at være dagsordensættende, og det lidt, faktisk sjovt, fordi der 
kommer noget nedefra i sådan et “ellers så går jeg da derover”, ikke? Vi har opgangstider, “så 
flytte, så skifter jeg da bare arbejdsplads hvis ikke at I gider at lave om på det”. Så på den måde så 
får bunden af virksomheden et talerør nu, sociale medier og sådan noget, som er lidt sjovt faktisk, 
fordi det flytter noget. Man tør godt at gøre oprør med autoriteterne… og det tror jeg faktisk flytter 
noget, det gør i hvert fald at der er nogen der bliver mere opmærksomme på, det der med at rent 
faktisk at være til stede og lytte, og ikke bare sidde bag lukkede kontordøre og lave strategi og 
business cases eller hvad fanden de laver, ikke? Altså, det der med at, at lytte til dine medarbejdere 
så at de får et talerør, og det flytter noget.  
105. JK: Hm, og så er der faktisk den sidste, den sidste sidste afslutter, fuldstændig i hvert 
fald. Hvilke ord forbinder du med emnet kvinder i ledelse?  
106. LS: Uh. spændende.  
107. LG: (Griner). Ja, bordet fanger.  
108. LS: (Lang tænkepause). Jamen, et klassisk, eller et ord der tit bliver brugt er i hvert 
fald sådan noget stærk, og modig, og sådan nogle de der ord, ikke? og hvad for nogle ord forbinder 
jeg med det...? Altså, jeg har jo stadig sådan en lidt, at det er noget minoritet over… i hvert fald på 
topledelsesplan….. ja….  
109. JK: Det var derfor vi tog den til sidst (griner).  
110. LS: Ja, jamen den er virkelig, ja…. altså fordi så kunne man jo være sådan lidt 
“arhmen, og vejen frem” og “fremtiden”, og… altså, fordi det er jo lidt det jeg arbejder for… så der 
er bare sådan håbet og.. altså en lysere fremtid, der er rigtig mange grundsten der er blevet lagt. Så 
det er sådan jeg får, og så er den dér, der er stadig ret lang vej, og mange kampe der skal tages, og 
mange fordomme der skal pilles ud, og virkeligheden er sådan den der… er det, skal det være den 
der kønssnak, eller skal det  være, hvordan bedriver vi egentlig ledelse og hvad er det for en 
virksomhedsmodel vi har? Og ledelsesmodellen, det er virkeligheden der snak der vigtig, ikke? Så 
jeg har det sådan lidt biased med sige “kvinder i ledelse, hvad betyder det?”. Jamen, det betyder at 
der der er for få af dem. For få rollemodeller, for få der er dagsordensættende, og for få der ligesom 
tør gå ud i samfundet og gå ud sige “hvad betyder det for mig, hvorfor har jeg valgt den her vej, og 
hvordan kan jeg få det til at hænge sammen”. Og så samtidig med at jeg tænker, “jamen, håbet er 
grøn, og der er masser af potentiale og altså om 10 år, så ser det anderledes ud”, ikke? Så det er 
sådan lidt en, en, en, et ambivalent sted - den taler lidt til begge dele, ja.  
111. LG: Må jeg spørge om noget? Det afviger lidt.  
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112. LS: Ja, ja.  
113. LG: Men det har bare lige vagt min interesse. Nu når du sidder i den stilling du gør, 
og 80 % i branchen er mænd, og du gerne vil ændre det, har du ikke et kæmpe, en kæmpe, hvad 
hedder det, bagdel i, der jo ere flere mænd der er uddanner sig inden for det?  
114. LS: Jo, jo. Så derfor er dét, at det faktisk er et samfundsmæssigt problem, for det, det 
er jo helt ned til.. altså at, at, selv på vores, på min hjemmefront når der er et eller andet med 
computeren eller netværket eller hvad Sonos, så kalder jeg altid på min mand, og det er jo 
fuldstændig idiotisk, fordi hvilket indtryk giver jeg min pige på 8. Både min mand og jeg har gået 
på IT-universitetet, og han er en del mere teknisk end jeg er, jeg er ikke speciel teknisk, men en del 
af mit job består af at vide hvad der rør sig og sådan noget, men jeg har bare aldrig sådan været den 
der sidder i detaljen. Så hvordan får man gjort nogen interesseret i at, vi skal helt klart have nogle 
flere som er detaljeorienteret og synes at det der med kode ville være helt fantastisk, og så nogen 
der bare “men det er sjov verden, jeg forstår komplikationerne, jeg forstår hvor det skal hen”, og på 
en eller anden måde for kørt ledelse, men du kan også lave ledelse her, ikke? Denne her verden er 
sjov, måske var det bare lidt et tilfælde at jeg havnede ind i den tænkte “gud, jeg befinder mig vildt 
godt, fordi der er vildt mange mænd”, og trives faktisk klart bedre et sted hvor der faktisk er flere 
mænd. Altså, så det er også lidt sådan en ambivalent sag, men derfor er der stadig behov for flere 
kvinder (slå i bordet). Så, jeg er selv med derhjemme til at, på en eller anden måde heller ikke og få 
min datter til at sige “nårh ja, mor kunne jo lige så godt løse den der tekniske udfordring”, ikke? Så 
det er jo helt ned til hvordan præger vi vores børn. Hvad er det, hvordan dyrker du.. dit potentiale, 
og der har man, der er jo bare sådan meget klassisk kønsopdeling mellem børn. Der er der altså 
bare, ikke?  
115. (Næste stykke udeladt fra 39.53-41.06 min.) 
116. LS: Altså jeg er jo meget maskulin, i sådan, også i min ledelsesstil og i min sådan 
måden jeg er på personlighedsmæssigt. Jeg er også sådan, men jeg tør godt bruge flere sider af mig 
selv i min ledelse. Altså jeg bruger også min sårbarhed, ikke? Altså folk på arbejdet har både set 
mig tude og grine, altså jeg tør være den jeg er. Det tror jeg også en en ændring i sådan ledelsesstil i 
forhold til i hvert fald for nogle år siden, hvor man ligesom sagde “du skal have en professionel 
distance når du er leder, du skal ikke drikke alts for mange øl med dine medarbejdere, fordi så ser 
de noget af dig”, ikke? Ja, hvad skulle der være så farligt ved det? Så jeg tror også at der er kommet 
en ny ledelsestype, og så kan man jo så sige om den passer ind til alle, det er jo ikke sikkert, men, 
men, men jeg ikke at det er så meget i forhold til maskuline og det feminine, fordi begge dele skal 
jo ligesom være til stede for at du er et helt menneske og en hel leder. Altså, så, så, så giver det 
heller ikke så meget mening at man siger at så er det de meget feminine værdier vi kun dyrker. De 
skal også være der, men altså det er jo ikke kun dem man skal dyrke. Så kvinder ledelse handler jo 
egentlig om hvordan du bedst muligt får bragt dig selv i spil med alt det du har, og tør være det 
ærligt på en eller anden måde.  
117. LG: Ja. 
118. (min. 42.30-4.38 undladt) 
119. LS: Det vi skal blive god til i Danmark, som vi er er så gode til i Danmark, er hvordan 
bruger du det hele, det hele menneske, ikke? Du har jo to sider, og du skal benytte dem begge to, 
ikke? Du skal turde være sårbar, og turde være sige fra, og turde og vise hvad du føler, fordi så var 
der også noget autenticitet med. Og det vil folk gerne have, folk vil gerne ledes af nogle de tror på, 
og nogen de kan mærke. Ligesom at jeg at jeg gern vil gå på arbejde, og vide at jeg også kan mærke 
mine medarbejdere. De skal også kunne sige til mig “kæft, du var en, jeg forstod overhovedet ikke 
hvad du sagde i går” eller “hvor var du irriterende” eller “jeg slet ikke enig med dig”. Det gør mig 
personligt bedre, så det er sådan lidt tilbage til den ledelses- og organisationsmodel som jeg i 
virkeligheden tænker, at hvis vi får flyttet på den og får udbredt en ny og moderne organisation, i 
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Danmark, så er vi længere og så er der mere plads til det hele menneske, og tror jeg i virkeligheden 
at diversitet bliver, når man bringer det hele menneske i spil, ikke?  
120. JK: Ja, så det vi hører dig sige er også i virkeligheden at, det er udviklingen i ledelse 
og den mordern organisation, der kan være med til at bane vejen for at være en mere divers leder 
og have en mere divers ledelsesstil, som så bl.a. kan favne flere kvinder i ledelse, men ikke kun 
kvinder i ledelse. Altså, generelt som du siger det hele menneske.  
121. LS: Ja, jeg tror der er flere der vil tør turde at tage skridtet, ledelsesvejen, hvis man 
ligesom kan se at det ikke er så farligt og at det en en selv man bringer i spil og det ikke er en, 
nogen, jeg skal være den her type leder, hvis det ligger enormt langt fra en at være en bestemt type 
leder, som måske er en meget maskulin leder eller altså hvad der nu end er den der klassiske 
organisationsmodel, ikke? Så det i sig selv tror jeg vil tage flere kvinde rmed i at sige “vores mantra 
er ikke at arbejde mere end 40 timer om ugen” , “vi hylder ikke dem der sidder her til kl 23 hver 
dag”, ikke? Altså bryde lidt med den der konsulent, advokat-mentaliteten, den der travle, travle 
medarbejder eller travle, travle leder, ikke? Fordi det helt klar sådan… Jeg gik fra at have fuldt 
booket kalender der jeg var chefkonsulent, så blev jeg leder, så havde man dobbeltbookninger, så 
blev jeg direktør, så havde man triplebookinger. Og så skulle man være “ih, hvor er du travl” ad lig 
med hvor er du vigtig fordi du har sådan en travl kalender, og virkeligheden skulle man smide hele 
kalenderen ud, og så sige “hvad er det vigtigste i dag, hvad er det for en spænding der er i 
organisationen, og hvad for et problem skal jeg løse?” og så bryde det dér mødehelvede, ikke? Så vi 
har bygget sådan en prestigekultur, hvor jo flere timer du lægger, jo mere og bedre arbejde, og jo 
vigtigere er du, og den kunne jeg godt tænke mig at bryde med. Du kan være en sindssygt god både 
medarbejder og leder ved at arbejde færre timer, men gode timer.  
122. (45.53-46.09 min. udladt).  
123. LG: Er der noget som du gerne vil uddybe eller konkretisere inden vi afslutter?  
124. LS: Nej, men det er jo et sindssygt spændende emne, altså det er det bare, og vi skal 
gøre noget for at italesætte det noget mere. Og ikke kun i kønsvejningen, men hvordan er det vi får 
forskelligheder frem igennem karrierestigen, ikke?  
125. LG: Dejligt. Så vil jeg gerne lige spørge dig her til sidste om der er noget vi ikke må 
citere dig for eller om der er noget her i interviewet som du ikke vil lægge navn til?  
126. LS: Nej, jeg kan stå inden for det hele.  
 

Bilag 2: Interviewperson 2 
 
Transskription af interview med Thomas Thune Andersen 
 
Line Grastveit (LG) 

Julie Kroer (JK) 

Thomas Andersen (TA) 

Varighed: 59 minutter 

 

1. JK: Jamen lige i starten, så her, Thomas; demografi. Navn, uddannelse og alder, bopæl med 
mere. 
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2. TA: Mig? Det er Thomas Thune Andersen, og 63 år, og har i dag en bestyrelsesportefølje. 
Jeg forlod AP Møller for små 10 år siden hvor jeg havde været i 32 år, det meste af tiden i 
udlandet og startede som elev og en linje som dengang hed skibsreder, det vil sige en del af 
topledelsen og det sidste med ansvar for Mærsk Olie og Gas, men havde været igennem alle 
de forskellige dele af AP Møller gruppen kan man sige. Og min portefølje siden hen er en 
blanding af dansk og udenlandsk, startende mest med udlandet og så mere og mere i 
Danmark og mit fokus på det jeg kalder kritisk infrastruktur så det vil sige en energi, 
ingeniørarbejder, den maritime sektor, ørhm, og så på tværs af en masse af de samfunds, det 
man normalt kender som, så det er både selskaber på børsen, men også familieejede 
selskaber og selskaber ejet af velgørende fonde og så videre, så sådan en bred governance 
baggrund. 

3. JK: Ja, og bopælen er? 
4. TA: Bopæl er her i Charlottenlund, ørhm ja. 
5. JK: Dejligt. Og så var det det med at vi vil gå over til sådan nogle personlige spørgsmål, og 

det første jeg gerne vil spørge dig om, det var, hvad motiverer dig i dit arbejde? 
6. TA: (Tænkepause). Og være med til at gøre en lille forskel. Og jeg tror jo, i løbet af en 

karriere og sådan nogen ting, så kan man jo sige hvordan vurderer man så hvad det vil sige 
at gøre en forskel, for det er nok noget der ændrer sig, heldigvis, over tid. Men hvad der 
motiverer mig mere end noget andet er et forsøg på at, at gøre mit job så godt jeg kan, og og 
så må man jo så se om det så kan resultere i at man så kan komme videre eller og så videre, 
men det der jo nok er sket hen over en karriere er at, at hvor man indledningsvis var meget 
fokuseret for at prøve på at bevise sig selv, på forhåbentligt en positiv måde, men meget 
sådan omkring, hvad var den specifikke arbejdsopgave og så videre og så videre, sådan med 
erfaring og med tid og så videre så bliver nogle af de ting man gerne vil mere og mere, 
synes jeg, drevet af, at man er med til at skabe en succes for et hold og hvor i dag, det der 
for mig motiverer mig mere end noget andet er at hvis det hold jeg nu har, er med i, enten 
har ansvar for eller er en del af at det går godt fordi så går jeg glad hjem, men det er jo 
selvfølgelig fordi at det er en kombination af at både min egen personlige, det jeg selv 
leverer ind er jo blevet bedre, men det er igennem holdet mere end igennem mig selv, så 
derfor er der jo nok en lidt forskel på det og dermed bliver noget af denne her sociale 
impact, og så kan vi snakke mere om hvad social impact i virkeligheden er, men hele den 
vinkel der hedder hvordan vi som virksomheder har en rimelig tilgang til både at tjene 
penge, for det skal vi, men også det fodaftryk vi har på samfundet. Og det er ikke for at gå 
ud og være frelst, fordi vi skal jo primært være der for at tjene penge og sørge for at 
virksomheden kan blive ved med og leve og man dermed kan sikre arbejdspladser og man 
kan lave sikkert arbejdsmiljø og den slags ting. Men også det at man får en større og bedre 
tilgang til hvad der sker i samfundet omkring en og hvordan virksomheden og det den gør 
påvirker samfundet.  

7. JK: Spændende. Det var et dejligt langt svar, hehe, uddybende svar. 
8. TA: er de for lange så er det bare at sige til. 
9. JK: Nej nej, uddybende det er dejligt, det er dejligt. 
10. LG: På ingen måde. 
11. JK: Erhm .. og så ville vi spørge om hvor mange kasketter du har på i løbet af en dag, både 

på arbejde og privat. 
12. TA: Hmm… det bliver sådan et skud fra hoften, men det er jo sådan, jeg vil sige fem til ti 

forskellige kasketter har man jo nok på i en kombination af at, en af de ting jeg synes er 
spændende ved bestyrelsesarbejdet det er jo at man er involveret i en lang række forskellige 
virksomheder og der er selvfølgelig nogle fællesnævnere, men virksomhederne kan være på 
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forskellige stadier i deres udvikling og strategisk udvikling, er det en turn around er det en 
stabil, er det en væksthistorie, og der er mange forskellige steder man er i det, så derfor så 
hopper og danser man jo sådan lidt imellem de forskellige med hvad er det for en 
problemstilling vi har lige nu og så videre, så det vil jeg kalde forskellige kasketter, earhm, 
men selvfølgelig er arbejdet lidt det samme fordi det er bestyrelsesarbejde, men jeg kalder 
det forskellige kasketter fordi problemstillingerne i dem er forskellige. Og det jeg synes er 
meget spændende er at prøve at tage nogle af de problemstillinger, hvis man diskuterer 
noget i den ene virksomhed så kan det måske pludselig få en til at tænke på, hov hov, er der 
et eller andet vi også skal have kigget på et andet sted. Altså så det ikke kun bliver styret af 
den enkelte virksomheds egen identifikation af hvad den tror prioritering er, fordi når man er 
på tværs af mange af dem og derfor har mange kasketter på, så er der nogle ulemper ved at 
have mange kasketter på, men der er også nogle fordele, det er jo at man engang imellem 
proaktivt kan se at man skal gøre noget de andre steder også, earh, så det er én måde at se på 
kasketter på. Den anden måde at se på kasketter på synes jeg er, når man tager det lidt 
bredere med at kigge på de her virksomheder og hvordan man måske selv som person kan 
deltage og være en del af nogle af de debatter man synes er væsentlige. Den ene af dem er jo 
for eksempel diversitetsdebatten, men det kan også være omkring UN’s 17 sustainability 
goals, altså hvad er det for nogle af dem man gerne vil trække på, og hvor man måske, både 
fordi man kan tage nogle virksomheder med ing, men også nogle gange fordi man selv, fordi 
man sidder på tværs af nogle virksomheder, kan have en større rolle at spille i FN-
sammenhæng eller sådan noget, fordi man rent faktisk kan trække på erfaringer fra både 
ditten og og fra datten og det tredje. Så det er sådan en lidt anden måde at se på kasketter på. 
Den ene er jo; den ene virksomhed den anden virksomhed. Og den anden er jo hvordan man 
tager det sammen på tværs ind i noget af samfundsdebatten vi snakker om. Og den tredje 
måde at se på kasketter på, synes jeg er lidt om hvordan man… eller er det mere bare den 
anden kasket, men det er hele det når man sidder med en lang række virksomheder, der er 
forskellig governance-model, hvordan man prøver at ta’ og lære fra de forskellige 
governance-modeller, hvordan man gør det.. Erhm.. og så for mig, en kasket er også det at, 
noget af det jeg har med at gøre det er meget omkring, altså også velgørende arbejde og så 
videre, så charity eller fler’ og det er jo i sig selv en spændende ting, og det er noget med 
hvordan man prøver at give penge væk på en god, konstruktiv måde og hvordan det er man 
faktisk giver penge væk og bliver ved med at måle hvem man har givet det til for at se om 
det også har en effekt, det ikke bare er et spørgsmål om at sige; værsgo’ her har du nogle 
penge, men hvad er det så du skal bruge dem til og opnå med og sådan nogle ting, så det er 
sådan en, en anden form for kasket.  

13. JK: Ja. Hvad med på privatfronten?  
14. TA: (Tænkepause). For mig hænger de to ting noget sammen, også med den livsstil man har 

i dag hvor man… den ene hånd i sådan et bestyrelsesregi har mere frihed fordi man arbejder 
med flere forskellige virksomheder og sådan nogle ting, earh, til gengæld har man mindre 
infrastruktur omkring sig, så i andre situationer vil man ha mere infrastruktur fordi man 
decideret har nogen der, en hel organisation omkring sig, der kan hjælpe en med en masse 
ting, hvorimod banker man lidt på døren de forskellige steder fordi man har ikke, jeg har 
godt nok Mette der hjælper mig halv tid som sekretær, men det, men har ikke en 
infrastruktur som jeg havde da jeg var skibsreder hos AP Møller, der havde man en 
massevis af mennesker, så kan du, og så kan du og så kan du, ikke? Så det er sådan lidt en 
anden rolle hvor man er mere en der påvirker mere end man bestemmer. Og derfor kan man 
sige, når de ting flyder lidt sammen, så kan man sige, så privatlivet, altså så sidder man og 
arbejder på nogle skæve tidspunkter, til gengæld har man fri på nogle andre tidspunkter for 
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det passer ind i nogle andre arbejdsmiljøre, så derfor så bliver det så mindre, jeg synes når 
man havde en executive rolle, så er det mere, nu er jeg på arbejde og nu tager jeg fri. Hvor 
nu bliver det sådan lidt mere blandet sammen. 

15. JK: Ja. Og... så i forhold til.. hvilke tilhørsforhold du ligesom indgår i din dagligdag. Det 
refererer måske lidt tilbage til det andet, det ved jeg ikke rigtig hvad du synes? 

16. TA: Jeg er ikke helt sikker på jeg forstår spørgsmålet, men tilhørsforhold, altså… 
17. JK: Jamen det er jo vel de sociale interaktioner du indgår i i løbet af en dagligdag, ja. 
18. TA: I sådan en rolle her, i modsætning til executive rolle, der er man mere en der påvirker 

mere end at man gå ud og bestemmer, så det vil sige det der med at gå ud og enten råbe og 
skrige eller gå ud og sige hov hey; bum bum nu har vi besluttet og bum bum, er der mindre 
af i sådan en rolle her, så den der, altså tilhørsforholdet er jo mere det der med at man, til en 
vis grad mere er ude og plante frø, giver ideer, foreslår noget. Lige inden I kom har jeg 
siddet og kigget på, fordi jeg er involveret med UN og de her 17 sustainability goals på 
international vis, og der er der så i to af de virksomheder, der er nogle ting jeg gerne vil have 
de skal følge op på hvor jeg mener der er nogle forretningsmuligheder og så videre, men det 
det bliver jo mere at man sender det til nogen og siger; prøv at se på det. ville det ikke være 
en god ide? Hvor imod, og det så tilhørsforholdet bliver jo; 1 noget med hvordan man har et 
netværk af de her mennesker og hvordan man snakker med dem og sådan noget. hvorimod i 
den gamle rolle var det mere; at vi har et møde kl 10, kom ind her, det er det her vi skal 
gøre, vil I være søde at gøre det og komme tilbage om en time, ikke? Så tilhørsforholdet det 
bliver faktisk mere et af, til en vis grad af netværk og forståelse af hvem der gør hvad i 
virksomheder, mere end et tilhørsforhold der hedder; jeg er chef, du er det ikke, og nu skal 
vi og sådan nogle ting, Og så er det klart at det jeg skal passe på med det er jo, fordi man så 
stadig er formand, så har man jo en ultimativ magt, men den ultimative magt den forsvinder 
når man har brugt den. Altså på den måde at, altså min magt er i virkeligheden at sige at jeg 
kan ikke lide chefen eller ledelsen, så værs’go og gå, ikke? Men det er sådan mere 
dramatisk, ikke? Altså magten er sådan en der er mere sådan en kødhammer, når man så 
bruger den. Så derfor skal vi ikke bruge den ret tit. 

19. JK: Ja. 
20. TA: Det var ikke helt svar på tilhørsforhold, men det er sådan… 
21. JK: Nej, men det er stadig spændende at høre om, så det, det var også dejligt at høre. Og så 

i forhold til hvad der kræver ifølge dig at opnå en toppost i en virksomhed. 
22. TA: (Tænkepause). Uh ha, der er, for det første er der mange forskellige veje, og jeg tror 

også at vores verden heldigvis ændrer sig, fordi jeg tror at med noget af den tilgang og den 
værdisætter sådan noget som jeg tror formoder I og jeres årgange har er noget forskellig fra 
den som da jeg startede ud, ikke. Og for lige at tage den først, da jeg startede ud så var det jo 
en, det var en dejlig fredelig verden, på den måde at der havde været en masse forfærdelige 
ting og der var ikke sådan den store rigdom, men der var begyndt at komme rigdom, så men 
der var ikke noget med at man, det ikke var sådan set godt det hele, men det var også helt 
klart mere at man alligevel også skulle spare og man skulle være sikker på at. altså det var 
sådan, det var rigtig sundt, altså synes jeg, på den måde ikke. og ingen på den måde, store 
farer eller et eller andet. Og hvis man gik ind og tog sig en uddannelse, jamen så fik man sig 
nok et job ikke, altså. så det var i virkeligheden meget, på den måde, fredeligt og roligt og 
sådan noget, så det var ikke sådan noget med og sidde og virkelig tænke igennem: hvordan 
skal jeg klare det, eller hvordan får jeg mulighed for at få min første lejlighed eller et eller 
andet andet, men du kan sige at hele ambitionsniveauet var lavere, men samtidig var der 
heller ingen, altså der var ikke den store bekymring ved det. Og så var det, jamen hvad er 
opgaven? Nu skal vi bare løse opgaven og så må vi så komme videre, og hvis det så er det er 
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det det og hvis det er det er det datten, og jeg tror i dag så er der nogle ting der har ændret 
sig, der er simpelthen mere konkurrence. Desværre, da vi skulle noget var der mere, det var 
lige fra der var, altså er du sproglig eller er du matematisk? Der var ikke ret mange andre 
variationer altså, det var sådan lidt bum bum ikke. og nu er det jo meget mere: uuuhh, jeg 
kan lide at være det og hvis jeg nu har valgt det så kan jeg det og hvis jeg har valgt det kan 
jeg det og så, valgmuligheden og kompleksiteten er jo højere. Det hele foregår hurtigere, 
desværre efter min mening er den materialistiske vinkel blevet meget stor, som gør en gang 
imellem kan det en gang imellem virke som om at opnå et materialistisk er prioriteten over 
noget andet først, så tror jeg, alt andet lige, det er meget generalistisk, det må man.. Det var 
at opnå nogle ting og så kom det materialistiske med det, og der er sådan nogle gange så 
synes jeg at diskussionerne kommer der. Jeg synes at den yngre generation at heldigvis så er 
tilgengæld meget mere fokuseret på purpose, altså der skal være et formål med det man gør 
og måske er mere villig til at sige nej til nogle ting hvis man ikke føler at det har et formål. 
Hvor, altså, vi møvlede bare afsted, ikke? Sådan, nå ja så gør vi det og så gør vi det, ikke. Så 
der er nok en forskel på hvordan man kommer til tops. Altså hvis man ser på dem der er 
kommet til tops i det I måske ser på, eller man kan sige nu er jeg jo på den forkerte side af 
den der bølge, ikke, men altså hvis man ser på dem som er nået til tops, de er nok stadig 
meget styret af det der materialistiske verden og så videre, hvor jeg tror at det der kommer 
til at være nu er mere at man skal have en bredere og en dybere forståelse. Og det har så 
noget at gøre med at komme til tops før i tiden i relativ høj grad var et spørgsmål om at være 
individualistisk dygtig, fortælle om det, måske lidt skarpe albuer, og sådan bum bum bum, 
ikke? Og jeg tror også der var lidt mere sådan en: jamen så gør man sådan når man er der, 
og så gør man sådan når man er der og så videre, og hvis man var gået hen, og blevet chef så 
sætter man sig for bordenden fordi alle de andre de sidder der og sådan nogle ting. Og hvor 
det jeg tror der er mere indstillingen i dag, det er en; Næ jeg sætter mig ikke for bordenden, 
jeg sætter mig i midten fordi vi er et hold. Så jeg skal ikke sidde der fordi at vi er i en verden 
hvor det kan være en styrke at fortælle om sine svagheder mere end at tale om sine styrker. 
Altså at man ikke sidder og kigger efter en mand der ved alt, der sidder for enden, men det 
er en, i højere grad er en, at man er en del af et hold og så videre, men det er den der balance 
med at man skal både være kammeratlig men man skal heller ikke være for kammeratlig. 
Man skal være forstående, men man skal også kunne drage en konklusion. Så jeg tror i det 
hele taget at ledelsesopgaven bliver sværere, men med den måde jeg er inde i på, så synes 
jeg også den bliver sjovere, for det har været et problem igennem hele min karriere, det var 
at jeg passede ikke ind i den rolle der var dengang. Og, så jeg føler mig faktisk mere 
bekvem ved den, nogle af de ting der er i verden i dag på den måde. Der er nogle andre ting 
jeg ikke føler mig bekvem med og det er fordi det går for hurtigt, og jeg føler mig ikke 
bekvem ved den måde man er blevet mere kortsigtet på. Jeg føler mig ikke bekvem ved at vi 
er i dag i en verden der på andre årsager begynder at tilbede stærke mænd om det så er 
Trump eller erdogan eller Putin eller hvad, så jeg synes vi er en verden der er på vej, på den 
måde i noget kedeligt. Så hvad der skal til for at blive leder i dag i modsætning til før, det 
tror jeg der er, og det gør så lige præcis noget med diversitet at gøre, det er en mere 
inkluderende type, en leder der forstår at værdsætte forskelle. Det er jo meget lettere at lave 
et hold hvor vi alle sammen er ens, fordi det går meget hurtigere og er meget lettere, men 
ikke nødvendigvis bedre, måske netop ikke bedre, men det vil næsten altid, hvis du ikke har 
diversitet vil det næsten altid være bedre på den korte bane, men det bliver sikkert dårligere 
på den lange bane, fordi det kræver en investering. Det kræver ekstra tid hvis man er leder i 
dag og man ønsker et mere diverst og så kræver det at man er faktisk interesseret i at høre 
diverse og det ikke bare er noget besvær. Så den stærke leder i dag, er en der, ud over man 
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skal have noget viden og man skal have nogle heste og man skal kunne kommunikere, men 
hvis man altså helt grundlæggende på den langsigtede værdiskabelse, så tror jeg det er en 
person som virkelig forstår værdien af diversitet og for at forstå værdien af diversitet skal 
man have tilstrækkelig meget selvtillid til sig selv, for ellers så kan det blive svært, men man 
skal have nysgerrighed, for jeg skal være nysgerrig i hvorfor du siger det, men på en eller 
anden måde skal man have flyttet den her lyst til diversitet skal man have flyttet fra en 
intellektuel ting til en følelsesmæssig ting. Fordi hvis man kun tænker på diversitet 
intellektuelt, så er det sådan meget mekanisk; “Jamen du skal have ti minutters taletid og så 
skriver jeg lige ned hvad det var du sagde der var forskelligt, for det skal jeg jo skrive ned.” 
Hvorimod, hvis man sidder og siger “Hvad synes du?” Og man lytter med pennen hernede 
(peger på hjertet), fordi man gerne vil tage ind hvad det er du siger, men samtidig så skal 
man jo, man kan jo ikke bruge hele dagen på at sidde og diskutere, på en eller anden måde 
skal man jo så være med til at få nogle konklusioner ned på bordet, men mange af de 
konklusioner, hvis man ellers er god til det her, vil jo være konklusioner som nærmest sker 
af sig selv fordi man faciliteret en diskussion og en debat og en beslutningstagning som gør 
at hele holdet jo begynder at blive påvirket af de her ting således at det jo ikke er at man 
sætter sig tilbage og siger: “Okay, du sagde lysegrøn, og du sagde mørkegrøn, og du sagde 
blå og du sagde rød, men så bliver kombinationsfarven brun, ikke.”  Men altså det er jo fordi 
at man, at holdet har bevæget sig, formentligt, et sted hen med en rimelig stor fælles 
forståelse til sidst. Og man så siger okay, og så får pakket det i en boks. Så meget mere 
omkring, for at nå op på top, en forståelse omkring diversitet. Og det jeg siger her det tror 
jeg er mere gældende om ti år, end det er lige nu, og lige nu er det mere gældende end det 
var for ti år siden. Så jeg tror at hvis man sidder og trykker på knappen lige nu, og putter alle 
de her ting ind, så tror jeg stadig at der ville være flere der ville beskrive at ledelse ville 
være; at man sætter sig ved bordenden. Jeg vil sige at jeg tror der er flere der.. hvis de var 
tvunget til at sige hvad de rigtig mente, så ville de sidde og sige “jamen, jeg skal sidde ved 
bordenden og jeg skal bestemme og de skal generelt tie stille og det er lidt besværligt med 
de her ting”, og sådan nogen ting. Mange vil sige noget lidt andet, men jeg tror ikke at det er 
det de har helt i hjertet, men jeg tror til gengæld at for ti år siden er der flere der har bevæget 
sig i det jeg synes er den rigtige retning. Så det er sådan lidt et øjebliksbillede. Svarer det på 
noget i det spørgsmål? 

23. JK: Ja, i hvert fald. 
24. LG: Men jeg har lige et opfølgende spørgsmål; Nu nævnte du det her med intellektualitet 

der skulle flyttes ned til følelser, har du gjort noget aktivt, selv, for at skifte, eller er det 
noget der sker naturligt. Hvad har du gjort dig af tanker om det? 

25. TA: (Tænkepause) på sådan en skala af alt muligt andet, så vil jeg sige, at jeg vil tro at to 
tredjedele af det der er sket for mig, og så er der på visse måder, kan man sige, at, altså der 
er nogle der vil beskrive mig indenfor visse rammer, som en succes og andre vil sige at jeg 
er en fail, og jeg er oplevet i min karriere at blive fyret og jeg har også oplevet at blive 
forfremmet og få store jobs osv. så det er næsten det bedste der er sket for mig, det er at man 
har haft masser af også af modgang, altså fordi det er jo det der gør.. Men det jeg vil sige, 
jeg vil tro at det er 60-70 procent af det er noget som har udviklet sig og er sket og sådan 
nogle ting, for mig, og så kan man sige; jamen så er der nogle ting der udvikler sig og så 
bliver man pludselig opmærksom på det og så prøver man måske selv at arbejde med det, 
men det er ikke fordi jeg har sat mig ned og sagt; Okay, Thomas er A nu og Thomas skal 
være B. Men det er måske også det jeg er, altså fordi der er måske nogle af mine andre 
kollegaer der, for hvem, det ville være den der rejse.. Sådan en rejse hvor jeg satte mig ned 
og skrev A til B, det er en rejse jeg ikke ville kunne finde ud af, altså den ville gøre ondt 
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indeni, jeg ville ikke kunne kapere den, for så synes jeg jeg begynder at være indelukket og 
sådan. Så det er mest noget som har været spørgsmål om en rejse. Der hvor jeg måske nok 
kunne gøre vold på mig selv, eller jeg vil ikke sige vold, men det er, med de erfaringer jeg 
nu har fået, de ting der er sket, så kan man sige, så prøver man at holde de gode ting i gang 
lidt længere, altså man er lidt mere bevidst på at det her det er jo, mere end at lukke ting ned 
så simpelthen være sikker på at man bliver lidt mere bevidst med at blive ved med at gøre 
det. Jeg tror at.. De der stereotyper der.. Der er den her berømte bog man griner lidt af, med 
Mars og Venus hvis I har læst og hørt om den, og den er æld tudse gammel, men det er en 
jeg tit bruger, for jeg kan ikke så godt lide at snakke om mænd og kvinder, men hvis man 
har det der mars og venus som er sådan to beskrevne forskellige typer. Og da jeg læste den, 
så fandt jeg jo ud af, at jeg i virkeligheden var et underrepræsenteret køn, fordi jeg kunne 
sætte hak ved mange flere ting i venus end jeg satte hak i mars. Og jeg har mødt mange 
kvinder som sætter mange hakker i mars og ikke i venus, så det er jo lidt et spørgsmål 
omkring hvor man er henne, og når jeg så.. langt svar når du så spørger mig om hvordan jeg 
har bemærket min egen udvikling så er det netop måske fordi at det har været nogle af de 
ting som hører lidt mere venus til. Altså som er lidt mere med nysgerrig og “hvad er det hele 
holdet synes og har vi nu fået alle med, eller er der”… og det er noget med at læse 
kropssprog og lige så meget som at læse hvad der kommer ud af munden, eller høre hvad 
der kommer ud af munden på folk og så videre, så så bliver det jo lidt en rejse mere end at 
det bliver, for det er det jeg siger, jeg ville have svært ved at skrive ned, selvom jeg 
selvfølgelig godt kan skrive ned at jeg skal huske på at jeg er for dårlig til det og jeg skal 
gøre mere af det og sådan nogle ting. Så det jeg er opmærksom på, meget, når jeg er en del 
af en ledelse, det er at en af de ting jeg skal være bedre til det er også at drage en konklusion 
og sige “nu stopper den”, eller jeg skal også være bedre til at sige at JEG synes. i stedet for 
at sige “jamen, vi har jo diskuteret det der og du havde den der og du havde det der og, at 
jeg så ikke prøver at beskrive den her fællesverden vi har, så noget af den kritik jeg får af 
folk er “ Nej Thomas, nu må du gerne komme og sige at det er sådan, sådan og sådan du 
synes, og så siger jeg “Jamen det er også rigtigt”, men hvis jeg så sidder som formand eller 
forperson og jeg så starter med at sige “Sådan”, så sidder halvdelen af de andre rundt om 
bordet og tænker “nå okay, nu har Thomas sagt sådan, nu må jeg nok hellere …” Det er jo 
sådan en balance mellem hvordan man får de der ting gjort, så jeg tror at jeg er ret bevidst 
om, eller der er i hvert fald mange der har gjort mig opmærksom på de ting man kan gøre 
bedre, så det kan man sige det arbejder jeg med hele tiden, men det er ikke det der med at 
sige “hvordan flytter man hele kadaveret fra A til B. Svarer det på det? 

26. LG: Det var et rigtig dejligt svar. Det var godt. 
27. TA: Men det I skal tænke på i den her diskussion, eller en mulig vinkel eller hvordan, eller 

også skal I definere jer ud af det, fordi vi diskuterer jo ledelse, management og så skarpere 
defineret på engelsk med; leadership og management, ikke. Og der skal I jo selv finde ud af 
hvor I er henne i det, men jeg synes det er en vigtig vinkel når man også snakker diversitet 
og så videre, for at sige, jamen hvis man har de her forskellige stereotyper, og det bliver jo 
også, etnisk baggrund har jo også påvirkning af stereotyper og sådan nogle ting, det er 
hvordan man prøver at sige, for at nå til tops, altså vil jeg nå til tops som en manager eller 
som en leader. Og jeg ved ikke om jeg har brugt, tilbage kan jeg faktisk give jer to ord som I 
så kan tænke på eller ej, eller også kan I bare definere jer ud af det, men det er bare for at 
undgå, at når I kommer til at der er nogen der begynder at tage den diskussion, der skal I 
bare have tænkt over hvordan I vil svare på den. 

28. LG: Men kan jeg så lige, når du siger manager og leader vil du så lige knytte et par ord til 
de termer, så vi er helt med på. 
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29. TA: Og det er jo det, og hvis du tager bøgerne, og nu peger jeg derover, det er ikke fordi der 
er nogle bøger derovre, men der er jo mange forskellige, og derfor kan man jo lidt definere 
sig selv hen i det, men den måde jeg tænker på det på, det er at en manager har sin autoritet 
fra de manualer og de ting som, og den power som jobbet giver. det vil så sige at som en 
manager kan jeg sidde med min manual og så kan jeg fortælle dig hvad du skal gøre og så 
videre, og så gør du det godt eller skidt og så kommer du tilbage, så min magt den ligger i 
den manual, den guidance, den bog, den autoritet som jeg har, ikke? Og så kan det godt 
være det er mig eller det kan godt være at det er Sofie eller en anden der sidder i den her 
stol, og de vil have næsten den samme magt og så videre, og så kommer der lidt nogle andre 
ting med, men det er sådan det lidt mere mekaniske forhold. Hvorimod en leaders eneste 
autoritet er fordi at du gerne vil ledes af mig. Altså det er jo det forhold jeg står for, at gør 
nogle ting og alt muligt andet som du bliver inspireret af og gerne vil ledes af. Og vi er jo 
alle sammen lidt en blanding af begge dele. Der er meget få, altså hvis man kun er leader 
kan man godt risikere at der ikke sker ret meget, fordi det kan være enormt skægt og alt 
muligt andet, men der er jo overhovedet ingen sammenhæng mellem alle de her ting man 
både snakker om og inspiration og så videre. Og en manager kan jo være undskyld, røvsyg 
at have med at gøre, men i og for sig glad for at opnå nogle ting: Okay fint vi fik løst det 
der, vi fik lavet det der færdig og sådan nogle ting, ikke. Så for de fleste af os, er det jo 
spørgsmålet om om man er lidt af begge dele, men der er nogle ting man er lidt mere 
naturligt. Og når man så ser på topledelse, og det er der hvor, ledelse er jo ikke det samme 
som leadership, altså fordi ledelse på dansk er jo lidt en sammenblanding af de to ting, ikke. 
Og det er det der er vigtigt at tænke på, I skal i hvert fald lige have sat en diskussion og 
tænkt lidt over hvordan I vil prøve at definere de ting der ud af, eller har det sådan at når vi 
siger, når vi snakker ledelse så snakker vi om… Men når man starter en karriere hernede 
(tegner på papiret) så er der jo visse ting man skal kunne og så kan man se på sin karriere, 
hvis man gerne vil nå herop til, som sådan, og der er nogle af de der lærebøger der siger at 
der måske er seks naturlige skift igennem, men altså ikke, hvis man starter hernede og der er 
man bare sig selv og man har det man tilfældigvis har fra skolen og så nogle praktiske ting, 
og det arbejder man på, man kravler op af karrierestigen, men det er sådan set nogenlunde 
de samme ting, man er bare blevet lidt bedre til det og så videre. Og så kommer man til et 
eller andet tidspunkt hvor der er sådan lidt et principielt skift, men det er så fordi man, hér (i 
bunden) er man bare sig selv og man skal bare levere og så videre, hér begynder man måske 
at være en lige del af et hold, man er ikke den yngste på holdet, der er andre på ens eget 
niveau, det kræver mere at man også har et samspil og sådan nogle ting, ikke. Så der er 
sådan lidt andre mekanikker der går i det, ikke? Og hernede er det næsten kun det der du vil 
kalde management, der vil spille ind. Når man så kommer her så kommer herop til, så 
begynder man pludselig at blive ansvarlig for nogle mennesker, man begynder pludselig at 
skulle nogle andre ting, ikke? og man siger som regel at der kun er fem eller seks af de der. 
Der er ikke så forfærdeligt mange, men hernede starter man mere med at være manager, og 
heroppe der er man mere leader fordi man skal delegere mere, man skal have flere folk til at 
gå med sig og sådan nogle ting. Så det er den rejse som jeg synes er meget spændende, men 
den har jo meget med, når vi snakker diversitet, fordi, hvis man så tager de stereotyper vi 
har, så kan man så sige, hvis man bare tager stereotyperne er der nogle af de her stereotyper 
der virker bedre på et eller andet sted i denne her zig-zag rejse og hvis man så finder ud af at 
f.eks. det vi så kalder venus-stereotyperne har meget svært på denne del af rejsen f.eks. 
jamen så er det jo her vi skal sætte ind og finde ud af at hjælpe og sætte vores system op 
således den rejse ikke er så svær. For ellers så går man jo bare i stå der. Fordi så kunne det 
jo godt være, at hvis du er kommet herop, at så kommer de styrker i fuld spil igen, således at 
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man i virkeligheden ender med at være den der er den bedste, til at være en leader. Fordi 
nogle af de der venus-ting synes jeg har flere hak på leadership for det er jo noget med at 
være lidt mere med .. men det kræver jo også at de stereotyper vi har undervejs gør at 
personer fra venus ikke drukner i det her, eller kommer herop og er så bange for at de ikke 
har været så gode i sådan nogle detail-ting og sådan noget hernede der derfor gør at de hiver 
for meget med sig herfra, fordi det det handler om i hver af de her trin er hvad man skal 
efterlade, så når du er kommet hertil og du skal tage det næste sving så skal du ikke tage alt 
det med dig du har gjort med dig, fordi det kan du ikke kapere, du er nødt til at efterlade 
nogle ting og sige; “Okay når jeg kommer, og nu skal til det sving så skal jeg faktisk gøre 
mindre af det her, men jeg skal til gengæld gøre mere af det der, ikke. Og der synes jeg på 
sådan en karriereudvikling, der er det jo vigtigt at prøve at sammenholde det vi så kalder 
stereotyper altså igen mænd og kvinder for at bruge det jeg synes er et forkert udtryk i den 
forbindelse, men de der stereotyper. At hvad er det for nogle ting der skal afleveres? Og der 
tror jeg f.eks. at kvinder har sværere ved at aflevere fordi de her skulle kæmpe så hårdt med 
noget at, som ikke nødvendigvis er styrken for den, altså for venus, men på en eller anden 
måde har man måtte kæmpe så hårdt for at komme det der igennem, at det er svært at 
efterlade det, så det er det jeg tror at man skal ind og arbejde med, nogle af de her forståelser 
af forskellene, og være mere aktiv og diskutere dem. Nu er jeg gået lidt ind i en anden del i 
jeres emne, og i skal lige være sikre på tiden, med hvordan. 

30. JK: Ja præcis. 
31. LG: Ja den begynder at blive knap. 
32. JK: Men jeg vil næsten spørge mere, hvad det var for et, er din oplevelse af hvilket niveau er 

det i virksomheden er det, som du siger, at måske kvinder kunne have svært ved at lægge det 
man har lært tidligere fra sig? Altså hvornår i karrieren, altså på hvilket niveau i 
virksomheden er din opfattelse at det sker? Der tænker jeg stillingsmæssigt, ikke? Altså når 
man kommer op og prøver at kravle op ad, hvis det er et man vil selvfølgelig. 

33. TA: (Tænkepause) Altså… Der er en masse praktiske ting af hensyn til, og dem behøver vi, 
dem tager vi lige til side nu, men altså omkring alt fra noget så trivielt at tale om som barsel 
hvor der er nogle ting der skal gøres anderledes og gøres bedre osv. men også med hensyn 
til hjælp og hvordan man laver fleksible arbejdsforhold og sådan nogle ting der gør at man 
er, at der er noget af mekanikken der bliver bedre. Men grundlæggende så er der nogle ting 
ved de her to stereotyper. Den ene er at af dem fra mars, deres måde at se på risiko på, de ser 
det lidt som sådan en macho-ting med “Nå ja, det tør vi godt”, og bang og så hopper de ud 
hvor vandet er dybest og sådan et eller andet macho, det skal vi nok klare-ting, ikke? 
hvorimod dem fra venus, de vil gerne prøve at sætte sig ind i hvad de forskellige ting er og 
det kan man så sige at, efter min mening er de mere grundige, de sætter sig mere ind i nogle 
ting. Det vil sige for mig, det betyder ikke at de ikke er villige til at tage risici, men det er tit 
mere overvejede risiko fordi man har sat sig ned, det bliver det jo ikke en mindre risiko af, 
men i macho-øjne virker det jo ikke som om at man er særlig risikovillig, så det er en af de 
der perceptions der er derude. Det er at kvinder er mindre risikovillige end mænd man kan 
bare sige at, i og med at kvinder føder børn så er de jo allerede vist at de er mere 
risikovillige end mænd er, så på den måde er det jo til at starte med noget forkert at sige, 
men det er mere den tilgang der er til det. Så der tror jeg vi skal være bedre til at forstå, og 
snakke om meget tidligere, helt tilbage fra skolen og så videre, at f.eks. dem der kommer fra 
venus, de er bedre forberedt, men at være bedre forberedt det gør at der er nogle ting der 
tager længere tid undervejs, når man sætter sig ind i noget eller.. Så der er lidt om hvordan, 
hvis man så har skabt sig et miljø her, hvor det handler om at kunne sige “Jeg har fandeme 
besluttet” så er det ikke sådan et miljø hvor jeg har det særlig godt i. Så det er sådan noget, 
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det er jo så en af de her ting man skal snakke om og iscenesætte osv. mere end at prøve at 
tvinge kvinderne igennem en tragt som er bevidst eller ubevidst lavet for mænd. Men det 
kræver jo også at venus og så videre er villige til at stille sig op og artikulere og være mere 
promoverende ved at sige “jamen, jeg synes den vej er forkert fordi, hvis vi går den her vej 
så får vi faktisk bedre resultater.” Hvor imod at det der er lidt naturen fra venus er at 
“Jamen, jeg vil kun sige at jeg kan gøre det der hvis jeg er helt sikker på at jeg kan gøre 
det.” Så du får den der kombination af at nogle af tingene tager indledningsvis længere tid 
og så er man ikke rigtig villig til at promovere eller stille sig op og sige nej fandeme nej, 
ikke? Og så bliver man også to gange klemt, og så går man lidt i stå på nogle af de her 
steder (peger på papiret) synes jeg. et eksempel værende at, jeg var inde og skulle, det var 
inde på CBS og jeg skulle lave et eller andet indlæg i forbindelse med noget omkring 
bestyrelsesarbejde og sådan noget, og så siger jeg, jamen det vil jeg gerne, men, og det var i 
forhold til en bog som en af professorerne derinde havde skrevet, vi skulle ud og så skulle vi 
kritisere den eller sådan noget. Og så siger jeg at jeg vil gerne gå på det der panel, men det 
kræver at der er diversitet på panelet, så hvis jeg er der skal der jo være én fra et andet køn 
på panelet, fordi ellers har vi jo ikke… og så siger de at det vil de også gerne, så sagde jeg så 
at: her er der så nogle jeg ville tro var dygtige til det, altså kvinder i dansk forretningsliv, der 
kan det, men der var ingen af dem der ville. Det var med relativ kort varsel. Det var med ti 
dages varsel, der var ingen der ville. Og så sagde jeg hmm, de ville alle sammen gerne, men 
de ville ikke fordi der var kort varsel fordi at de følte ikke at de kunne nå at få læst bogen 
igennem, hele vejen igennem, og jeg havde sagt til mig selv: Nå ja, hvis jeg får læst dét 
kapitel, dét kapitel og dét kapitel så må det være godt nok for det der hedder sådan en debat. 
Og det var jo simpelthen fordi de ikke følte sig parat til .. og det var jo ikke fordi de ikke 
kunne og sådan, men det var bare deres tilgang var: Jamen hvis jeg stiller mig op der så har 
jeg edderhuleme også læst det hele, ikke? Så på en eller anden måde skal vi både være med 
til at hjælpe til at de kan måske engang imellem nøjes med at læse de vigtigste kapitler og 
stadig stille op og samtidig skal de andre forstå, jamen hør hov, hvis man så står overfor 
sådan en der har læst det hele, så er den person også bedre forberedt og mere artikuleret og 
alt mulig andet, så det trækker jo begge veje, ikke. det viser sig i bestyrelsesarbejdet, hvor 
man har lavet nogle store undersøgelser, der er kvinder mere velforberedte end mænd. 
Simpelthen fordi de bruger mere tid på forberedelse og de har læst mere af materialet, og til 
at starte med, når der bare er én kvinde i en bestyrelse så sidder mændene og siger; jamen 
det er SÅ fint, så kan du få lov til det. Hvis der er tre kvinder i bestyrelsen, så begynder 
mændene pludseligt at forberede sig bedre fordi så kan de ikke følge med. Så det er jo også 
et spørgsmål om volumen, så det det også handler om, det er jo ikke bare at få én igennem, 
det begynder at få så mange igennem at det jo ikke længere er en minoritet det er en 
diversitet, altså det er bare en forskellig tilgang.  

34. LG: Må jeg hoppe videre ned til noget samfundsmæssig debat? For vi vil også gerne nå at 
komme lidt ind på bl.a. hvad din umiddelbare opfattelse af hvordan emnet kvinder i 
topledelse bliver debatteret? 

35. TA: Debatten går langsomt, men i den rigtige retning. Og den går vel næste uacceptabelt 
langsomt, men jeg går stadig lidt med et håb om at der er noget der får brudt igennem. Altså 
man kan sige, den sidste statistik vi har set på visse ting, og det er mest omkring bestyrelser, 
men det har jo noget med noget andet at gøre også, er faktisk i Danmark gået den forkerte 
vej. Men du kan sige, er det et hop lige på noget der generelt går i den rigtige retning, men 
det går simpelthen for langsomt. Og der er fordi at debatten er stadig en intellektuel, ligesom 
hvis det var en følelsesmæssig debat, så ville det jo gå meget hurtigere. Og sådan lidt 
filosofisk så er debatten, fordi at vi diskuterer diversitet, vi diskuterer ikke værdien af 
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diversitet. Og med det der siger jeg bare, jamen det er fordi der er nogen der siger at vi skal 
og bla bla bla, ikke. og så er der nogle der siger “Uha, hvor meget kan vi”. Eller også siger 
de “nå, ja men nu har jeg jo opnået det tal, så nu kan jeg sige tjek og så behøver jeg ikke 
tænke mere på det.” Men det kan man jo ikke. Altså diversitet er jo dynamisk, der kan jo 
være tidspunkter hvor det er helt rigtigt, af forskellige årsager, at der måske kun er 15% 
kvinder i et eller andet niveau, men på andre tidspunkter der skal der måske være 65% Altså 
det er jo dynamisk om at hvis en virksomhed er ved at udvikle sig hvad er det for nogle, 
ikke alene kompetencer, men også work attitude, så hvad er det for nogle tilgange. Og hvad 
er det der er brug for. Er man i en turn around så er det måske bedre at være i en situation 
hvor der er flere der tager nogle hurtigere og semi-kvalificerede beslutninger fordi at tiden 
ikke tillader noget, så man bliver nødt til at tage den der. Hvor imod hvis man er et andet 
tidspunkt i sit strategiske ting hvor man virkelig skal tage nogle kvantespring, men de skal 
være planlagte, så har man måske netop brug for flere der har tænkt sig igennem tingene. Så 
det er jo dynamisk omkring det der. Så debatten i dag er for meget begrænset på at det er 
noget vi skal gøre mere end det er noget vi har lyst til at gøre. Og så er der for meget af 
debatten som så går i sådan noget politisk fnidder fnadder om hvor man skal have tvungen 
barsel til mænd eller ej. Efter min mening skal mænd, det er bare for at give et eksempel, 
mænd skal have en, og tage en større del af barslen. Og det skal de af to årsager. Men den 
primære årsag er at hvis mænd har haft en større del af barslen så kender de deres barn 
bedre, og det vil så sige at fem år senere så er manden stadig en større del af barnets ting. 
Altså der har været statistikker vist i Norge og Sverige at, hvor de jo har haft, at mænd er 
mere involverede i barslen, men fem år efter så er procenttiden af hvor det er en mand der 
henter et barn på barnets første sygedag meget højere end det er i Danmark, og det er fordi 
at manden og barnet har et tættere altså, forhold. Så for mig er det ikke så meget en 
diskussion om om de måneder i barslen, selvom det i sig selv er vigtigt, men det er resten af 
livsforløbet fordi at hvis man ikke gør det der, så hænger det fast på kvinden hele livet og 
ikke kun i den egentlige fysiske barselsperiode. Om man så skal gøre det ved tvang eller ej, 
ja det tror jeg man skal gøre ved tvang efterhånden, fordi man ikke i Danmark frivilligt gør 
det men er det så fordi at et par ikke diskuterer de her ting i forbindelse med at man vil have 
et barn og man begynder at snakke om at få børn, at man så rent faktisk snakker om, “jamen 
det er fint”, så hvordan skal vi så lige planlægge det? Hvornår er det at du tager dine tre 
måneder og hvornår? Og en virksomhed skal være meget bedre til at, når de hører om et 
eller andet så også snakke med manden og sige “Vi skal lige få planlægning vi skal lige vide 
hvornår er det du tager dine fire måneders barsel, så vi lige kan planlægge det, ikke.” I 
stedet for at virksomheden siger: vi håber på at han ikke kommer og siger noget. Så skal de 
jo komme og sige: Nå hvornår er det dine er? og kan vi snakke om det, så vi kan være med 
til at planlægge det. Så det er jo en illustration af både det samfunds-mekaniske, hvor det i 
dag var en politisk diskussion om jamen vi kan ikke lide tvang eller ikke tvang... nu synes 
jeg vi skal have tvang fordi vi kan ikke blive, vi gør det jo ikke frivilligt, men det er jo også 
det, hvordan kan virksomheden blande sig i den diskussion. Hvorfor er det ikke en 
diskussion om hvorfor det er godt at manden er en del af barslen? Nu er det en diskussion 
om at man kan ikke tvinge, altså folk må jo selv bestemme, jamen det må de jo sådan set 
gerne, men forstår de hvad det er de bestemmer? Bør vi ikke have en debat og en diskussion 
om værdien ved det her? Og en konstruktiv debat om, at hvis man har det her, og jeg ved det 
for jeg har heldigvis haft mange kvinder som har arbejdet hos mig som har haft gode 
karrierer og har været i en barselssituation, men 12 måneder ER længe. Det er simpelthen 
svært at holde et job tomt i 12 måneder, fordi man skal have nogle til at sidde og fylde det 
ind, og hvem gør det og sådan nogle ting, ikke. Hvor imod, hvis man har noget mere hvor 
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man har 3 eller 6 måneder og manden så er involveret på den anden side, så kan man 
begynde at arbejde med de der ting, ikke? Så det er en væsentlig debat, men det er jo en 
værdidebat mere end det er en forståelses… altså det er en værdidebat mere end det er 
regelsæt. Som er et eksempel på noget af det jeg synes at debatten er forkert på. 

36. JK: Jamen jeg ved ikke om vi skal gå hen og se på hvem der er i debatten og hvem der 
måske ikke er så meget i debatten og hvem… 

37. LG: Ja, hvem deltager i denne debat, på samfundsmæssigt plan, hvis du vil sætte nogle 
navne på. 

38. TA: (tænkepause) altså jeg… Altså hvem der.. Der sker jo en masse ting, men så er der 
nogle der stiller sig op og siger en masse ting og så er der nogle der griner af det og skriver 
en masse ting … Altså hele dialogen, ikke kun omkring det her, men omkring en masse ting 
er jo, at enhver der stiller sig op og har noget med lidt kant eller lidt et eller andet andet, 
jamen så skal alle andre bruge tid på at forklare hvor åndsvagt det er. Og det starter jo 
politisk, men det starter jo også med pressen, og det bliver sådan noget sensations noget. Så 
i stedet for at have en god lang sej debat om, hvor man snakker om f.eks. og nu skal vi ikke 
hele tiden snakke om den, men nu gør jeg det så igen, med barslen, at i stedet for at der er en 
eller anden der stiller sig op og siger et eller andet om mænd og barsel, at der så straks er en 
masse der siger: Jamen du kan ikke lide individets frihed, og du kan ikke li’ ditten og datten. 
Jamen lad os nu tage debatten: Hvorfor det er klogt? hvad er det der er sundt? Hvad er det 
det kan komme til at hjælpe? Hvad er det så at gøre og sådan nogle ting, ikke? Så det bliver 
sådan nogle meget korte debatter, så det jeg vil sådan ønske ville være at der var nogen der 
havde det mere som en reel mærkesag og mindre som en sensationssag hvor man skal finde 
nogen der dummer sig ved at sige det ene eller sige det andet. Men hvem er det så der skal 
kunne rykke ved det her? jeg tror det der mangler skal, politikerne skal være mere.  Altså 
halvdelen af politikerne tør ikke at røre ved det og alt muligt andet og så videre, og de ved 
ikke rigtig hvor de skal være politisk og sådan nogle ting, så der er et eller andet der, ikke. 
Men det er der med så mange politiske ting, for der er ikke nogle der tør have en mening, de 
tør kun have en mening om at andre har en forkert mening. Der er jo ikke nogen der har en 
selvstændig mening, de har en mening om at de andre siger noget forkert. Og det er så 
deprimerende. Så erhvervslivet har en kæmperolle at spille, men vores rolle er vel mest bare 
at gøre det, få det gjort. Igen, debatten om at lave en policy i virksomheden om mandens del 
af barsel og hvordan. Man har en policy der siger at når et par er gravide, eller et eller andet 
andet, jamen så skal manden også komme og fortælle det i sin virksomhed og sige at det er 
en del af at være og jeg regner med … så der er en masse ting.. Så er der, hvordan i 
virksomheder, hvordan dealer vi med den her unconscious bias? Det der hedder, alt andet 
lige, så er der det med at sige at det er typisk et kvindejob, det er typisk et mandejob, og 
have en debat omkring, jamen at være ingeniører og alle de der ting, det er jo der hvor det er 
lettest at få et job, det er der hvor man får nogle af de højeste lønninger. Så hvis vi både skal 
adressere ligeløn og alle de der slags ting, jamen, gør noget for at promovere de der jobs, 
men også når man promoverer dem, være sikker på om man får lavet arbejdsmiljø og sådan 
nogle ting der der passer, fordi det er klart at hvis du er på en boreplatform så er det ikke.. 
Altså et fysisk ingeniørjob er jo én ting. En anden ting er jo it-ingeniør og designingeniør, 
der er jo masser. Men hele den debat om forventninger der er af den ene og den anden form 
for typiske jobs. Så i en diskussion om det der synes at være.. Mange af de ting jeg udtaler 
mig om er jo ikke fordi jeg, at jeg kan jo ikke rigtig underbygge det, det er jo kun 
fornemmelser og erfaringer. 

39. LG: og det er lige det vi er ude efter 
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40. TA: Men det er jo lidt det, at mænd er mere aggressive i at sige; nå, jeg sidder her i min 
karriere, og hvad er mit næste job, hvad skal jeg så nu. Hvor imod at kvinder alt andet lige 
siger, nå men så skal jeg lige have klaret det her helt ordentligt og det skal være helt fint før 
jeg begynder at stikke hovedet frem. Hvor imod manden siger “nu har jeg løst 75% af det 
jeg er blevet bedt om at løse, nu kan vi godt begynde at tænke på hvad det næste skal være. 
Og der skal vi jo, omgivelserne skal jo forstå, at der er jo ikke fordi at kvinder er mere 
passive. Det er fordi det er på det tidspunkt, så der skal jeg og andre være bedre til at kigge 
dig i øjnene og sige okay, hvad er det næste du har lyst til? Lad os nu have den diskussion. 
Jeg ved godt at du måske ikke føler dig helt klar endnu, men lad os tage den, så jeg har det 
med videre og sådan nogle ting. alt sammen af det der er jo en two way street, men det 
kræver også at du så selv ved at jeg ved at din tilgang er sådan, så når du så kommer der, har 
du det ikke helt bekvemt ved det, men du ved at jeg ved hvorfor du gør det. Så det. Begge 
parter skal være mere aktive så der er så meget indenfor virksomhederne med at arbejde 
med de her unconscious biases. Så mener jeg at der er masser at gøre i skolerne, helt tidligt, 
netop med de her forskelle der er. og at man underviser dem lidt i det, forklarer på en stille 
og rolig måde, forklarer lidt om ikke, hvordan. Og prøver at diskutere de der stereotyper [...]  

41. LG: Må jeg lige, helt kort til sidst, bede dig om at give mig et par ord som for dig beskriver 
emnet kvinder i ledelse, bare det der kommer når jeg siger kvinder i topledelse? 

42. TA: to ting, og så må du se om du kan bruge det til noget, det er at kvinder i topledelse er 
fantastisk værdifuldt. Og vi halter langt bagud. 

43. LG: Dejligt. jeg tror faktisk vi er nået rundt om det. Vi har i hvert fald fået det vi gerne vil 
have. Er der noget der ikke er uddybet eller konkretiseret? 

44. TA: Nej for jeg kan jo se at I spørger ind og I er igang med en opgave og… Så det er mest 
input og jeg synes tit det virker bedst når man bare har en diskussion, og så må I selv finde 
ud af hvor det passe ind. 

45. JK: Jamen det gør det bestemt, det hele er dækket. 
46. LG: og så siger jeg bare igen, at før at vi satte optageren igang, at vi blev enige om lige at 

sende tingene til dig, og vende det med dig. Hvad er vi kommet frem til på baggrund af det 
her. Og hvordan har vi tænkt os at bruge det i opgaven. Men umiddelbart må vi bruge dine 
udtalelser og skrive det ned og så gå videre med det. 

 

                 Bilag 3: Interviewperson 3 
 
Transskription af interview med Anja Monrad 
 
Line Grastveit (LG) 

Julie Kroer (JK) 

Anja Monrad (AM) 

Varighed: 50 min. 

 

1. JK: Lige her til at starte med, for at få styr på demografien, så, navn og alder og 
uddannelse stilling og bopæl. 
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2. AM: Okay, jamen jeg hedder Anja Monrad og jeg er 52 og jeg er det der hedder senior vice 
president og general manager for Dell Technologies i Østeuropa. Det er en samling af 27 
lande som går oppe fra baltikum og ned til Israel. Og jeg bor her i Danmark på 
Frederiksberg. Uddannelsesmæssigt er jeg også fra CBS, dengang der her det bare 
handelshøjskolen [...] tilbage i 1989, dengang var der ikke linjer, så jeg var det første hold 
der frit kunne få lov til at sammensætte fag [...] men strategiske fag og udenrigshandel. 

3. JK: Vi vil gerne starte med nogle personlige spørgsmål og så trække det op på et 
samfundsmæssigt niveau. Så først vil jeg gerne spørge dig om hvad der motiverer dig i dit 
arbejde. 

4. AM: Det er et meget bredt spørgsmål, ikke? Jamen, jeg er.. Jeg vil sige at der er to ting der 
motiverer mig i mit arbejde: den ene ting er, jeg er rimelig konkurrencemenneske, jeg kan 
godt lide at gøre ting godt, jeg kan godt lide at vinde, så en stor motivationsfaktor, når man 
nu er ansvarlig for en stor organisation, det er jo at have succes med den organisation. at 
vinde markedsandele og nå vores planer og sørge for at alle sælgerne tjener gode penge, og 
vi ligesom sælger de budgetter vi skal. Så det er sådan meget sådan cool cash-agtigt 
motivation. Men med det sagt, kan man jo sige at jeg er chef for en stor afdeling og en af de 
ting som jeg tror skal motivere en hvis man er leder, det er udvikling af organisationen og 
udvikling af mennesker, for hvis man ikke synes det er motiverende, så er der masser af 
andre jobs at have som er meget nemmere end det at være leder for en stor organisation. Så 
det, der hvor jeg virkelig føler at jeg har gjort en forskel, det er når jeg har lagt en strategisk 
retning som gør at organisationen vokser, som gør at de mennesker som er i organisationen 
kan udvikle deres karriere. Det er mega motiverende at se folk som man måske engang har 
ansat, nu være chefer for store organisationer og være med til at se dem vokse. Og så er der, 
hvis man virkelig skal tage det op på et samfundsmæssigt perspektiv, så er IT jo med til at 
skabe det samfund som vi alle sammen lever i. Og det at være med til at kunne transformere 
nogle kunder, til at lave nogle løsninger og påvirke samfundet på en anden måde det er også 
motiverende[...] Jeg står ikke op om morgenen og tænker hvordan kan jeg transformere 
verden, jeg tænker hvad jeg kan gøre for de mennesker jeg har i min organisation i dag. 

5. JK: Hvor mange kasketter har du så på i løbet af en dag? Både på arbejde og privat. 
6. AM: Der er selvfølgelig altid… Nu blev jeg skilt for nogle år siden, så jeg har ikke en 

familie derhjemme og David som jeg talte om før er 22, så han er jo ikke, der skal jo ikke 
laves mad og det der, så jeg har ikke den der mor-kasket hver dag på den der traditionelle 
måde mere, men man fjerne jo aldrig sin mor-kasket og sin familie-kasket. Men der er jo 
altid familien og veninderne og vennerne og kærester, og så er der jo arbejdsmæssigt. Og 
arbejdsmæssigt er der jo alt fra, man kan sige at i min rolle skifter man jo mange gange i 
løbet af dagen, fra de mere strategiske vinkler til mere governance, audit og 
kontrolfunktioner, og så er der jo sådan i løbet af dagen både operationelle ting og mere 
langsigtede ting, så der er flere typer møder. Men det er en arbejdskasket, og den er der hele 
dagen og det er bare funktionen der skifter.  

7. JK: Vi kan gå videre til den næste som er; hvilke tilhørsforhold du indgår i, i din dagligdag? 
8. AM: Tilhørsforhold er jo igen, både private og erhvervsmæssige, ikke, men hvis vi 

fokuserer på det lidt arbejdsmæssigt, så har jeg jo ansvaret for Østeuropa, men jeg sidder på 
et site som ikke er der, så jeg har ikke nogle af mine egne folk her andet end min sekretær, 
og der er ikke andre på mit niveau på sitet, så derfor har jeg ikke i en hverdag, her på 
kontoret, en kollegial pear-gruppe som jeg interagerer med. Ham som er ansvarlig for 
vesteuropa er lige gået på pension, men var også i Danmark, men ellers sidder min chef i 
Irland og mine kollegaer sidder rundt omkring i verden og der sidder ikke andre på det her 
niveau i danmark, så det sker jo så over telefonen. Jeg har jo de interaktioner med min chef, 
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med min pear-gruppe, men ellers er det meget med mine egne folk i mine egne grupper, så 
det er den type interaktioner og roller jeg er i.  

9. JK: Hvad kræver det, ifølge dig, at opnå en toppost i en virksomhed? 
10. AM: Ja. Det er jo også bare, hvis man havde svaret på det kunne man skrive en bog som alle 

kunne købe og så var den ligesom fikset. Det er jo ikke et entydigt svar, der er rigtig mange 
veje at opnå en toppost på, og min vej er ikke nødvendigvis det der er rigtigt for andre. 
Selvom jeg tror på situational leadership, så tror jeg også bare på at der er mange veje som 
er meget individuelle, når det så er sagt, så er der jo også nogle grundlæggende ting, 
selvfølgelig skal man kunne sit fag, men der er ikke nogen, med få undtagelser, komplet 
idioter som.. altså i takt med at der bliver færre og færre om jobbene, så skal man 
selvfølgelig kunne noget. For hvis du ikke kan noget, så er der andre der kan noget. Så der 
er nogle table stakes du skal følge, så selvfølgelig skal du vide hvad du har med at gøre. Når 
det så er sagt, så er der jo rigtig mange som kan en hel masse, og det er jo ikke alle der 
bliver ledere. Så der er jo nogle der træder ud af den der og bliver leder. Noget af det første 
er jo at du skal ville det, altså du skal ville det at være leder. Og når man spørger folk, så er 
det ikke alle der er helt klar på hvorfor de gerne vil være ledere og hvad det er for noget. Og 
for mig er ledelse en disciplin. Det er ikke bare noget, man er ikke bare en god salgschef, 
som så bliver direktør, vel? Der er rigtig mange gode sælgere som ikke ville blive gode 
salgschefer osv., ikke? Så det er ikke bare fordi man er god til det man laver og er den 
bedste i sin pear-gruppe så bliver den der bliver chefen. Men men, så man skal interessere 
sig for personale og man skal ville udvikle folk og organisationer. Og så er det bare hårdt 
arbejde, så der er sådan nogle basisting som man ikke kan fjerne, og det er sådan en, på 
engelsk hedder det grid, og jeg ved ikke, der findes ikke rigtig et dansk ord for det, men det 
er en kombination af drive, passion, udholdenhed, så alt det der skal være der. Og der ligger 
bare rigtig meget hårdt arbejde i, og der skal lægges mange timer i at gøre tingene, og der er 
rigtig mange super kedelige ting som man også skal som leder og som topleder. Og så er 
der, vil jeg sige, en vis portion risikovillighed, og det at kunne deale med de emotionelle 
ting af det fordi der er jo situationer hvor, og det er der jo også andre steder i ledelse i 
organisationen, men der er jo situationer hvor du kuller afdelinger, hvor du fyrer folk, hvor 
du har fundamental impact på folks privatliv, på deres karriere. Og det skal man jo kunne 
deale med, for hvis du følelsesmæssigt tager alt der der ind hver gang så holder man ikke i 
længden, så der sker bare for mange ting. Det betyder jo ikke at jeg godt kan fælde en tåre 
hver gang jeg skal fyre nogle fordi det kan jeg stadigvæk for jeg kan godt huske hvordan det 
var selv at blive fyret og hvilket impact det havde på mit eget liv og min familie, men man 
skal kunne lægge det fra sig, så jeg tror det er en kombination af rigtig mange ting, men jeg 
tror at den der grid, den udholdenhed og hårdt arbejde og viljen til at ville arbejde med folk, 
sådan noget. Det er sådan noget i en pærevælling. 

11. JK: Og hvad så med nu? Altså fortsat, hvad kræver det af fortsat af dig at sidde i den 
position du er i nu? 

12. AM: Altså én ting som at, jamen der er jo også et eller andet ved hele tiden at ville udvikle 
sig og hele tiden være forandringsvillig i at ville udvikle sig. Jeg havde en chef for mange år 
siden som sagde, da jeg havde været her et stykke tid og var vokset med forretningen, 20, 15 
og 20 procent over nogle år, jamen når du vokser din forretning med sådan en hastighed, så 
skal du jo tænke på at du selv og alle dine mennesker jo også skal udvikle sig med 20% om 
året. Med mindre at du bliver ved med at fylde 20% flere folk på, så vokser din forretning så 
meget, lige pludselig går du fra at være chef for én type afdeling til at være chen for sådan 
én type forretning, og hvis du ikke selv vokser så vokser forretningen jo fra dig. Og det 
kræver jo ledelsesmæssigt, når du går fra at være chef for en mindre til at være chef for en 
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større afdeling så går du jo også til at være chef for nogle som bor i udlandet osv. 
Ledelsesmæssigt er det jo nogle helt andre mekanismer end dengang man bare havde folk 
siddende lige rundt om sig og der kun var 15 af dem og du kunne overskue det hele. Altså 
jeg har jo i dag… noget jeg synes er sværest i min ledelsessituation at jeg kender ikke folk i 
min organisation og det følelsesmæssigt er meget, er stadigvæk svært for mig at håndtere 
fordi jeg stadigvæk synes at selvfølgelig skal jeg kende de folk der arbejder for mig og 
nogle af dem kender jeg som et navn i et regneark, men hvis jeg mødte dem på gangen ville 
jeg ikke vide hvem de var. Og det synes jeg er ualmindeligt ubehageligt når jeg rejser rundt i 
min egen region og er rundt og besøge mine egne kontorer, og jeg ved at jeg at de her 
mennesker arbejder for mig, men jeg har jo ingen anelse om hvem der kommer imod mig 
[...] jeg kender cheferne og de bedst performende chefer [...] men 70% af organisationen 
kender jeg jo ikke og det synes jeg er ualmindeligt ubehageligt, den der med at man ikke har 
den personlige connection. Og det sker jo, jo højere man kommer i organisationen [...] men 
du bliver nødt til at have jordforbindelsen [...]  

13. JK: Hvilke eventuelle udfordringer har du måtte overkomme for at bestride den stilling du 
er i nu? 

14. AM: Jamen altså, det er der jo altid. Jamen, selvfølgelig. Det er jo et job med en masse 
rejser og selvfølgelig er der nogle udfordringer forbundet med at have et arbejdsliv hvor 
man en stor del af tiden er i udlandet og skal arbejder. Og så er der jo mere køns-agtige ting, 
det er bare oftest sværere for kvinder, fordi der er nogle stereotype opfattelser af hvad en 
succesfuld leder er, og derfor skal man nogle gange kæmpe mod det for at få nogle af de her 
jobs. Så kan man sige, at i dag er udfordringerne jo egentligt primært at der er mange lande, 
og der er rigtig meget arbejde, og man skal huske at have sig selv med, og jeg vil sige at den 
største udfordring for mig er at skære ned på, fordi der er rigeligt til at konsumere min 
hverdag og meget mere, så det er den der private prioritering af hvor meget man skal lægge i 
det, ikke? Det er nok min personlige største udfordring, fordi jeg ikke er super god til at sige 
fra fordi jeg tænker “Nå ja, jeg kunne godt lige gøre en forskel her” når nogen spørger, og 
jeg ved at jeg kan gøre en forskel så gør jeg det. Og så glemmer man en gang imellem at 
sige, nå ja, jeg skal jo også gøre en forskel for mig selv og måske ikke arbejde og ikke lave 
noget, så det er min personlige største udfordring. Men sådan i løbet af karrieren har det nok 
primært været det med at der jo stadig er nogle stereotype opfattelser af hvad en succesfuld 
leder er og nogle gange i den der sammenligning mellem mænd og kvinder, så har det nogle 
gange været svært, og specielt IT-branchen og at få de muligheder. 

15. JK: Hvad er det så for nogle stereotyper du har oplevet? 
16. AM: Jamen jeg tror, det er jo helt almindelige unconscious biases vi alle sammen har. Da 

Dansk Industri lavede en undersøgelse for nogle år siden, hvor de spurgte deres medlemmer 
og de virksomheders ansatte hvad deres foretrukne chef var, og der var nogle forskellige 
kategorier, og ikke overraskende kom svaret tilbage at det var en mand i ca. 50’erne som var 
den foretrukne leder. Det følte folk sig mest trygge ved, at have en mandlig chef i en god og 
forholdsvis moden alder. Og det er jo så bare Dansk Industris undersøgelse, men alle 
forskellige researchs viser at der er sådan nogle stereotyper og opfattelsen af at en hvid 
mand i 50’erne er en CEO, og de er høje, de skal være over 180 høje. Og det kan man jo se 
hvis man kigger på alle de der lister. Hvis man kigger på Forbes liste over CEO’s så er de 
alle sammen over 180, og de alle sammen hvide og de er alle sammen mænd og de er 
nogenlunde ens i deres udseende. Og det er jo ikke noget bevidst. Der er jo ikke nogen 
bevidst der sidder i en interviewsituation med en direktør og siger “argh du er for lav”. Men 
der sidder et eller andet sted i hoveder, jamen ham der, han virkede som en der havde 
pondus og gennemslagskraft og han kan. Og det er oftest en han og oftest en højere person. 
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Så jeg har ikke oplevet i min karriere at nogen har sagt “jamen, hende der Anja, hun er sgu 
kun 156 høj og mørkhåret, så det tror vi ikke er et godt match, men et eller andet sted har de 
jo kigget på min måde at være på i modsætning til mange andre af mine mandlige kollegaer. 
Og så har der måske ligget et eller andet i det der. “Ej, det passede måske bedre til det job at 
vi har en mand”, og for mange år siden havde man jo for at få flere kvinder i 
ledelsespositioner, der gik det jo egentligt ud på at fikse kvinder. Så der blev man sendt på 
træning for at lære at opføre sig i et mandsdomineret samfund, ikke, altså i en 
mandsdomineret kontekst. Og det var den måde man mente man skulle løse problemet, 
sådan mangfoldighedsproblemet på, det var at fikse kvinder, ikke? Så gik der nogle år med 
det og så fandt man ud af at det hjalp ikke rigtig, altså lige helt. Så begyndte man at tale om 
at nu skulle vi fokusere på mangfoldighed, det var godt. Og det er først indenfor de sidste 
par år at man er begyndt at sige: Nå, men det er jo måske mere end mangfoldighed, det er 
måske mere et spørgsmål om inklusion, og egentligt at være tolerant over for 
forskellighederne. Og du kan jo have et rigtigt mangfoldigt team, men hvis du ikke laver en 
inkluderende kultur har du jo bare forskellige folk siddende, men de kommer aldrig med 
deres forskelligheder fordi det ikke er et inkluderende miljø. Og så er der meget mere fokus 
på i dag; jamen hvad er det egentligt for nogle underbevidste stereotyper og opfattelser af 
succes vi alle sammen har, og hvordan skal vi arbejde med den. Så der, da jeg havde været 
på træning første gang, så tænkte jeg, for det første er jeg kvinde, så de behøver ikke lære 
mig noget om det, om mangfoldighed og stereotyper, jeg har ikke nogle ubevidste biases 
overhovedet, men så fandt jeg ud af, da jeg kiggede på mit eget lederteam. For det første var 
der en overvældende del af engelsksprogede, altså native engelsksprogede, hvilket der 
egentligt var mega ulogisk da jeg var chef for et østeuropæisk team, så der burde jo faktisk 
ikke være særlig mange der var native engelsktalende. Og derudover var der mange 
ekstroverte, eller folk med højt drive eller højt energiniveau. Og for mig gjorde 
kombinationen af folk med højt energiniveau og nogle som talte godt engelsk, altså der er 
jeg jo på en eller anden måde i min ubevidste opfattelse af hvordan nogen ville være 
dygtigere end andre, fået sammensat det der team, ikke. Og det er jo ikke særlig sundt at 
have en profil som på den måde bliver lidt mere homogen. Så jeg tror at vi alle sammen 
bærer rundt på nogle opfattelser af hvad det er. Og der er ingen tvivl om, jeg havde globale 
jobs i rigtig mange år og der var jeg den eneste ikke-amerikaner og det er jo klart at selvom 
jeg taler rigtig godt engelsk, når jeg selv skal sige det, for det er sket over mange år [...] men 
i den kontekst, når jeg var den eneste som ikke var der og den eneste som ikke talte, så 
kunne jeg jo godt se at mit ordforråd ikke er så nuanceret som nogle som er amerikanere og 
som har levet i det miljø i hele deres liv, så på den måde var der jo udfordringer på den del 
hvor man så bare lyder dummere, og det gør man fordi du kan ikke udtrykke dig på samme 
måde, rigt. Så nogle af de der unconscious biases vil jeg sige, har der jo været. Jeg er mere 
emotionel og jeg lægger ikke skjul på at jeg bruger min intuition som en del af min 
beslutningsværktøjskasse. Og det er der jo mange af mine mandlige kollegaer der er 
fuldstændig uforstående overfor. Når jeg siger at jeg kan mærke at det her ikke er godt, så 
tænker de “ja, okay, men altså det kan man ikke bruge til noget”. Men det kan jeg godt 
bruge til noget. Jeg kan mærke det. Og der er, jo bedre vi bliver til at acceptere 
forskellighederne, jo mere er der plads til den type, men noget af det har der jo været i en 
karriere. Der er ingen tvivl om at i mine yngre dage af min karriere, der var det jo, dels var 
jeg yngre og dels var det før der var så stor forståelse for det med forskelligheder, så 
efterhånden som jeg er blevet ældre, har fået mere erfaring og også er blevet bedre til at 
tackle det så er jeg også bare heldig af at verden har flyttet sig og det er blevet meget mere 
acceptabelt. 
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17. JK: Nu nævnte du selv gennemslagskraft. Vi vil gerne høre hvad du gør, bevidst, for at have 
gennemslagskraft i hverdagen? 

18. AM: Jamen jeg tror, man kan gå i gang med at diskutere hvad er gennemslagskraft, hvad er 
definitionen, men jeg tror at hvis man… for mig er gennemslagskraft, der er en del der er 
sådan præsentationsteknik-orienteret og så er der en del som er content-orienteret. Nu har 
jeg ikke tænkt så meget over det, så jeg tænker mens jeg taler om det lige nu. Men den der 
content-del det er jo sådan, jeg tror. Dem der har gennemslagskraft i min verden, når de 
præsenterer for mig, det er nogen der har tjek på deres forretning eller det de gerne vil og 
samtidig har forstået hvad det er for et audience de præsenterer til, så den content der bliver 
præsenteret for mig er relevant i forhold til hvad de gerne vil have gennemslagskraft 
omkring. Og jeg stoler på, at det de siger er rigtigt. Så når jeg selv skal præsentere, så 
tænker jeg også over, dels at jeg har mine facts i orden og jeg ved hvad det er jeg 
præsenterer, så du ikke mister troværdigheden, for så er der ingen gennemslagskraft 
overhovedet hvis man ingen troværdighed har, og dels er det relevant for modtageren, for 
hvis det ikke er relevant for modtageren så har man heller ingen gennemslagskraft. Hvis det 
enten er for højt niveau eller for lavt niveau eller irrelevant messaging i det hele taget. Så det 
er de content-mæssige del af gennemslagskraften. Og så er der den andel af den som jeg 
bare, hvordan er man præsentationsmæssigt i forhold til at tale og det tror jeg er er et eller 
andet med mange års erfaring med at tage ejerskab af rummet og scenen. Sikre sig at hvis 
det er mig der skal præsentere noget er det mig der har styringen på rummet. Og det er noget 
der kommer med mange års træning og fejltagelser af at have stået ovre i hjørnet og prøvet 
uden der er nogen der vil lytte. Så det er en blanding med.. og også noget af det, der er et 
pænt ord på engelsk der hedder assertiveness, men det er bare at tage pladsen, ikke. Og så er 
der den del som er beslutsomhed uden at det nødvendigvis er et møde, men det er bare det 
at.. Om det så er på mails eller andre steder, der er ligesom en kort tid og der skal tages 
nogle beslutninger, og så skal man lade være med at trække tingene i langdrag, Men der er 
en god.. Jeg er gammel skøjteløber og der fik man teknisk karakter og noget for kunstnerisk 
udtryk. Og det er det samme her, er er noget teknisk og der er noget for det kunstneristiske 
udtryk. Og jeg tror at for en stor del af det der kan man fake sig igennem på at virke 
selvsikker, men man bliver også bare mere selvsikker jo mere man har tjek på sine ting. Det 
er en god blanding. 

19. JK: Du nævnte noget med inkludering tidligere. Og vi vil gerne spørge dig om hvordan du 
eventuelt har oplevet inkludering eller ekskludering i løbet af dit arbejdsliv. 

20. AM: Jamen, ekskludering har ikke nødvendigvis været super bevidst. Jeg tror ikke at, jeg 
mindes ikke at jeg igennem mit karriereforløb har haft nogle situationer, hvor jeg har tænkt; 
det her, det er der nogle der har gjort helt bevidst for at ekskludere mig. Men jeg har haft 
ekskludering i forbindelse med globalisering, de globale jobs hvor de alle sammen sad i 
USA og jeg sad her, og det.. Jeg havde bare en chef som ikke var særlig bevidst og god til at 
favne netop det at have en global organisation, og det har hun så lært senere hen, men det 
var hendes første globale job. Hun kunne for eksempel finde på at sætte et møde op med en 
halv time eller to timers varsel. Og det kan du hvis alle sidder rundt omkring på kontoret, 
men det kan du ikke hvis én sidder i Danmark og er i en helt anden tidszone, så det var 
meget tit jeg oplevede at der pludselig poppede et møde op kl 10/11 om aftenen som jeg 
ikke havde været klar over, hvor det var vigtigt jeg var med, eller at jeg vågnede op næste 
morgen og der rent faktisk var et møde som jeg ikke havde vidst der havde været osv. Og 
det tror jeg ikke var bevidst, hun var bare ikke god til at arbejde for det. Så har der været 
andre, mere kønsmæssige ting hvor man, og det er jo klart, hvis du er den eneste kvinde, og 
det har jeg jo været i rigtig mange settings, fordi når du kombinerer IT-branchen og ledelse 
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på højt niveau, så er der ikke mange kvinder tilbage, jamen så har det måske været en 
gruppe af mænd og så bliver samtalen måske noget.. Altså dermed ikke sagt at ingen 
kvinder interesserer sig for rugby, men jeg kender ikke så mange kvinder i Danmark som 
gør. Og de gør de internationalt mændene, og du ved, så bliver det hurtigt ekskluderende 
uden at være ment som en ekskluderende samtale, men det er fordi emnet bliver noget som 
en større del af gruppen interesserer sig for og der er måske 1 eller to som ikke gør. Og så 
har der jo været møder hvor man har haft aktiviteter. Det er som regel altid udenoms arbejds 
aktiviteter som bliver lavet. Og den eneste gang jeg har tænkt; det her er virkelig ikke godt 
der var vi i Finland og så skulle vi have heldagsmøder, og jeg var den eneste kvinde, det er 
mange år siden, dengang tænkte man ikke så meget over det, det gør man i dag, men der 
skulle vi i sauna og bade i søen. Og det er bare ikke mega fedt at være den eneste pige. Og 
nu var det jo sådan noget nøgen.. hvor man banker hul i isen, og det havde sikkert været fedt 
hvis vi havde haft badetøj på, men det er bare noget andet i et arbejdsmiljø, men jeg vil ikke 
sige, ekskludering, at jeg føler jeg har været til møder hvor det decideret har været 
ekskluderende eller noget. Det har været de der lidt underbevidste eller uovervejede ting 
som egentligt bare har været at det var svært. De eneste situationer, hvor jeg stadig kan 
påpege det overfor min chef, det er hvis vi sidder i møde og holder pause og vi går ud af 
lokalet og han går og taler med mine kollegaer og så de går på toilettet. Undskyld venner, nå 
må I lige stoppe samtalen her, for jeg kan ikke gå med derud. Så må vi genoptage når i 
kommer tilbage, og der er det jo sådan lidt engang imellem, og der er bare fyrene og der kan 
du ikke, det skal man heller ikke lave om på. Du kan jo heller ikke, hver gang du sidder 
sammen med dem sige det og det må I ikke tale om. For selvfølgelig må de sidde og tale om 
alle mulige ting som ikke interesserer mig, men de skal bare ikke tale arbejde ude på 
lokummet. Så må de tale arbejde der hvor jeg også er og så må de tale rugby på lokummet. 
[....] og det er jo ikke bevidst, altså de tænker jo ikke at de nu må blive ved med at tale om 
det her, for så kan Anja ikke være med i samtalen, de tænker simpelthen bare ikke over det. 
Inkluderende vil jeg så sige at jeg har en fantastisk chef som er fantastisk fokuseret på netop 
værdien af mangfoldighed og inklusion og der er ingen tvivl om at han har givet mig det her 
job, fordi han så på sin ledergruppe og tænkte, der er noget galt, jeg må få en større 
mangfoldighed ind i min ledelse og han var meget bevidst på at han ville have en kvinde. Så 
det er der ingen tvivl om, dengang han sammensatte så sagde han at jeg skal have shaket op 
i det her på en eller anden måde. Og han er super fokuseret på at sikre, når man sidder til 
møder, at der er en inkluderende kultur. Og hvis man siger et eller andet som nogen andre 
synes er way off.. der bliver i hvert fald slået ned på sådan en.. der bliver ikke tolereret en 
ikke-inkluderende kultur, og det er super fint. 

21. JK: Hvad betyder emnet kvinder i topledelse for dig? 
22. AM: Jamen det betyder jo, jeg er jo meget passioneret omkring det her med mangfoldighed, 

fordi jeg vitterligt tror på at man får en bedre beslutnings, et bedre beslutningsgrundlag når 
du har forskellige meninger og input. Og om det så er køn eller etnisk baggrund, nationalitet 
eller sprog eller alt mulig andet så kan jeg bare se i min egen ledergruppe og i mine egne 
globale jobs tidligere, at det skaber bare meget mere perspektiv når man har forskellige 
meninger. Det er mega besværligt at operere med, det er meget nemmere hvis alle folk er 
ens, for så går det bare meget hurtigere og alle folk bliver hurtigere enig, men hvis netop.. 
den der diskussion og den der uenighed skaber jo bare mulighed for at få alle mulige 
perspektiver som man ellers ikke får. Og det tror jeg på, og så bliver jeg bare personligt 
stødt når jeg ser at det tager så lang tid i Danmark at få skabt mere lige forhold i ledelse og 
bestyrelser, som jeg ved I ikke dækker [...] og en stor del af det tror jeg hænger sammen 
med at man ikke er bevidst om at få skabt den der mangfoldighed, at der ikke er noget man 
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specifikt tilstræber. Og så kan man blive ved med at sige; jamen vi vælger den bedst mulige 
kandidat til jobbet, men hvis vi samtidig ikke er bevidst om vores ubevidste unconscious 
bias så bliver vi ved med at vælge den vi tror er bedst og det bliver den høje mand og det 
bliver aldrig den lave mand. Og på den måde kan vi blive ved med at sige; Jamen vi vil 
gerne have flere kvinder i ledelse, og vi vil gerne have flere kvinder i topledelse, men de er 
der ikke og det bliver sådan en selvopfyldende profeti, hele tiden, fordi vi jo ikke er bevidste 
omkring hvorfor vi ikke vælger dem. Derfor er det et vigtigt emne. 

23. LG: Så går vi fra det lidt mere personlige og over på at tale om emnet på et 
samfundsmæssigt plan. Og så vil jeg gerne spørge dig om: Hvad er din umiddelbare 
opfattelse af hvordan emnet bliver debatteret? 

24. AM: Jamen, jeg synes at den meget tit bliver sådan meget skinger. På den ene side bliver det 
sådan en feministisk debat, om at vi er også halvdelen af jordens befolkning, så vi har krav 
på, ikke. Og så bliver det sådan noget modpol med os og dem. Og det er ikke en os og dem 
problematik, det er faktisk en os-problematik hvis man tror på at mangfoldighed er bedre for 
forretningen. Så er det bedre for virksomheden og så er det bedre for samfundet. Så derfor 
så bliver det .. så jeg er ikke så glad for den debat hvor, nu er der nogle der siger noget og så 
er der 50 kvinder der kommer på barrikaderne og siger, det er også for dårligt og sådan og 
sådan, og så siger mændene; vi kan snart ikke være her for alle de feminister, og så går 
diskussionen af sporet. På den anden side kan man sige, at vi har jo ligesom debatteret til 
hudløshed at mangfoldighed er godt for forretningen, så man tænker måske også at på et 
eller andet tidspunkt er man måske også færdig med at argumentere, så skal der ligesom ske 
noget, men jeg er ikke.. Jeg synes at debatten bliver, meget hurtig, sådan en 
skyttegravsdebat. 

25. LG: Og hvilke aspekter bliver så hhv. inddraget og ikke inddraget i debatten? 
26. AM: Altså meget af det der bliver inddraget bliver jo sådan en “os og dem” diskussion, så 

det er bare.. og det bliver meget tit det her med hvor mange kvinder der er og hvor få 
kvinder der er i topledelsen frem for at diskutere årsagerne til at vi er.. det er sjældent at man 
diskuterer det her med unconscious bias i diskussionerne, og det er meget mere man 
diskuterer krav, og ekskludering. Frem for hvad det er der gør det fordi, jeg tror jo ikke at 
der sidder en hel masse mænd, altså jeg hører i hvert fald ikke til den her gruppe som tror at 
de her mænd der sidder på den her magt har en konspirationsaftale om at nu skal vi holde 
kvinderne ude. Det tror jeg ikke på, så jeg tror ikke at det er en bevidst beslutning. Jeg tror 
der sker nogle mekanismer, der gør at vi ender der hvor vi ender, og det kunne være 
interessant hvis debatten gik lidt mere på hvad vi kan gøre for at få ændret nogle af de her 
mekanismer frem for; det kan I ikke være bekendt og nu må I også selv se at komme ind i 
kampen. 

27. LG: Hvem ser du som værende mest fremtrædende i denne debat? 
28. AM: Altså der er jo ikke mange, det er jo en, der er ikke mange som er super fremtrædende i 

debatten og det der er lidt interessant: Jeg blev interviewet i det TV-program der hedder 
Business Class på TV2 sidste år, 8. marts, hvor de netop havde et indlæg omkring 
kvindernes internationale kampdag. Der har de et fast panel, det er vel sådan 30 min. hver 
torsdag hvor de debatterer ugens business-ting. Og fordi det så var torsdag den 8. marts, så 
havde de også et indlæg omkring det. Og der ringede journalisten for at spørge om jeg ville 
være med og da jeg havde talt med hende, det var samme eftermiddag så fortæller hun: du er 
nummer 3 jeg ringer til fordi min 1. og 2. prioritet begge to sagde nej, og det er jo fordi der 
ofte sker det, også med kvinder, at hvis du går ind i debatten bliver du hurtigt proppet ned i 
en kasse som feminist, og en kasse, som mange af de mænd som så sidder, nu var det 
omkring bestyrelsesarbejde, men så mange af de her formænd og direktører er jo mænd og 
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der er mange kvinder der siger; det tør jeg ikke. Jeg vil ikke sættes ned i den der bås, fordi 
så bliver jeg måske ekskluderet fra det fine selskab. Der er jeg sådan mere; det dealer vi med 
når vi når dertil. Det her det er for vigtigt til at … [...] De to hun havde ringe til før mig 
havde begge sagt nej og de havde begge sagt, ring til Anja. Sådet er jo også i sig selv 
interessant. Der er jo en Stine Bosse som er aktiv i den debat. Det der så er interessant, f.eks. 
med Stine, hvis du så spørger nogle af de bestyrelsesformænd eller de mænd der færdes i de 
her topleder-poster, deres holdning vil så ofte være at Stine udtaler sig om alting, så det 
bliver.. Om det er det der gør at det andet bliver nedladende eller om det bliver nedladende 
at hun udtaler sig om integration og om alting det gør bare at det får mindre værdi på en 
eller anden måde. Der er en del andre kvinder i IT-branchen som også udtaler sig. Jeg synes 
vi er lidt mere aktive i IT--branchen end i mange andre brancher, men der er ikke mange af 
de kvinder som har toppositioner som udtaler sig. jeg har siddet i Juryen i det der hedder 
Womens board award og de kvinder som har været udpeget som vindere gennem årene har 
jo fået, det år hvor de var vinder, har der ligget i en del af det at vinde, at de også skulle 
være rollemodeller, så du har set en Eva Berneke, du har set en Merete Eldrup, Pernille 
Ernberg været lidt aktive i debatten, men det er sådan.. de er ikke på et konstant niveau, 
aktive i debatten. Det popper lidt ind og ud af debatten og jeg tror at det er på samme måde. 
Alle har det lidt; det er ikke det jeg vil være kendt for, og derfor holder man sig en lille bitte 
smule tilbage i diskussionen. 

29. LG: Hvis der er nogle som sætter dagsordenen i debatten, hvem er det så der gør det?  
30. AM: Ja, Jamen jeg synes ikke, generelt set synes jeg ikke der er nok debat, så jeg synes ikke 

rigtig der er så meget. Altså jeg synes debatten opstår når der er, den popper sådan op, og 
det er sådan enkeltsags-debat, og så bliver den sådan en, og så er det den ryger i 
skyttegravene og bliver lidt skinger, så jeg synes ikke rigtigt at der er sådan en generel debat 
om at det her er et samfundsproblem som vi egentligt forsøger at løse, for det tror egentligt 
ikke, det popper sådan lidt op og ned, men altså er det jo kvinderne. Det er sjældent at det er 
nogle mænd der starter med at sige i et interview; jeg vil egentligt gerne interviewes om 
hvorfor der ikke er flere kvinder i topledelse. De bliver jo spurgt ind til emnet, og det er ikke 
sådan at det er noget de selv bringer på banen, særlig meget. Og det interessante er, hvis I 
ser på den der ambus sag, nu er vi tilbage i bestyrelserne, men tingene hænger jo alligevel 
lidt sammen, fordi jeg tror, for mig er det her mindre omkring, er det ledelse eller er det 
bestyrelse, det er problematikken om det her og bias omkring hvem det er der sidder i jobs, 
men Ambu havde jo været fremme i pressen om at de igen ikke havde lykkedes med at finde 
en kvinde til deres bestyrelse og deres formand var ude og sige at han ikke kunne finde 
nogen og han havde haft en longlist på 50 og har interviewet og det var ikke muligt at finde 
en kvinde. Den debat der kommer er jo så kvinder der går i dialog på de sociale medier, i 
forhold til artiklen i Berlingske eller børsen, det kan jeg ikke huske, men en af de to, hvor 
hvis man så læser kommentarfelterne er det jo primært kvinder som farer i flint og mænd 
som prøver at forsvare en lille bitte smule at nu skal de også lige til at slappe lidt af, men der 
var jo ikke nogle af de andre formænd, som i øvrigt har kvinder i deres bestyrelse, som ikke 
har haft noget problem med at rekruttere kvinder til deres bestyrelser, som gik til pressen og 
sagde: Arh, prøv lige at hør her, det er ikke godt nok, for selvfølgelig, prøv lige og se på min 
bestyrelse og på det jeg har lavet, og jeg kan nævne…. Jeg har talt med to af dem, for jeg 
var sådan lidt fordi, Thomas Thune Andersen som er formand for Ørsted er jo også formand 
for Womens Board Award og det havde jo været meget naturligt for Thomas, i den situation 
sagde; Prøv lige og hør her, vi har en liste på 100 kvinder her, så selvfølgelig kan du finde 
en. Men det gør de ikke. Og de går ikke aktivt selv ind i debatten, men hvis der var nogle 



 152 

der havde ringet til Thomas og sagt, sådan og sådan, hvad synes du? Så havde han 
selvfølgelig udtalt sig. Men det falder ham ikke naturligt, selv at gå til tasterne og sige…  

31. LG: Det er lidt sjovt, ikke? 
32. AM: Jo, altså jeg ved ikke lige om jeg vil kalde det sjovt, men det er det. Det er jo bare.. I 

min optik, så havde det været naturligt at han havde gjort det. At han havde sagt: “prøv lige 
og hør, jeg har en liste på 150 kvinder her som egner sig til at sidde i bestyrelser, så 
selvfølgelig kan du finde en. Men han gør det ikke, og Vagn Sørensen som også sidder i 
juryen, som jeg også talte med om det, jeg sagde; Vagn, du var heller ikke på tasterne. Tag 
og kom ind i kampen! Det nytter ikke noget at I er bar formænd for et eller andet og stille op 
en gang om året og gør et eller andet og så er det ligesom.. 

33. JK: Hvad sagde de så? 
34. AM: De siger jo, jamen det havde du ret i, det tænkte vi slet ikke over, vi sad bare og tænkte 

at selvfølgelig er der nogen. Så ja, selvfølgelig er der nogen men det kræver at der er nogle 
mænd der går ud og siger; Det er ikke rigtigt det her. DU har bare ikke gjort dit arbejde godt 
nok, det er ikke godt nok makker. Men det har de ikke gjort. 

35. LG: er der nogle der gerne skulle have noget mere taletid i denne debat og er der nogen der 
skulle have noget mindre i den debat som måske eksisterer og måske ikke rigtig..? 

36. AM: Altså jeg ved ikke rigtig om der er nogle… Altså det er ikke et spørgsmål om at de 
ikke får, fordi man kan jo selv tage, men det ville bare være klædeligt hvis der var flere 
mænd som kom på banen, men de bliver jo ikke forhindret i det.  

37. LG: Og så sidste spørgsmål, i hvert fald  indtil videre, med mindre du også har noget?  Så 
vil jeg spørge om du kan give mig nogle ord som du forbinder med Kvinder i ledelse. Hvad 
kommer til dig når jeg siger Kvinder i Dansk topledelse? 

38. AM: (tænkepause) Altså det vil være ting som mangfoldighed, helt fantastisk, masser af 
muligheder, masser af oplevelser, super givende og jeg tror at i hele den her debat, om hvor 
svært det er, skal man ikke glemme at det er et mega fedt job og man skal opfordre så 
mange kvinder som overhovedet muligt som vil det her, at det er super fedt. Og det er endnu 
federe, topledelse end mellemlederledelse, og det er jo fordi, at være mellemleder er jo det 
sværeste overhovedet der findes, og det er en periode man skal igennem så hurtigt som 
muligt, for lige når man starter skal man selvfølgelig lære rigtig meget om ledelse, og så 
bliver man klemt i rigtig mange år i den der mellemleder position hvor der er nogen der 
råber fra neden og nogle råber fra oven og man har ikke selv kontrol over noget som helst, 
og det er som regel også samtidigt familiemæssigt lige midt i familie og karriere og alt det 
der, og når man så når til en topleder position, så har man meget mere kontrol over sit liv 
end man har ellers, for jeg sætter jo stort selv, bortset fra Michael Dell og min egen chef 
som lige engang i mellem bestemmer hvad jeg skal lave, men så bestemmer jeg jo selv hvor 
jeg er og hvilke møder jeg har på hvilke tidspunkter og hvornår jeg holder fri, og hvis jeg 
ikke gider komme ind en dag, så holder jeg fri. Det kan man ikke lige så godt tidligere i sin 
karriere, så det er faktisk, sådan work/life balance bliver det ikke sværere det bliver faktisk 
nemmere, så man skal ikke glemme alle de positive aspekter af kvinder i ledelse. Og så.. Det 
var mange ord, ikke? 

39. LG: Det var dejligt. Har du noget du gerne vil følge op på? 
40. Nej, jeg ved jo ikke hvad jeres vinkel og tema er, så det kan jo godt være, men nej jeg tror 

at… 
41. LG: Er der noget du ikke vil citeres for eller lægge navn til? 
42. AM: Nej nej, jeg har det helt okay med mine holdninger og meninger. 
43. LG: Det lyder dejligt! Mange tak skal du have. 

 



 153 

                  
  



 154 

Bilag 4: Interviewperson 4 
 
Transskription af interview med Niels Ploug  
 

Julie Kroer (JK) 

Line Grastveit (LG) 

Niels Ploug (NP) 

Varighed: 40 min. 

 

1. NP: Jeg hedder Niels Ploug, jeg er direktør for personstatistik i Danmarks Statistik. Jeg er 
uddannet økonom fra Københavns Universitet, og jeg er lige om lidt 59 år… og jeg bor på 
Christianshavn.  

2. JK: Yes, perfekt. Og, det første spørgsmål, eller de første par spørgsmål er lidt på det 
personlige plan, og så går vi videre til noget samfundsfagligt. Så, hvad motiverer dig i dit 
arbejde?  

3. NP: Det der motiverer mig i mit arbejder er at kunne være med at gøre en forskel på nogle 
områder som jeg synes er vigtige. Jeg har altid beskæftiget mig med videnproduktion. Før 
jeg kom til Danmarks Statistik var jeg chef i en forskningsinstitution, og det at producere 
viden i en offentlig institution, som derefter bliver stillet gratis til rådighed for befolkningen 
på områder, det synes jeg er cool. Og det at være med til at tænke, ikke bare hvad det er for 
en viden der er behov for i dag, men især også hvilken viden der er behov for at man skal 
kunne levere om 3, 5 og 10 år, hvad det er nogle kompetencer der skal til, og hvad det er for 
nogle områder vi ved for lidt om, det synes jeg også er super.. interessant.  

4. JK: Dejligt. Og så, hvor mange kasketter har du på i løbet af en dag? Både arbejde og 
privat?  

5. NP: Uha, haha! (griner). Jeg har aldrig tænkt på dét på den måde eller talt om dét på den 
måde. Altså arbejdsmæssigt har jeg jo hele tiden i det her hus den kasket på at jeg er direktør 
for afdelingen. Det er en afdeling med omkring 100 medarbejdere og fire kontorer, så jeg 
dealer dagligt mest med kontorledelserne som består i de to af kontorerne af kontorchefer og 
i de to andre både af kontorchefer og vicekontorchefer, og jeg har sådan seks ledere jeg har 
en løbende dialog med, men jeg har det også med medarbejdere, fordi jeg ikke kan lade 
være med at involvere mig i en række aktiviteter, projekter, tværgående ting, så selvom jeg.. 
jo, altså hele tiden har den der direktørkasket på, ved at det er mig der direktøren hvad det 
indebærer, så deltager jeg sådan set også i møder, hvor der deltager en projektleder som mig 
om at levere, som projektledere nu gør til deres projektermedarbejdere “så skal du levere 
det, på det og det tidspunkt”. Så jeg har sådan set også en slags, en slags medarbejder.. 
kasket på.. så har jeg jo kasketten den anden vej rundt i den forstand at jeg møder op mange 
steder som chef, men jeg måder også hos min chef dagligt, vi bor dør om dør, og har snakke, 
hvor der er det jo klar, der er det ham der er chefen og mig i den forstand der er 
medarbejderen, og skal levere i forhold til nogle af de ting som, som han har… Så har jeg, 
så underviser jeg både på CBS og på Københavns Universitet, og løbet af sådan en uge har 
jeg jo også sådan en “jeg er læreren”-kasket på. Og, bliver løbende interviewet af sådan 
nogle som jer og medierne, så der er jo også sådan ekspert-kasket, der en gang imellem er 
der. Så sidder jeg i nogle råd og udvalg og bestyrelser med de kasketter man nu har dér, og.. 
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og så har jeg selvfølgelig også noget familie, altså når jeg står op om morgenen og laver 
morgenmad til min kone, så, det er jo en anden type kasket jeg så har på dér, og når jeg 
kommer hjem om aftenen, der er den lidt træt kasketten (griner). 

6. LG: (griner) Det lyder til at den godt kunne være træt.  
7. NP: Det kunne godt være ja.  
8. JK: Yes, og.. Hvilke eventuelle udfordringer har du måtte overkomme i forhold til at besidde 

den stilling du sidder i nu? 
9. NP: Altså, puha… Det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg blev leder meget ung, jeg var 32 da jeg 

fik mit første lederjob, og har nok hvis I spørger kone altid været af den opfattelse at jeg 
vidste bedre end de fleste andre, og har aldrig tvivlet på min evne hvad det angår. Så man 
kan sige de udfordringer, som der er, men de tror jeg er i alle mulige typer af 
ledelsesstillinger, det er at der er altid et langt stykke vej fra man får en fremragende idé til 
noget man vil til at man kan realisere den. Og det gælder sådan set både det at få overbevist 
ens omgivelser om at det er en god idé, men også at, hvad der tit er tilfældet selvom det her 
er den offentlige sektor, det er finansieringen. Nye ideér skal der altid arbejdes med for at få 
finansieringsgrundlaget, selvom man synes at de er oplagte og nærmest når man allerførste 
hører om dem skulle folk punge op med et par millioner og komme i gang, så er det jo aldrig 
sådan. Så der er jo altid sådan nogle lange, halvlange seje træk hele tiden. Så det.. Det er 
måske en slags udfordring… Så har jeg skulle arbejde lidt med det der med at der er jo 
nogle klare forventninger til en som leder, også i forhold til ens sådan.. hvad skal vi kalde 
det.. opmærksomhed over for andre mennesker og nærvær… Og det er jeg måske ikke 
særlig god til. Min bedste sparringspartner hvad det angår, det er min kone, og hun siger at 
jeg er rigtig dårlig til det, og det kan jeg sådan set godt genkende. Jeg er.. Jeg fokuserer på 
sagen, og kører derudaf, og hvis der står nogle mennesker ved af som også har behov for at 
jeg får øje på dem og siger: “Du gør det også godt” og så kører vi videre, så er jeg nærmest 
på vej videre før jeg har fået sagt at “du også gør det godt”, og har oplevet at ledelse jo 
handler om se og overbevise mennesker om at yde en ekstra indsats, og det betyder også at 
man skal kunne se dem som, som mennesker. Jeg plejer at forklare mig selv som, hvis jeg 
skal forklare det for mig selv, så lidt som at sige at det er sådan generthed i forhold til at 
skulle blande sig i andre menneskers liv. Men min oplevelse er når man gør det, så er det 
meget få der ikke kan lide det, og dem der ikke kan lide det de er faktisk normalt rigtig gode 
til at sige fra over fra det. Dem der godt kan lide det, de er til gengæld altid lidt mindre gode 
til at sige til i forhold at det lige præcis er dét de også kunne have behov for. Så der er sådan 
noget med den menneskelige side af det, som jeg har skulle tumle noget med.  

10. JK: Hvis vi lige tog op på et generelt niveau, hvad kræver det så ifølge dig at opnår en 
toppost?  

11. NP: Jeg tror det kræver.. en høj grad af vilje, altså at man vil dét og vil noget. Det der med at 
ville være leder for at det et eller andet sted lyder fint “jeg er chef for så og så mange” og 
folk tænker også at så har man magt og indflydelse, og måske har man også en høj løn og alt 
sådan noget. Det skal altså ikke være det drivende, det skal være at man vil nogle ting som 
at være anderledes end dem som på det tidspunkt er dét når man vil, var jeg lige ved at sige, 
i organisationen. Altså man skal have et eller andet projekt.. og det har jeg hele tiden haft, 
sagt til mig selv at “der er projekt om at gøre tingene anderledes, en mere, synes jeg jo, en 
ny, en mere dynamisk, mere udadvendt, den “rigtige måde” så at sige. Så det tror jeg i høj 
grad at det at være chef for at ville være chef det kommer man ikke nogen vegne med, det 
knækker man halsen på. Man skal have sig selv med i det, på den måde.  

12. JK: Ja… Og, hvad gør du sådan for at have, det ved jeg ikke om bevidst, men for at 
have  gennemslagskraft i hverdagen?  
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13. NP: Jeg kommunikerer meget. Jeg er rigtig god til ord, det kan I måske allerede høre, jeg 
kommunikerer meget i forhold.. Jeg har altid i den tid jeg har været chef her, skrevet et 
ugentligt ugebrev til mine medarbejdere hver fredag, hvor jeg skriver et ugebrev som er 
struktureret omkring hvordan min kommende uges aktiviteter. Det er ud fra sådan en devise 
om at jeg kan selv huske for mange år siden hvordan det var at være medarbejder, og hvor 
cheferne, det var sådan nogle som aldrig var der, fordi deres kontor var altid tomt. Nu sidder 
jeg her (banker i bordet), så mit kontor er tomt. Og når de var der, så vidste man ikke hvad 
de lavede. Altså, så derfor skriver jeg et ugeblad, der handler om i forhold til min kalender 
“mandag gør jeg dét”, der sidder jeg med jer, og har faktisk spurgt om input fra mine 
medarbejdere og fået et enkelt, og så forklare hvad det er jeg laver og hvor jeg er henne, er 
meget åben og transparent omkring dét! Og så, mails og andet som jeg får fra mine 
medarbejdere i dagens løb, og det er mange, gør jeg mig umage for at reagere på alle 
sammen, sådan så de alle sammen får et svar. Så færdes jeg meget rundt i, i min afdeling.. 
og.. og gør mig umage for at når jeg har møder med folk så er det mig der går ned til dem, 
sådan at de ikke står på en lang række herude på direktionsgangene for at komme ind til 
mig. Så kommunikation og synlighed er vigtig. Det kan man sige er midler, de mål jeg så 
bruger i form af at slå igennem med det jeg gerne vil, det er at vi har nogle processer for at 
vi laver arbejdsplaner for hvad det er vi gerne vil, og det er jo iterativ process dialog frem og 
tilbage imellem medarbejderne spiller ind og vi der sidder i afdelingsledelsen har nogle bud 
på hvordan og hvorledes vi så synes vi skal reagere på de forslag som.. vi får.  Så jeg vil sige 
kommunikation, synlighed, åbenhed - det er dét jeg gør for at prøve at have 
gennemslagskraft. Og så en gang imellem forveksles gennemslagskraft med sådan en eller 
anden evne til at slå i bordet og sige “kraftedeme, og sådan skal det være”, og det kan jeg 
også godt finde ud af, men det allerbedste er er jo i virkeligheden at du kan go with the flow 
ha (griner), i den forstand at man på en eller anden måde for præget organisationen sådan så, 
at det du får tilbage fra folk, det er jo sådan set det du gerne vil have. Det allerbedste er jo, 
hvis de selv synes at det er fantastisk fremragende ideér de selv har fået, selvom de så måske 
har fået dem indenfor en eller anden ramme som er blevet en del af processen. Så det er dén 
måde jeg prøver at gøre det på.  

14. JK: Dejligt. Og så, hvordan oplever du eventuelt indkludering eller ekskludering i dit 
arvejdsliv mm.? 

15. NP: Mit eget eller?  
16. JK: Ja, dit eget. Det ved jeg ikke om er en ting.  
17. NP: Nej, altså hvad tænker du på? Familielivbalance eller?  
18. JK: Ja, måske den position du sidder i, jeg ved ikke om det gør at du er nogle steder og ikke 

er andre steder, som du måske også kom ind på tidligere?  
19. NP: Altså en del af tricket, det er i hvert ikke sådan en magisk formel for mig, det er at det 

tager sindssygt langt tid. Altså jeg arbejder 10-12 timer hver dag… også i weekenderne, 
ikke måske 10-12 timer, men om morgenen og sådan. Så det fylder rigtig, rigtig meget, og 
derfor er der jo, arbejdslivet er, kommer i mange situationer til at trumfe familielivet og 
selvom når jeg så kommer hjem der en almindelig hverdagsaften, og er med til at lave mad, 
og er med til, nu er der et enkelt barn tilbage, hvis han er barn, han er stor, men hjemme 
stadigvæk og med til at spise, og sådan noget med, men jeg vil nok sige, at hvis I spurgte 
min familie, de vil sige mit nærvær i forhold til dem efter klokken otte, halv ni om aftenen 
er, det er nok, det er nok so so. Altså, hvis jeg nu sætter mig i sofaen sammen med nogle 
andre og ser fjernsyn, så varer det ikke lang tid før jeg falder i søvn. Det har noget med at 
gøre med at jeg står ekstremt tidligt op om morgenen, fordi jeg har nogle meget produktive 
timer der. Der er.. der er klart en pris, kan man sige..som..som jeg også vil tro at ens 
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omgivelser, at enten har de vænnet sig til at det er sådan det er eller også var de nok gået for 
lang tid siden, og heldigvis er min kone blevet gennem-, vi mødte hinanden da vi var et par 
og tyve, så det er lang tid siden, så det har holdt. På trods af dét, og dengang var det ikke 
helt sådan, det er noget der har udviklet sig.  

20. LG: Hvordan har du det med den balance?  
21. NP: Jeg har det godt med den. Jeg synes at den.. at den giver mening for mig, fordi at det jeg 

laver når jeg laver, når jeg laver noget er meningsfyldt… Jeg har det også sådan med den at, 
at på det seneste har min målsætning været at jeg gerne ville arbejde noget mindre, og at jeg 
også begynder nu at, nu har jeg jo sagt at snart bliver 59, og selvom at regeringen og andre 
gerne vil have en til at arbejde lang tid, det havde jeg sådan set også forestillet mig at jeg 
skulle, så begynder jeg at tænke over hvordan skal overgangen være fra det der 70 timers 
arbejdsuge til noget.. til noget andet. Det ved jeg ikke hvordan det skal være. Men, men det 
kan ikke, det skal ikke blive ved med at være sådan, og jeg er også blevet bedre til så at 
holde nogle lange pauser i sommerferien, altså 5-6 uger i sommerhuset, hvor jeg stort set 
ikke forlader sommerhuset og ikke laver andet end at være der, og være sammen med dem 
jeg er sammen med dér.  

22. LG: Ville du havde opnået det du har opnået hvis du ikke havde lagt så mange timer i det? 
23. NP: Det spekulerer jeg faktisk en gang imellem på, om det her er en særlig effektiv måde at 

arbejde på, og det ved jeg ikke om det er. Eller det er det måske ikke. Jeg har kollegaer, det 
er mit indtryk, som møder meget skarpt ind klokken ni, og går hjem klokken en fire, fem 
stykker og jeg ved ikke om de har lige så meget hjem i tasken som jeg har, så måske kunne 
jeg godt have gjort det sådan mere… effektivt. Nu en del af forklaringen på de lange 
arbejdsdage, at hvis jeg tog mit job i Danmarks Statistik kunne jeg nok godt klare dét, eller 
kunne jeg åbenlyst med nogle færre timer. Jeg fører faktisk et meget nøje 
arbejdstidsregnskab, hvor jeg ser hvor mange timer jeg bruger på Danmarks Statistik, og på 
undervisning, og på foredrag, og på at skrive bøger osv. Men for mig er det en eller anden 
helhed, der hænger sammen, og så er det måske også, for mig selv, en selvidentitet som 
handler om at jeg er ham manden der arbejder rigtig mange timer.. og.. virkelig knokler.  

24. JK: Ja. Nu går lidt mere over til det samfundsmæssige, men altså, hvad betyder kvinder i 
ledelse for dig? 

25. NP: Altså kvinder i ledelse… diversitet. Og diversitet i enhver gruppe der skal opnå 
resultater synes jeg er godt. Altså dét.. hvis.. hvis gruppen bliver alt for ensartet og 
ensformigt, så bliver den heller ikke udfordret nok. Så er der ikke nogen der siger, altså der, 
der kan for hurtigt komme en konvention om at vi er sådan en klub af nogen der meget ens 
og ser meget ens på det, vi har samme uddannelsesbaggrund osv. Så diversitet er faktisk for 
mig en vigtig kvalitet. Og det bidrager, givet vi har en ledelse der primært består af mænd, 
hvis det nu primært bestod af kvinder så var det jo en anden historie, men givet dét, så 
betyder flere kvinder i ledelses jo også en større grad af diversitet og forskellige synspunkter 
på de ting som diskuteres.  

26. LG: Og hvad er din umiddelbar opfattelse af hvordan emnet kvinder i topledelse bliver 
debatteret?  

27. NP: Eh… Altså i en dansk sammenhæng.. er det med sådan nogle emner, det er jo pudsigt 
vil jeg sige. Altså i Danmark er der sådan lidt en konvention i retningen af at den slags det 
må naturkræfterne nærmest ordne selv. Der en eller anden naturlig orden og udvikling, og 
hvis den udvikling går langsom, så er det bare fordi at en naturkraft eller gud eller hvad ved 
jeg der har bestemt at sådan skal det være. Og hvis man begynder at anvende instrumenter, 
så bliver det til tvang og ufrihed, så på den måde synes jeg stadig at der er meget sådan en… 
på sin egen måde fordomsfuld debat om det i Danmark. Altså hvis man nu nævner nogle af 



 158 

eksempler der kan blive taget fra Norge, Sverige, Island og andre steder for sikre en større 
kønslighed på arbejdsmarkedet, så kan man i hvert fald hurtigt i en dansk forsamling få 
meget stærke reaktioner. Der nogle i de Danmark, jeg ikke hvor stor en andel, der også vil 
bakke op om den måde man nu har gjort det på i de andre nordiske lande, men der er nok i 
en dansk sammenhæng en større andel som synes at det er sådan noget som vi ikke skal 
bedrive politik på, for det må virksomheder selv finde ude af eller kvinderne selv og 
mændene selv finde du af. Vi lever jo i en fri verden hvor det er voksne mennesker der selv 
træffer deres egne valg. Så hvis der færre kvinder der går i toplederjobs, jamen så er det nok 
fordi de selv har valgt at det skal være sådan, og det behøver man ikke at gøre noget ved. Så 
det er, den danske ligestillingsdebat, i hvert fald sammenlignet med de nordiske lande er 
faktisk mærkelig. Er det min opfattelse.  

28. LG: Ja. Hvilke aspekter bliver så henholdvis inddraget og ikke inddraget i denne her debat?  
29. NP: Altså der er jo aspekter omkring det frie valg bliver inddraget, ikke? Det er kvindernes 

frie valg, og når de nu vælger de karrierer de nu har på arbejdsmarkedet, så må det være 
fordi det er det de gerne vil. Og der kommer et tidspunkt i enhver voksens kvindes liv hvor 
hun træffe beslutninger om hun vil være mor eller direktør.. og så træffer de allerfleste 
morvalget, ikke? Så er der så nogle særlige som vi alle sammen kender navne på og de alle 
sammen i medierne, og de kan lidt begge dele, men de har sikkert også sådan en lidt.. fimset 
mand der går rundt derhjemme og er gymnasielærer, så han tager sig af det. Så han er i 
virkeligheden kvinden i forholdet-agtigt, ikke? Der er sådan de der.. aspekter af det. Og så, 
dermed er der også det der aspekt af at virksomhederne må jo træffe deres egne valg, ikke? 
Og vi må jo gå ud fra, sådan økonomisk teori og alt muligt andet, at virksomhederne har kun 
ens interesse, og det er at træffe de optimale valg, så hvis virksomhederne vil have mænd til 
de her jobs, så var det fordi at det var mændene der var bedst kvalificerede. Og det kan vi jo 
ikke, det skal vi jo ikke gøre noget ved, tænk hvis vi havde en verden hvor vi altid skulle 
vælge den næst bedst kvalificerede til en hvilken som helst stilling, så ville det jo gå ad 
helvede til. Det, det er sådan en del af debatten omkring dét. Så, så hele spørgsmålet 
omkring som jeg netop siger diversitet og samfundsmæssigbalance, hvor kønsligestilling er 
en del af balancepunkterne, hele diskussionen omkring eksempelvis FNs, eller ikke FNs 
fordi det er jo vores allesammens verdensmål, hvor der også er et om kønsligestilling… 
partiers, også de nuværende regeringspartiers fremhævelse af kønsligestilling som en særlig 
dansk værdi, er sådan noget der bliver hevet lidt frem til festlige lejligheder og i situationer, 
hvor det ikke rigtig må gøre ondt og få nogle konsekvenser. Sådan oplever jeg debatten.. og 
ethvert tiltag til at anvende instrumenter i form af kvottering eller alt muligt andet bliver 
afvist uden sådan nærmere undersøgelse, vil jeg sige.  

30. LG: Hvem ser du, hvis du ville kunne nævne nogle navne, som kunne være mest 
fremtrædende i debatten?  

31. NP: Altså der er jo som jeg sagde, der er jo som jeg sagde en gruppe, jeg ved ikke om man 
skal kalde dem feminister, der er en gruppe kvinder.. som… Nina Smith, som jeg kender 
selv, som er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, hun er meget inde omkring kvinders 
karrieremuligheder i det hele taget.. jeg tror ikke hun ville kalde sig feminist. Der er en 
gruppe kvinder.. også hvad skal man kalde, stærke kvinder som ligesom markerer sig i den 
her debat, og måske også bruger, kan bruges selv som eksempel på hele sådan den der 
debat…. og så er der jo en lang række toperhversfolk, både som ledere og som 
organisationsfolk, som i virkeligheden ikke siger ret meget.. altså jeg kan ikke huske 
hvornår jeg har hørt topfolk fra Dansk Industri udtale sig om det her.. tema enten på den 
eller eller den anden måde. Når de ikke siger ret meget, så tror jeg simpelthen at de ikke 
behøver at sige ret meget, fordi tingene er jo som de er. Og det som erhvervslivet og 
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erhvervsorganisationer bl.a. er sat i verden for, det er at forsøge at undgå regulerer som kan 
være generende for virksomhederne, og de er de jo, i hvert fald ikke i en dansk 
sammenhæng, i nærheden af at få på det her område. Der er ikke nogen politisk regulering, 
der er sådan noget CSI hvor man skal rapportere, ifølge årsregnskabsloven, på en punkter, 
og det her omkring kønsligestilling er et af dem, men det er ikke nogen forpligtelse der 
sådan bliver bindende på nogen måde.. for virksomhederne.  

32. LG: Nej… Er der i din optik nogen der bør have mere eller mindre taletid omkring det her 
emne?  

33. NP: Altså jeg synes godt at, at, blandt andet baseret, som jeg nævnte tidligere, på de 
erfaringer med måder at gøre det på, det gælder både om kultur og holdning, som jo er en 
måde at påvirke på, og så kan det jo selvfølgelig være reguleringer, som er en anden, at 
nogle af de her erfaringer der er fra Sverige og Norge for eksempel.. kunne have større 
taletid i Danmark. Hvem der skulle tale omkring de her ting, det ved jeg sku ikke lige. Altså 
det, men sådan hele, det der med at i sammenhæng at få lidt indblik i hvordan det egentlig 
foregår det jeg ville kalde de mere progressive lande på det her område, om ikke er så 
forfærdelig mange.. men det kunne jeg godt tænke mig havde en større vægt i en dansk 
sammenhæng.  

34. LG: Kan jeg få dig til at knytte nogle ord til.. det økonomiske rationale i kvinder i 
topledelse?  

35. NP: Ja, det kan du godt. Altså, der er jo diskussionen af om det er en økonomisk fordel eller 
ulempe eller neutralt, kan man sige, og der findes vel nogle der kan finde på at argumentere 
for at netop det hér, et anderledes syn på nogle medarbejderforhold, produktionsforhold, 
hvad det end måtte være, som kvinder måtte have fordi at de er kvinder, jeg ved ikke om det 
er rigtigt, men at det kunne føre til at virksomhederne kunne, kunne klare sig bedre på 
bundlinjen, på det korte og også på det lidt længere sigt. Altså så vidt jeg ved er der ikke 
rigtig nogen empiri, der bag det, det er nogle, lad os kalde det teser og teorier, som 
argumenterer for at diversitet, det er sådan ud fra en diversitetstankegang, at diversitet er en 
god ting.. ensidighed kan være farlig, lige pludselig så skrifter verden, og så har man 
ligesom ikke nogen repræsenterede i topledelsen, som, som har nogen som helst relation til 
de ting der kommer til at foregår… men, men jeg tror ikke der findes sådan noget hardcore 
bevis på at hverken er godt eller skidt, det er sikkert formodentlig det samme at have en 
kvindelig topleder som at have en mandlig topleder. Bl.a. fordi at der er nogle 
grundlæggende strukturer omkring topledelse i erhvervsvirksomheder, som er relativt 
ensartet. Det handler om at man skal optimere bundlinjen… for aktionærerne. Det skal man 
uanset om man er mand eller kvinde.  

36. LG: Du talte om det her tidliger med at du måske var lidt mere fokuseret på målet i dit 
arbejde, at du ikke var så meget influeret af folks ve og vel, om man så må sige eller 
følelser, har du nogle i dit team som så er gode til det på vegne af dig eller er det noget der 
ikke er nødvendigt eller hvordan ser du det? 

37. NP: Altså den måde jeg prøver at håndtere det på er at i virkeligheden at være omkring det, 
og så også invitere medarbejderne til at byde ind på hvad det er for nogle forhold de synes 
der er vigtige. Jeg har sådan, nogle gange går jeg rundt i kontorerne og taler med 
medarbejderne, vi har nogle seancer hvor vi mødes alle sammen, hvor vi spiser frokost 
sammen og der er nogen der fortæller om deres arbejde og sådan.. Så jeg forsøger egentlig 
at invitere til en åbenhed omkring det, og så har huset som sådan en HR-afdeling som 
arbejder med HR-politikker, medarbejdertrivsel og den slags, og deltager jeg selvfølgelig, 
og min afdeling deltager selvfølgelig i det ligesom resten af huset gør. Det er den måde at vi, 
altså der er ikke nogen bestemt dedikeret der er dedikeret, jeg har klart et par af 
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mine  kontorchefer, mine mandlige kontorchefer, som faktisk er, oplever jeg det i hvert fald 
er rimelig gode til at have øje for den slags, især så selvfølgelig i forhold til deres egne 
medarbejdergruppe, det er den de kender bedst jo. Men der er ikke nogen der specielt 
dedikeret til “hov, nu skal vi også lige huske”, det, det er der ikke.  

38. LG: Jeg kører lige lidt friløb her.  
39. JK: Ja, bare kør. 
40. LG: Du nævne tidligere, da vi talte om debatten, at der var de her kvinder som kører 

hardcore karriere og som måske også kan have børn, og ellers fravælger de dét. Ser du dét 
som en nødvendighed at man vælger det ene eller det andet, eller oplever du at det godt kan 
være en sammenhørighed?  

41. NP: Altså, det kan godt være en samhørighed, men der er jo ikke nogen tvivl om at 
topledelse, især i det private arbejdsliv, ikke bare er ekstremt tidskrævende, nok ikke meget 
mere tidskrævende end end mit job, men også det element af valg, af manglende valgfrihed 
omkring sig i forhold til ens tid. Hvis det er sådan at bestyrelsen beslutter at her i uge 7 skal 
vi lægge en ny strategi, fordi at lokummet brænder og man har pakket bilen med skiboksen 
og er på vej sydpå.. så er der kun en vej, og det er at man må håbe at konen, partneren kan 
køre bilen til Sweitz, fordi så er man nødt til at blive hjemme. Eller hvis det er sådan i juli 
måned, at kontakten med en stor leverandør eller kunde er ved at falde på gulvet, jamen så 
er der ingen tvivl om hvad det er der har prioritet. Så det er lange arbejdsdage og lange tider, 
og for topfolk måske især noget af det som kan være tidsmæssigt og slidende er mange 
rejser. Altså jeg tror sådan nogle topdirektører, hvis de har 100 rejsedage på et år, det er 
sikker meget passende, ikke? Så det er sådan noget med at komme hjem fredag aften eller 
lørdag morgen fra øst eller vest og fløjet i 10-12 timer, og så skulle lige være på. Og så især 
når børnene er små, så er det jo klart et element som gør det svært, uanset om man er mand 
eller kvinde. Så jeg ville have svært ved at forestille mig, medmindre man skulle have sådan 
en au pair ordning og nogle børn der ville blive meget fremmed for over for deres forældre, 
at man ville kunne have et toplederpar, som begge to administrerende direktører i en 
børsnoteret dansk virksomhed. Det har jeg svært ved at se for mig, det kan man nok ikke.  

42. JK: Jeg tænke om vi skulle høre lidt mere om det økonomiske rationale inden vi afsluttede. 
Du berørte det lidt, men egentlig vil bare høre hvad dine tanker er i forhold til kvinder i 
dansk topledelse? Og så ud fra det økonomiske rationale omkring det.  

43. NP: Altså jeg tror ikke der findes, det var det jeg forsøgte at sige i hvert fald, noget håndfast 
bevis for at et økonomisk rationale for, at hvis man fik flere kvinder i dansk topledelse, så 
ville få en bedre samfundsøkonomi eller så ville virksomhederne klare sig bedre eller hvad 
det nu måtte… det, det er ikke der jeg tror at gevinsten er, jeg tror ikke at der er den store 
forskel på de typer af økonomiske beslutninger som mænd og kvinder vil være nødt til at 
træffe i en virksomhed. Dét jeg ville kunne forestille mig i en chefkreds med en større 
kønsspredning, der er en større diversitet i kreativitet og ideérigdom, og det er også at det 
bliver en rarere arbejdsplads være på, der kan være at der er nogle værdier der bliver lagt 
vægt på, som er anderledes i en mere kønssammensat topledelse ned hvis den kun består af 
mænd i fyrre, halvtredserne med blå jakkesæt… Så, så det er mere dét, jeg tror ikke 
økonomi, det må jeg sige det tror jeg ikke på. Og med den viden jeg har som er noget, men 
selvfølgelig ikke helt i bund, så tror jeg ikke der findes noget bevis for at hverken at det går 
skidt for virksomheden, hvis den vælger en kvindelig topleder eller det går godt. Der er ikke 
nogen kønsbias i dét, såvidt jeg ved.  

44. LG: Dejligt, og hvis du vil fortælle os hvilke ord, bare sådan frit fra hjertet, der kommer 
frem når jeg siger kvinder i ledelse, kvinder i topledelse?  
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45. NP: Jamen, så kommer.. så kommer diversitet frem som et af de allervigtigste. Med den 
baggrund jeg har, så kommer samfundsmæssige udfordringer også op, fordi det er en 
samfundsmæssig udfordring at få flere kvinder ind i topledelse. Og så begynder jeg sådan at 
blive praktisk, og derfor tænker jeg også sådan noget sammenspil arbejdsliv familieliv, både 
i forhold til det mere strukturelle, det har vi jo i danske sammenhæng - stort set alle børn er i 
dagsinstitutioner og det er dét mest almindelige, men der er også alt det andet der hører med 
til, fører med til at være forældre, som ikke bare er et spørgsmål om at kunne finde ud af at 
aflevere dem klokken 8- 9-stykker og hente dem en 4- 5-stykker, det er også alle de andre 
ting der kommer uden om dér. Så der er noget der handler om selve virksomheden, som er 
diversiteten, og så er der noget der handler om, handler om hele det praktiske set up 
omkring. Og når jeg siger det sådan, så er det fordi jeg går og spekulerer på den udvikling 
der har været og der ikke har været i dansk sammenhæng, og om det er hele det der 
praktiske set up omkring dét som er forklaringen på i hvert fald sådan som situationen ser ud 
i dag. Og det ved jeg ikke, men jeg har, jeg underviser økonomer på polit-studiet, og ikke at 
jeg underviser dem i det her, men jeg har sådan en seminarforløb om social ulighed, og der 
er engang imellem nogen der skriver om kønsulighed, især om lønforskelle, en enkelt gang 
imellem er der nogen der skriver om ledelsesforskelle, og det, det er sådan nogle 
samfundsorienterede cand,polit-aspiranter dér. De kan godt blive forarget over at der ikke 
gøres mere i kønsligestilling. Og så underviser jeg meget lidt på CBS, kun 8 
undervisningsgange på CBS, i et fag… der hedder arbejdsret og personaleøkonomi, så står 
jeg for personaleøkonomi-delen, og det handler sådan set om lønsdannelse, og det handler 
derfor også om lønforskel mellem mænd og kvinder og karriereforskelle. Og der er, det er 
sådan nogle cand.merc.jur´er, og der er ingen af dem der bliver ophidset over at det ser 
sådan ud i Danmark. Det synes det er sådan helt, mine fornemmelse er, jeg prøver virkelig at 
provokere dem, min fornemmelse er at der mere på den der “nårh ja, men det er jo voksne 
mennesker der træffer fire valg og så ender resultatet jo med at se sådan ud, og sådan er 
dét”. Så der er ligesom to forskellige diskurser, nogen synes at det godt kunne gøres 
anderledes, også med nogle lidt mere håndfast værktøjer end dem vi bruger, og nogen der 
synes at det er fint som det er.  

46. LG: Hvilken en tilhører du selv?  
47. NP: Jeg tilhører den første, jeg synes der skal gøres et eller andet ved det. Altså jeg synes 

man skulle prøve at finde nogle værktøjer, og at hvis man i en periode, jeg ikke hvor lang 
den skal være, skal give nogle nogle fordele frem for nogle andre for at opnå nogle balancer, 
som er ude af balance, så er det helt fint for mig. Jeg kan sagtens se det der med, nu er jeg så 
gammel efterhånden at det nok ikke ske, den dér dag at der stå en eller anden velkvalificeret 
mand, som føler at han er blevet overhalet til chefjobbet af en velkvalificerede kvinde, fordi 
at hun var kvinde… at.. at der er nogen der sådan på det personlige plan kan synes at det er 
urimeligt. Men, men jeg har jo prøvet at være med til at udnævne masser af chefer igennem 
mit liv, så så skarp er valgsituationen jo aldrig. Det mener jeg er et tænkt eksempel. Man 
afvejer nogle bestemte ting man lægger vægt på, og så træffer man et valg. Det tror jeg 
sådan set sagtens man kan gøre, et er ikke noget med at kvinder altid lige er 2 % dårlige end 
mændene, og så vi så lave det om i periode. Så jeg bestemt til dem der siger at vi skal prøve 
at nogle, nogle instrumenter for at prøve at få flere kvinder ind i ledelse, fordi at den slags 
har sådan en selvgenerende effekt, og når der er så mange mænd i ledelse, så er der efter 
min opfattelse også det der element af hvad man kalder old boys network, at man.. det er 
nemmere at udnævne en der ligner én, fordi synes man at kan se for hvad man får, og så 
fortsætter man lidt i den gamle skure.  

48. JK: Hvad er det så for instrumenter du tænker på?  
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49. NP: Dels, dels er det sådan nogle bløde instrumenter om ledelsesmæssigt at have en politik, 
det har vi her i huset hvor vi også har en meget skæv fordeling i chefkredsen, ha´ en politik 
som siger at… over en eller anden nærmere årrække, som ikke er defineret, der vil vi øge 
antallet af kvindelige kontorchefer, for eksempel. Det næste skridt kunne være at lave en 
decideret lidt kvoteordning-agtig-ting. Hos os begynder det med, staten har sådan et 
program der hedder Talent For Ledelse, hvor man kan indstille medarbejder, menige 
medarbejdere, som så kan få sådan et før-leder-forløb, og der har vi, for eksempel alle dem 
vi har sendt af sted på seneste alle sammen stort set været kvinder. Så det har været sådan et 
bevidst valg, og sender så også et signal i organisationen. Det er klart de selv, dem selv 
hedder det vel, og deres kollegaer har selvfølgelige nogle forventninger om at hvis man 
sender nogen til Talent For Ledelse, så er det fordi man mener at de har talent for ledelse, og 
at det på et eller andet tidspunkt have en konsekvens, i den forstand at at de så kan gå hen og 
blive ledere på et eller andet niveau. Så.. så jeg synes at der kan gøres langt mere end der 
bliver, end der bliver gjort. Når der er nogle muligheder, fordi der er nogle ledelser der kan 
træffe nogle valg, sværere er det altså ikke. Og der er også et element af at, det viser 
virkeligheden jo, det IKKE at have have en politik, det IKKE at træffe nogle valg, det jo 
også er et valg, det fører jo også en bestemt, et bestemt resultat.  

50. LG: Ja, så det skal være op til virksomhederne selv at indføre nogle politiker?  
51. NP: Det kunne det være, og så kunne man, nu er der jo allerede sådan noget CSI og mange 

rapporterer på det, de fleste virksomhedern vil sikker sige de har en kønsligestillingspolitik 
og sådan noget, men, men, måske er udfordre dem noget mere på, eller gøre det mere 
transparent om den så omsætte i at kvinder får de chancer som de får. Der er jo, altså, det 
der ér evidens for, det er at der er masser af evidens for at der er rigtig mange veluddannede 
unge piger som følges ad med de fyre som der blevet uddannet sammen med, indtil de så får 
det første barn, og så sker der et fald i deres karriere, målt i form af deres løn, og det fald 
fortsætter så også når de kommer tilbage igen, og når børnene er 3 år, 5 år og 7 år, det er 
nærmest sådan nærmest sådan er parallelforskydning nedad som er der altid, og dét, sådan 
behøver det jo ikke at være altså. Det er jo sådan set et valg fra virksomhedernes side, vil, 
vil jeg sige. Og så er der jo så de der med, at mine CBS-studerende vil sige, “nå ja, men det 
er jo kvinderne der valgt dét, det er jo fint nok, og hvis familien er glade, og alle er glade, og 
børnene er glade, manden er glade, så, så behøver vi jo ikke at gøre noget ved dét”. Det 
synes jeg vi gør.  

52. LG: Ja, fint. Er der noget du har brug for at uddybe eller konkretisere inden vi afslutter?  
53. NP: Næ, det synes jeg ikke.  
54. LG: Nej, og så vil jeg spørge dig om der er noget i interviewet du ikke vil citeres for eller 

lægge navn til?  
55. NP: Nej, det er der ikke.  
56. LG: Det lyder dejligt. Tak, så slukker vi den her.  
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Bilag 5: Interviewperson 5 
 
Transskription af interview med Mette Fjord Sørensen 
 

Julie Kroer (JK) 

Line Grastveit (LG) 

Mette Fjord Sørensen (MS) 

Varighed: 55 min. 

 

1. JK: Hvis vi kan starte med demografi, så navn, alder, uddannelse med mere. 
2. MS: Jamen Jeg hedder Mette Fjord Sørensen, jeg er 39 år gammel endnu, jeg bliver 40 om 

to måneder, jeg er Cand.Sling.Pol fra Aarhus universitet og blev færdig i 2005 eller 6. Og 
min nuværende stilling er at jeg er chef for videregående uddannelse, forskning og 
mangfoldighed og jeg bor i Dyssegård. 

3. Hvad motiverer dig i dit arbejde? 
4. MS: Det er godt nok mange forskellige ting, jeg kan faktisk godt lide at gøre en forskel. Og 

jeg ved godt at det lyder fjollet, for hvor meget gør vi en forskel, men det der med at have et 
forhold eller at have en mission. Og en af de ting som jeg synes er spændende i uddannelse 
og forskning, især, det er jo et eller andet sted at det er det vi skal leve af i Danmark, og jeg 
synes det er et enormt spændende område at være, at have dybt kendskab til. Og så 
motiverer det mig også at vinde. Det kommer jeg ikke udenom, jeg synes det er skide skægt 
at være i en organisation som har nogle muskler hvor vi kan være med til at rykke et politisk 
niveau nogle andre steder hen. Det motiverer mig også. Det at være med til at påvirke en 
dagsorden og flytte både penge og syn på og fokus på området det synes jeg der er skide 
skægt, og så er det et privilegeret job på den måde at der er mega mange interessante 
mennesker i det her område som ved helt vildt meget. Nogle er de vildeste eksperter inden 
for kvantelaserlys eller noget andet som jeg ikke ved noget om, men at vi har adgang til 
nogle af de de klogest hoveder i hele Danmark og man faktisk får lov til at høre og lære 
enormt meget. Det synes jeg også er enormt motiverende og så bliver jeg enormt til den 
politiske. Det er også derfor jeg er vendt tilbage. Jeg havde et intermezzo som Public Affairs 
afdeling i Novo Nordisk i et halve år, og da jeg så blev spurgt om jeg havde lyst til at søge 
denne her stilling så sagde jeg ja, for jeg synes det er enormt sjovt at arbejde med lobbyisme 
og politisk interessevaretagelse. Det er også en driver. 

5. JK: Jeg tænkte: Det her er måske sådan lidt overordnet. Hvis vi trak det lidt ned på et 
arbejdsopgave og hverdagsniveau i forhold til din afdeling og hvad i gør… 

6. MS: Jamen så er det sådan at vi laver, når vi så sidder og nørder med en analyse, det gør vi 
jo engang imellem i forhold til at blive klogere selv, og når det lykkes, når de der tal 
bekræfter ens hypotese, det er meget akademisk, men så at få den ud over rampen og være 
med til at gøre nogle andre kloge, det er også ret sjovt. Så er det også motiverende, hvis vi 
tager det faglige væk og kigger på ledelsen, det der med at man kan se at der er nogle 
medarbejdere som lige pludselig tager et initiativ og løber med en bold selv fordi de har 
fundet en indre motivation, det er også ret motiverende at være en del af og se det. Og så 
tror jeg bare at der er en, og jeg ved ikke hvordan de gør det, men der er en måde i huset, at 
folk faktisk føler at vi går i samme retning, eller hvad man skal sige. Man er og vil huset det 
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bedste og man arbejder faktisk loyalt for det. Og det kan man sige, det gennemsyrer faktisk 
også ret meget ens arbejdsopgaver, også i hverdagen, også de der dage hvor man tænker, 
hvorfor er det ikke bare at det her bliver godkendt og sendt videre ud i systemet. Det er jo 
også et stort hus, men selv det kan være enormt motiverende at man godt kan se at det er der 
en grund til. 

7. JK: Hvor mange kasketter har du på i løbet af en dag, både arbejdsmæssigt og privat? 
8. MS: Vil du uddybe? Jeg er jo både kæreste, mor, medarbejder, chef, kollega. 
9. JL: Alle dem du tænker er med der. 
10. LG: Alle dem du jonglerer.  
11. MS: Jamen, det er jo alt fra at stå op om morgenen og være mor til to piger på 6 og 9 og 

sørge for at de kommer i skole og børnehave, og diskutere med dem om hvorvidt man skal 
have nederdel eller bukser på, hvilket det var i morges. Eller hvorvidt man selv skal bære sin 
taske. Til at komme herind og så lige pludselig skal sidde og diskutere med en medarbejder 
om en analyse og så kan du blive ringet op af en journalist hvor du er ekspert og skal 
forholde dig til en ministers udtalelse. SÅ det er en ret bred hverdag. Den spænder vidt fra at 
man håndtere små irriterende spørgsmål som ens børn kan finde på at stille en, til nogle 
store lidt mere politiske spørgsmål. Men det har jeg aldrig tænkt over. Jeg tror ikke jeg 
skelner så meget mellem, jeg er ikke, jeg har ikke professionelle Mette og private Mette, jeg 
er ret tit den samme. Jeg har heller ikke noget imod at mine medarbejdere ved, kender mine 
børns navne og ved hvad jeg har lavet med dem i weekenden, eller hvad mig og min mand 
skal. Jeg er ikke særlig privat, for jeg synes at man spenderer så meget tid på en 
arbejdsplads, og man er et hold og et team så går det meget lettere hvis man, uanset om man 
er medarbejder eller kollega eller chef, kan sige, prøv lige og hør; jeg har haft det værste 
morgen i evigheder, så nu sidder jeg her og er lidt sur. Men hvis man ikke kan.. Man kan 
ikke være 100% hele tiden, så derfor bliver man nødt til at sige når noget går rigtig godt, 
men også hvis der er noget der er, det bare har været en træls morgen, så ja, en del kasketter. 

12. JK: Hvilke tilhørsforhold indgår du i, i din dagligdag? 
13. MS: Altså sådan, åh igen? 
14. JK: Ja, sociale sammenhænge med mere, ikke. altså. 
15.  MS: Altså sociale sammenhænge, der er jeg jo sådan lidt mere.. jeg har selvfølgelig nogle 

sociale relationer på min arbejdsplads med andre chef-kollegaer, hvor jeg før har… Jeg vil 
sige at jeg er blevet overrasket over meget man nogle gange også har behov for det, for der 
er nogle ting som også er rare at vende med nogle i en uformel sammenhæng.. det skal jo 
siges at det her er min første leder lederstilling hvor det er sådan at jeg har fået et juridisk 
medarbejderansvar, hvor jeg før har haft et fagligt ansvar. Nu skal jeg så også håndtere de 
andre ting og derfor er det mange gange rart i sociale sammenhænge, som stadigvæk har en 
eller anden professionel kontekst… Og så må jeg bare indrømme, at med et job her og to 
børn og et meget aktivt sportsliv, så har jeg ikke.. Så ser jeg ikke mine venner i hverdagen, 
altså det er begrænset til weekender og andre lejligheder, så er det en sms eller en 
telefonopringning men i hverdagene er det meget begrænset.  

16. JK: Så den sparring kan også udgøre et socialt liv? 
17. MS: Jo jo præcist, man kan sige det der med at man også begynder at få venner på sin 

arbejdsplads fordi det er dem man ser mere end man måske ser sine gamle venner, ikke det 
er lettere at forholde sig til hinandens virkelighed når man er en del af det. Min ældste 
veninde... [...]  

18. JK: hvad kræver det ifølge dig at opnå en toppost i en virksomhed? Nu sagde du at det var 
din første chefstilling. 
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19. MS: Jeg tror.. det er jo svært at generalisere.. Som kvinde tror jeg faktisk det kræver at man 
har en relation til ens partner, at man deler rigtig meget ligeligt og man har en forståelse for 
det og man også, og også.. Ej, nu er det meget generaliserende, men jeg kan sige det ud fra 
mig selv. At man også husker engang imellem at man ikke er supermand, man er ikke 
wonder woman, man kan ikke alt. Du kan ikke både være den perfekte mor i klassen og 
komme med friskbagte boller når der er morgenmad, samtidig med du kører et karrierejob, 
og din mand også gør det. Hvis det er det du har som din ambition så bliver du nødt til at 
finde ud af.. altså det kan du ikke. Det kan du ikke nå. Så det er noget med at sige det er 
faktisk ok at møde op med kanelgifler man har købt nede ved bageren, eller et eller andet 
andet, uden at det gå ud over børnene. Så kræver det at du har dine prioriteter i orden og at 
du har en samtale med den pågældende mand, kone eller hvad man nu har, altså, og finde ud 
af hvem der tager hvad, og det er et logistik-helvede og man sidder søndag aften og deler 
kalender ud og siger hvem henter og bringer, når man har børn. Det tror jeg bare man skal 
have med i baghovedet, at der er.. Og så er der noget der går tabt. Og noget af det der går 
tabt er måske, at der er ikke så meget tid til at sidde fredag eftermiddag og drikke et glas vin 
med sine veninder på en fortovscafé, selvom det ville være skønt at kunne gøre det, men det 
begrænser man så. Og så når ungerne begynder at blive lidt større så får man det liv igen. 
Men der er lige en periode hvor man ikke gør det, og det tror jeg bare man skal acceptere. 
Og hvis man ikke kan det, så er det i hvert fald svært. Og så kræver det at man er to, at man 
er et hold og nogle bedsteforældre som også kan tage en tørn når der er meget om ørerne, 
ikke? 

20. JK: Hvad kræver det fortsat af dig, nu og her? Nu har du opnået topposten. 
21. MS: Ej, det er jo ikke topposten, man kan sige at hvis jeg skulle længere op i graderne ville 

jeg skulle trække, også i højrer grad, på mine forældre og måske også prioritere anderledes, 
stadigvæk, og så sige at man ikke kan nå alt, jeg har jo immervæk kun syv konsulenter som 
jeg har ansvaret for, som jeg er chef for og så 5 studenter og 2 sekretærer, så det er stadig 
relativt lille hold, i forhold til hvad der er andre der sidder med, men jeg tror at meget af det 
er den samme medicin. Det er et eller andet sted at man skal simpelthen være villig til at [...] 
det er nødvendigvis ikke den bedste måde vi har valgt at gøre det på, for min mand og jeg 
har begge to et karrierejob, så det er jo det der med at vi er 80%, der er ikke nogen af os der 
kører 100%, og hvis vi havde truffet det valg havde han sikkert fløjet afsted og var blevet 
partner et eller andet sted allerede. Eller også var jeg. Nu er vi begge to på et fint niveau, 
men jeg tror også det at vi har haft en aftale om at vi begge to vil være hjemme og tilstede 
og vi vil også have et liv ved siden af vores arbejde. Jeg tror at hvis jeg skulle være gået 
efter at være blevet vanvittig høj direktør eller departementschef eller et eller andet andet 
hvad der sikkert er nogle andre der ville være super meget bedre til. Jamen, så tror jeg også 
at så havde det krævet at jeg havde prioriteret min familie mindre, og det har jeg ikke lyst 
til. 

22. JK: Yes. Hvilke eventuelle udfordringer har du måtte overkomme for at nå hertil hvor du er 
nu? 

23. MS: Jamen, heldigvis synes jeg faktisk ikke jeg er gået glip af meget. Af en eller anden 
årsag tror jeg faktisk jeg har været heldig, men man kan jo også… Det har nok også været et 
spørgsmål om at jeg er rimelig benhård i forhold til at sige nej. Hvis jeg sagde ja til alle de 
arrangementer og aftenmøder jeg var inviteret til, så ville jeg aldrig være hjemme. Og det 
gider jeg ikke, altså, så jeg er rimelig benhård. Og så siger jeg, jamen er der nogle af mine 
medarbejdere som er lige så stor ekspert som jeg er, så skal de gøre det. Hvis de har lyst, og 
det har de heldigvis. Men altså… Det er jo lidt det der med at man kan godt sidde en søndag 
aften og man tænder sin computer der kvart over otte og man godt ved at der så lige er 4 kilo 
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vasketøj der skal lægges sammen, at man så tænker; Hold kæft jeg har ikke et liv, altså. De 
er der, og det tror jeg man skal indstille sig på og jeg kan også godt blive enormt frustreret 
når jeg taler med min niece som læser nu, og hun sidder og brokker sig over at hun er 
stresset, og jeg så sidder og tænker; altså undskyld, prøv lige og hør, du.. Ja, jeg ved det 
godt, sådan havde det da man var studerende. Sådan havde jeg det selv, men den der hvor 
man godt kan tænke; jamen, er vi enige om at du skal stå op selv, du skal gå til eksamen og 
du skal gå til undervisning. Og ja, så har du et studiearbejde ved siden af og jo, det kan godt 
være svært at få SU’en til at løbe rundt. Men den der hvor man så tænker “Hvad har du så 
helt seriøst at være presset over, ikke?”. Men det er jo det der med at man bliver nødt til at 
relatere sig til. Alle måler med sin egen lineal. Og jeg er da sikker på, at hvis man kigger på 
en administrerende direktør som også ville kigge på mig og sige “hvad fanden, hvorfor føler 
du dig presset? Jeg har 100 eller 300 medarbejdere jeg skal holde øje med, og en bundlinje 
og alt muligt andet, så jeg, Jeg tror man bliver nødt til at se det i perspektiv, at alle måler 
med sin egen lineal, og hvis man glemmer det i den sammenhæng så er det måske lige 
præcis at filmen knækker. Og så tror jeg det kræver at man kender sig selv. Jeg kan godt 
mærke når jeg begynder at blive presset. Og det bedste jeg kan gøre er at løbe en lang lang 
tur hvor jeg ikke kan tænke på arbejde eller et eller andet andet. Gøre et eller andet så jeg 
kan slå min hjerne fra. svømme eller et eller andet andet. Og der er forskellig veje til 
hvordan man finder… stresser af. Mit er så blevet motion og det hjælper. 

24. JK: Det lyder dejligt 
25. MS: Det tog også noget tid at komme dertil vil jeg sige. 
26. JK: Men nu fandt du det. Hvad hedder det? hmm. Hvad gør du eventuelt bevidst for at have 

gennemslagskraft i hverdagen? 
27. MS: Jamen, det er at jeg en gang imellem markerer mig. Man kan sige, at jeg står også i en 

situation hvor det er sådan at jeg har et, jeg har virkelig et fedt team, ikke? Men jeg er jo 
også ny leder på den måde, at de havde den samme chef som havde været herinde i 18 år, 
Charlotte Rønholt som stoppede sidste år, og jeg landede så i juni. Og faktisk, mange af 
mine medarbejdere er jo ældre eller samme alder som mig, og det har også en betydning, 
fordi det er også den der med at man har været vant til at have en chef som har haft stor 
pondus både eksternt og internt i det her hus, og når man så lige pludselig skifter, så betyder 
det også at der er en kulturændring, og det kan man så sige at det er jo noget af det som vi 
arbejder på. Jeg prøver, altså det har Charlotte sikkert også været, men jeg er meget 
inddragende i forhold til at jeg kan bedre lide at tage dem med på råd og have en dialog med 
dem, men på en eller andet tidspunkt trækker jeg også en streg i sandet og siger; “nu er det 
nu vi skal træffe et valg”. “Vi kan ikke blive ved med at sidde og diskutere eller sidde i 
rundkreds”. Så min gennemslagskraft er nok mest.. Og så hvis der er en der kommer og 
siger: “jeg har brug for du handler på det her nu”. Eller jeg selv kan se at nu skal jeg træffe 
et valg. Jamen, så gør jeg det. Og jeg er heller ikke bleg for at en gang imellem, at der er en 
konflikt, jeg er ikke konfliktsky, men jeg vågner heller ikke om morgenen og tænker hvem 
skal jeg slå i dag. Det er der nogen der gør, men det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt. Jeg er.. 
. Min gennemslagskraft må være at jeg i hverdagen er god til at sige, jamen nu går vi den vej 
og det er fordi det giver mest mening i den her situation. Hvad kan vi få igennem eller hvad 
kan vi ikke få igennem. Vi skal jo både navigere internt i forhold til et stort hus og en 
direktion herinde, men vi skal jo også navigere eksternt og så sige; er der nogen grund til at 
vi går igang med at påvirke en politisk beslutning som ikke har nogen gang på denne jord, 
som vi aldrig ville få ændret, så skal vi bruge vores krudt der? Så det handler også om at 
kigge på ressourcerne. Så gennemslagskraften bliver den der med, jeg tror ikke det er noget 
jeg bevidst tænker over, men det er i høj grad det der med, engang imellem turde sige, 
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jamen jeg træffer det valg og det her prioriterer vi ikke. Og det er der nogen der sikkert 
engang imellem synes er skide irriterende, fordi de synes det var det fedeste projekt i hele 
verden, men hvis det ikke er gangbart bliver man nødt til at trække stikket, og så er det et 
spørgsmål om at stå på mål for ens medarbejdere. De skal vide at jeg har deres ryg. Uanset 
om det er dem der laver verdens største fejl, så er det mit ansvar hvis de laver en fejl, og det 
er mig der skal tage skylden for dem. Og jeg kan ikke lide at man kører det man kalder en 
nul fejls politik, det duer ikke, alle laver fejl, det gør jeg også selv, og man skal, uanset om 
man er medarbejder eller chef, så skal man kunne sige undskyld. Også hvis man kommer til 
at træde nogen af ens medarbejdere over tæerne. Det tror jeg altså også er vigtigt. Og det gør 
måske også at man har en bedre grad af tillid og loyalitet med hinanden. 

28. JK: Hvordan oplever du eventuel inkludering eller ekskludering i dit arbejdsliv? 
29. MS: (Tænkepause) Inkludering, altså… Jeg tror, at det jeg nogle gange, og det er ikke fordi 

at det er noget jeg går og tænker over eller sådan bliver ramt af, men når man sidder med 
mangfoldighedsområdet, så bliver man måske mere opmærksom på det. Øøøøh, og jeg har 
aldrig sådan tænkt på det særlig meget før, det der med at man er kvinde og man er ung. 
Men det har rent faktisk en betydning, og jeg kan godt mærke at nogen gange så er der ældre 
herrer, det tør jeg vist godt at sige, det er sådan midt 50 og op efter, der har en tendens til at 
lægge hovedet lidt på skrå og kigge på en lidt som om man er en golden retriver, men der er 
lidt en tendens til det og der kan man godt føle sig ekskluderet, fordi det er sådan lidt, at ens 
køn og alder faktisk har en betydning for om man bliver hørt eller ej, øøøøhh. Og det kræver 
jo nok engang imellem at man har, ikke rundsave på albuerne, men man skal altså ikke være 
bange for at tage ordet. Hvis, ej det lyder også rigtig træls, men hvis du er en lidt introvert, 
stille kvinde så tror jeg det er sværere at få banket i bordet i nogle af de sammenhænge, for 
der er, privat er stadig en mandsdomineret verden og der er en tendens til, at hvis man også 
råber lidt for højt som kvinde så opfattes man hurtigt som en der er lidt skinger. Så der er en 
anden balancegang, og det tror jeg ikke at jeg har tænkt på så meget før, mit køn har en 
betydning der. Det er jeg blevet mere opmærksom på, men det skal da slet ikke være nogen 
hemmelighed at, altså, nogle gange har ens køn jo også en fordel. Fordi man sidder i en 
mandsdomineret verden, så kan det også have en betydning at man lettere bliver hørt fordi 
de tænker “Gud, det må vi også lige, eller tage hensyn til, ikke?” Men jeg kan godt føle mig 
ekskluderes i de sammenhænge hvor det er sådan at det er, hvor det er meget mandetungt, 
og hvor det måske også er den der med at det kan godt være sådan en ældre herre som er i 
slutningen af deres, eller ikke slutningen af deres karriere, men i hvert fald tæt på, ikke. Som 
måske en gang imellem sådan lidt hovedrystende. Og det tænker jeg at det er lidt den samme 
opfattelse som man havde da man var studerende, og der kunne det godt være at man sad 
oppe hos en professor som slet ikke kunne forstå ens perspektiv. Den kan man stadigvæk 
godt lidt opleve synes jeg. Inkludering i mit arbejdsliv? Det ved jeg ikke helt. Altså det 
hjælper jo at have sådan en organisation som DI i ryggen, det kommer man ikke udenom 
altså, der bliver bare åbnet nogle flere døre. Og man bliver lyttet til. Og det er også noget 
som man virkelig virkelig skal have respekt for. Også i mit arbejdsliv. Det skal virkelig man 
virkelig tænke over, at når man siger noget så bliver man faktisk hørt. Derfor skal man ikke 
spille sit kort hver eneste gang. For der er en power bag at man kan smide det kort i en 
forsamling, så det er også, hvornår skal man bruge sine muskler og hvornår skal man bare 
lade tingene gå sin gang. Og det er måske mest det med inkluderet, hvis det giver mening? 

30. JK: Jo, jo. Hvornår spiller du så det kort, eller bruger de muskler? 
31. MS: Det gør vi for eksempel med omprioriteringsbidraget som vi heller ikke synes er en god 

ide herinde, og der er da igen tvivl om at det, politisk set ville regeringen sikkert synes at det 
var meget rarere at vi bare holdt vores mund, og at man lod alle andre råbe om at 
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omprioriteringsbidraget er noget rod, men det gør vi ikke. Der bruger vi kortet, men det er jo 
også en del af vores interessevaretagelse, fordi vores egne medlemsvirksomheder netop også 
siger; vi lever af kloge hoveder og kloge hænder [...] 

32. LG: Du sagde at du ikke havde været opmærksom på køn og forskellen på det tidligere? 
33. MS: Jamen, det ikke i samme grad, jeg var det måske lidt, jeg har også siddet i Dansk 

Erhverv, men der havde jeg ikke på samme måde personaleansvar. Der tror jeg måske også 
jeg var opmærksom på det, men ikke på samme måde, ikke som nu. Og jeg tror det er mest 
det, at fordi jeg nu stifter bekendtskab med de tal der nu engang er på ledere, kvinder og 
CEO’s og hvordan den skelner mellem, altså der er jo ikke vanvittigt mange der er CEO’s af 
kvinder, og heller ikke på mellemlederposter. Jeg tror at jeg er blevet mere opmærksom på 
at der er et eller andet. Og om det er os selv, altså os kvinder, der tager de sidste 4 skridt, det 
ved jeg ikke. Det tror jeg er et meget differentieret billede, men jeg er blevet opmærksom på 
nu at mit køn spiller en rolle, og det har jeg faktisk aldrig tænkt på tidligere, altså ikke i 
samme omfang, og jeg er opmærksom på det i de sammenhænge… ej, det lyder virkelig 
som om jeg er gået helt tilbage i stenalderen, men jeg er faktisk opmærksom på det i forhold 
til min påklædning. Jeg er faktisk opmærksom på hvad er det for noget tøj jeg tager på, hvad 
er det jeg signalerer. Jeg gider ikke gå i jakkesæt for at være maskulin eller noget, men jeg 
tænker over; i hvilke sammenhænge har jeg hvad på, i forhold til hvad er det jeg gerne vil 
signalere. Jeg vil gerne stadig have lov til at være feminin og klæde mig feminint, men jeg 
tænker over det på en anden måde, og det har jeg aldrig gjort, og det er først noget jeg er 
blevet opmærksom på, jamen hvad jeg signalerer hvis jeg skal til et møde hvor jeg godt ved 
at der stort set kun er mænd og jeg så møder op i en kjole med mønster og alt muligt andet, 
hvad jeg også gør nogle gange, ikke. Så tager man rummet på en anden måde, og jeg har 
aldrig tænkt over det før, at det har jo en betydning om jeg er grå sort som jeg er i dag, og 
lidt mere stille og rolig, fordi jeg ikke har så mange eksterne møder i dag, eller om jeg godt 
ved at i dag står jeg på en scene, og hvad vil jeg så signalisere. Vil jeg signalere at jeg står 
ved min femininitet og min kvindelighed, eller vil jeg være en af soldaterne i jakkesæt. Og 
det er meget sjovt, for jeg har haft en diskussion med en mandlig kollega der arbejder et 
andet sted, men han sagde; må jeg godt sige til en kvinde “ej, hvor er du pæn i dag eller 
wauw hvor ser du godt ud”, eller vil du tage det som noget negativt. Hvor jeg så siger; det 
ved jeg ikke - det har jeg aldrig tænkt over, men jeg ville da aldrig.. han sagde og jeg ville 
tænke over det hvis du sagde det til mig “Næh”, og det er nok forskellen, han kan ikke 
signalere noget, ja han kan tage et andet slips på, og så kan han signalere sin personlighed 
via sit slips, men der har vi måske et bredere spekter. Men det kræver at du tænker over det. 
At du har bare, du sender bare nogle andre signaler. Hvis jeg møder op til en konference 
hvor der stort set kun er mænd i en stram kjole med masser af mønster, det tiltrækker bare 
mere opmærksomhed end hvis jeg møder op i en kedelig hvid skjorte og en pæn nederdel. 
Altså det har en betydning og det tror jeg... Det er jeg blevet mere opmærksom på end jeg 
var tidligere, at det man signalerer ud af til har faktisk også en betydning i forhold til 
hvordan folk ser en og hører en og lytter. Det var lidt en aha-oplevelse, på godt og ondt fordi 
man kan jo bruge det, men hvis man en fortravlet morgen tænker “jamen, jeg tager bare lige 
det der”, ikke fordi at jeg normalt står og bruger timevis på at gennemgå hvilket tøj, men jeg 
tænker over det når jeg har de der eksterne elementer, hvor jeg sidder i en situation hvor jeg 
godt ved at nu sidder der to eller tre ministre eller et eller andet, så tænker jeg faktisk i 
højere grad over det. 

34. LG: Ja, så det er din stilling der har været med til.. 
35. MS: Ja, det er det. Og jeg tror faktisk at det er det der med at sidde med 

mangfoldighedsområdet, for lige pludselig begynder man at være opmærksom på hvor 



 169 

mange aspekter der faktisk ligger i især kvinder i ledelse, ikke? At der er sgu stadigvæk et 
stykke vej. Vi er stadigvæk kun en tredjedel i det private, der er fuldtidsansatte, det ville 
være rigtig godt at få nogle flere med over og dem der så er, det er jo ikke fordi de skal 
sparke SÅ mange døre ned, men der er en tendens til at der bliver lagt mere mærke til de 
kvindelige ledere der er i det private, fordi der ikke er så mange af dem. 

36. JK: Hvad betyder emnet kvinder i ledelse for dig? 
37. MS: Altså privat og personligt synes jeg jo at det er et mega fedt område, og jeg havde jo 

ikke særlig meget kendskab til det, for jeg har ikke haft beskæftiget mig med mangfoldighed 
inden, jeg synes det er fedt og nu her den 8. marts kvindernes internationale kampdag, der er 
DI medsponsor til eventet ovre på VEGA, det har vi aldrig været før. Og det er noget af det 
hvor jeg får sindssygt meget energi, også rent arbejdsmæssigt, fordi jeg synes det er et super 
spændende emne. Det er også et minefyldt emne fordi, for hold op hvor skal man bevæge 
sig forsigtigt, for enten får du rigtig mange modstandere fordi du kommer til at formulere 
dig for uelegant eller for generaliserende, men du kan også.. og så får du venner på den 
forkerte side, so to speak, men omvendt kan man så sige at det er et område hvor debatten 
nogen gange er lidt faktaresistent, og jeg kan sindssygt godt lide tal og jeg kan godt lide 
fakta, og jeg vil hellere danne min holdning på baggrund af det og når jeg sidder og kigger 
på at der er ⅓ af kvinder i den private sektor der er fuldtidsansatte og ⅔ i den offentlige, så 
tænker jeg; Hmm så går vi godt nok glip af noget talent her ovre i den private del. Og det 
synes jeg jo er et spændende faktum. Og når man så ser op på, jamen hvordan ser 
ledelseslagene ud, nej så rykker det ikke nok, og nej der skal ske et eller andet, og vil bliver 
nødt til det, men det kræver også at vi kan fiske nogle af de der kvinder som automatisk går 
over mod den offentlige sektor. Når vi så går længere ned og kigger på deres 
uddannelsesvalg, så har det også en betydning, men jo jeg tror at privat så har det en 
betydning for mig, for et eller andet sted så er jeg jo feminist. Ikke på den gamle måde og 
heller ikke på den nye måde, griner, men jeg er jo feminist på den måde at jeg mener at 
kvinder og mænd har lige rettigheder og skal have lige muligheder og privilegier, og jeg 
synes godt man kan se at sådan er verden bare ikke, og jeg er sikker på at min datters 
klasselærer synes jeg er mega irriterende når jeg skriver “Hvorfor skal drengene lære 
pigerne at spille fodbold? - hvad skal pigerne så lære drengene?”. Fordi det har faktisk en 
betydning allerede fra den aldersgruppe, at de begynder et eller andet sted at se det... [...) Så 
hele mangfoldighedsområdet er et område som jeg synes er skide spændende, ikke kun 
emnet kvinder i ledelse i Danmark, men generelt den der med at sige, okay, det er jo helt 
skørt at vi nogle gange er så håbløst bagud og det går jo faktisk ok i Danmark, ikke? Men 
det kunne også bare gå lidt bedre, det er der ingen tvivl om. Og det er jo ikke, det bliver ret 
hurtigt “hvis skyld er det?”. Er det virksomhedernes skyld eller er det kvindernes skyld? 
Nej, det er ikke nogens skyld det er et samfundsansvar, altså. Og det handler om at, der sker 
der er et eller andet, der er et eller andet knæk, men så længe vi ikke ved hvad, så bliver 
virksomhederne nødt til at tage et eller andet ansvar og det synes jeg er rigtig fedt, at i en 
erhvervsorganisation, at kunne få lov til at sige til vores egne.. Altså f.eks. hele den her 
barsels-debat med at, altså kvinder tager jo stort set hele barslen og det er også fordi at 
mange af dem gerne vil det, men når man kigger på dem der har en lang og videregående 
uddannelse så er der faktisk heldigvis en tendens til at mændene i højere grad gør det, men 
hvis mændene ikke bliver opfordret til det, så får man de der “ nå, men så går det ud over 
min karriere” Hvor man sidder og tænker, jamen sjovt nok så gør det også det for din 
partner som er gravid, hun bliver jo også ramt, ikke? Men det har de bare aldrig skulle 
forholde sig til, på en eller anden måde, og nu er det ligesom de skal forholde sig til det, 
men hele barsels-debatten har vi faktisk fået rykket meget herinde, og så fået sagt at vi 
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opfordrer nu vores egne medlemsfirmaer til at sige, at når ens mandlige medarbejdere 
kommer og siger “Jeg skal være far” så husker man at sige “tillykke, husk du også kan tage 
orlov, for der er faktisk 32 uger der kan deles” og det, altså for mig var det bare en af de der 
hvor jeg bare gik hjem med armene over hovedet, for jeg synes det var så fedt at vi turde 
sige det højt. For der er sådan lidt en berøringsangst, ikke nødvendigvis her, men der er en 
berøringsangst i forhold til at sige, hvad er det man godt kan tillade sig at sige. Og i stedet 
for bare at sige, så kom EU så med deres øremærket barsel, og fred være med det, det må vi 
så få det bedste ud af, men der er en eller anden tendens til at enten er man for eller imod, 
det hele er meget sort/hvidt på det der kvinder i ledelsesområde og det er sgu bare lidt mere 
nuanceret, og det mener jeg også er med i debatten. Derfor er det sjovt at beskæftige sig 
med. Selvom man godt kan blive sådan lidt gammel-feministisk og have lyst til at brænde 
sin bh og sige fuck hele verden. Det gør jeg altså ikke, men det kan man godt engang 
imellem når man kigger på tallene og tænker “ej, der sidder også bare nogle gamle gubber et 
eller andet sted”. Men jeg har ikke oplevet nogen endnu, når vi taler med ledere om det her 
med kvinder i ledelse, jeg bliver faktisk mere begejstret når jeg taler med Grunfoss som er 
gået i gang med et mentorprogram, fordi de er opmærksom på at den har været skævvredet 
fordi man altid forfremmer dem der ligner sig selv, og hvem var det det ligner sig selv, 
jamen det var også den hvide midaldrende mand, altså, der var ingeniør. Og derfor overså de 
bare de andre talenter og derfor.. Og det er jeg lige blevet opmærksom på, nu kører de et 
mentorprogram hvor de får nudget deres kvinder frem i højere grad og skubbet til dem. Jeg 
bliver enormt begejstret når jeg taler med sådan en som Marianne Dahl fra MIcrosoft som 
siger, jamen hun tvangs-forfremmer kvinder og går ind og kigger på dem og siger jeg tror du 
gør dig som en skide god leder, og så sidder de og siger nej det ka ikke hænge sammen med 
mit privatliv og med mine børn og min mand, men så gider hun: så kører vi et halvt år og 
hvis du ikke kan få det til at hænge sammen, så står din gamle stilling åben til dig, så finder 
vi en løsning. Og så finder de der kvinder ud af at “hey, jeg kan faktisk godt få det til at 
hænge sammen, og det betyder ikke at jeg går glip af mine børns gymnastikopvisning eller 
jeg ikke kan tage med til fodboldtræning eller være hjemme og putte”. Det betyder så at man 
engang imellem springer over hvor gærdet er lavest, og så melder man sig til at tage kaffe 
med til skolemøderne og ikke hjemmebagt firelags kage med fondant, altså. SÅ det er jo 
det... Og det gør også at det bliver et skide fedt område at arbejde for, for man bliver faktisk, 
man får nogle af de eksempler som man ellers ikke får fordi debatten bliver meget sort/hvid. 

38. LG: Ja, vi er lidt inde på det allerede, men hvad er din umiddelbare opfattelse af hvordan 
kvinder i topledelse bliver debatteret? 

39. MS: Jamen, den bliver sgu lidt faktaresistent altså. Der er en tendens til at vi graver os ned i 
nogle grøfter. Og det er faktisk noget af det som vi har sat os for herinde og prøve at gøre 
mere ud af. Altså DI har jo været meget, hvad skal man sige, det er jo ikke fordi vi har været 
bagudskuende, men det har måske... Vi har været mere defensive, vi har svaret når vi er 
blevet spurgt. Vi har ikke haft en offensiv strategi på, jamen hvordan debatterer vi kvinder i 
ledelse, og den synes, der rykkede vi lidt allerede for halvandet år siden med, da Charlotte 
stadig sad her, og der fik vi rykket lidt mere nu, og har faktisk lavet 8 gode råd til vores egne 
medlemmer: Hvordan får I flere kvinder i ledelse, hvad er Best Practice? Lav en shortlist 
over de kvinder der kunne være i spil. Bed de der rekrutteringsbureauer om at der skal være 
to kvinder tilbage når der skal rekrutteres til en lederstilling, så skal der være to kvinder 
med. De findes, det er bare et spørgsmål om at man skal presse de der rekrutteringsbureauer 
lidt. Lave det til en ledelsesstrategi, sæt måltal på, altså alle de her 8 gode råd. Og det vil 
sige, det har også en betydning i forhold til debatten men der bliver lidt engang imellem lidt 
betonfeminisme i den når man skal debattere med nogle af forskerne ude på CBS, altså 
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Sarah Louise Muhr synes jeg faktisk er relativ fornuftig, der kan man også have en dialog, 
men der er også nogen hvor det bare bliver helt.. Altså du kan nærmest stå med en 
dunhammer og så bliver det stadig ikke.. Står der med korslagte arme og, du er også dum 
fordi, du repræsenterer virksomhederne og så er det pludselig jeres skyld det hele og så er 
der lang vej ind. Og det irriterer mig, det synes jeg er enormt ærgerligt fordi vi.. Det er jo det 
der med at finde fælles løsninger, men inden det skal man også blive enige om hvad 
udfordringerne er og i stedet for at skyde skylden på hinanden, hvad der er en tendens til, og 
jeg vil også sige at jeg tror også der har været en lidt forstokket holdning her, engang 
imellem, hvor det er... Jeg kan godt mærke det engang imellem hvor den kommer; jamen, 
det er også kvinderne der vælger de forkerte uddannelser… Argh, altså... Jamen de vælger at 
arbejde i det offentlige fordi det er meget lettere... Ej, det er sgu ikke meget lettere, hvis du 
er kontorchef eller afdelingschef i det offentlige har du sikkert lige så meget arbejde som jeg 
har, hvis ikk mere nogle gange + du har en minister du skal forholde dig til og der er det jo 
på et splitsekund du skal forholde dig til det. Der har jeg måske lidt mere fred, jeg har ikke 
på samme måde en minister jeg skal forholde mig til, men nogle af de der fordomme lever 
altså i bedste velgående, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, for der er en tendens til at man 
kommer til at ligge i en skyttegrav og skyde på hinanden i stedet for, konstruktivt at sige, 
hvordan finder vi ud af det Jeg synes at det er enormt positivt at CBS der den 8. marts laver 
det der gender lab, det synes jeg er skide godt tiltag hvor man siger, nu prøver vi sådan ud 
fra nogle designmetoder at sige “jamen, det er det her der er casen, hvad gør vi så?” Det er 
ikke sikkert at alle løsninger de kommer frem til at vi vil tage imod dem med kyshånd, men 
bare det der med at man tager en dialog, og man siger nu tager vi en.. Vi prøver at mødes på 
midten fordi vi synes det er et problem, og hvad gør vi så. Det synes jeg er ret interessant, 
men debatten er stadig faktaresistent, især i pressen. Der er den der med, hvis vi kom med 
en bestyrelsesundersøgelse, hvor vi netop kunne se jamen der er ikke talentmassen til at 
kunne komme en kvote på, vi bliver nødt til at gøre noget ved fødekæden inden. Vi skal 
ligesom have løftet at der er flere der har en CEO-stilling før vi begynder at snakke om at vi 
skal have 50/50 i alle bestyrelser. Selvfølgelig skal man gøre noget, men vi bliver også bare 
nødt til at sige, jamen vi kan ikke løse alle problemer og alle udfordringer på en gang. Og 
hvad er det så vi skal gøre. Så må vi gå længere ned og tage den diskussion. Og da vi kom 
ud med den var der godt nok mange sure kvinder der ringede og skrev på min LinkedIn og 
jeg tænkte, Okay jamen altså vi har ikke sagt det er kvindernes eller virksomhedernes skyld. 
Vi havde bare sagt, du kan ikke løse det her med en kvote, for vi kan jo, sjovt nok, ikke 
kopiere de tre hamrende dygtige kvinder, for så ender vi med, som i Norge, at der er de 
samme kvinder der sidder i de samme bestyrelser, og det løser jo ingenting. Det får vi jo 
ikke flere kvinder i ledelse af, og der synes jeg nogle gange det kan være svært, fordi folk 
har fået gravet sig ned og har en eller anden forudtagethed.. Jeg har den også selv, jeg kunne 
godt mærke at jeg styler også automatisk når der er nogle der kontakter mig hvor jeg tænker, 
hvad vil du? Nu vil du have at vi skal sige ja til kvoter. Så jeg har den også selv, og jeg 
prøver at øve mig i at sige; det kunne jo være de havde noget fornuftigt at byde på, man ved 
jo aldrig. 

40. LG: Vi er jo allerede lidt inde på det, men jeg vil alligevel gerne spørge dig: Hvilke aspekter 
bliver hhv. inddraget og ikke inddraget i debatten og hvad er din holdning til det? 

41. MS: Jamen, det er jo nogle gange det der er svært at påvise med forskning. Man kan sige at 
det er en faktaresistent debat, men når vi så tager den, når det så bliver på fakta-venlige 
vilkår, så er der bare nogle ting der er svære at forklare. Det er svært, hvis vi ser på 
Danmark og hvor mange kvinder der er i ledelse der og hvis vi så ser på England f.eks. der 
er faktisk mange flere kvinder i ledelse, selvom det faktisk ikke giver mening, hvis man 
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kigger på sådan noget som velfærdssystemet derovre. Du har ikke barsel på samme måde, 
du har ikke et samfund der understøtter kvindernes adgang til arbejdsmarkedet på samme 
måde som i Danmark, så hvad faen er det så der gør det? Og det er nogle gange der det 
bliver svært. For lige pludselig bliver det en diskussion om om vi skal have en velfærdsstat 
eller ej, og det er absolut ikke det vi har en intention om herinde. Men det er sådanne 
situationer hvor man tænker “det kan vi ikke forklare”. Og er det noget kulturelt eller hvad 
er det, og giver det så mening når vi kigger til Sverige hvor det faktisk går ok med kvinder i 
ledelse, som har nogenlunde samme konstellation som i Danmark. De har noget mere barsel, 
men stadigvæk, der er bare nogle ting som er enormt svære at forklare [...]. Noget af det der 
ikke bliver inddraget i debatten.. Det er simpelthen for svært at forklare, for vi har ikke en, 
vi kan ikke forskningsmæssigt forklare det, og så tror jeg også stadigvæk at der er 
fordomme i det. Der er vel også nogle hvor man tænker “Ville hun kunne håndtere”. Altså 
der ligger også en vurdering, både i det offentlige og i det private. Altså tør man give 
kasketten til den pågældende? Hvordan… Og så er kvinder måske også lidt kvinder værst, 
her. Altså vi har måske også en tendens til at tænke “ hvis du har en lederstilling må du være 
en dårlig mor”. Selvom man ikke er det. 

42. LG: Hvem ser du som værende mest fremtrædende i debatten? 
43. MS: I kvinder i ledelse? Jeg synes faktisk at innovationsfonden er begyndt at gøre god figur. 

De er først lige startet. Men de lavede den der med McKinsey og de lavede en, det var så 
kvinder i IT, men der kom også det der ud af det med karriere. Hvis vi ser mod 
Christiansborg eller politisk så synes jeg at Margrethe Vestager fylder enormt meget på både 
godt og ondt, og det gør hun faktisk rigtig godt. Hun er skide god til at formulere det. 
Berlingske har forsøgt lidt, men det er gået lidt i sig selv igen. Jeg synes at Mette Østergaard 
som er chefredaktør har også virkelig forsøgt at få den frem, ikke altid så heldigt, men er 
begyndt at fylde mere, og det gjorde de ikke tidligere. Det kan man godt mærke, at det er 
måske noget af det hun brænder for. Så er der Sarah Louise Muhr fra CBS som jeg faktisk 
synes alt andet lige har formået at sætte en dagsorden, og jeg synes noget af det hun er 
kommet frem til… Det er sgu ret spændende det der med, gad vide om man skulle lave 
blinded CV, om det har en effekt. Jeg aner ikke om det ville have en effekt, men jeg synes. 
Hun har formået at sætte en vidensbaseret dagsorden. Jeg synes ikke vores 
ligestillingsminister fylder meget, desværre. Men jeg synes heller ikke det har en politisk 
bevågenhed. De Radikale er lidt på den. Altså det fylder jo ikke rigtig noget. Kvinfo til dels, 
det kan også engang imellem blive lidt.. Det er en af dem hvor, så har vi faktisk et sindssygt 
godt samarbejde med dem, men så er det en af dem hvor jeg også bliver lidt forudtaget 
inden, fordi jeg bliver sådan lidt “Ja, ja”. Det arbejder jeg også lidt med selv, ikke at have de 
der holdninger, men jeg synes at de har formået at sige lidt, men ellers er der ikke sådan, der 
er rigtig mange ligestillingsaspekter hvor der er rigtig mange spillere og hvor der er alt det 
her med.. Altså der er jo rigtig meget på det her med voldtægt og seksuel krænkelse og 
MeToo. Det har sgu nok fyldt lidt mere, så jeg synes ikke at kvinder i ledelse nødvendigvis 
har fyldt så meget og jeg tror måske at det er fordi at de andre ting er mindst lige så vigtige, 
hvis ikke vigtigere i forhold til at de også har en smittende effekt på hvordan det er vi 
omtaler kvinder. Og hvis man bliver omtalt som.. altså bruger ord som tøsedrenge og du 
kaster som en pige og alle de der ting, de har nok en betydning for os og næste generation. 
Det er heller ikke noget jeg har været opmærksom på tidligere, inden jeg begyndte at 
beskæftige mig med emnet, men det har også en betydning. Også det der med at der er nogle 
der stadig omtaler mig som en pige, hvor, jeg er jo ikke under 18 vel? [...] Var hun over 18? 
Så er hun en kvinde. Og det HAR en betydning, for alt andet lige, du ville jo ikke, prøv at 
hør, hvis du skal ansætte en CEO: “ ej, hun var også en sød pige”. Det ville du jo ikke sige 
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om en mand, og det har da en betydning fordi… Det er en lille ting, og jeg tænker at det 
også et eller andet sted, ubevidst har en bias, og så faktisk Mary, Kronprinsessen, hun er 
faktisk ret sej på ligestilling, altså i kvinder i ledelse, altså selvom hun ikke åbenmundet kan 
sige så meget, men hun er faktisk en af dem som blander sig i debatten på den der elegante 
måde, uden nødvendigvis lige at blande sig. 

44. JK: Du nævner en masse kvinder her, ser du nogle mænd gå ind i debatten? 
45. MS: Ikke nok. Tror jeg jeg vil sige. Lars Rasmussen fra Coloplast er faktisk en af dem som 

også er begyndt at blande sig lidt. Og det er rigtig fedt, men jeg mangler nok at der er nogle 
flere mænd som også tør tage den. SÅ er der Rasmus Brøgger som sidder ovre i Dansk 
arbejdsgiverforening og som også er med i LIberal Alliances Ungdom, og det er kun hvis 
man læser Zetland og Vice hvis man ved det, men han er faktisk, han prøver også en gang 
imellem, men nej det er jo ikke sådan at det vælter frem med mænd inde i mit hoved.  

46. JK: Hvilken værdi ser du de kan give? 
47. MS: Altså ikke sådan, i hvert fald ikke dem som blander sig positivt i debatten. Der er 

mange som blander sig negativt i debatten, herunder Henrik Dahl fra LA, som ikke mener vi 
skal have positive fordele for kvinder og jeg ved ikke hvad, som bare laver en 
rasmusmodsat, og det er jo ikke en debat for indholdets skyld, det er bare for debattens 
skyld. Og det har en negativ effekt hvor vi ender i de der skyttegrave hvor han gør det bare 
for at provokere, og det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Men igen, det er jo ikke noget der 
fylder og det overrasker mig stadigvæk. Og det er måske fordi det er så skide faktaresistent, 
så når det er at man skriver et debatindlæg, så skal det nok komme i, men hvis du laver en 
analyse så dør det faktisk ret hurtigt. Det er ikke noget der fylder politisk, på samme måde. 
Jeg gad jo godt vi fik sådan en Juston Tudot type i Danmark som faktisk turde at sige det 
lidt højere. Jeg ved ikke lige hvor han er henne. Det kan være at han dukker op. Men det er 
måske også, ej det kommer til at lyde mega fornedrende for mit eget område, men det er 
måske fordi det ikke er der hvor krisen kradser allermest lige nu, altså hvis vi kigger på det 
er det nok mere klima og udenrigspolitiske sikkerhedsspørgsmål, og det er måske et eller 
andet sted fair at det har en opmærksomhed. Så politisk fylder den nok ikke så meget, men 
det er stadig en debat der er værd at tage, og jeg ville da også gerne at man fik forskerne 
mere på banen. Nu kender jeg så Sarah og hendes forskning, men hvis du spurgte mig om 
andre forskere, hvad der højst sandsynligt er, så kender jeg dem faktisk ikke, og det burde 
jeg jo endda gøre fordi jeg sidder med området. Og hvis jeg ikke kender dem, så tvivler jeg 
på at der er rigtig mange som der er bekendt med at vi faktisk også forsker i det her, både på 
CBS, i Århus, på KU, og det er måske også det der med at de ikke er fremme i bussen og 
dem vil jeg også gerne have mere på banen. Jo, Nina Smith, er også en af dem, men ja, det 
er to kvindelige forskere ud af.. det ville da også være dejligt at der var nogle mandlige 
forskere som beskæftigede sig med området og faktisk også lagde noget af det fakta ud som 
de kommer med og noget af den evidens de her, så vi et eller andet sted kunne få drejet den 
der debat væk fra “du er en idiot, nej du er en idiot”  til at vi, et eller andet sted havde en 
mere kvalificeret debat og også om løsningerne. Fordi alt andet lige, betyder det jo at der er 
en masse talentfulde kvinder som går i den offentlige sektor, og det må de gerne, men som 
jeg gerne ville have at de måske også fik øjnene op for den private og omvendt at de private 
var mere aktive i at tiltrække kvinder. 

48. LG: Hvilken værdi giver det at få flere mænd på banen, forskere eller? 
49. MS: Jamen, det har faktisk en betydning fordi hver eneste gang jeg er til debatter eller 

analyser så er det fandeme tordenskjolds soldater, altså det er også hyggeligt og der er et 
lille glas hvidvin bagefter, men det er kun kvinder og vi kan ikke... Vi har brug for at 
mændene også interesserer sig for det her område og det er det jeg mener. Det værdiladede 
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ligger lidt i at det irriterer mig, at bare fordi man sætter køn på, så er det kun ens eget køn 
der interesserer sig for det. Hvor er mændene? De burde da interessere sig mindst lige så 
meget for det. Det er jo det samme som når vi ser på CEO’s, rollemodeller eller folk der har 
en ledende stilling, ligger det ligesom også implicit at det er kvindernes eget ansvar at få 
flere kvinder den vej. Og det er helt åndssvagt, ikke. Selvom det ikke er dem der sidder med 
HR. Det er da HR-chefen, det er jo hans/hendes ansvar og ikke vedkommende som sidder i 
direktionen. Det er jo det der med, når det kun er vores eget køn, jamen så får vi heller ikke 
rykket en dagsorden altså. det bliver for let for nogle mænd at sige “ ja ja det er bare de der 
200 sure feminister der står der”. Så bliver man stemplet. Ligesom at feminist for nogle er et 
skældsord, gu er det da ej, det betyder at du går ind for ligestilling, og det gør de fleste da 
forhåbentligt. Men så bliver.. Så det værdiladede ligger i at jeg gerne vil have nogle 
mandlige forkæmpere. Altså den der HeForShe kampagne er jeg helt vild med, den er mega 
genial fordi det er den der med at sige nu tager vi mændene med ind på banen og det 
mangler jeg, både forskere, men også nogle mandlige politikere som tør sige det. Det tror 
jeg bare ikke de gør. Hvor ville det forresten også være skønt at have en mandlig 
ligestillingsminister, hvorfor er det altid en kvinde? Men det ligger bare implicit at det skal 
være en kvinde [...] 

50. LG: Hvilke ord forbinder du med kvinder i dansk topledelse, sådan top of mind? 
51. MS: Faktaresistent, og så lidt tordenskjolds soldater, og minefelt, den der med at man bliver 

nærmest nakkeskudt hvis man siger det forkerte og det bliver lidt skyttegrav, og det er mega 
ærgerligt for det er et sindssygt spændende område [...] 

52. LG: Er der noget du ikke vil citeres for eller lægge navn til? 
53. MS: Umiddelbart nej. 
54. LG: Dejligt, tak! 

 

Bilag 6: Interviewperson 6 
 
Transskription af interview med Susanne Nørgaard 
 
Julie Kroer (JK) 

Line Grastveit (LG) 

Susanne Nørgaard (SN) 

Varighed: 1.17.22 min. 

 
1. JK: Så så langt, så godt, og så vil, du have noget af det her eller vil du..?  
2. LG: Ja tak, det vil lillebror rigtig gerne have (Læs: JK tilbyder LG æblejuice som SN har 

sørget for).  
3. JK: Yes.  
4. SN: Du skal have en dreng?  
5. LG: Ja.  
6. SN: Er det dit første barn? 
7. LG: Det er nummer to, jeg er lige på to også.   
8. SN: Cool.  
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9. LG: Jamen, jeg tænkte at det var meget godt, eller jeg har egentlig altid tænkt at jeg gerne 
ville have børn inden jeg blev tredive. Så det når jeg lige præcis.  

10. SN: Det er cool (griner lidt).  
11. JK: (Griner). Ja, hun er deligt målrettet.  
12. LG: Det er måske et lidt anderledes mål, men min mand og jeg har kendt hinanden i 11 år, 

og jeg har en fortid som balletdanser, så der har det aldrig rigtig været en mulighed, det der 
med at stifte familie. Så dét har altid været en drøm for mig få lov til at kunne, ja, og kunne 
bringe børn til verden.  

13. SN: Mega cool.  
14. LG: Ja.  
15. SN: Ja, jamen jeg har fire børn.  
16. LG: Ja.  
17. SN: Men dem fik jeg så først, vi kom lidt sent ud af hullet, vi var 33, da vi fik de første to. 

Ja, så..  
18. LG: Hvor var du henne i din karriere der? 
19. SN: Der var jeg…. der havde jeg arbejdet i 3 år i Bruxelles.  
20. LG: Ja, okay.  
21. SN: Jeg... startede med at læse, altså sådan den accelererede version, så da jeg blev student, 

det gjorde alle gode piger fra Roskilde dengang, vi var au pair piger var vi, og det skulle jeg 
også være, og det var jeg i Genève, og så tog jeg så et halvt år mere til Paris, hvor at.. jeg 
faktisk også boede hos en familie, hvor at det mere handlede om at hun gerne ville 
underholdes, så det var meget entertainment, fordi det var en meget rig familie, så det lærte 
jeg også en spændende ting af… Ja, og så tog jeg hjem for at læse eksportingeniør, og… 
efter 3 år, så tænkte jeg “mmm, hvad skal jeg bruge det til”-agtigt. Oprindelig ville jeg 
egentlig havde læst til tandlæge, men så havde jeg en, dengang, en sådan en kærestes far, og 
han var tandlæge, der sagde “det skal du ikke gøre, det skal du simpelthen ikke gøre, det er 
spild af tid, dit talent er ikke til at blive tandlæge”. Nå, eksportingeniør læste jeg, så jeg en 
bachelorgrad i det. Og så skiftede jeg så til dengang det hed Handelshøjskolen, der hed det 
jo ikke CBS endnu.  

22. JK og LG samtidig: Nej nej.  
23. SN: Og så kom jeg ind på ha.jur og læste cand.merc.jur, så jeg tog sådan en træls vej på den 

måde, at jeg jo så ikke fik SU i 3 år, så der skulle jeg sådan lige skaffe alle slanterne, fordi 
de sagde de jo “ nå jamen, du har læst ét sted”, og jeg ved ikke hvordan reglerne er i dag, 
men er i hvert fald sådan var de kolde facts, ikke? Så det prøvede jeg så også lige. Det havde 
også sine fordele, fordi så skulle man slet ikke holde øje med hvor meget man tjente jo.  

24. LG: Nej nej. Hvis man har overskuddet til det, så er det jo.. 
25. SN: Ja, og jeg arbejdede på et herberg for hjemløse, som lige over for, eller det gør det 

stadig, ligger i Hillerødgade, og der kunne man bare tage alle de vagter man ville have, og 
det gav rigtig godt. Så det var rigtig fint. Nå, men så, da jeg blev færdig med at læse, på 
overbygningen, arbejder jeg så med det gamle Coopers & Lybrand, som så bliver til 
PricewaterhouseCoopers, og i det der hed EU-afdelingen. Og altså, dengang var EU egentlig 
noget man sådan talte om i sådan strakt arm, og det handlede egentlig om, at rådgive 
klienterne om hvilke støttemuligheder, der var inden for de forskellige ordninger. Det var 
meget miljøstøtteordninger og sådan noget, så det sad jeg så og lavede. Og hende jeg 
arbejde for var medlem af europaparlamentet. Da jeg så bliver færdig, vil hun gerne have 
mig med.. med at arbejde for hende i parlamentet, og hjælpe hende med valgkamp. Så hun 
gik på valg et år efter, jeg kommer derned i sommeren 1998, og så er der valg i 99. Så kører 
vi valgkamp, og så er der året efter Euro-afstemning eller ØMU-afstemning, som vi ikke 
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lige synes at vi i Danmark skulle være en del af, og så bliver jeg så gravid dér, og flyver så 
hjem i juni måned i 2001, og får tvillinger i juli, ikke? Og så var jeg på barsel et årstid, og så 
kom jeg til AP Møller. Var der i 5 år, fik to børn. Holdt korte barsler, 6 måneder, det kan vi 
vende tilbage til, sådan noget med barsel. Og så, til TDC, der startede jeg så, der var jeg 
stadig inde på min juridiske bane.. var afdelingsdirektør i koncernjura, og da vi så blev 
genintroduceret til Børsen, det var aldrig rigtig afnoteret, fordi ATP holdte på deres aktier, 
der er sådan nogle regler for hvis man skal fuld opløses på Børsen, det er dét som TDC 
faktisk lige gjort eller der er sket med TDC er ATP nu sammen med et konsortium købte 
alle aktierne ud. Men… så blev vi noteret på Børsen, og der valgte jeg så at træde ud af 
sådan min juridiske, det beskyttet værksted, og tage et job ude i operationen, fordi jeg ville 
jeg gerne have operativt ansvar, og der var.. jeg havde rigtig fin adgang til direktionen, 
koncernledelsen, den øverste ledelse,, fordi mit område har altid været køb og salg af 
virksomheder, og når man køber og sælger virksomheder så gør man altså med den øverste 
ledelse. Så jeg var på fornavn med dem, og kunne sådan set bare lige skrive “Kære Carsten 
Dilling, hvad tænker du om at jeg lige kommer over og hjælper med nogle ting?”. Og så gik 
jeg ellers rundt på sådan nogle kaffebesøg hos forskellige.. SVP´er for at høre.. om der var 
nogle muligheder, fordi der var ikke sådan åbne stillinger, men det handlede om i 
virkeligheden at sige “her er jeg, det her det kan jeg, kunne der være et match?”. Og det 
lykkes så at finde et match, og jeg kommer så til det, der dengang hed Operations, som er 
sådan TDCs tekniske side, altså står for hele infrastrukturen og alle de der nørdede ting, som 
ikke så mange, og måske faktisk heller ikke kvinder, interesserede sig for dengang.. og efter 
et par år der, så tænkte jeg “nå jamen, nu havde jeg jo ligesom”, jeg havde får sådan nogle 
forskellige afdelinger som jeg skulle at fik én retning og få sat noget struktur og strategi på 
dét, og dét gjorde jeg så, og så begyndte jeg sådan set at kede mig, og sagde jeg til Carsten 
(Læs: daværende adm. direktør i TDC), at nu skal jeg til at kigge efter noget andet, og det 
var han sådan set enig i. Så gik jeg over og talte med, fordi så siger han så “hvad vil du?”, 
og jeg siger så “nå men, jeg kunne godt tænke mig at forstå salg, fordi det er sådan set det vi 
lever af, og det er dét de fleste virksomheder sådan set lever af, og det ved jeg faktisk ikke 
noget om”. Altså jeg har jo aldrig været ude i fronten på den der måde, og så gik jeg til Eva 
Berneke (Læs: nuværende administrerende direktør for KMD), som på det tidspunkt have 
ansvaret for erhverv i TDC, og så byggede hun simpelthen en kasse for mig i datterselskab, 
der hedder Netdesign, hvor jeg fik ansvaret for kundeservice, fra når kunden ringede ind og 
man tastede ordren til at den blev købt, jeg fik indkøbsafdelingen og logistik, jeg fik hele 
lageret, så jeg havde sådan set hele det der flow. Så havde jeg alle servicekontrakterne på de 
ting der skulle sættes op ude hos kunderne, og så havde jeg projektlederne, der sådan set 
skulle projektlede, at når nu vi havde en aftale, der kommer derud og vi skruer det derop, at 
så er det så også dét der sker til aftalt tid. Og så..var der nogle oprydningsting dér, fordi der 
var lige lidt nogle udfordringer med nogle data i forhold til at når kunden ringede ind, så 
havde vi ikke en match, sådan nogle.. jeg ved ikke lige, der hænger ikke nogen her, men 
sådan nogle acces points har nogle serienumre, alt har et serienummer, en cykel har også et 
serienummer, og hvis du så ikke har en høj hygiejnefaktor på, at skifte sådan en dims inde i 
systemet, når kunden så ringer så er det jo det gale serienummer, og så sagde de “nå, men 
det kan jeg ikke forstå, det er det her serienummer”. Så jeg havde sådan en ret stor datavask-
opgave i virkeligheden, så, så jeg oprettede så en afdelingen, så jeg ligesom byggede en 
hovedvej i kundecentret. Så alt det der ligesom bare kørte som vi forventede kørte derinde, 
og hver gang der var et udfald, og der kom til at tage lidt mere end 5 min., altså måske ikke 
5 min. akurat, men så røg det ud på sådan en afkørsel, og så, så, havde jeg en.. en lille 
afdeling som samlede alle dem der op og behandlede, og fandt “okay, hvad var det så der 
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gik galt? Okay, det var dét”, og sådan ligesom, hvad skal man sige, systematiserede, hvad 
var det for nogle fejl vi oplevede, ikke?  

26. LG: Jo.  
27. SN: For når man så gør det sådan metodisk, så finder man faktisk ud af at så er der måske 

fem af dem, at fem fejl gentager sig hele tiden, ikke? 
28. LG: Ja ja, ja ja. 
29. SN: For eksempel at en tekniker ikke får skrevet at… så kunne man jo så pille strikketøjet 

op, og går tilbage og sige “okay, hvor kan vi så sætte ind henne?”. Så blev jeg færdig, eller 
så havde jeg været 8 år i TDC, og så tænkte ligesom at, at jeg havde fået ret meget mod på 
det her med at sætte, at tage ting ind og sætte tingene i system, og det som ligesom er 
krøllen på dét er, at da jeg sad købte virksomheder, så køber man dem, signer, videre, næste 
og da jeg så kommer til operations oplever jeg rent faktisk at en deal jeg har været med til at 
signe to år tidligere, ligesom stadig ikke fuld ud integreret, og det var sådan lidt “undskyld, 
men jo flere år siden vi har købt det her skidt? Ja ja, men det tager lang tid”. Det gav sådan 
en enormt respekt for… det lige før at jeg plejer at sige “at dét at købe og signe dealen, det 
er det er næsten det nemmeste”, altså det er jo alt der der kommer bagefter champagnen er 
drukket… Eh, og så tænkte jeg at.. nu var tid til at skulle noget andet, og jeg kunne godt 
tænke mig, at prøve kræfter med en anden industri. Se om det jeg kunne i virkeligheden, for 
det dér med at være dygtig, er man dygtig fordi man er meget specialiseret i noget, ved alt 
om alt lige præcis den del? Det er i hvert fald en måde at være dygtig på, men man kan også 
være dygtig på ved at man kan overføre de ting man kan på nogle andre områder, uanset om 
det er Toms Chokoladefabrik eller om det er Nasa eller et eller andet, ikke? Og så havde jeg 
været til et arrangement inde på Berlingske med, jeg tror også at det hed noget med kvinder 
på toppen eller sådan et eller andet, hvor at Lilian Mogensen (Læs: daværende 
koncerndirektør i ATP) var og tale om sin vej gennem sit karriereforløb, og nu ved jeg ikke 
om I ved hvem hun er, men hun er altså one of a kind, og jeg tænkte bare “hun er simpelthen 
for grineren”, så jeg skrev simpelthen til hende, og spurgte om hun gav en kop kaffe. På det 
tidspunkt var hun koncerndirektør heroppe, og havde ansvaret for hele 
administrationsforretningen, som jeg jo er en del af, og jeg ved ikke hvor meget I har fået 
læst op på huset her, men 2018 har været det man nok har kunne kalde et voldsomt turbulent 
år, hvor at hun blev fyret i maj, og vores administrerende direktør gik i november. Såøh ja… 
det har været sådan lidt tough, ikke? Så på bare de tre år jeg har været her har vi haft to 
koncerndirektører eller tre i virkeligheden når, som Lilan var jo min counterpart. Så det er 
ligesom min historie i forhold til at kommer herop, og det hun ansætter mig til det er i 
virkeligheden, at for tre år, lidt over tre år eller tre et halvt år siden går regeringen ud med 
første udflytningsbølge, hvor de gerne vil flytte nogle opgaver ud fra det statslige regi, og 
anden bølge har jo lige været der sidste år. Så hun foreslår, hun siger faktisk “hvad siger du 
til at drive en af de der opgaver?”. Så da jeg starter her, der starter jeg jo faktisk, hvis man 
går meget op i sådan noget med tiering, så kan man jo sige at så gik jeg i virkeligheden ud 
ad mit det dér hierarki, tog en konkret opgave, sad i halvandet år tre dage om ugen inde på 
Landgreven, fordi der lå de opgaver og de medarbejder, der sad 80 medarbejdere, der løste 
de opgaver jeg skulle tage til ATP, og hvor jeg skulle svinge kundedriften, altså førstelinjen, 
skulle jeg sende til Holstebro og Frederikshavn, og der er jo ikke nogen fra Landgreven der 
lige flytter til Holstebro og Frederikshavn. Så jeg skulle lægge en plan for det her med at 
sige “alright, hvad der det så du laver?”, så jeg fik simpelthen et hold med herfra, så vi 
kortlagde faktisk hvad man lavede i de forskellige afdelinger, og så fik vi lavet sådan en, 
upramping-model, hvor vi startede først med fem medarbejdere i Holstebro og så trillede det 
ellers derud, ikke? Og så, så var der jo så en lind trafik mellem de to lokation forhold til at få 
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lært op, ikke? Så overtog jeg alle IT-systemerne, og er i gang med at udskifte på to af 
områderne af det dér, og så er jeg ved at lave et offentlig, et udbud på den sidste del, og det 
er jo sådan nogle ting jeg ikke har prøvet før med offentlig udbud. Altså det her er en 
offentlig virksomhed, og den er også mere offentlig end jeg havde forestillet mig, da jeg 
kom hertil, ikke?  

30. LG: Ja.  
31. SN: Ja.  
32. LG: Nå, spændende.  
33. SN: Så now I am here, og så overtog jeg så, hvad skal man sige, myndighedsansvaret, og så 

overtog jeg dét område, og så der der var en anden der stoppede overtog jeg resten af 
porteføljerne omkring de statslige opgaver. Så den måde vores virksomhed er opbygget på 
er, at vi har et kommunalt ben og så har vi det statslige ben, og jeg har så hele det statslige 
ben, og det betyder så at min P&L (Læs: profit and loss), som man typisk, det er miljø jeg 
kommer fra, det er finansloven. Så alle de penge jeg får til at løse de her opgaver, de ligger i 
finansloven.  

34. JK: Det var vejen hertil.  
35. SN: Ja, det var vejen hertil.  
36. JK: Hvad med… vi fik styr på alder.. nej, hvad hedder det nu uddannelse, hvad med sådan 

noget som alder og bopæl?  
37. SN: Jeg er 50 år, og jeg bor på Frederiksberg. Og det har jeg gjort siden 2001.  
38. JK: Okay, dejligt. Vi starter sådan med nogle spørgsmål der er lidt mere personlige, og så 

kan vi hive det lidt mere op samfundsplan til sidst. Hvad motiverer dig i dit arbejde?  
39. SN: Det motiverer mig at jeg sammen med et hold kan lægge en plan, og eksekvere på den 

og kom i mål på den…. og, og at alle vokser med opgaven, og jeg har et af husets højeste 
MTU´er (Læs: medarbejdertilfredsundersøgelser). Så noget af det der motiverer mig helt 
vildt er, at jeg lykkes med opgaven samtidig med at jeg får ret høj anerkendelse fra 
medarbejderne om at de.. altså at der rigtig mange der gerne vil arbejde for mig, jeg har 
simpelthen ikke nok pladser på holdet. Så det er meget motiverende for mig at 
medarbejderne er glade for at arbejde hos mig. Og så kan jeg godt lide at gøre forskellen på 
opgaven, jeg kan godt lide at gøre det der med, at dét jeg gør er ordentligt, sådan at når vi 
driver nogle ting igennem, uanset om det er besparelser, effektivisering på alle måder, det 
kan jo hedde alt muligt, så gør vi det på en ordentlig måde så alle i virkeligheden går ud som 
vindere. Også selvom man, de måske mister deres job.  

40. JK: Det er forståeligt, ja. Hvor mange kasketter har du så på i løbet af en dag? Det kan jo 
både være arbejde og privat.  

41. SN: Ja, øh hvor mange kasketter har jeg på.. altså ja.. dagen starter jo med at jeg er mor, og 
har fire børn. To går i 2. g, jeg har én der går i 9. klasse og én der går i 6. med alt hvad der 
tilhører af dét.. Jeg laver mange danske stile, mange opgaver i det hele taget.. og så kører jeg 
jo herop (Læs: ATP Koncernen i Hillerød), og har har jeg jo den uniform, den kasket der 
hedder at jeg er underdirektør for en forretning, men jeg er også mig. Så jeg kommer også 
op med noget af det man ville se derhjemme, så jeg tror at hvis min familie fulgte med mig 
rundt en dag, at så ville de sådan cirka godt kunne genkende rigtig meget af dét, som jeg 
indeholder også derhjemme… så har jeg jo en masse, hvad skal vi sige flader, jeg har et, et, 
en opgave med at varetage dels vores kunde, som jo er borgere, og jeg har ikke så meget 
med dem at gøre, men ser jo nogle af sagerne, hvis jeg går i mit call center, sidder og lytter 
med og hører hvad der bliver ringet ind om, hvad er det der kan drille. Så har jeg en stor 
opgave ind mod vores opdragsgiver, nemlig staten, sørge for at, altså jo mindre jeg hører fra 
dem, jo bedre er det i virkeligheden, fordi så er der ro på linjen. Så er der ikke noget de er 
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bekymret over.. hvis jeg laver, lægger en sag op og siger at jeg mangler nogle penge på et 
område og det kan dokumenteres, så går jeg jo dialog med dem. Så jeg har jo sammen med 
mine medarbejdere jo en ret tæt, og løbende kontakt med vores opdragsgiver, og vi har ret 
mange ministerier i mit område vi håndterer. Jeg ved ikke om det er dét du kalder kasketter, 
fordi ja. Jeg har en stor interessent flade, så har jeg en bestyrelse, hvor jeg skal sørge for at 
holde dem opdateret. Vi har sådan noget månedsopdatering, og så kører der selvfølgelig 
nogle bestyrelsesmøder osv. Og så har jeg min egen øverste ledelse, som jo er min 
administrerende direktør, og… og holder ham i, hvad skal man sige også i et flow orienteret 
om hvad der sker, og det er jo sådan nogle, hvad skal man sige faste mål vi måler på med 
servicemål, og tar´ telefonerne til tiden.. vi har sådan nogle aftalte tider i forhold til hvordan 
der kan ringes ind. Klager, vi har så ikke rigtig nogle klager i vores område, modsat det 
kommunale, men det ja.. det er jo også en kasket, og så er der hele.. det er jo en 
matrixorganisations det her, så jeg har mit eget hold, men jeg køber jo også nogle ting. Altså 
jeg har et meget tæt samarbejde med koncernøkonomi, hvor jeg sparrer med dem om, altså 
jeg har en controller tilknyttet kun mine ordninger, og hun sidder jo og holder øje med at 
alle, fordi jeg aflægger faktisk 16 regnskaber, og mine regnskaber er ikke lagt ind i vores 
store årsregnskab, fordi vi har nogle ting der lige skal masseres på plads, nogle arvet ting 
simpelthen, ikke? Og.. der har jeg jo også.. så jeg svinger imellem alt hvad I kan komme i 
tanke om hvad en organisation indeholder, det skal jeg jo fronte, ikke?  

42. LG: Ja.  
43. SN: Er det svar på dit spørgsmål?  
44. JK: Ja, det lige præcis det vi tænke på. Hvilke.. tilhørsforhold indgår du i, i din dagligdag?  
45. SN: Hvad tænker du på der?  
46. JK: Social… interaktion med mere, altså det der foregår på den front.  
47. SN: Ja, altså hvordan socialt?  
48. LG: Social interaktioner og sociale relationer, bare hvis du slår ned på en helt almindelig 

hverdag.  
49. SN: Altså uden for.. haha (griner), jamen der har jeg jo så allerede på LinkedIn tippet fru, 

hvad er det hun hedder Tine Gøtzsche (Læs: journalist og tidligere værtinde på DR1 Tv-
avisen) om, at vi på Hellebro (Læs: værested for unge), som jeg sidder i bestyrelsen, som 
ikke er Helle Bro (Læs: administrerende direktør for kommunikationshuset Bro), men det 
har vi meget sjov med (griner).  

50. LG: Ja, vi studsede os også lidt over det.  
51. SN: Som er er et værested for unge på kanten mellem 18 og under 30, og hvor vi har købt en 

ejendom nede i Valby, og hvor vi blandt ud over at have et værested osv. ovs., har lavet et 
kontorhotel. Og hun efterlyste et sted hvor hun kunne klikke sig ind, og så skriver hun så 
allerede, for det første så linker hun med mig, og så tænker jeg “nårh okay, jamen så er hun 
da interesseret”, og så skrev hun også til min mail, altså min private mail, jeg tager lige fat i 
Eva (Læs: Eva Riedel) som er vores formand. Så det var i hvert fald én social interaktion, 
som ikke lige helt var arbejdsrelateret. Og så nåede jeg, så har jeg selvfølgelig haft nogle 
ting lige inden vi kom ned med én af min sektionschefer og projektchef på det her udbud vi 
skal lave. Og så er der en der er gået på pension, og det var ikke lige gået op for mig at han 
rent faktisk, jeg vidste godt at han havde købt et hus i Bredebro, men jeg vidste ikke at han 
ville flytte dertil. Han bor nede på Smallegade, så jeg troede han skulle bruge det som sådan 
et sommerhus, og så kom vi bare til at snakke om det.  

52. (Min. 21.23-21.31 min. er undladt).  
53. SN: Så dét nåede jeg også lige, at chit chatte lidt inden (griner). Jeg synes jo altid at når jeg 

bliver spurgt om forskellige ting, sådan noget med hvordan er din dag og karriere og alt 
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sådan noget, ikke? Altså der var en pige som skulle skrive sådan en opgave i forbindelse 
med at hun tog sin lederuddannelse, og hun sidder inde i skat. Og der satte jeg hende altså til 
at også at snakke med nogle af mine medarbejder, fordi hun ville jo så gerne vide noget om 
hvordan jeg var ledelsesmæssigt og sådan noget, og prøv at hør her, jeg kan jo kun sidde og 
fortælle hvordan jeg synes jeg er, jeg synes faktisk at det er ret interessant for jer at gå ud og 
høre hvad siger de så (Læs: medarbejderne). Det er meget kende-, jeg interesserer mig 
faktisk rigtig meget for de mennesker jeg omgiver mig med, og jeg er sådan begavet med en 
god hukommelse, så jeg kan også huske hvad der bliver sagt. Nu ved jeg så at Søren, at det 
der hus og sådan noget, så ligger den der derinde, ikke?  

54. LG: Ja, det flyver ikke bare sådan?  
55. SN: Nej, nej. Det er nogle ting der gør, men det selvfølgelig fordi jeg ikke kan huske det 

hele, men, men jeg gør faktisk rigtig meget ud af at kunne huske alles navne, og når jeg 
overtager nye områder så får man altid en halv time med mig. Og det kan godt være at det 
tager nogle måneder inden jeg når igennem, men alle, så jeg får hilst på alle. Fordi for mig 
er det vigtigt, at man rent faktisk gerne vil, altså hvis man ikke gider at arbejde sammen med 
mig - fint, altså det, må man også godt beslutte fordi man ikke lige synes at det var sådan det 
skulle være, men hvis man tjekker ind, så må man også godt, så vil jeg gerne have at vi 
kender hinanden, og jeg sætter faktisk også stor pris på at vide en lille smule, hvis folk har 
lyst til at fortælle hvad laver de selv, og hvor mange børn har de, og deres hund er død og 
sådan noget, og det er jo ikke fordi at det i sig selv er interessant at deres hund er død, men 
det er jo noget der påvirker deres liv, ikke? Hvis man har været glad for sin hund. Det er 
måske et lidt dårligt eksempel, men altså.. det er de nære relationer, og det er faktisk vigtigt 
for mig. Det er også vigtigt for mig at når jeg ansætter, så at, at man giver.. det har altid 
undret mig medarbejdere der først fortæller fire uger før at de skal have et barn. “Nå okay, 
min kæreste er gravid”. Nå, okay.. men mennesker er forskellige, og det respekterer jeg 
selvfølgelig, men.. men, men jeg ville jo nok lige have sagt lige lidt før.  

56. JK: Ja, super. Hvad kræver det ifølge dig at opnå en toppost i en virksomhed?  
57. SN: (trækker vejret ind) 
58. LG: Jeg tager en bolle.  
59. SN: Ja, gør du dét. Tag to (griner), i er jo to (Læs: hentyder til at Line er gravid). Jeg var slet 

ikke klar over at I kom tre. Eh, hm. Jeg… jeg synes man skal være, man skal øve sig i at 
være usentimental. Og når jeg siger usentimental så er det for at bruge et udtryk som er 
noget jeg synes favner noget om alt det her med at skrue ned for høreapparatet, og ikke høre 
alt. Der er altid nogen der tager stilling til dig, og der er sikkert også nogen som synes et 
eller andet om mig, men.. jeg stiller ikke spørgsmålene jeg ikke gider at høre svaret på. Så 
jeg stiller jo ikke spørgsmålet “hvad synes du om mig?”, for eksempel, fordi.. hvorfor skulle 
jeg risikere dét? Og dér tror jeg, det, dét, jeg tænker vi kommer til at berøre med kvinder og 
mænd og sådan noget lige om lidt, men, men det er noget jeg tror kvinder jo notorisk går 
meget op i: “synes de nu om mig?”, “synes det jeg sagde var rigtigt og godt?”, og “puha, 
hvad sker der nu?” og “nej, han så mærkelig ud, da jeg sagde dét der”, og det prøver jeg 
simpelthen bare og swander rüber. Og faktisk der jeg kom herop (Læs: ATP i Hillerød), jeg 
har jo været i sådan mande-omgivelser, og heroppe er der rigtig mange kvinder, og vores 
CFO, han er så faktisk vores konstitueret direktør, han er, synes jeg, mega fed, men også 
meget energisk og meget som der var én der sagde “meget CBS-agtig”. Så kan I lige tage 
den, ikke? Og så sagde jeg bare at “jamen, når nu var det jo..”, by the way, jeg havde jo læst, 
ud over at det var på højskolen dengang, det har jeg jo altid synes var sjovt at sige jeg gik på 
højskolen, det var lidt finere at læse jura ovre på universitet, men da jeg startede skulle man 
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have et højere snit for at læse ha.jur., så det var sådan set lidt små tricks, det kender I jo 
sikkert alt til.  

60. LG: Jo jo.  
61. SN: Nå, så det dér med at være usentimental, det dér med at være fokuseret på sin opgave, 

det dér med at være godt forberedt. Jeg ved godt at man taler om at.. i virkeligheden, det er 
jo jeres generation, vi taler også om når man er blevet så gammel som jeg er, at I vil ses, 
høres og forstås og alt muligt, men uanset hvordan man vender og drejer de her skrå, så 
bliver det simpelthen ikke umoderne at være forberedt, vide hvad det er man gerne vil. Og 
det der med at komme ind, jeg ved ikke hvad I dyrker af sport, jeg har spillet meget tennis, 
og hvis man knalder en god serv af sted, så kan jeg lige hilse at sige så har man nærmest 
vundet den boldt. Og det er det samme med at være forberedt, hvis man sætter sig, og én 
godt ved hvad det er man vil med det her møde, og det handler ikke om at tale hurtigt eller 
rulle hen over andre, fordi man kan sådan set lade alle sidde og snakke “bla bla bla bla”, og 
så lige pludselig, du ved, så får man ligesom wrappet det en lille smule op, og man siger 
“jeg enig og duteludt”, og så går alle ud som vindere. Så dét der med at være godt forberedt, 
det mener jeg sådan set også er vigtigt. Og såeh, så skal man byde sig til. Og det ved jeg 
godt, det siger alle jo. Jeg tænker at alle dem I interviewer siger “man er nødt til lige at 
melde sig ind på banen”. Man siger “nå jamen, det lyder spændende. Den opgave vil jeg da 
godt hjælpe med”. Og faktisk da Lillian (Læs: daværende koncerndirektør i ATP) siger “vil 
du tage den her opgave?”, der ville der jo være nogen der ville sige “arh Susanne, du sidder 
med.. som vicedirektør i TDC, og så tager du den opgave derovre. Hmm, hvorfor gør du 
dét?”. Og det gjorde jeg, fordi jeg simpelthen tænkte “det virker simpelthen skide sjovt, det 
kan jeg faktisk lære noget af”. Og nu står jeg simpelthen tre år senere, har ansvaret for det 
hele. Jamen okay, jeg har ikke mistet noget. Altså, jeg har simpelthen fået nogle flere ting 
på.. på.. på mit CV. Altså jeg fået hele den der public sektor, jeg havde aldrig nogensinde 
haft med public at gøre. Så det dér med også at turde turde, og.. men altså gøre opmærksom 
på sig selv, og når man så nogle gange får et lille svirp.. fordi det får vi også, og det gør 
mænd også, og dét skal man huske, vi får alle sammen nogen på kassen når vi læner os 
frem… såeh, lad være med at tud over det. “Nå, det er somebody loss, altså det er ikke mit 
loss”. Så vær lidt mere.. ja usentimental. Og det er altså ret vigtigt, det handler ikke om at 
være kold, men det handler sådan set bare om, det er kun et arbejde. Jeg har indgået en 
kontrakt, det får jeg faktisk nogle penge for, jeg skal levere nogle timer, men by the end of 
the day kan jeg sådan set bare opsige den kontrakt eller de kan opsige den med mig. Og det 
muligvis noget der bliver skræppet med alderen, altså og det er ikke for at lyde almoderlig, 
men jeg tænker at nogle af de her ting er også noget man.. nogen har det meget tidligt, og 
ellers er det noget jeg synes man også får lidt med alderen, at man bliver mere.. det har jeg i 
hvert fald selv oplevet, at man bliver mere kold i røven. Jeg kan jo se mine børn, de flytter 
jo inden for meget.. altså det er jo sådan lidt: hvad vil man huskes for på den sidste dag, 
ikke? Det vil for mig altid være de menneskelige ting, for det første vil det altid være min 
familie, som håber at de altid vil synes at.. at jeg, du ved, var der ovs. Men i forhold til mit 
arbejdsliv, så.. så sætter jeg stor pris at når man omtaler mig, så, så gør man det på mine 
personlige værdier.. og så står alle mine trofæer jo i skabet, altså dét vi har leveret på osv. 
osv. Det har jeg så gjort samtidig med at, at.. at min integritet er i behold, og.. man taler 
pænt om mig. Og man må gerne sige at jeg er en hård hund, altså dét er så super fint. Men 
jeg ville rigtig ked af det hvis man sagde at jeg var.. altså en bitch eller en kold kælling eller 
hvad man nu kunne finde på, ja.  

62. JK: Hvad kræver det fortsat af dig.. den position du er i nu?  
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63. SN: Det samme, måske endnu mere skruet ned for høreapparatet en gang imellem, ikke? 
Altså der er jo mennesker, der ikke er godt forberedt, det er jo i virkeligheden sådan jeg 
tænker at, de er jo ikke, de føler sig jo truet. Altså mennesker der sådan hviler og “Jamen jeg 
har jo, det var da et dejligt stykke kage jeg fik her og det er jeg da glad ved”. Altså de føler 
sig jo ikke truet, men hvis man sådan tænker lidt “puha, jeg er sku da heller ikke helt godt 
forberedt, og sådan”. Såeh.. jamen så kan der jo hurtigt blive noget tumult, ikke? Og så 
synes jeg det i forhold til.. der bliver jo mindre og mindre samarbejde på en eller anden 
måde. Altså man skal jo ikke bilde sig ind, at man i de der koncernledelser er super gode 
venner, for det er de jo ikke.. for der kører jo silo, og “han sagde” og “hun sagde”, og du 
ved.. ja, det der med at være usentimental, og bliv ved med at gå efter det, den der bold. 
Hold fokus, bliv ved med at være forberedt og når du mister gnisten og når du tænker “nu 
keder jeg mig”, find på noget andet. Gå efter noget nyt. Bliv ved, at hvad skal vi sige, holde 
sig relevant.. og ikke sove på laverbærne. 

64. (31.24-31.50 min. undladt).  
65. SN: Så jeg tror at man skal blive ved med at være relevant på topposter, så det der med at 

blive ved med at være meget nysgerrig, byde sig til, have vidvinklen på og ligesom se om 
der er nogle ting der dukker op.  

66. JK: Spændende… Hvilke udfordringer, hvis du har stødt på dem undervejs, har du skulle 
igennem for at komme hertil?  

67. SN: (Trækker vejret ind). Jeg ved ikke rigtig om jeg synes jeg har haft nogle udfordringer på 
den måde. Jeg synes jeg været.. jeg har lykkes med og have sponsorer. I TDC havde jeg 
nogle ret stærke sponsorer. Det er faktisk noget jeg taler med vores HR-direktør om, fordi 
jeg synes ikke vi har nogle rollemodeller i det her hus. Hverken mandlige eller kvindelige, 
så det er sådan helt even, og jeg vil næsten sige altså det... I TDC synes jeg det var 
forbilledligt på den måde at vores øverste ledelse.. da jeg var der, der havde vi tre kvinder 
siddende i den øverste ledelse af koncernledelsen. Det var Pernille Erenbjerg, og det var Eva 
Berneke, og så havde vi min chef som hed Merriam, Merriam Hvidt. Og… de tre havde jeg 
som sponsor ubetinget, og… Eva Berneke skal jeg faktisk til middag hos, hun laver sådan 
noget dinner and cocktail eller champagne eller et eller andet sammen med hendes søster. Så 
tror jeg vi bliver 14 kvinder. Måske, jeg ved ikke om jeg kender nogen, jeg kan kun se 
fornavne når de står sådan Annette og.. så kan man ikke lige gætte hvem det er. Nå, og så 
Pernille Erenbjerg møder jeg til Women's Board Award forrige uge, står og snakker. Hun er 
jo stoppet i TDC, det… så det der med at beholde et netværk, have sponsorerne på plads, så 
man har nogle at kigge op til - super vigtigt. Super, super vigtigt, fordi dét der med at der er 
nogen der taler pænt om én - super vigtigt. Er vi gode til det som kvinder? Nej, det sådan set 
ikke vi er. Der er altid et eller andet med at man starter med “nå. men hun er også smadder 
sød”. Ahrmen, prøv at hør her, sød hmm. Hvad med at prøve at starte med at sige at hun 
dygtigt, og ikke noget komma med at hun har grimme briller? Altså fordi det, det gør mænd 
ikke. Så det der med at de kvinder som er sponsorer som står inden for, og også gerne 
mænd, det må ikke blive sådan et biased diskussion hvor man ikke har mænd, men det 
handler virkelig om at have nogle sponsorer, og det tror jeg faktisk… det ville jeg ønske at 
der var nogen der sagt til mig noget tidligere i min karriere, i forhold til når man så er i 
gang, så ikke kun have netværk i TDC for eksempel. Jeg var ikke særlig god til, altså der 
havde jeg bare haft snuden i sporet, og lige pludselig stod jeg sådan lidt “nå, men nu ville 
jeg gerne ud herfra - hvad filan gjorde jeg nu?” og der har jeg så mens jeg har været her, 
været mere obs på at have et netværk, som ikke er relateret kun til det her hus, og den der 
dagligdag og alt det man bliver optaget af, ikke?  

68. LG: Ja.  



 183 

69. SN: Så sponsorer, meget vigtigt ja.  
70. JK: Simpelthen... hvad hedder det nu, hvad gør du eventuelt bevidst for at have 

gennemslagskraft i hverdagen?  
71. SN: Arhmen, prøv - det er simpelthen så banalt og så kliche-agtigt, men jeg gør simpelthen 

dét jeg siger. Så når jeg siger at jeg gider ikke at have børnetegninger hængende i det lokale, 
altså jeg hader børnetegninger, jeg synes det er - grimt. Arhmen, altså - punktum. Vi, jeg har 
mange børnetegninger derhjemme, men jeg synes ikke det hører til i et kontorlandskab. Jeg 
hader rodet deroppe. Jeg synes simpelthen det der med at man så ikke tager kaffekopper ud 
og sådan noget. Nu sidder jeg sammen med 20 mand, jeg har også siddet med hvor vi sad i 
sådan to lokaler, det var sådan lidt twin-agtigt, der sad vi 30-50 mand, og jeg gider 
simpelthen ikke se dét. Så går jeg rundt og siger godmorgen “bla bla bla”, og jeg tager også 
gerne kopperne ud. Faktisk her til morgen, var der så også en dér sagde, faktisk ham der der 
ville flytte til Bredebro, han sagde “ja, nu skal jeg bare have ryddet op i min lejlighed, men 
det kan du måske hjælpe mig med?”  

72. LG og JK: (griner)  
73. LG: Det er da en vildt sjov kommentar.  
74. SN: Ja, det er sådan dét er, og det er sådan det ér hos mig. Altså, så jeg putter ikke med, at 

jeg ikke gider at se dét, og jeg sender ikke andre i byen. Man kunne altid få nogle chefer til 
at sige “nå, nu skal vi også sådan” og du ved. at jeg ligesom ikke stod ved dét, men jeg tager 
simpelthen ansvaret og siger “det gider jeg simpelthen ikke”. Det skal være rart at være her 
for os alle sammen og.. ja.  

75. JK: Du tager konsekvensen, ja.  
76. SN: Ja, jeg tager faktisk konsekvensen.  
77. LG: Og du gør dét du siger.  
78. SN: Og jeg gør det jeg siger, ja. Så jeg har sådan set heller ikke børnetegninger eller billeder 

af børnene, men det er jo ikke det samme som, de ved jo udemærket at jeg har fire børn. De 
ved faktisk også godt, jeg tror hvis jeg gik op og spurgte dem, så ved de også hvad de 
hedder og cirka ramme inden for skiven hvor gamle de er. Altså, så det er jo ikke sådan at, 
de ved også godt at min mand hedder Palle og sådan noget. Jeg putter jo ikke med de der 
ting, og man må gerne høre, jeg fortælle da udvalgte ting, fordi jeg synes simpelthen at der 
nogle ret sjove ting man oplever med sådan nogle teenageunger… som jeg ikke lige havde, 
jeg har jo selv født som pige, og jeg har tre drenge og en datter, så de der drenge det… de er 
jo ret at have så mange drenge. Altså, for der mærker man jo også, der mærker jeg tydeligt 
når jeg har talt for længe, altså, der bliver der jo bare sagt “ja, der døde den mor”. Eller hvis 
jeg synes en af mine jokes, jeg synes jo jeg er mega sjov selv, så fortæller jeg den bare en 
del gange, ikke?  

79. LG: Det kunne jo være det ikke havde forstået (griner).  
80. SN: Og så sidder de bare, “jamen, hvad sker der for hende”, ikke? Jamen, det er da godt at 

jeg skal på arbejde i morgen, fordi de griner sådan set af dét. Så siger jo bare “nå, jamen de 
bliver også betalt for det “, ikke?. Så, så.. ja.  

81. JK: Din datter er måske mere smil og vink?  
82. SN: nej, det er hun fandme ikke. Ahmen, ved du hvad man fortjener var jeg lige ved at sige. 

Nej, nej det er hun ikke, og det er jo sindssygt sjovt det du siger der, ikke? Fordi jamen.. i 
går aftes, da jeg sådan lige tænke “nå, men hvad er det så der skal ske i dag? og sådan 
noget”, så tænkte jeg så kommer i to, og det er sjovt >I skal skrive en opgave om sådan her, 
og… hvad sker der egentlig med Vilma (Læs: SNs datter) når hun er 12 nu, og vokser op i 
det her hus med en mor som mig og en far som, som, som, han giver jo også mig plads, altså 
det kan også være I kommer ind på det, men med hvad er det  for et bagland man har? Og så 
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tre brødre og fire børn på fem år, det er et hold, ikke? Det vil du opleve selv (Læs: henvendt 
til LG), at de bliver ret connected på en eller anden måde, på godt og ondt, de kæmper alle 
om det samme på de samme de samme tidspunkter, men sådan en parallelting til dét der, 
altså hvor står hun når hun sidder om 50 år? Sidder hun så også og bliver interviewet af to 
studerende om kvinder i topledelse eller har vi fået det flyttet? Jeg kommer ud af familie 
hvor jeg havde en mormor, der ikke ville giftes med min morfar, og det var ikke fordi hun 
ikke ville giftes med min morfar, hun havde sådan set fem børn med ham, men hun ville 
havde sine egne penge, hun ville havde sit eget efternavn og hun ville ikke giftes. Hun blev 
tvunget til at blive gift, fordi.. der var en meget stram svigermor, der ville have at de blev 
gift, fordi der var hun gravid, og det var jo tilbage i.. 20´erne, ikke? Ja…  

83. [... 40.31-44.44 min. undladt...]  
84. JK: Ja. Hvordan oplever du eventuelt inkludering eller ekskludering i dit arbejdsliv?  
85. SN: Altså, jeg tror bare ikke at jeg lægger mærke til det… og hvis jeg oplever det, så, så 

tillægger jeg det ikke, at det er fordi at jeg er en kvinde. Sådan tror jeg måske faktisk bare at, 
ja. Jeg er simpelthen ikke, jeg tror jeg langt hen ad vejen har en evne til ikke at tage tingene 
personligt. Og det kunne man lægge til noget af det jeg sagde med før at være usentimental. 
At når man er på arbejde, så lad være med at tænke at det er personligt. Altså, selvfølgelig, 
hvis der er nogen der siger at du er grim, så kan man godt sige “nå okay, det var sådan 
ligesom et personligt angreb. Men så længe vi er på bolden, på fagligheden, på opgaven, så 
respekter at mennesker har forskellige synspunkter uanset hvor irriterende det kan være, og 
hvor nogle befriende det kunne være at bo i et diktatur, ikke? Fordi så kan jo bare sådan 
cirka selv bestemme, ikke? Så jeg… ja.. jeg kan godt høre at nogle af mine medsøstre 
oplever tit meget store uretfærdigheder, og hvor de kobler det til sådan en eller anden køns-
ting, men tror ikke jeg fik det gen med, så jeg oplever, jeg tænker ikke over det. Jeg har 
aldrig fået at vide, der heller aldrig nogen der har sagt til mig “nå, men det der skete jo fordi 
du var en kvinde”. Altså det.. nej.. så jeg tænker ikke over det.  

86. LG: Nej.  
87. JK: Super. Hvad betyder kvinder i ledelse for dig?  
88. SN: Altså jeg synes at det er vigtigt at vi er bredt repræsenteret, og det er ikke for at give et 

politikersvar, men det er jo ingen tvivl om at vi kommer med nogle andre egenskaber. Altså 
lige så vel, som hvis du sidder sammen med to kinesere har de også en anden kultur, hvis du 
sidder sammen med nogen fra Indien, så har de også noget de kommer ind med, og man skal 
faktisk kun til Sverige, så kommer der med noget andet. Måske skal vi muligvis bare til 
Jylland, altså, så jeg tror på diversiteten.. og jeg tror at vi, kvinder.. vi har, de fleste af os 
faktisk har et ret højt eksekverings-gen, fordi vi skal have ting gjort. Så jeg tror at vi på 
mange måde målbart er mere effektive når vi skal tage beslutninger, så det er “nå, videre”. 
Og, så man så får lidt øvelse i det og ikke kigger så meget tilbage, så går man bare forward. 
Så det er vigtigt at vi er blandet, men det handler ikke kun om mænd og kvinder, det handler 
om vi skal have.. et lukket lokale en joke om at hvis man kunne finde en homoseksuel 
kvinde fra, altså måske muslim, mørk, altså sort.. så har man jo, så kan man tjekke mange 
bokse af i diversitet, altså ikke?.. så det bliver også nogle gange lidt tænkt.  Og vi bliver 
også nogle nødt til altså...ja.. så jeg tror jeg vil lade den står der. Jeg synes det er vigtigt at, 
at der en variation. At bestyrelse kun med kvinder, kun kvinder, eller en ledelse kun med 
kvinder, kun kvinder, det tænker jeg heller ikke er ville være særlig spændende.  

89. JK: Hvad tror du så at den forskellighed giver? 
90. SN: Dynamik… dynamik i en beslutning, fordi at du.. den der helt klassiske med det der 

billed, og når man kigger fra den ene side, så er det sådan en gammel dame, og hvis man går 
en meter til siden, så er det sådan en ung smuk kvinde. Og tror det er sådan noget af det 
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samme, at vi… men alle mennesker tænker forskelligt, ikke? Så det handler jo også om at 
man ikke kun har cand.polit´er siddende der, altså det er jo i virkeligheden forbilledligt, hvis 
man sætter nogle høje.. altså, jeg vil sige jeg prøver altid finde nogle der er meget meget 
klogere end mig, fordi at så er jeg da sikker på at så (siger rich-lyd), så kører vi da, ikke? Jeg 
ved hvad jeg kan, og hvis jeg så kan have nogen der sidder og nørde, altså der er jo ting jeg 
ikke finder energi i, og så har jeg nogle folk der finder stor energi i at diskutere penge inde i 
Beskæftigelsesministeriet, og det synes jeg er herligt. Så kan jeg bruge tiden på noget 
andet… fordi den der høflighed, den har jeg simpelthen ikke. At vi skal sidde, så tager vi 
lige en tur mere, og så skal vi godt nok derind snakke i næste uge, ikke? Så er det bedre at 
der nogen der sådan finder energien med det. Så, ja.  

91. LG: Dejligt… Så vil jeg gerne høre hvad din umiddelbar opfattelse er af emnet, og hvordan 
emnet kvinder i dansk topledelse bliver debatteret?  

92. SN: Ja. Har I læst Berlingeren i dag?  
93. LG: Ikke i dag.  
94. SN: Men i går var der også sådan en HR-direktør ude fra Novozymes, der havde en 

holdning til det og dét er der også i dag, en af deres medarbejder som også er gravid, men 
guddødme mig ikke synes vi skal gøre noget særligt for kvinder. Nå, men jeg skrålæste den, 
og har egentlig ikke at bruge så meget tid på den, for i virkeligheden så synes jeg jo at vi.. 
der ligger jo så meget statistik, jeg ved ikke om I går statistisk til noget af det her også, men 
der er jo det her fantastiske mennesker der hedder Marianne Sier, som har siddet i Nordea, 
og taget sig af deres diversi-, jeg faktisk ikke helt hvad hun laver nu, hun er ikke der mere, 
men hun har taget sig meget af.. altså diversitet i Nordea, og har ret meget materiale… hvad 
hedder det, om hvor mange kvinder, altså du ved når man laver de dér ansøgning, gør dem 
anonyme, så ser man et helt andet ansøgerfelt end hvis man kan se at den ene hedder Poul 
og den anden hedder Bente. Nå, sådan noget synes jeg jo er røvirritetende, og derfor så 
bliver jeg også nødt til at sig, at selvom at der har været ting jeg ikke selv synes jeg har 
været påvirket af, når jeg så kigger tilbage, så kan jeg jo godt se at jeg har søgt kvindelige 
forbilleder. Jeg havde tre ret fantastiske, meget forskellige i TDC. Den ene havde to au pair 
piger, den anden havde en hjemmegående mand og den tredje havde kaos og bedsteforældre 
der hjalp og sådan noget, ikke? Altså, så der var sådan tre varianter man kunne kigge på. Så 
det der med at have.. at vi er nogen som viser.. at vi er nogen som går frem og viser hvordan 
man kan gøre det. Altså der er nogen varianter, der er mange måder at gøre det på, man 
behøver ikke at gøre det på den måde som Palle (Læs: SNs ægtefælle) og jeg har gjort det 
derhjemme. Det er ikke den eneste rigtige, men den virker for os. Og så kan man være 
inspirerende, og hjælpe sine kvinder. Så noget af det jeg bruger tiden på, i forhold til nogle 
af de kvinder, jeg vælger jo faktisk også nogen som jeg er sponsor for, og nogle gange ved 
de ikke at jeg er deres sponsor, så udvælger man nogen, hvor jeg tænker “hmm, hun kunne 
godt bruge en ekstra hånd”, og jeg vælger faktisk ikke nogen mænd. Jeg vælger kun 
kvinder, fordi jeg har ikke tid til tage så mange, men dem jeg vælger - det er så kvinder. Og 
når de så kommer til mig, og hvis nogle af  dem arbejder for mig endda, hvis de så siger “nå 
jamen, jeg vil gerne på nedsat tid”. “Okay, det lyder spændende - hvorfor vil du gerne dét?”, 
og så tager jeg nogle af det snakke. “Nå, jamen det er, fordi vi kan ikke rigtig ovs.”. “Nå 
jamen, kunne vi ikke i en periode lalalaj, gøre sådan her”, fordi ned i tid betyder bare 
dårligere løn, dårligere pension og du skal lave det samme - det kan du være stensikker på, 
fordi den her vægt er ikke så fin at den kan måle mellem 30 og 37 timer. Det kan den 
simpelthen ikke. Det kan den muligvis hvis man sidder nede i Netto eller nogle steder, hvor 
at du på en eller anden måde er tidsregistre- er anden tidsregistrering, vi tidsregistrerer sådan 
set også, men det gør konsulenter også, ikke? Så, så jeg synes at… vi skal starte selv 
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kvinderne, vi skal gøre, vi skal tale ordentligt om hinanden. Vi skal starte med at lade være 
med at sige “nå jamen, jeg er blevet interviewet af to søde piger i dag”. Ej, det har jeg ikke. 
Ej, jeg er blevet interviewet af to knivskarpe piger som har forberedt sig til tænderne, fordi 
de skal skrive en opgave. Og så er det muligt at de er søde også, men det tror jeg sådan set 
ikke jeg når at finde ud af mens vi sidder her. Og det er ikke fordi jeg ikke har sympati for 
jer, men jeg går ikke.. altså, forstår, forstår I godt hvorfor at jeg siger det eller synes? 

95. LG: Ja ja, jeg er helt med.  
96. JK: Jeg er også enig, ja.  
97. SN: Det er bare, det er hele retorikken, og alle det kvinder som har arbejdet og arbejder for 

mig, hvis omtaler omtaler andre kvinder som først og fremmest søde, så siger jeg simpelthen 
til dem “er I klar over at I starter, det er hele retorikken”... hvis man ikke synes folk er 
dygtige, så kan man jo.. lade være med at sige det. men man starter jo aldrig med at sige at 
en mand er sød, vel? Det lærte jo da vi var små, hvis vi sagde en mand var sød, så kunne det 
jo muligvis betyde noget andet, ikke? Altså, så var man måske endda forelsket i ham. 
(Trækker vejret ind). Prøv lige at spørg mig igen, hvad var det der lå i med at det hele 
topledelse, kvinder i topledelse- problematikken?  

98. LG: Ja, altså hvordan det bliver debatteret ifølge dig?  
99. SN: Ja altså i går og dag blev jeg jo lidt irriteret på det der Novozymes. I går synes jeg hun 

havde en god pointe med at man skal jagte hunterne lidt mere på det her, altså lidt flere krav 
til at når man brugte en hunter til at finde medarbejdere, så skulle man gå lidt hårdere til 
dem i forhold til at man ville se fem CV´er fra hver eller et eller andet, tallet er sådan set 
ligegyldigt. Men så i dag, den læste jeg også lidt hurtigt, men der synes jeg mere det bar 
præg af at, du ved, så havde de fundet en som sagt en gravid som lige var blevet udnævnt til 
director. Og så, det jeg faktisk sad at tænkte, det var “gad vide hvor mange niveauer de 
har?” Altså hvad er director her? Fordi hvis det er næste niveau efter afdelingschef, og at der 
er 6 niveauer, og hun er 35, er det så flot at være udnævnt til director? I don’t, fordi altså jeg 
kender ikke deres tiering, og det er muligt at det er næstøverste niveau. Så det må I lige læse 
op på, hvis I vil forfølge den vinkel, men jeg har det lidt… når vi kigger på kvinder i 
topledelse, altså så slutter vi et eller andet, altså til et hvis niveau, der er vi meget godt 
repræsenteret, og derover, ja så er vi så ikke så godt repræsenteret. Og hvad er det der gør 
dét? Er det kun fordi vi ikke gider? Noget af det ligger jo i… tænker jeg med indstillingen, 
altså det der med hvor meget barsel man vil have, og jeg blander mig ikke i hvor meget 
barsel man vil have. Men det er da klart, at hvis man som mig har fået fire, nu har jeg jo så 
kun haft tre barsler - så fik jeg to på en gang, men hvis man er væk 4 x 1 år fra man er et par 
af tredive og så til man er fyrre. Hm, arg - det kører jo videre, og dét bliver man nødt til at 
forholde sig virkelig stramt til. Så derfor så synes jeg at vi savner lidt mere håndfast fra 
politikerne, hvis de ægte gerne vil det hér, så skal de simpelthen sætte lidt mere hårdt ind at 
seks måneders barsel til kvinden, seks måneder til manden - slut. Hvis man ønsker det 
anderledes, så er det så bare ikke på det offentlige. Det kunne man gøre, men man har nok 
lidt føleangst for det dér, jeg ved heller ikke om det lige skulle være på den måde, men mere 
håndfast omkring det her…. Og så, så synes jeg virksomhederne skal gøre, være mere 
ordentlige. I stedet for bare at snakke om det, så ligesom kunne måle, altså det her kan man 
jo tælle. Det har er jo simpelt, altså det er jo ikke engang en svær måde opgøre hvor meget 
man udvikler sig på det her. Det her hus, der er jo simpelthen så mange kvinder - måske 
sådan ligefrem det omvendte issue, ikke? Hvis det endelig er. Men.. så man skal passe på at 
den ikke bliver skinger, og jeg kan rigtig godt lide når der er nogle mænd der blander sig i 
debatten, fordi når man.. det er jo lidt sådan.. det bliver hurtigt “det er også lidt synd for 
mig”. Nej, det er det ikke. Altså, det er ikke fordi at det er synd for os, og vi skal også selv 
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gøre noget, og vi bliver nødt til at spørge os selv “bringer vi os selv i nogle af de her 
situationer?”. Og når jeg har nogle af det her kvinder der kommer og vil på nedsat tid, hvor 
fanden i helvede blev den idé fostret? Altså fandt de selv på det? Når nej, de blev enig med 
deres mand, ikke? Fordi deres mand mens de fik de tre første børn fortsat jo på den der 
karrierestige, så pludselig sidder han i den situation at han tjener flest penge. Kan vi lide 
penge? Ja, det kan vi godt, fordi penge giver noget frihed. Og så tror jeg også at vi i vores 
grund-DNA er mere.. og det kan man, der er der også nogle statistikker på der er ret 
spændende, omkring det der huslige arbejde. Så selv om mændene jo gør noget mere 
derhjemme, så er det stadigvæk kvinder - at vi tager stadig mere selv, ikke? Det er jo også 
interessant, altså fordi jeg, jeg lægger lige så mange timer som min mand. Men der jo nok 
ingen tvivl om at hvis vi så lige klokkede dét, så er det altså mig der køber de der gaver de 
skulle have med børnene, nu køber de jo selv de der ting fordi de er så gamle, men der var 
engang hvor man skulle alt det der pikpak der var nede i BR, ikke? Fordi de de skulle til en 
fødselsdag.. havde de haft gaver med hvis jeg ikke havde haft gjort det? Ja, muligvis. Så 
havde Palle (Læs: SNs ægtefælle) bare smidt en halvtredser i en kuvert til en femårig, og 
været ret ligeglad med det.. altså I don´t know, det finder vi jo ikke ud af. Så vi skal igen 
være usentimentale med vores hverdag, altså hvad er det vi vælger? Og hvis vi vælger “dét 
her står jeg for”, så lad være at pjevs over det. og så må jeg bare sige fra da jeg var 33 til jeg 
var 43, da lavede ingen motion. Altså jeg dyrkede ikke noget sport. Ingenting. Altså andet 
det handlede om at løbe rundt i zoologisk have hver lørdag og søndag, og sådan noget ikke? 
Og der kan jeg jo godt se, og det der også lidt kliché-agtigt, men det er også noget med at 
sige “jeg vil gerne have fire børn, men jeg vil også gerne havde det der arbejde, ikke? Der er 
jo kun de, altså.. og så synes jeg det der med løb det er sådan røvkedeligt, ikke?  Såøh.. det 
er noget med også at sige hvad jeg vil og hvilke perioder, og vi har jo masser år foran os, 
fordi nu dyrker vi masser af sport. Jeg træner vel 4-5 timer om ugen. Altså man kan jo godt, 
man kan godt parkere noget og genoptage det. Det behøver ikke alt sammen lige og køre på 
den samme tid. Men vi skal have nogle lovindgreb, vi skal have noget som gør at det bliver 
mere juicy for kvinder at…  

100. (01.00.00-1.11.52 undladt) 
101. LG: Men jeg vil egentlig gerne høre lidt om hvem du ser i den her debat, kvinder i 

ledelse, hvem ser du som træder frem i debatten og hvem er ikke så fremtrædende, men 
kunne måske godt være mere fremtrædende?   

102. SN: (Lang tænkepause). Altså jeg har jo faktisk tænkt lidt over hvor de tre sponsorer, 
som jeg synes var top seje fra TDC, dem ser jeg jo ikke blander sig i debatten. Pernille 
Erenbjerg, hvor er hun henne? Altså hun har faktisk gjort nogle ret fine ting, hun har jo ikke 
engang promoveret sig, jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til om hun har været særligt 
interviewet omkring nogle af de ting hun har bakket op om i TDC. Heller ikke Eva Berneke, 
jeg ved ikke hvordan hun styrer det ude i KMD og hvordan man har det derude, men de har 
jo ikke.. altså de har ikke.. det er i hvert ikke sådan at de har holdt skjul på hvordan de har 
organiseret sig, men de har jo heller ikke taget sådan nogle offentlige ting omkring det… er 
det nogen der træder for meget frem? Det ved jeg ikke. Jeg har også nogle kollegaer som er 
direktør ude i STARK, det irriterer mig også hun ikke siger noget mere, fordi hun er CEO i 
em mande-, altså det er jo et trælast, ikke? Der er sku ikke så mange kvinder, det synes jeg 
også kunne være befriende hvis hun kunne gå lidt mere ud.  

103. LG: Er der nogle mænd der ville.. sku tage den eller hvad man siger?  
104. SN: (Trækker vejret ind). Jeg synes jo ja.. jeg synes jo at der nogle af de der gamle 

mænd de sådan bare holde deres kæft altså, som Asger Aamund er jeg vældig træt af. Altså 
nogle af dem de er jo, der er jo virkelig mandschauvinistiske når de sidder i store foraer og 
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holder oplæg om kvinder i bestyrelser og sådan noget, så kan de jo ikke.. det er jo fandme 
lige før at de siger at vi ikke er egnede. Altså de skal jo bare videre, ud. De skal slet ikke 
have mikrofonen.. er der nogle mænd? Altså jeg synes at der er et par mænd der i hvert fald 
har gjort sig uheldig bemærket. Spørgsmålet er jo egentlig hvor de er? Altså der var et 
indlæg på et tidspunkt på LinkedIn, hvor han skrev, det var ham der ude på AMBU som 
åbenbart har ledt i fem efter en kvinde til sin bestyrelse, og jeg tror jeg kunne finde 10, 20 på 
julekortliste som er kunne være kandidat lige præcis til hans bestyrelse. Og så tror jeg 
faktisk bare jeg skrev at “mændene er da ellers gift med dem”. Altså der er masser af mænd 
der gift med dem, altså kvinderne. Men jeg synes sådan et par som måske Elderupperne 
(Læs: ægteparret Anders og Merete Eldrup. Anders har tidligere været direktør for Dong 
Energy, og Merete har været direktør for JP/Politikens Hus A/S) kunne være cool at få ind i 
debatten, fordi hun har siddet i, har haft en mega cool karriere, han har gjort en cool karriere 
og de er jo heller ikke gået dem nemme vej. Altså han havde nogle børn, så mødtes de inde i 
departementet, så får de en familie sammen og får det til at virke. Altså jeg tænker at det må 
da have været nogle ret spændende historier hos dem. Så ja, der kunne godt være nogle 
mænd der kunne blande sig lidt mere. Men min mand synes diskussionen er latterlig, det er 
jo super fedt jo. Han synes jo bare “tør øjnene og kom videre, gør noget selv” - det er faktisk 
dét han siger. Og så siger han “vi gør jo ikke, så meget gør vi jo ikke”. Jeg tror også i 
debatten får vi over-, altså der er nogle statistikker der taler for sig selv, at hvis begyndte at 
tale ordentligt om hinanden og fremhævede de gode ting. Ligesom spille hinanden-, ligesom 
I har talt med Helle Bro, og så siger hun “nå, men tal med dem og dem” og sådan noget dér, 
ikke? Det der med at pushe videre “går dét” eller “der sku da også hende dér” eller et eller 
andet, altså spille nogle kvinder ind og gør det til en vane at man bringer fem kvinder i spil 
til et eller andet hver uge. Så bliver sådan et pyramidespil på en eller anden måde, fordi jeg 
tror ikke at mænd gør det ikke så kompliceret ikke virkeligheden, altså, jeg tror ikke, jeg tror 
ikke de tænker så meget. I hvert fald ikke, nu har jeg fire jeg kan sådan teste på derhjemme, 
og det ikke så om det er så velovervejet alt det der foregår.  

105. (01.15.52-01.16.08 min undladt) 
106. LG: Kan du nævne ord, bare sådan top of mind, når jeg siger kvinder i dansk 

topledelse, hvad kommer så til dig?  
107. SN: Så tænker jeg på Eva Berneke (Læs: svarer med det samme).. Lilian Mogensen, 

Pernille Erenbjerg, Merete Eldrup.. Britta Korre Stenholt (Læs: adm. direktør i STARK) ja.  
108. LG: Skønt… Har du brug for at konkretisere eller uddybe noget inden vi slukker for 

maskinen her? 
109. SN: Næ, ikke hvis I synes, det har jo været.. jeg er jo spændt på hvordan I vil, I må jo 

få mange inputs som I på en eller anden måde skal tragt, så det bliver.. 
110. LG: Jamen, det glæder vi os til at fortælle dig. Og her du har sagt som du ikke vil 

citeres for eller lægge navn til?  
111. SN: Jamen, vi er jo kommet godt omkring. Anonymiserer I det eller hvordan kommer 

det frem i?  
112. LG: Umiddelbart vil vi jo gerne lægge navne ved, men vi forstår også godt-  
113. SN: Jamen, så vil jeg gerne se, så vil jeg gerne se hvad det er, for jeg synes ikke 

jeg har sagt noget jeg ikke ville stå ved hvis jeg havde stået og holdt et større foredrag. Men 
det er altid rart lige at se hvad der bliver brugt i konteksten.  

114. LG: Absolut, det er en aftale. Godt, så slukker jeg den her. 
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Bilag 7: Interviewperson 7 
 
Transskription af interview med Morten Ballisager 
 

Julie Kroer (JK) 

Line Grastveit (LG) 

Morten Ballisager (MB) 

Varighed: 27.22 min. 

 

1. LG: Jeg vil, først lige bede dig om at fortælle os dit navn, din alder og din bopæl. 
2. MB: Morten Ballisager, 48 år og bor i Skanderborg. 
3. LG: Ja, og din uddannelse? 
4. MB: Cand.Scient. Pol 
5. LG: Yes, så starter vi lidt ud med nogle personlige spørgsmål, så jeg vil gerne høre hvad det 

er der motiverer dig i dit arbejde? 
6. MB: Jamen der hvor jeg er kommet til i dag, det motiverer mig at vokse min forretning og 

lave noget forretning der er velomtalt. Det er selvfølgelig lidt kort, men det er faktisk 
essensen af det. 

7. LG: Ja, men det er jo dejligt. Hvis du kan svare på det så kort, så betyder det jo at det er det 
der er vigtigt. Hvor mange kasketter har du på i løbet af en dag? Altså en hel dag, både i 
forhold til dit arbejde og privat? 

8. MB: Jamen, kasketter kan jo defineres organisatorisk, og du kan definere kasketter ud fra 
speciale og hvis vi ser den organisatoriske så har jeg to kasketter her i firmaet, det er at jeg 
er bestyrelsesformand og så er jeg direktør for forretningsudvikling. Det er to kasketter 
organisatorisk. Og så er der mine specialistkasketter; der har jeg nok mange på, for jeg 
bliver interviewet om kvinder i ledelse, om rekruttering, out placement, om hvordan man 
fyrer og afskediger medarbejdere, karriererådgivning og jobrådgivning, hvordan man gør 
det godt og så videre. Jeg har nok gravet mig meget ned i det felt der ligger enten mellem, 
kan man sige, hvis man skal opsummere det speciale; Hvad er det der sker i den der proces i 
jobskiftesituationer. Jeg har jo selv en forsker ansat lige nu som skriver en PhD om 
rekruttering og onboarding f.eks. og det får vi en masse viden ud af. 

9. LG: Ja, og hvad med privat? Hvilke kasketter har du på i den relation? 
10. MB: Åh ja, det er jo ganske sigende at jeg ikke nævner det først, erhm, farmand, ægtemand, 

søn, bror, onkel. 
11. LG: Dejligt. Der er mange at tage af. 
12. MB: Ja 
13. LG: Hvad kræver det, ifølge dig, at opnå en toppost i en virksomhed? 
14. MB: Netværk og så et corporate language gymnastik, som jeg aldrig selv er blevet klog på.  
15. LG: Ja, vil du uddybe det? 
16. MB: Jamen der er sådan et velfriseret frasepræget sprog som jeg synes man skal. Og når 

man snakker topledelse, snakker jeg jo typisk de store virksomheder. Jeg ved ikke hvor i 
sætter grænsen for topledelse, der ligger også nogle definitioner i hvad det er, for hvis man 
kigger på vores virksomhed, vi er ca. 80 medarbejdere, jeg er bestyrelsesformand for den, er 
det en toplederpost? hmm… Hvad med min bror? Han er CEO for den organisation, der er 
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80 medarbejdere, men han er øverst i den daglige drift, er det topledelse? det ved jeg ikke. 
Men når I spørger mig uden at definere det vil jeg sige, at for mig handler topledelse om at 
sidde i CEO for en større dansk virksomhed, den behøver ikke være dansk, men det er det 
jeg kan forholde mig til. Og der skal man have godt netværk og.. Altså jeg synes der er et 
eller andet omkring det der med at være på beatet med sproget og hvad der lige rører sig og 
kunne de der fraser og så videre. Og så er der jo nok også noget med at man skal have en 
meget god track record indenfor tidligere top-jobs. Så det tror jeg. 

17. LG: Ja. Hvilke eventuelle udfordringer har du måtte overkomme for at besidde den stilling 
du sidder i nu? 

18. MB: Selvopfattelsen af ikke at være iværksætter har nok været den første. Jeg blev jo fyret 
og startede så selv sådan lidt mere af nød end noget andet, og der havde jeg ikke et 
iværksætterbillede af mig selv, så det der med at flytte forestillingsbilleder af hvad det 
kræver til at sige, nå herre gud, det kan jeg nok også. Det var en eller anden barriere der lå 
der. 

19. LG: Ja. Okay. Hvad gør du i din hverdag, måske bevidst, måske ubevidst for at have 
gennemslagskraft? 

20. MB: Hmm.... Øhh, jeg tror jeg prøver at lægge en hvad skal man sige, lægge en 
personlighed ind i det jeg brænder for fagligt. Og det tror jeg er den bedste måde at fange 
det på, så når der er noget jeg gerne vil have skal lykkes, firmamæssigt, så tror jeg godt man 
kan mærke en slat personlighed i det. Altså, at der er et eller andet som jeg personligt også 
tror på er det rigtige at gøre. Og så har jeg altid bare tilstræbt bare at være mig selv og 
relativt give den samme om jeg er på arbejde eller om jeg er derhjemme, men det er ikke for 
at tilstræbe gennemslagskraft. Det har egentligt bare været en værdi jeg lever efter. 

21. LG: Hvordan oplever du eventuel involvering, undskyld inkludering eller ekskludering i dit 
arbejdsliv? 

22. MB: Godt spørgsmål. Af mig selv, eller af andre? 
23. LG: Af andre. I dine relationer. 
24. MB: Inkludering/ekskludering. Jeg synes det er meget abstrakt. Jeg kan næsten ikke svare 

på det uden at have sådan en form for kontekst på det. 
25. LG: Men det er også meget sigende for os. Bare det svar allerede er meget sigende. For det 

er egentligt mere, oplever man, at man ikke er en del af noget på arbejdspladsen, at man 
bliver holdt udenfor. 

26. MB: Det der er svært, det synes jeg er, om det er i forhold til hvad jeg gør ved andre eller 
om hvad jeg selv oplever omkring det fenomen. Det er meget forskelligt at skulle svare ud 
fra. Altså, jeg kan jo i hvert fald sige, at hos os har vi en værdi der hedder 
Imødekommenhed, og det er jo sådan en værdi jeg håber præger alle vores relationer om det 
er imellem, eller i forhold til vores brugere eller kunder eller hvad det er, at der hele tiden er 
en form for imødekommenhed, så det lever vi efter. 

27. LG: Fedt. Er det ikke fint? 
28. JK: Jo, dejligt, dejligt. 
29. LG: Og hvad betyder emnet kvinder i ledelse for dig? 
30. MB: Jamen indtil for et år / halvandet år siden, der var jeg stort set ligeglad med det, og 

havde overhovedet ingen tænding på den diskussion og hver gang der kom noget kvote-snak 
var jeg ved at kaste op over det, fordi jeg havde sådan lide den holdning, at det er jo, det er 
jo de dygtige der bliver valgt, og så skal man ikke snakke kvoter og alt muligt andet. Og så 
har vi lavet vores rekrutteringsanalyse, hvor vi spørger lidt til kvinder i ledelse, og i den blev 
jeg opmærksom på hvor lidt kvinder egentligt fylder på ledelsesgangene. og begyndte så 
stille og roligt at blive opmærksom på at der måtte ligge nogle ting som gør at… Det var 
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sjovt, for da vi lavede denne her analyse hvor vi spurgte lidt til kvinder i ledelse og vi 
spurgte lidt til hvem der fungerer bedst. Så synes vi, ud af de her tal, at vi kunne tolke lidt, at 
det så egentligt ud som om, i forhold til hvor meget kvinderne egentligt fylder, så gør de det 
lidt bedre, for der er i hvert fald flere arbejdspladser der siger at den dygtigste er en kvinde. 
Og så... Det havde jo indtil da været min opfattelse, sådan lidt mekanisk, at der er sgu de 
kvinder der har fortjent at være der. Så må de byde sig mere til, eller de må være dygtigere 
og så videre, ikke. Men når jeg så begynder at se ind i et univers hvor jeg kan se at de rates 
bedre end de fylder, så bliver jeg måske en lille smule indigneret over hvad fanden er det for 
noget, og hvor kommer det fra, og så er jeg blevet spurgt lidt i nogle sammenhænge, hvorfor 
jeg tror det er sådan. Og så har jeg, det er faktisk ret interessant, så har jeg sagt på, jeg var 
ovre og holde oplæg i Øksnehallen på HR-messen, hvor jeg præsenterer det jeg kalder min 
lille konspirationsteori, om at indenfor rekrutterings/headhunter-branchen der er der enormt 
mange mænd som bliver ansat som headhuntere, faktisk rigtig mange, selvom hele HR-faget 
er meget kvinde-baseret, så når man kigger på headhuntere, så er det mænd i gråt jakkesæt, 
sådan karikeret, lidt typisk, påstår jeg i hvert fald. Det er typisk mænd som ikke kunne 
komme længer i den organisation de sad i og så skulle de have et andet job man kunne leve 
af, og så kunne man jo blive headhunter. Og så tror jeg, fordi vi så i samme analyse 
identificerer noget vi kalder spejlingsproblemet som er dem der ansætter, ansætter i høj grad 
nogle der ligner dem selv. Jeg har altid hørt det, men i analysen kunne vi faktisk se at der lå 
nogle helt vilde skævvridninger i det der med at man reproducerer sin egen profil. Så var det 
jo nærliggende at tænke; jamen, det kunne jo godt være forklaringen, altså på, i hvert fald en 
medvirkende forklaring på at der er så mange mænd på ledelsesgangene ved at det er mænd 
der headhunter de her profiler i headhunter-bureauerne. For når vi snakker topledelse er der 
næsten altid et bureau ind over. Så de holdninger der sidder i det bureau, er for mig en 
forklaringsfaktor. Så så jeg her, jeg tror det er en uge siden, at der pludselig  var en topleder-
kvinde ude og sige det samme, at man skulle lede efter noget af forklaringen hos de 
bureauer. Så derfor, for kort tid siden blev jeg faktisk lettere bekræftet i min lille 
konspirationsteori.  

31. JK: Enormt spændende, for vi vil også gerne høre dig, hvordan I, i jeres hus forholder jer til 
emnet kvinder i topledelse.  

32. MB: Jamen vi forholder os sgu ikke særlig meget til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi, 
som rekrutteringsfirma ligger vi lidt mere i mellemleder segmentet, så når vi har 
rekrutteringsopgaver, så er det en mellemleder, så derfor så er vi meget sjældent 
konfronteret med problemstillingen. Det er nok mere blevet min lille personlige kæphest, at 
der er noget galt. Og at nu fra at jeg synes at det var kvindernes eget problem det der, så er 
jeg faktisk begyndt at blive lidt muggen i retning af de der grå jakkesæt. Så man kan sige, 
som firma forholder vi os ikke særlig meget til det fordi det ikke er en del af vores faglige 
og professionelle hverdag, men jeg er blevet nysgerrig på det fordi jeg kan se det i de her 
rekruteringsanalyser og kan lide at agere som debattør i nogle sammenhænge, hvis jeg kan 
komme afsted med det.  

33. JK: Dejligt. Og nu når du så går ind i det her personligt og ligesom har en interesse for det, 
hvad er din opfattelse af hvordan virksomhederne forholder sig til emnet? 

34. MB: (tænkepause) Jamen jeg tror der sidder en ordentlig slat konservatisme i billedet af.. 
Jeg tror meget det handler om at vi lever i sådan en tidsalder hvor for eksempel handlekraft 
og eksekvering det er nogle store dyder hos dem der sidder øverst. Det skal man kunne. Det 
kan jeg også godt forstå, et eller andet sted, for det modsatte er virkelig hæsligt, når man står 
overfor. Og handlekraft og eksekvering er noget der er knyttet op omkring mænd som sådan 
en egenskab der mere er generel for mænd end for kvinder. Og derfor så tror jeg at der er en 
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eller forkærlighed for at de der mænd bliver losset ind i de der topposter. Og så kunne man 
jo godt forestille sig, at med tiden det kunne man begynde, måske at værdsætte noget mere, 
nogle relationsskabende kompetencer og nogle katalysatorer i de her poster. Og det kunne 
være kvindernes, hvad skal man sige, chance for at fylde mere på topposterne. 

35. JK: Ja, simpelthen. 
36. MB: Så for mig… Jeg tror, og når vi snakker personligt aspekt så bliver jeg selvfølgelig en 

lille smule stødt på kvindernes vegne, men det er måske ikke, jeg er jo ikke rødstrømpe, så 
jeg kan også godt beherske min frustration over det, men jeg synes i virkeligheden, det der 
med at virksomhederne dummer sig ved at have en eller anden form for kønsbias inde i 
deres vurdering, det synes jeg faktisk er et problem for virksomhederne. I kan nok få nogle 
der er lidt mere stødt på jeres køns vegne end mig, i virkeligheden. Jeg tror jo også, jeg vil 
sige at nu snakker vi meget om det her med virksomhedernes andel af problematikken, og så 
er der jo selvfølgelig også, når vi går ind og analyserer på hvad kvinder og mænd de tænder 
på, så går vi jo tilbage til problemet, fra den anden vinkel af. Nemlig at kvinder er mere 
drevne af noget der er relationsskabende og de er styret af noget som er, altså indflydelse 
betyder mere end magt og sådan noget og der er mændene altså lavet af en anden støbning, 
så det der med at mænd er mere eksekverende og tør mere spille med deres magt-kort og alt 
sådan noget, det har jo noget på sig. Så det er jo ikke en ild, hvad kan man sige, der er både 
røg og ild der hører sammen, ikke.  

37. JK: Ja, og så i forhold til debatten her omkring emnet: Hvad er din umiddelbare opfattelse 
af hvordan emnet kvinder i topledelse bliver debatteret? 

38. MB: Hmm.. Godt spørgsmål… Altså der er næsten sådan en form for cyklisk udvikling i det 
ikke, at den popper op en gang imellem og så falder den ned og lander med ingen effekt. Det 
kan man måske godt undre sig over, at den aldrig sætter sig i form af en effekt, og hvorfor 
faen er det den ikke kan det? Jamen det er jo fordi det der kommer og popper op har ikke 
den samme power som den struktur som der etableret i nogens hoved, så jeg tror at man kan 
sige at debatten den virker som om den er, debatten er resistent, men ikke effektfuld. Den 
bliver ved med at være der, men den kan ikke flytte på noget. Så skulle næste step være, 
jamen hvad fanden gør man så, hvis man synes det er et samfundsproblem, men der er for få 
der synes at det er et regulært samfundsproblem. Jeg synes ikke det virker som om der er 
særlig mange der brænder hårdt for emnet. 

39. JK: Ja, okay, på den måde. Hvordan tror du så at der skulle være noget power i debatten? 
Hvad skulle til for at der var noget power til emnet? 

40. MB: (tænkepause) Jamen, jeg sidder og tænker på om den på en eller anden måde skal 
forankres i det politiske landskab for eksempel, at der nogen der virkelig synes det er for 
galt, politisk. Nu kan vi se, lige nu sker der noget omkring f.eks. klimadebatten, ikke. Hvis 
vi spoler bare ¾ år tilbage, seneste valgkamp, klima var jo bare latterligt hvis man havde det 
på dagsordenen, men kunne ikke score nogle stemmer på det. Nu får vi et folketingsvalg 
hvor klima lige pludselig kommer til at betyde noget, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og der 
kunne man måske tænke at, jamen sådan kan det også være indenfor kønsdebatten indenfor 
topledelse, at den får, få en eller anden måde ikke har noget power, men at den alligevel 
sidder og ulmer et sted og faktisk kan løfte sig til noget. Og det kunne godt være den der 
igen, den politiske forankring. Der sker nogle gange nogle vendinger når det politiske 
landskab griber en problemstilling og siger nu skal vi altså have gjort noget ved det her, 
Men i virkeligheden så er det der der med, man kan sige, der er den der følelse af, hvem er 
det egentligt, det er svært at sætte et ansigt på den det gør ondt på, ikke. Og der sidder 
måske stadig meget den der udbredte holdning, som jeg havde for bare halvandet år siden, 
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med at det er bare den dygtige der vinder og synd at kvinderne så ikke bare går lidt efter det 
og er lidt mere ærgerrige og bissede i spillet osv. Så den fylder nok meget indtil videre.  

41. JK: Ja. Og hvilke aspekter synes du bliver hhv. inddraget og ikke inddraget i debatten? 
42. MB: Dygtighed. Altså det er jo et eller andet sted sindssygt, at der ikke rigtig kommer noget 

der taler om, hvem vurderes at være de dygtigste. Fordi vi kan godt pippe lidt op med noget 
når vi laver vores rekrutteringsanalyse. Vi kan også godt få et par spalter, men det er ikke 
noget der tager kegler vel, og der kunne man jo sige hvorfor fanden er der ikke nogen der 
interesserer sig for det når virksomhederne vurderer hvem der er den dygtigste. Vi stillede 
bare ét spørgsmål til 1000 virksomheder, ikke: hvem er den dygtigste? Der kom, jeg tror, jeg 
kan ikke helt huske tallene, men jeg tror det var sådan noget, nu siger jeg lidt rundt regnet 3-
4 ud af 10, der var det kvinder der var den dygtigste, men når vi så så på antalsmæssigt, så 
var det 2 ud af 10 der var kvinder. Hvor kvinderne fyldte mest, ikke. Og det skæv-forhold 
der, hvor, hvad skal man sige, de honoreres for deres dygtighed i højere grad end de fylder, 
det synes jeg er sådan en; det er sgu da pudsigt. Så, og jeg kan godt undre mig over, på den 
måde bliver debatten også lidt flad, altså at vi bare sidder og snakker kvinder i topledelse 
som sådan et fænomen, hvor man kan sige at vi kommer jo aldrig rigtig til at debattere 
hvorfor gør det ondt, og hvad problemet er? Og det er jo det jeg siger, det var først da jeg 
siger; det der gør sgu da ondt på virksomhederne, altså det er da dumt af virksomhederne, 
det er da tudetosset hvis man virkelig har nogle billeder af at det er mændene der kan det og 
når de så faktisk bedømmer at når de har kvinderne i gang så er det relativt set faktisk dem 
der performer bedst i forhold til hvor mange positioner de har. Og det er måske der hvor den 
skal. Hvis man ser på sådan et form for interessent-landskab, så kan man sige. Den slipper 
ikke helt for at have sådan en form for feministisk præg, den der debat og så nogle enkelte 
girl power kvinder som Stine Bosse og sådan nogle. Men der hvor den egentligt skal vinde 
et landskab af nogle andre der synes det her er problematisk, det er jo sådan nogle som mig, 
ikke. Som skal tænke, at så meget brænder jeg ikke for kvindesagen, men jeg brænder for at 
vi gør det retfærdigt ud fra hvem som er dygtigst osv. og man ikke begår dumheder omkring 
hvem der skal sidde i posterne osv. så det er jo den klang debatten skal have i stedet for, hvis 
man vil gøre noget ved det. Fordi ellers står man med den der der bliver så let forankret i det 
feministiske og “det er synd for” hvor man kan sige, jamen, og jeg er nok repræsentativ for 
mange mænd, og sige, jamen det er sgu ikke synd for nogen altså. Så jeg ved ikke om det 
giver mening? 

43. JK: Jo, det giver meget mening. Hvem ser du som værende mest fremtrædende i debatten? 
Der kom lige Stine Bosse frem, jeg ved ikke om der er sådan andre du lige tænker på? 

44. MB: Sulaiman Gurani også lidt hvor hun knokler lidt for den sag, altså hvis man bladrer…. 
Kan I se det her? (Viser dagens avis) Hvis man læser den igennem, der er kraftedeme ikke 
særlig mange kvinder. Så på den måde så sidder det jo, forsiden; tre mænd og sådan kan vi 
bare blive ved når vi bladrer ind. Der er bare mænd all over. Mænd der interviewer mænd. 
Og sådan er det. Så de fylder ikke så meget de kvinder. Så var der lige hende der poppede 
op, hende der fra Boston, en sej karrierekvinde, men det hører også til de der, altså det bliver 
faktisk, når det så er nogle der bliver omtalt, så er det dem der ligner mænd, som bliver 
omtalt lidt. SÅ kan man jo godt sige, jamen det kan godt være at der faktisk skal nogle 
mandlige egenskaber til at lykkes godt. Det skal man huske i den her debat, mandhaftighed 
på en eller anden måde, ikke. Det har hun hende fra Boston. Jeg kan ikke huske hvad det er 
hun hedder. 

45. JK: Kan det være Mai-Britt Poulsen? 
46. Boston Consulting, de har en kvinde, det kan godt være det er hende? 
47. JK: Ja, hun sidder i hvert fald med, for dem. 
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48. MB: Hun sidder i toppen for Boston i Danmark? 
49. JK: Nordisk, så vidt jeg husker. 
50. MB: Ja nordisk, det kan godt være. Og man kan sige, at måske er der stadig den der politisk-

set den der klassiske akse, hvor man kan sige at dem der sådan er, interesserer sig mest for 
kvindekampen også i erhvervslivet, det er dem der er ovre på den røde fløj. Man bliver 
sådan lidt indstuderet, lidt forudsigelig på den måde, ikke. At det er svært at finde kvinder 
på den blå side der kæmper for den sag, synes jeg. Jeg laver mange referencer ind i det 
politiske, men det er sikkert qua min uddannelse og fordi jeg mener at vores politikere 
sætter flere dagsordener end man gør sig klart. 

51. LG: Hvad med nogle… Kunne der være nogle mænd der skulle træde frem i den her debat? 
52. MB: Ja, det kunne der sagtens hvis man gerne vil flytte den. Og det mangler der i høj grad, 

mænd der synes det her emne er problematisk. Men så får de nok også skældud i den der 
“grå-jakkesæt-klubben” hvis de gør det. 

53. JK: Måske. Er der i din optik nogen som bør have mere eller mindre taletid omkring emnet? 
Nu var der lige noget med, det kunne være der var nogle mænd der skulle på banen, men jeg 
ved ikke om der er andre aspekter i den? 

54. MB: Ja, måske den her med forskere og, altså sådan en eller anden mere fakta tilgang til 
debatten. Jeg tror virkelig vi lytter til nogen der kommer ind og ikke her det der forprædikat: 
jamen det er jo bare en moderne kvindekamp det der. Altså dem der kommer ind og kan 
sådan fagligt sige “Der er sgu et problem i det her, og det er faktisk ikke bare kvinderne, 
men det er faktisk virksomhederne der har et problem” Det synes jeg kunne være 
interessant. Der er noget, vi mangler måske i virkeligheden at forske lidt i hvad det betyder 
for virksomhederne. Og så vil jeg jo altid have noget reel forskning. I ved forskning hvor 
man går ind i det og siger vi vil gerne afdække det, vi har ikke en holdning. Nogle gange ser 
vi også forskning som er enormt holdningspræget. og det er sådan noget jeg vender lidt 
ryggen når jeg kan lugte lidt.. Så det kunne være ét sted egentligt at afdække, er det et 
problem og er det et stort problem osv. ikke? Og politisk, som sagt, der fylder den heller 
ikke så meget. Der er den ikke, der er ikke så meget klang i den der, synes jeg. 

55. JK: Nej. Har vi mere inden det sidste, Line? 
56. LG: Hmm, jeg synes vi er kommet ret godt rundt om det vi havde på agendaen. 
57. JK: Så her til sidst vil jeg egentligt gerne spørge dig om hvad for nogle ord du forbinder 

med Kvinder i dansk topledelse? 
58. MB: For få, overset ressource, til dels kvindernes eget problem, men kun til dels, spændt på 

om det kan få en form for, skal man kalde det en revival eller en anden gennemslagskraft 
end det har i dag. Det er jeg lidt nysgerrig på. Og så skal vi selv (Ballisagers firma) til at 
lave rekrutteringsanalysen her i 2019, hvor jeg tror at vi kommer til at interessere os lidt for 
emnet og spørger lidt ind til det. 

59. JK: Spændende. Jamen er der noget i det her interview du gerne vil uddybe eller 
konkretisere? 

60. MB: Nej. 
61. JK: Fantastisk. og er der noget i det her interview du ikke vil citeres for eller lægges ord til? 
62. MB: Nej, bestemt ikke.  
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Bilag 8: Interviewperson 8 
 
Transskription af interview med Bodil Nordestgaard Ismiris  
 

Line Grastveit (LG) 

Julie Kroer (JK) 

Bodil Nordestgaard Ismiris (BI) 

Varighed: 55.16 min. 
 

1. LG: Dejligt. Ja, jamen altså det tager omkring en times tid, og det er som sagt din.. din 
opfattelse af kvinder i dansk topledelse vi gerne vil høre om. Og jeg vil gerne lige starte med 
at bede dig om at fortælle os dit navn, og din alder og din bopæl.  

2. BI: Det var mange ting (griner). Mit navn er Bodil Nordestgaard Ismiris, og jeg fylder 48 d. 
14. maj, men jeg er stadigvæk 47. Jeg bor i Nordsjælland, oppe i noget der hedder 
Mikkelborg. 

3. LG: Nu har vi lige talt om det inden vi sat optageren i gang, men kan du lige hurtigt fortælle 
hvad du har af uddannelsesbaggrund?  

4. BI: Altså jeg er uddannet cand.scient.pol, og har egentlig suppleret det med, jeg har studeret 
international politik i San Francisco. Så har jeg haft et trainee/internship på den danske 
ambassade, men det er sådan set dét der har, er mit formelle udgangspunkt 
kvalifikationsmæssigt.  

5. LG: M-mm.  
6. BI: Mm-mm. Vil du også have rejsen i forhold til hvordan den er startet karrieremæssigt 

eller var det bare en uddannelsesmæssigbaggrund?  
7. LG: Det var egentlig bare din uddannelses vi lige i første omgang er interesseret i. og din 

nuværende stilling, hvad er din titel?  
8. BI: Viceadministrerende direktør, ja (Læs: hos Ledernes Hovedorganisation).  
9. LG: Dejligt. Så starter vi lige på det personlige, jeg vil gerne høre dig hvad der motiverer 

dig i dit arbejde? 
10. BI: Det der motiverer mig, det er.. og.. fremtidssikre den her organisation. Det er at sikre at 

vi også er der i morgen, og overmorgen, og mange år frem.. og det ser jeg som en helt 
essentielt ting at jeg er meget optaget af, det er også det jeg brænder for.. Det der også giver 
mig super god energi er det her med at have det her stærke hold af ledere, som jeg jo selv 
har haft fornøjelsen af at sætte i en vid udstrækning. Og når jeg siger i vid udstrækning, så er 
det fordi at når man kommer ind i nogle positioner, så har man jo allerede et hold i forvejen 
og det var et godt hold, og det bliver så suppleret undervejs med nye kræfter. Men at få 
samlet et hold af kræfter som bare fungerer på kryds og tværs, og som er løsningsorienteret 
og som.. kan se de muligheder vi står over for, og har lyst til at være med til at udnytte dem, 
det er simpelthen noget der giver mig god energi.  

11. LG: Ja, fedt. Hvor mange kasketter ville du sige at du har på i løbet af en dag? Både i 
relation til dit arbejde og privat.  

12. BI: Og privat? Det må du lige uddybe.  
13. LG: Jamen, hvis du nu bare kigger på en hvilket som helst dag fra start til slut, både på 

arbejde, men du er jo også derhjemme.  
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14. BI: Okay. Jamen, altså så starter jeg jo morgenen med at.. stå op lang tid før, havde jeg 
nærmest sagt, en del tid før resten af familien. Arh, min mand kommer så på et tidspunkt, 
lidt efter.. men ellers så.. Laura, som er 16, er så den første der ligesom kommer på banen 
og.. hun går i gymnasiet, så det er tit og ofte at vi faktisk kører herind. Så jeg har mor-hatten 
på, og så har jeg også August, som er 12, ikke? Jeg har ligesom det der familiemønster, og 
mor-hatten, om man vil.. mor-rollen om morgenen. Det er ikke altid.. at jeg lige når at.. få 
spist morgenmad med August. det er faktisk tit jeg ikke gør dét, det er faktisk hovedreglen, 
vil jeg sige. Men jeg har så fornøjelsen af, kan man jo ligesom sige, at når nu Laura hun går 
inden på Østerbro, at vi faktisk følges ad i bilen, og det giver nogle enormt hyggelige snakke 
der om morgenen. Men det har været sådan, at jeg har taget af sted meget tidligt.. og tit før 
at jeg har nået og.. og sige godmorgen, men det sker typisk at jeg lige når at sige godmorgen 
og ønske alle en god dag. Og så.. kommer jeg ind på arbejde, og så.. har jeg typisk en dag 
hvor jeg er booket fra morgen til aften stort set.. med alle mulige slags opgaver, men 
selvfølgelig på et lidt mere strategisk niveau mere end det er operationelt. Altså jeg er ikke 
så operationel i min op-, i min jobfunktion længere, som jeg har. Så det er meget noget med 
at blive briefet på hvordan tingene går, og ligesom træffe nogle beslutninger hen ad vejen 
for at man ligesom kan komme videre i forhold til en lang række ting, og det er.. en 
intensitet der er i sådan en dag, fordi jeg skifter meget, ikke? Jeg har jo meget 
forskelligartede områder under mig, og derfor så er der jo noget, kan man sige skifte 
undervej, hvor man skal vænne sig til at nu er jeg herovre og nu er jeg herovre, mange af 
tingene går på tværs og det er jo min opgave hele tiden at have det der helikopterblik eller 
det der holistiske blik på forretningen og sørge for at tingene bliver bundet sammen. Og så 
kan der være interviews eller andre ting, møder ude i byen, hvor jeg repræsenterer lederne i 
forskellige sammenhæng. Så det er en, det er typisk en tætpakket dag, hvor jeg har møder 
med en masse spændende mennesker. Men min kalender er selvfølgelig styret af at der er et 
behov, men når man sidder hvor jeg sidder, så har jeg også en mulighed for at styre min 
kalender i en hvis udstrækning. Så jeg kan jo også selv.. vurdere fra og til på en anden måde 
end, end man kan når man måske er på lavere niveauer. Såeh, typisk vil det være sådan. Og 
så når klokken er.. det er forskelligt..  fem/seks-tiden, så vender jeg snuden hjemad, og så er 
jeg mor igen og familiemenneske og alle de her ting, og så jeg har egentlig haft en tæt 
forhold til min datter qua at hun har haft pony, og det har vi haft sammen, og det har vi 
dyrket rigtigt meget sammen. Så har jeg hentet hende deroppe på vej hjem eksempelvis eller 
vi har kørt til stævner i weekenden og... Jeg tror en af de ting som.. som har været væsentligt 
for mig, dengang jeg ligesom traf en beslutning om at jeg ville bruge så meget tid på 
arbejde, det har været at jeg simpelthen har indgået kontakt med mig selv om at den 
resterende tid eller resterende del der er tilbage, der er i overskud, den skal bruges sammen 
med min familie og mine børn. Og.. jeg har været ekstremt dygtig til at undgå 
arrangementer og aktiviteter hvor jeg ligesom ikke have det her med, og har sat mig selv i 
baggrunden i forhold til hvad jeg måtte have af ønsker i forhold til wellnes eller mindfulness 
eller hvad man ellers kunne have af personlig udvikling eller nu vil jeg træne til et maraton 
eller nu vil jeg en masse ting - det har jeg jo gået helt vildt på kompromis med. Det har jeg 
aldrig haft en problem med, men jeg siger det fordi at jeg tror det er vigtigt at man forstår at 
man bliver nødt til at lave, indgå nogle kompromiser og at der nogle ting man må give 
afkald på. Jeg må også være ærlig at sige at der nok også er nogle relationer jeg ikke har fået 
plejet, som jeg måske gerne ville-, når jeg kigger tilbage, gerne havde dyrket lidt mere. Men 
det er ikke noget jeg sådan går at ærgrer mig helt vildt over, fordi jeg ved godt hvorfor. Så 
bare, bare, bare at man ligesom er bevidst om, at der er kun 24 timer i døgnet, vil jeg sige og 
det er man ligesom nødt til at kigge ind i, det kan man ikke lave om på. Og så går jeg tidligt 
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i seng, altså. Så det er lidt, kan man sige, en dag hvor.. hvor det kører den vej rundt. Det kan 
også være at jeg læser lidt derhjemme nogle gange måske, det kan også henne, det kan også 
være at jeg arbejder i weekenden, der er også aktiviteter der ligger som skal laves. Så min 
rolle er nok meget skiftende, forstået på den måde at jeg også har, jeg har ikke den der work 
life balance, vel? Altså det glider. Eller work life balance, det er forkert, det har jeg, men.. 
jeg har ikke det der skel mellem hvornår er man på arbejde og hvornår er man ikke på 
arbejde?  

15. LG: Så hvis jeg spørger dig hvor mange timer du lægger på dit arbejde, så er det måske 
også lidt.. uklart?  

16. BI: Det er svært at sige, det er svært at sige helt præcist, ikke? Men nok (griner). Men ikke 
mere end jeg synes er fedt, og jeg vil sige, at da jeg havde yngre børn var det mindre. Det er 
simpelthen fordi at nu er det et andet behov de har. Jeg ved ikke om det sådan gav jer et 
billede?  

17. Både JK og LG: Jo.  
18. LG: Hvilke tilhørsforhold indgår du i, i din dagligdag?  
19. BI: Hvilke tilhørsforhold?  
20. LG: Ja.  
21. BI: Hvis jeg sådan først og fremmest tænker work wise, jamrn så er det lederniveauet jeg er 

på. Så det er ledere.. jeg typisk.. har tilhørsforhold i den her organisation. Altså hvis vi sådan 
tænker det.. mødemæssigt, og arbejdsmæssigt og opgaveløsningsmæssigt. Der kan også 
være opgaver hvor det er bredt mere ud, og hvor der er medarbejder der referer til leder 
under mig som også deltager, men dem som er tætte rundt om mig og som er mine 
sparringspartnere, det jo typisk ledere. Så hvis det er dét du tænker på med tilhørsforhold, 
direktionen.. min chef er jo tæt på, ikke? Som er mine, kan man sige.. jeg ved ikke om man 
kan kalde allierede, men som jeg sparer meget med.  

22. LG: Ja. Hvad kræver det ifølge dig at opnå en toppost i en virksomhed?  
23. BI: Det kræver… det kræver nok at man tør kaster sig ud i nye opgave og nye 

ansvarsområder som man ikke er helt tryg i. Altså, man skal simpelthen.. turde kaste sig ud i 
noget hvor man ikke er 100 % sikker, fordi i takt med at du kommer op ad i systemet, så 
sker der jo dét, at du ikke længere, kan man sige, kan være inden for dit lille speciale, så 
breder det sig og du får ansvaret for andres specialer eller andre områder osv. Det skal du 
ligesom kunne håndtere. Og det man så gør i sådan nogle situationer, det er at man sørger 
for at man har nogle rigtige personer på de poster, der kan hjælpe én og sikre at der ikke er 
noget man taber mellem to stole, ikke? Så det, dét vil jeg sige - man skal have lyst til at gå 
ombord i noget og turde tage ansvar og turde og springe ud i det, velvidende at man ikke er 
100 % klædt på. Så skal man.. så skal man være fokuseret på at performe, ja. Det er en rigtig 
god vej til.. til en god karriere, det er jo at man viser at kan levere noget, der hvor man er. 
Og dermed ikke sagt at man skal have fokus på hvor man gerne vil hen, men altså, det er jo 
noget som andre lægger mærke til, at man leverer der hvor man er. Og så skal man samtidig 
tydeliggøre over for sine ledere og andre interessenter i en organisation, “hey, jeg vil gerne 
noget mere” eller “jeg kunne godt tænke mig”, og “hvis der er en mulighed for at jeg kan 
bidrage der? Så vil jeg rigtig gerne det, så har jeg lyst så til dét”. Så man er meget eksplicit 
omkring hvad det er man går og drømmer om, lad være med at gå vente på at blive prikket 
på skulderen. Sådan en passivitet som kvinder godt kan have nogle gange, i hver fald hvis 
man kigger ned i undersøgelser og også vores tal indikerer, jamen det er bare ikke den mest 
optimale karrierevej, karrierestrategi kan man sige. Så man må selv bringe sig selv i spil, 
hvis man har en leder i maven eller ambitioner i maven, så må man fortælle om den. Og så 
er der anden ting som jeg plejer at sige, man skal lede op ad. Det er ikke bare et spørgsmål 
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om lede ned ad eller ud til tiden siden i forhold til ens peers, man men skal også have fokus 
på hvordan man spiller sin egen leder god. Og det her handler ikke at man snakker leder 
efter munde, det handler om at man et eller andet sted gør sig lidt uundværlig, fordi man er 
en stærk sparringspartner, og man er proaktiv, og man er proaktiv, og loyal og man 
udfordrer på nogle ting som man synes “det her, det kan vi gøre bedre, smartere eller 
anderledes”, men når beslutningen er truffet, at så står man last og brast med den leder man 
nu engang referer til, også selvom at beslutningen ikke er som man synes den skulle være. 
Det er at spille en leder god. Og det betyder bare at når den leder så skal forfremmes, at så 
tager man medarbejderen med osv., fordi man ligesom er blevet uundværlig, man er blevet 
vigtig. Det er en rigtig god og effektiv karrierestrategi, det er at fokus på hvordan kan jeg 
spille proaktivt sammen med min-, hvordan kan vi have et stærkt partnerskab. Hvad er der 
mere? Det var det der med at spille lederen god, det var det der med at tage nogle chancer, 
det der med at springe ud på dybt vand. Jo, så skal man også aflære kompetencer. Det er 
meget skægt, fordi man snakker hele tiden om at lære kompetencer, men undervejs skal man 
altså også efterlade nogen, fordi når du går fra mellemlederniveau til toplederniveau, så skal 
du også efterlade nogle af dine opgaver dér og aflære nogle af de kompetencer der, for du 
kan ikke være så operationel mere, så skal du blive rigtig dygtig til at være strategisk og 
tænke langt mere ja.. strategisk, det er også en ting som en væsentligt. Og så tror jeg faktisk 
at man, som kvinde, hvis man har ambitioner om at blive topchef, så tror at man skal kigge 
på hvad det for nogle virksomheder man søger ind i. Hvad er det for kultur der er? Fordi der 
er nogen virksomheder som tilbyder en langt mere, kan man sige, mangfoldig kultur, hvor 
der er plads til kvinder… og når jeg siger plads til, så er det jo egentlig noget åndsvagt noget 
at sige, fordi.. lad mig hellere sige at mænd og kvinder bliver behandlet på på lige fod, ikke? 
Fordi der er jo ikke nogen steder hvor man kan se i min virksomhed for eksempel, ikke her, 
men nu taler hypotetisk, hvis man sidder i en virksomhed, hvor man i direktionen kun har 
mænd over halvtreds, så kan det jo godt være at karrierevejen er lidt svær og bøvlet der. Så 
kunne man jo stemme med fødderne og søge et andet sted hen, det kunne også være en 
effektiv karrierestrategi i forhold til at man gerne vil ind i ledelse, hvis det er dét man 
drømmer om. Og så… så skal man sørge for at skabe sig den fornødne fleksibilitet på 
hjemmefronten. Det er simpelthen alfa omega, hvis det er at man vil være topleder, så skal 
man have fleksibilitet. Og.. det kan man købe sig til. Man kan få noget hjælp til at få gjort 
rent og ja.. gjort alle de der huslige gøremål. Jeg mener ikke man skal outsource opgaven 
med børn, men kan måske have lidt hjælp til at hvis man synes det er lidt hårdt at hente dem 
kokken 5 eller 4, det kan man jo ikke, eller klokken 4 når institutionen lukker, så kunne man 
få lidt hjælp til at der er nogen der henter. Det er en del af ens... ja, hvad skal man kalde det? 
Man er simpelthen nødt til at sikre sig at man har den fornødne fleksibilitet, og det kan man 
få ved at alliere sig og få hjælp på hjemmefronten. Og så skal man, tror jeg, dele barslen 
med sin mand. Nu kan se du sidder og (griner henvendt til LG), så jeg kunne passende 
spørge dig, nu er det ikke dig skal interviewes, men skal du dele barslen med din mand, 
ikke? 

24. LG: Ja. 
25.  BI: Ja, og det tror jeg faktisk er ret væsentligt, fordi statistikkerne viser jo at kvinder de, de 

tager gerne de her 300 dage, mens mændene 30. Og det er klart at hvis du gør det to, tre 
gange i din karriere, så kommer du bagud. Det kan vi så diskutere om det er rimeligt eller 
ikke rimeligt, men det er hvert fald måske nok i virkeligheden der faktor som der forklarer 
mest, i forhold til at kvinder har svært ved at komme op i systemet og at der er forskel på 
løn… Så det var mange ting.  
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26. LG: En fyldestgørende liste, vi tager noter. Det er godt. Vi har talt lidt om det her med 
udfordringer, men jeg stiller lige spørgsmålet her. Hvilke eventuelle udfordringer har du 
måtte overkomme for at sidder hvor du sidder i, i dag?  

27. BI: (Lang tænkepause). Se det er er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror der er en fortælling 
omkring det her med at når både mænd og kvinder er topposter, så er de gjort af et særligt 
stof der gør dem særligt robuste eller de… kan godt være kyniske eller de har arbejder solen 
sort og kan stadig holde til det osv. osv. Jeg ved ikke hvor meget jeg køber ind lige præcis 
på de der præmisser, fordi jeg tror i virkeligheden at det har noget at gøre med, at man jo 
heller ikke når man skal lære at springe  fra vipper, starter fra 10 meter vippen først, vel? Så 
kravler man først op på kanten og så springer man, så efter et stykke tid så går man op på 1 
meteren osv osv. Og sådan er det i virkeligheden også med vejen til et toplederjob, det er at 
hvad der kan have forekommet som en udfordring og det sværeste for 10 år siden, er måske, 
er kan jeg nok godt sige nu en rutinepræget ting at gøre. Så du vokser med opgaven 
undervejs, så de udfordringer man har, for eksempel kunne jeg sagtens i mine tidligere år 
være nervøs for at stå på en scene, og ligesom skulle engagere folk og “ville de nu høre på 
mig?” og alt det der man kan havde, den der nervøsitet. Men det er jo noget man får en 
rutine i og lærer undervejs, og så bliver man bare ved med at gøre det.. igen og igen og igen, 
og det er virkeligheden dét.. selvom det er svært og det er hårdt og så til sidst, ikke? Så 
negler man den, og så bliver det en del af ens kompetencer. Så de der udfordringer dér, det 
er jo noget, altså man kan vokse med opgaven, ikke? Det tror jeg er rigtig at kvinder forstår, 
at man har mulighed for at udvikle sig som leder og det er en rejse man er på. Så… det… 
det jo nok dét.  Og så tror jeg i virkeligheden også det er noget med historierne omkring at 
det bliver mere og mere ensomt, jo længere du kommer op ad karrierestigen. Og derfor er 
det rigtigt vigtigt at man har nogle sparringspartnere, nogle coaches om man vil, nogle i sit 
netværk man kan debattere, diskutere tingene med. Jeg tror det er.. og så er det hele kan man 
sige udfordringerne omkring at få løst det på hjemmefronten, og få ting til at køre sådan at 
man stadig har et godt familieliv og børn der er trygge og… så.. men tror det der med at man 
ikke springer ud fra 10 meter vippen fra dag ét, man har tid til at øve, man har tid til at blive 
robust undervejs. Så det er ikke sådan at man som kvinde skal sidde og tænke, at hvis man 
har lyst til ledelse og indflydelse og alt dét det i involverer, så  tænke “ej, er jeg nu robust 
nok?”. Giv det en chance, fordi det er altså også noget man udvikler undervejs, at blive 
stærkere, og mere robust, og sværere at vælte af pinden og alle de her ting, ikke? Det er ikke 
noget man er født med nødvendigvis, det er der måske nogle der er, men det er jeg ikke for 
eksempel.  

28. LG: Hvad gør du bevidst, måske ubevidst, for at have gennemslagskraft i din hverdag?  
29. BI: Det er nogle gode spørgsmål, hva?  
30. LG: Tak.  
31. BI: Jeg skal sidde her og reflektere over mine (griner).  
32. LG: Det er dét vi gerne vil have dig til?  
33. BI: Hvad jeg gør bevidst og ubevidst for at skabe følgeskab, er det sådan du spørger?  
34. LG: For at have gennemslagskraft.  
35. BI: Ja, gennemslagskraft for mig er følgeskab.  
36. LG: Ja.  
37. BI: Du kan ikke have gennemslagskraft uden at have følgeskab. Jeg er.. forholdsvis god til 

at… uddelegere.. og ligesom hvad kan man sige at give folk plads om rum til at forfølge, 
hvad kan man sige, nogle forskellige opgaver uden jeg sidder på nakken af nogen.. og det 
tror jeg er rigtig vigtigt. Det kan jeg gøre fordi hvis jeg skal pege én ting jeg lykkedes med, 
så er det at jeg har sat et hold af nogle virkelig dygtige ledere, som jeg holder meget af, og 
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som gør at jeg er i  den privilegerede situation, at jeg kan give opgaver, udfordringer, også 
store opgaver, store udfordringer videre uden.. at det betyder at jeg skal sidde med en rød 
kuglepen, og være nede i detaljen, overhovedet ikke. Og det tror jeg er vigtigt, hvis man vil 
have følgeskab, så skal man engagere sig, involvere sig, så skal man afgive noget af sin.. jeg 
vil ikke kalde det magt, det er sådan en underlig ting, men afgive noget kontrol, afgive, give 
noget indflydelse væk.. og man skal lade være med at være nærig lige på det område dér, for 
så gider folk godt være med. Så tror jeg man skal kunne tegne et billede.. af at hvor er vi på 
vej hen, hvad er det vi er på jagt efter, hvad er det vi skal, hvad er det vores ambitioner er, 
som folk kan se sig selv i. Så for mig handler gennemslagskraft om følgeskab, for hvis du 
har følgeskab får du det helt automatisk. Så det handler om at sætte et stærkt hold, og nu 
nævner jeg det igen fordi det er alpha og omega, som vil være med på den rejse, om man vil, 
nu er det jo ikke et rejsebureau jeg er ansat i. Jeg bliver ved med at sige rejse, hvad kan man 
kalde det? Den vej, den retning som vi er på vej hen i. Og så skal man også være åben og 
invitere til modstand. Det kan godt være svært nogle gange, det kan være rigtigt irriterende 
nogle gange (griner), men man skal hele tiden holde sig selv i nakken, ikke?  

38. LG: Jo.  
39. BI: Jeg skal have noget modstand på nogle ting, jeg er ikke en altvidende leder, så hvis jeg 

ikke gør dét, hvis jeg ikke får noget modstand, så er der et problem i den måde jeg leder på. 
Så det skal man være meget opmærksom på, og så er nysgerrighed i virkeligheden også et 
nøgleord.. hvis du vil have følgeskab.. det er at være nysgerrig på “hvad tænker du?”, “hvad 
mener du?”, “hvad kan du se, vi kunne gøre her?”, “hvordan tænker du vi skal drible eller 
løse den her problemstilling?”. Og så skal man bede om hjælp, ikke? Altså, fordi hvis man 
vil tæt på andre mennesker, så skal man bare bede dem om hjælp, det er meget.. det er 
egentlig meget simpelt. Så følgeskab, følgeskab, følgeskab er rigtigt vigtigt for mig. 

40. LG: Ja, fedt. Hvordan oplever eventuel inkludering eller ekskludering i dit arbejdsliv?  
41. BI: (Lang tænkepause). Det, det er jo.. jeg sidder i et sted i den her organisation hvor jeg er 

vældig meget inkluderet i rigtig mange ting. Så.. jeg oplever ikke ekskludering på interne 
linjer. Jeg har også respekt for at min chef skal have områder som han skal navigere på og 
have som sit felt uden at han nødvendigvis behøver at inkludere mig. Og.. det har jeg det 
helt fint med. Så jeg sidder lidt og tænker om der har været situationer, hvor jeg har følt at.. 
ikke sådan umiddelbart hvad jeg sådan lige kan.. erindre. Det er et, kan man sige.. det er et 
ret fint parløb vi har (Læs: BI omtaler til sit samarbejde med sin chef). Men det er også fordi 
at jeg siger, “nå jamen, der må også være nogle ting som er hans domæne, qua han er min 
chef”. Inkludering og ekskludering er ting som, som jeg er optaget af i forhold til når man 
kigger nedad i organisationen. Og nogle gange har jeg travlt, og nogle gange går det bare 
rigtig hurtigt alt sammen, og så træffer jeg besltuninger, og.. det er jeg nødt til jo, der kan 
jeg nok ikke sige mig fri for at jeg nok er kommet til selv at ekskludere nogen som skulle 
havde været inkluderet. Det har jeg nok ganske givet, og jeg tror man skal være opmærksom 
på at man har en tendens til at man trækker på tordenskjolds soldater. Altså man trækker på 
de samme mennesker, fordi man ved at de kan levere, fordi man er tæt på dem osv. osv. Og 
det skal man hele tiden huske som ledelse også at kigge andre steder en gang imellem. Så 
det er også et opmærksomhedspunkt for mig, fordi den lette løsning at sige “vi spørger bare 
lige ham eller hende eller vi gør bare lige sådan, fordi så ved vi bare at tingene bliver 
fikset”, men det er jo ikke den måde at man får skaber kompetenceudvikling på alle 
niveauer i organisation, vel? Men jeg kan nok ikke sige mig fri for at en gang imellem 
vælger den lette løsning, så kan det jo godt betyde at jeg er kommet til at ekskludere nogen, 
men det er et opmærksomhedspunkt, fordi man skal være opmærksom på det. Kigger de 
eksterne linjer, ja - så er der da ting som jeg synes vi som organisation skulle havde været 
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repræsenteret i, som vi ikke er blevet. Altså, sådan er det jo, at vi er blevet fravalgt fordi det 
var nogle andre organisationer der skulle være der. Altså, så selvfølgelig er jeg blevet 
fravalgt der i nogle sammenhænge, men sådan er det jo. Det er.. det er ikke noget som... jeg 
tænker er unormalt, det er jo the name of the game.  

42. LG: Ja, perfekt. Hvad betyder emnet kvinder i ledelse for dig?  
43. BI: Jamen, altså i denne her organisation der har vi jo faktisk en strategisk indsats, det kan 

man læse i vores strategiplan, at vi skal have flere kvindelige medlemmer i den her 
organisation. Vi har omkring 30 % af vores medlemsbase som er kvinder i dag, og det er et 
emne som optager os som organisation rigtig meget, og.. jeg har i en lang periode, og gør 
det også stadig, været, hvad kan man sige, talsperson for området. Det jeg synes, og 
selvfølgelig betyder noget også personligt for mig, jeg synes.. simpelthen ikke at det er 
rimeligt at vi ikke udnytter det kvindelig potentiale mere end vi gør, jeg synes at vi sløser 
med de kvindelige ressourcer. Jeg kan ikke komme i tanke om et andet område, hvor vi 
sløser så meget med ressourcerne som vi gør med de kvindelige ressourcer, så det synes jeg 
simpelthen er et problem ud fra rigtig mange grunde. Ikke bare fordi jeg synes at det er 
uretfærdigt, det kommer man ikke så langt med at sige at noget er uretfærdigt, men ud fra en 
økonomisk betragtning er det også tudetosset. Vi ved jo at mangfoldighed, diversitet, vi at 
team der repræsenteret med en kønsdiversitet, jamen de performer bedre. Der er ikke rigtig 
nogle gode argumenter for ikke at gøre det, og derfor synes jeg at det er så ærgerligt, at det 
ligesom ikke rigtig trænger igennem på det private arbejdsmarked i den udstrækning det 
skulle, når man kigger på tallene. Så ja, det optager mig, det emne. Jeg synes at det er 
problematisk at vi ikke er bedre til at mobilisere kvinder om i systemet i Danmark end vi 
reelt er.  

44. JK: Nu er vi næsten lidt derhenad, men hvad er din umiddelbar opfattelse af hvordan emnet 
kvinder i dansk topledelse bliver debatteret?  

45. BI: (Tænkepause). Altså i Danmark der har vi haft, og har stadig, et, en diskurs der hedder 
“vi skal ikke have kvoter”, og jeg repræsenterer selv en organisation der ikke går ind for 
kvoter. Og... det er der også rigtig god musik i at man ikke skal, for det er jeg ikke sikker på 
er vejen frem. Men vores afstandtagen til det her med kvoter tror jeg i virkeligheden er 
meget sigende om den måde vi tænker i Danmark i det private erhvervsliv. Altså vi har 
meget det her med at der ikke er nogen der skal komme og fortælle os hvordan vi skal 
indrette tingene. Så man kan sige at der en diskurs der hedder at det hele skal ske af 
frivillighedens vej. Det skal være via en appel til virksomheder om at bruge deres god 
samvittighed og velvillighed i forhold til at få kvinder mobiliseret op i systemet. Så der er 
ikke en politisk diskurs der hedder at vi er nødt til at tage skeen over i den anden hånd, og så 
er vi nødt til at regulere lidt mere. Der er ikke en politisk villighed til ligesom at ville bruge 
nogle penge på det her område, hverken i form af at stille mere attraktiv hjemmeservice til 
rådighed for kvinder så de kan få skabt mere fleksibilitet eller.. man gør jo alt for at udhule 
au-pair-ordningen eksempelvis. Altså, der er, der er den her med at man forsøger, det har 
man gjort siden 2013 med lov om måltal, hvor de største virksomheder i Danmark jo skal 
sætte nogle måltal og fastsætte en politik for hvordan de vil arbejde med det i direktionen. 
Og faktisk så viser, når man ligesom følger op på, at der faktisk er rigtig mange 
virksomheder som slet ikke gør sig umage med at ikke engang for afrapporteret korrekt på 
det her område. Så det er jo ikke fordi man ikke ved fra politisk side at der ikke sker noget, 
men der er bare ikke i Danmark den holdning til at det er acceptabelt at regulere sig ud af 
området. Så man taler meget om frivillighed, og man taler meget om hvordan kan man fikse 
kvinderne, ikke? Som om at kvinderne var et problem, så man dem på en masse kurser, kun 
kvinder, og en masse programmer, og så lærer de hvordan de kan være.. ja, jeg ved ikke.. 



 202 

men man kunne forestille sig, mere forhandlingsorienteret ellere mere robuste eller 
whatever, og dét virker jo ikke. Så der har været den der med at kvinderne er problemet, vi 
fikser kvinderne, vi putter dem på nogle programmer, så har alle god samvittighed, og så 
kommer der ikke rigtig noget ud af det. Nu er jeg lidt firkantet, så når I citerer mig, så.. kan I 
jo ikke se det glimt jeg har i øjet, vel? Så jeg forventer at I gør på en fornuftig måde, men 
det jeg bare prøver på at sige er at .. ja, der er en.. en bred enighed om, og har i hvert fald 
været, at det skal ske af frivillighedens vej. Så det er den måde man debatterer det på, og det 
sker gerne at når man så spørger kvinder, for kvinder er jo ekstremt.. når du spørger dem, 
når jeg er ude at holde oplæg omkring flere kvinder i ledelse, og jeg spørger og nævner 
ordet kvoter, så slår de syv kors for sig og det er simpelthen det værste for “vi vil jo ikke 
vælges på baggrund af vores køn”. Og så plejer jeg at stille modspørgsmålet “hvad ville en 
mand sige hvis man spurgte ham?”. Altså jeg kunne godt have et bud, og jeg tror det bud 
ville være “ja, selvfølgelig - jeg hopper lige om bord på en kvote og så viser jeg dem at jeg 
kan det alligevel og at jeg var det rigtige valg. Det er jo bare en mulighed for mig”. Sådan 
tror jeg, og det siger rigtig meget om hvordan kvinder og mænd tænker omkring en masse 
ting. Så kvinder er jo også selv med til og ligesom forhindre at vi i Danmark har kvoter. Du 
kan ikke finde opbakning blandt kvinderne i forhold til det her, heller ikke blandt vores 
medlemmer. Men det er jo lidt skægt, ikke? Fordi mændene ville tænke det anderledes. 
Måske kan man også sige at det er sjovt ikke, at de har haft lidt uformelle kvoter, har de ikke 
det? Indtil nu og har det måske stadigvæk (griner). Ja, pjat. jeg tror det er sådan jeg vil sige 
at man debatterer det. Og så debatterer man topledelse ud fra .. fra en meget stereotyp 
tilgang, altså hvor man i medierne er med at få reproduceret de samme billeder af maskuline 
topchefer, der arbejder solen sort, ikke? Og det er sådan set dét vi har at spejle os i… ja.  

46. JK: Ja. Nu bevægede vi os lidt derhenad i forhold til hvad der bliver inddraget i debatten.. 
det her med frivillighed, men hvad bliver ikke inddraget i debatten?  

47. BI: (Tænkepause). Ja, hvad bliver ikke inddraget i debatten? Det er jo svært.. ja.. altså 
kvoter bliver i hvert fald ikke, altså det bliver jo debatteret, men det er jo ikke noget som 
man kan sige.. bliver taget alvorligt. Der er jo røster rundt omkring som begynder at sige, at 
det muligvis er vejen frem, fordi der sker ikke noget af frivillighedens vej. Man er begyndt 
at snakke mere om noget der hedder unconscious bias.. og det.. er sådan forholdsvis nyt. Og 
det er ting som nemlig ikke har været debatteret, alle de der uskrevne regler, og fordomme, 
og ubevidste normer man har i forhold til køn, som er kønsspecifikke og intet andet, og som 
vi ikke rigtig er bevidst om. Og det tror jeg er vigtigt i diskussionen at få taget hul på, fordi 
der er en lang række undersøgelser som viser, at der for eksempel er to forskellige 
evalueringsstandarder i forhold til kvinder og mænd. Kvinder bliver vurderet på deres 
resultater, mænd på deres potentiale typisk, og der er jo en verden til forskel. Der er et 
moderligt bias forbundet med os kvinder. “Vil hun det nok?”, det vil altid ligger over os, 
eller “vælger hun til syvende og sidst familien”. Et moderligt bias og binding som der ikke 
er i forhold til en mand. Min søn han kom her forleden. Han havde set noget på YouTube 
som var ret interessant. Han havde set et lille klip omkring det her med unconscious bias, og 
han var meget forarget. Det var.. det var simpelthen en kvindelig chef som havde et billede 
af sin familie på sit skrivebord, og det blev netop tolket som om at hun var tættere knyttet til 
familien end arbejdet. Hvorimod at hvis manden, en mandlig chef, har et billede af sin 
familie, så er han bare en breadwinner, så er han forsørgeren. Så der er rigtig meget af det 
her, undersøgelser der viser, at sætter du flere kvinder ind i møde-, altså ledelsesteam, man 
kan ikke bare nøjes med at sætte én ind, for så bliver kvinden opslugt af den kultur der er, 
man er nødt til at have, den kender I sikkert også, man er nødt til at have mere end én, man 
er nødt til at have en tre stykker eller sådan, for at det have, gøre en effekt. Og det man kan 
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observere det er at.. kvinder møder mere velforberedt op, det er igen undersøgelser der viser 
det her.. og det tvinger jo lidt mændene til at så skal de jo også, måske, til at spidse blyanten 
og have orden penalhuset. Hvad ved jeg, de er i hvert fald forberedt, kvinder er velforberedt. 
Den her, hvad kan man sige, uformelle snak ude i korridorer, hvor der er nogen beslutninger 
der bliver truffet finder ikke sted i samme omfang. Beslutningerne bliver truffet rundt om 
bordet (banker i bordet) i mødelokalet, hvor man er til stede. Og så har kvinder.. ikke 
samme tilbøjelighed til at afbryde andre som mænd har. Så det dét gør når man inviterer 
kvinder med ind et lokale, det er at så kan man måske tale om en kvindelig disruption. At 
man kan tale om at der sker en eller anden forstyrrelse, og det er noget vi ikke rigtig får 
snakket om. Så unconscious bias og at kvinder måske lidt er sådan en disruptionfaktor i 
forhold til hvad Rip, Rap og Rup ellers plejer normalt at beslutte. I ved godt hvad Rip, Rap 
og Rup er?  

48. JK: Ja. Hvem ser du som værende mest fremtrædende i debatten?  
49. BI: (Tænkepause). Ja… Jeg synes.. jeg ved ikke om jeg sådan kan pinpointe én, vel? Altså 

der er jo nogle topchefer som.. som er de og markere. Men jeg synes faktisk også at der er 
mange topchefer som går under radaren. Jeg vil godt diskutere om der i virkeligheden er en 
forpligtigelse til at der var flere kvindelige topledere om egentlig også forsøgte at tegne et 
billede af… jeg vil nødt til at nævne nogen, ingen nævnt ingen glemt. Jeg vil egentlig 
hellere sådan rent principielt sige at.. at der er en verden til forskel på at hive fat i nogle 
rollemodeller og få skitseret dem i pressen, som viser at der er anden måde at være leder en 
den der traditionelle maskuline måde, og det lykkedes en gang imellem at få en kvinde ind 
på banen, der kan sige nogle ting som kan tale den her toplederstilling op i stedet for ned, 
fordi så længe at vi bare bliver ved med at snakke om at det kræver så meget, og man må 
give afkald, og man kan ikke, og alle de her ting. Så får man jo italesat den her lederrolle 
som e, som noget der ikke er særlig attraktivt at forfølge. Så derfor, når man skitserer eller 
promoverer kvinder som i virkeligheden bare er mænd i nålestribet jakkesæt, så fortæller de 
jo sådan set bare den samme historie som en mand. Og det tror jeg ikke virkeligheden ikke 
er så interessant. Jeg tror det er interessant når man kan få nogle kvinder på banen som kan 
vise at det kan godt lade sig gøre, man kan sagtens få den her kabale til at gå op: familie 
versus arbejdsliv, og så samtidig have lederambitioner. Altså det er jo langt mere interessant 
at zoome ind på de kvinder, og få dem til at fortælle historien: hvad er de egentlig de gør, og 
måske få fortalt historien om hvor fedt det er at være topchef. Ikke hvor hårdt det er, men 
hvor fedt det er og hvad det giver af muligheder, ikke? At man også, at når man har et 
mellemlederjob og man føler sig godt presset der, at det ikke nødvendigvis er dobbelt op når 
man går op i en toplederstilling. At der faktisk også hører et helt serviceapparat af dygtige 
medarbejdere med der kan hjælpe dig og servicere dig. Du får jo arme og ben med som kan 
hjælpe og være med til at skabe resultater. Altså der er mange historier som ikke bliver 
fortalt, som er positive omkring den her topleder og det savner jeg lidt, at vi får mere fokus 
på i virkeligheden.  

50. JK: Er der nogen i den optik der burde eller bør have mere eller mindre taletid så i den her 
debat? 

51. BI: Nej. Nej, for guds skyld luk da ikke noget ned. Jeg synes alle skal have lov til at ytre sig 
og have en holdning. Men jeg kunne godt tænke mig at der var mere fokus på det positive 
ved toplederollen, at vi fik italesat det. I can’t be what you can’t see. Altså vi er jo nødt til på 
en eller anden måde at få fortalt en anden historie end den der executive mand på over 
halvtreds der bliver portrætteret hele tiden i Børsen når vi bladrer i den, det er jo klart at man 
ikke tænker at det er naturligt at spejle sig i dét. Så der synes jeg jo faktisk at pressen har en 
opgave med at få skabt et lidt mere anderledes billede. Jeg ved ikke om I har læst nogle af 
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mine citater eller noget, men altså Theresa May blev jo klandret tilbage i, hvad har det 
været, 2017 at hun kom så elendigt ud af det valgår eller valgresultat hun fik, at de skrev at 
hendes inkompetence jo nok sandsynligvis havde sat kvinder i al almindelighed tilbage i 
flere årtier. Og så har vi Trump, som er kommet på banen i USA, der er ingen, ingen der 
bare har overvejet at lave en kobling til at hans inkompetence skulle have betydning for at 
nu skulle alle mænd i al almindelighed være sat tilbage i flere årtier. Og det er jo, det er jo.. 
sådan nogle ting som er med til at forvride og skævvride, det er jo kæmpe bias. Og det.. ser 
vi jo bare rigtig meget af at de skævheder bliver reproduceret.  

52. JK: Spændende. Har vi mere inden vi vil aflsutte eller.. så vi kan nå det?  
53. LG: Jeg synes at det er nogen.. vi kommer dejlig vidt omkring med de ting du siger. Så nej, 

ikke for min skyld.  
54. JK: Okay. 
55. BI: Der er en ting som jeg synes I skal overveje lidt, som jeg synes er interessant, det kan 

også godt være i allerede har gjort det.  
56. LG: Ja.  
57. BI: Men hvad med ny teknologi?  
58. LG: I forhold til?  
59. BI: At reproducere biases og skævhed. Altså hvis man bruger ny teknologi til at rekruttere 

og man rekrutterer på baggrund af historiske data, der i forvejen er diskriminerer på køn. 
Hvordan tror I så at det vil se ud hvis propper sådan noget data ind i noget kunstig eller 
noget intelligent software? Hvad med alle de artikler der kan blive produceret på den måde 
uden at det er kommunikationsmæssigt? Altså overveje hvad den kan have af betydning? 
Det synes jeg faktisk er lidt skræmmende. I kan godt følge mig i forhold til dét jeg siger, 
ikke?  

60. LG: Du tænker at fjerne det der mellemled, hvis det atikler du taler om, den journalist der 
sidder og grifler noget ned, at det så bliver foretaget helt uden unconscious bias og se hvad 
der kommer ud af dét? 

61. BI: Nej. Ja, det kunne godt være en vej, men det kunne også være med conscious bias. Det 
kunne også godt være at det var ekstremt biased, fordi de bygger jo på historisk data. Vi ved 
i forvejen at den historik og datamængde der ligger, den er biased og den er skæv. For 
eksempel hvis I går ind og googler på Google Jobs, så vil I se at hvis man er kvinde og man 
søger derinde, så får man lederpositioner til det her lønniveau præsenteret, hvis du er mand 
så ryger du lige herop. Så får du præsenteret jobs til højere lønniveauer, det er dét jeg 
snakker om.  

62. LG: Ja.  
63. BI: Alle de assistenter vi har, de hedder Siri og Alexis, er det ikke skægt, de alle sammen 

kvindenavne? De assisterer, de hjælper. Der er.. der er så mange ting i ny teknologi som jeg 
er virkelig virkelig bekymret for. Hvis man skriver i Google Translate sygeplejerske, så 
bliver det oversat som “hun er”. Læge: “han er”. Og hvis der sidder nogle dataloger og 
nogle ingeniører som programmerer det her software, og ikke har de betragtninger med, så 
får vi jo forstærket, er jeg bange for, de skævheder der allerede eksisterer. Og det synes jeg 
da er sådan rent kommunikationsmæssigt en kæmpe stor udfordring at kigge ind i når vi 
diskuterer bl.a. det her. Det var bare lige en lille pointe i forhold til-  

64. LG: Vildt god pointe, det har jeg aldrig tænkt over. Er det ikke også tit kvinder når det er 
navigationssystemer?  

65. JK: Jo jo, Berit eller hvad de alle sammen hedder. Ej, jeg ved det ikke.  
66. BI: Ja, man kan godt blive lidt sur, hvis man går meget op i det der, men der er så meget i 

det der.  
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67. (48.18-48.56 min. undladt). 
68. BI: Så det her unconscious bias er jo noget man måske skal arbejde lidt mere strategisk med 

på virksomheder, ikke? Og få afdækket de fordomme man har, og det er der jo nogle af de 
mere progressive virksomheder som faktisk arbejder med.  

69. JK: Ja.  
70. BI: Og så tænker jeg at barslen også kan være noget af det som kan være, nu kommer EU jo 

med et direktiv… så skal du dele barslen med din mand? (Læs: henvendt til LG).  
71. LG: Det skal jeg faktisk ikke. 
72. BI: Det skal du faktisk ikke?  
73. LG: Min mand er ved at læse, så hvis han skulle tage tid ud af kalenderen, så ville han jo 

blive sat et helt semester baggrund, og jeg vil rigtig gerne have et år hjemme med vores 
nummer to, og med vores nummer et var han så heldig at fik tre måneder hjemme fra sin 
arbejdsplads.. og jeg kunne stadig have mit år for mig selv, og så havde han tre måneder 
efter.  

74. BI: Og det er, det er lidt interessant, ikke? Fordi det er jo nok dér at, at der sker et eller 
andet, ikke? Nu er du jo stadigvæk studerende, så du får dem sådan relativt tidligt, men du 
kan jo godt se hvis du var ude i et arbejde, faktisk meget fornuftigt at få dem nu under 
uddannelse, når man så er ude.. det gjorde jeg ikke så man kan også godt få dem bagefter 
(Læs: henvendt til JK).  

75. JK: Det lyder godt, der er håb for mig, det er godt (griner).  
76. BI: (Griner).  
77. LG: Armen, du har også fem år at løbe på, Julie skal ikke føle sig presset.  
78. JK: Når ja, det er rigtigt (griner).  
79. BI: Nej, men du kan godt se at hvis man, hvis kvinder konsekvent bare trækker den tid ud, 

og meget af det ligger nemlig fordi, og jeg synes legitimt det du siger, fordi kvinder skal jo 
selv have lov at bestemme, men man vil have det år. Og hvis man vil have tre år inden man 
er fyldt fyrre, der sker så meget fra slutningen af tyverne til slutningen af trediverne, det er 
der man bliver forfremmet, det er der, Mckinsey har lavet et studie af, der siger at hvis man 
ikke har rykket inden for de 10 år, så er ens sandsynlighed for at gøre eller have en stor 
lederkarriere i toppositioner væsentlig forringet.  

80. LG: Ja.  
81. BI: Og det er også dér der sker noget med løn. Jeg har skrevet en artikel på Harvard Bis 

faktisk som netop lige præcis beskriver med nogle forskellige grafer, der viser her hvor den 
hændelse indtræffer, at man får børn, så starter kurven med at køre sådan her (Læs: viser 
kurven går ned ad). Den har I set ja? Men det er sådan nogle fravalg, der er også nogle 
fravalg med børn her som vi er programmeret til at ville.. tage os af. Og det er jo også godt, 
men mændene kan jo også godt blive gode til det.  

82. LG: Absolut.  
83. BI: Nå, det var det jeg ville sige om ny teknologi for at give jer en vinkel. Det er i hvert fald 

en ting som optager mig meget i forhold til den fremtid vi kigger ind i, og så også i forhold 
til kvinder i ledelse.  

84. JK: Det er meget vigtigt ja, etik der. Her til sidst, hvilke ord, bare lige kort, hvilke ord 
forbinder du med emnet kvinder i dansk topledelse?  

85. BI: Hvilke ord?  
86. JK: Ja.  
87. BI: (Tænkepause). Jeg synes det er nogle karismatiske kvinder faktisk… jeg synes de er 

begravet, ikke? Og det er jo svært at sige, de kan jo have vokset med opgaven, men der er jo 
en power over dem, de tør at stå frem og er gode til at stå på en scene. Så det er ikke for sjov 
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skyld at de er endt der, og vejen derhen har sandsynligvis været.. alt andet lige svære uden at 
jeg selvfølgelig kan sige det om de enkelte tilfælde, fordi der netop er de her forhindringer 
som vi har diskuteret. Så jeg ser nogle karismatiske kvinder fyldt med power og 
engagement.. dygtige kvinder.  

88. JK: Er der noget her du gerne vil uddybe eller konkretisere inden vi afrunder?  
89. BI: (Tænkepause). Jeg vil godt lige vende tilbage til den anden. Nu sidder jeg lige og 

tænker, fordi.. i virkeligheden, for at vende tilbage den der med at sige at jeg også ser en 
masse kvinder som reproducerer de mandlige ideal. Det er bare lige for at sige, at dem ser 
jeg en del af, og også i pressen. Det tror jeg vi alle sammen gør. ikke? Men dér hvor jeg 
virkelig synes det er elegant, er når man kan få nogle kvinder frem som kan fortælle 
historien omkring det her med, at “jeg kan egentlig godt få min kabale til at gå op”. Altså 
kan fortælle en anden historie omkring dét at være topleder og livet, ikke? Men det er for at 
sige at der en del, som er blevet til mænd i nålestribet habitter, ikke? Men det ændrer jo ikke 
på at de stadig er karismatiske og dygtige og alle de her ting.  

90. JK: Det er noteret ja. Er der noget her i interviewet du ikke vil citeres for eller lægge navn 
til?  

91. BI: Jeg antager at I lige sender det forbi mig, ikke? Og så kan vi tage den derfra, skal vi ikke 
gøre det sådan?  

92. JK: Jo, det er en aftale.  
93. LG: Det er hermed noteret. Perfekt!  

  

Bilag 9: Interviewperson 9 
 
Transskription af interview med Mette Østergaard 
 
Line Grastveit (LG) 

Julie Kroer (JK) 

Mette Østergaard (MØ) 

Varighed: 41.40 min. 

 

1. JK: Jamen vi kan godt afsløre, at det første handler om debatten, altså hvad sker, og hvad 
synes du som sker. Så egentligt, det første spørgsmål hedder; Hvad er din umiddelbare 
opfattelse af hvordan emnet kvinder i dansk topledelse bliver debatteret? 

2. MØ: jeg synes at vi har en ret vattet ligestillingsdebat. fordi jeg synes at der er nogen, nogen 
steder er den for høj grad, en opfattelse af at vi er i mål, at vi har været så førende på 
ligestillingsområdet tilbage i 70’erne at det på en eller anden måde har sat sig i kulturen. 
Sådan et der er en række steder hvor man ikke tager ligestillingsdebatten særlig seriøst. Og 
da slet ikke i det politiske. Og hvis man kigger på dokumentationen. det kan I endnu bedre 
på tallene, men så halter vi jo bagud, især vores nordiske kollegaer i forhold til kvinder i 
topledelse. Og politisk er der en enorm berøringsangst overfor det, man kunne se der var en 
socialdemokratisk regering som faktisk havde et flertal for at kunne indføre nogle 
ligestillingstiltag som f.eks. øremærket barsel til mænd, så turde man ikke da man kom til 
stykket. På den måde synes jeg at ligestillingsdebatten har fået sådan en underlig, et 
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underligt klausul om at der ikke er noget at diskutere, men hvis man kigger på tallene er der 
virkelig meget at diskutere. Det er sådan den, nu ved jeg ikke, vil I, jeg kan gå i, det er sådan 
den overordnede debat, og så er der jo ned på enkeltvirksomheder, hvordan man oplever det, 
og det kan være vi ligesom kommer til det. 

3. JK: Ja det kan vi komme til. 
4. MØ: Ja, det er det. I må også lige sige hvor langt jeg skal svare. 
5. JK: Jo. 
6. Ellers bryder I bare ind, nå men jeg synes at der er meget at diskutere. Jeg synes det er helt 

grotesk at vi står i en situation i 2019 hvor vi nærmest sakker bagud på nogle parametre på 
ligestilling. fordi man ikke har været villig til at tage nogle valg der flyttede noget i forhold 
til kvinder i topledelse. Og det starter jo helt ned fra familier og op til bestyrelsesposter. 
Altså hvordan er ligestillingen ned i familierne. Det er jo der det starter. Til hvordan ser 
billedet ud på topposter. 

7. JK: Dejligt. Hvem ser du som værende mest fremtrædende i debatten og hvem er ikke? 
8. MØ: Jamen jeg  synes jo, helt grundlæggende synes jeg jo at der er et problem, problemet er 

jo at vi reelt ikke har nogen ligestillingsdebat herhjemme. Altså, der er nogle enkelte partier 
på venstrefløjen som nogle gange bringer det op. Der er jo selvfølgelig nogle feministiske 
grupper, men hvis man kigger til f.eks. Sverige eller Norge eller island. I Sverige er 
ligestilling jo ofte et emne der bliver debatteret i den politiske debat. Altså lige så vel som 
når vi diskuterer forskellige lovforslag skal der også være fokus på; giver det vækst, er det 
grønt, så er ligestilling i den svenske debat en del af hvordan skruer vi lovgivningen 
sammen, og det er fuldstændig fraværende herhjemme. jamen der er jo nogle enkelte 
forskere Annette Brokholt som sidder i Aalborg, Nina Smith som har været dygtig, synes 
jeg, fra Århus Universitet, med sin økonomiske baggrund som sætter nogle tal på, hvad gør 
det egentligt for bundlinjen. Og så er der nogle enkelte kvindelige debattører. Og så er der jo 
nogle af de helt unge, altså, når vi taler hele Twerk Queen segmentet og sådan, som jo sætter 
en fuldstændig anden dagsorden på friheden til at være kvinde i et andet spektrum i, hvad 
skal man sige, den gammel-feministiske 70’er opfattelse, så der er stemmer, men jeg synes 
generelt der er behov for at det kommer højere på dagsordenen herhjemme. 

9. JK: Hvem sætter, ifølge dig, dagsordenen på debatten? 
10. MØ: Jamen, som jeg lige sagde, så synes jeg den mangler lidt. Jamen det tror jeg næsten jeg 

har svaret på. Der er nogle af de enkelte jeg nævner, men altså. Jeg synes da også det kunne 
være interessant hvis erhvervslivet gik mere aktivt ind i diskussionen. Det her handler jo 
ikke kun om at der er, at kvinderne skal have lov. Det handler jo også om at der er en masse 
forskning der viser, at hvis du har diversitet i din topledelse, hvis du har forskellige profiler 
der tænker og gør anderledes, så hjælper det også på din bundlinje. Så jeg synes det er en 
vigtig diskussion for hele vores samfund og for hvordan vi skaber vækst. Det er vigtigt at 
vise vores børn at mor og far er lige meget værd, både på arbejdsmarkedet og derhjemme. 
Så jeg synes der er en masse grunde til at tage debatten op. Jeg synes erhvervslivet sagtens, 
begynder faktisk at røre mere på sig end politikerne, nogle gange. Vi havde for nylig i 
Berlingske en historie om, Novozymes, jeg tror det var i går eller i sidste uge, som skældte 
ud på headhuntere for ikke at være dygtige nok til at finde kvindelige kandidater. Og der har 
også været andre historier hvor erhvervslivet også skriger på at man gerne vil have 
kvalificerede kvinder. Og der er jo masser derude, når man ser på hvad der kommer ud fra 
uddannelsesinstitutionerne, dels antallet af kvinder, dels med høje gennemsnit og andet, så 
er der jo en kæmpe pulje at tage af, og så tror jeg der er er to parameter at trække i. Der er 
dels hvordan erhvervslederne agerer og så er der selvfølgelig også hvordan kvinderne selv 
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agerer, for det skal man heller ikke, på nogen måde, se bort fra. det har jo også en kæmpe 
effekt, hvor meget kvinderne selv vil det. 

11. JK: Er der i din optik nogen der burde, eller bør have mere eller mindre taletid i denne her 
debat? 

12. MØ: Jeg synes aldrig man skal sige at nogen skal have mindre taletid. Det må, hvis der er 
nogle der føler sig underrepræsenteret, så må de jo selv gå ud og sige noget mere. Og det er 
vi så nogle der prøver på, engang imellem, i forskellige anledninger. Nej, altså generelt, som 
jeg har sagt, erhvervslivet synes jeg sagtens kunne trække et højere læs i forhold til at sætte 
det her på dagsordenen. Hvad har det egentligt af positive effekter? også i forhold til 
hvordan vi udvikler vores samfund og hvilken vækst vi skaber. Jeg synes de politiske partier 
burde have det som en langt mere present dagsorden. Jeg synes ikke der er nogen der skal 
sige mindre. Der er ikke heller ret mange der taler det ned, altså det er nærmere sådan en 
status quo om, nå, men vi har noget der fungerer, så vi behøver ikke tale mere om det. Jeg 
synes det er mere den situation. Jeg synes ikke der er nogen der taler det ned og der ikke er 
behov for flere kvinder, men der er bare heller ikke rigtig nok initiativer til at det sker. Og så 
er der selvfølgelig, i erhvervslivet, forskellige der tager initiativer til; nu vil vi gerne have 
flere kvinder i topledelse og man prøver ligesom, men det går sindssygt langsomt hvis man 
kigger på statistikkerne i forhold til hvornår vi bare når op på svensk/norsk niveau, så er jeg 
efterhånden også der hvor jeg tror på at man også må tage nogle politiske tiltag for at rykke 
dagsordenen, for det går tydeligvis for langsomt af sig selv. 

13. JK: Jeg tænkte om vi lige skulle gå lidt ind i den med virksomhederne, du sagde i starten. 
Hvad tænkte du der på? 

14. MØ: Hvordan de skal agere, eller hvad tænker du på? 
15. JK: Ja der var lidt der. 
16. MØ: Jeg tror der er mange politikere der har en enorm berøringsangst for det her emne fordi 

der er ret store vælgergrupper for hvem det ikke er en fordel, eller for hvem man kulturelt, 
for eksempel har en kæmpe stor interesse i øremærket barsel til mænd. Og der tror jeg, at 
hvis der er nogle der skal turde sige højt at der er et behov for en højere grad af, dels 
ligestilling, dels rammevilkår for at kvinderne agerer bedre i topstillinger, så skal det komme 
fra erhvervslivet. Og det er lige fra øremærket barsel til muligheder for hvordan man skruer 
sin arbejdsdag sammen, til hvordan headhuntere udpeger kvindelige kandidater til, helt 
basalt, muligheder for hjælp i hjemmet. Nu er jeg en af dem der har au pair for ligesom at få 
mit liv til at hænge sammen. Det er jo også en ordning som bliver ret udskældt, ofte og det 
kan man gøre med socialdemokratiske briller fordi man siger; får de ikke nok i løn? Man 
kan gøre det med DF-briller, fordi hvad er det for en arbejdskraft der kommer ind? Man kan 
også gøre det med det blik som jeg synes Dansk Industri har været gode til at sige, prøv at 
hør, hvis vi gerne vil have nogle kvinder i topledelse, så bliver vi nødt til at give dem noget 
hjælp. Altså, vi kan ikke have en generation af kvinder i 30’erne som går total ned med 
stress fordi de tror de skal klare alt. Som både skal have super karriere, som skal klare 
børnene, som klarer alt hjemme. Så må du enten lave au pair ordninger eller du må lave 
bedre mulighed for at få hjælp i hjemmet, altså børnepasning, rengøring, fradrag og hvad 
ved jeg. Altså der er jo alle mulige måder at prøve at støtte op om at det her bedre kan lade 
sig gøre. Og det tror jeg ikke kommer fra politisk hånd, for der er alle mulige andre 
interesser på spil, så jeg tror det skal, altså jeg tror at nogle af de her dagsordener bliver nødt 
til at komme fra virksomhederne og der bliver nødt til at blive sat fokus derfra. Fordi det er 
trods alt en gruppe som en del af det politiske liv lytter til og har respekt for. Det er 
selvfølgelig mest på den borgerlige fløj, men det er alligevel et sted at begynde. Alle de her 
rammevilkår der er bliver vi nødt til at diskutere fordi kulturen i sig selv har brug for et 
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skub. Man kan sagtens sige, at det er op til kvinderne selv, det er op til familierne selv, og 
det tror jeg sådan set også på langt hen ad vejen, men jeg kan også bare se at det går for 
langsomt, kun at bero på en kulturel forandring der kommer af sig selv, og der tror jeg at 
virksomhederne er vigtigere. Og de kan jo gøre det ved at sætte det på den politiske 
dagsorden og få nogle rammevilkår men de kan jo også bare gøre det. De kan jo også bare 
sige; prøv at hør her, nu skruer vi en opstilling sammen som fungerer i forhold til den har 
kvinde, eller vi er bare superbevidste om at vi altid vil have kvindelige kandidater ind i et 
ansøgerfelt. Jeg siger absolut ikke man skal vælges bare fordi man er kvinde, men man kan i 
hvert fald, som virksomhed, gøre sig selv den tjeneste og sige at der altid skal være 
kvindelige kandidater når vi skal bruge en. Der er jo alle mulige måder. Om det er 
børnepasning eller det er, altså hvad ved jeg. De kan jo på alle måde støtte op om at der er 
nogle vilkår der gør det mere attraktivt for kvinder. Især fordi de kvinder som skal ud og 
igang de typisk er i 30’erne hvor de også skal have nogle børn. Og derfor falder det jo meget 
sammen for kvinder og derfor bliver der nødt til at være nogle vilkår omkring de 
karrierestillinger som overhovedet gør det muligt. 

17. JK: Jeg tænker vi går lidt over og kigger på hvordan emnet er inde i huset hos jer. Altså 
hvad din opfattelse er af det og hvad der sker i forhold til det? Men Allerførst, hvordan er 
selektionsprocessen i forhold til hvad der bliver bragt? 

18. MØ: Altså historier? 
19. JK: Ja, de historier i bringer. Hvordan er processen i forhold til det? 
20. MØ: Hvordan vi udvælger historier? Ja, jamen det er jo en redaktionel process hvor ideer jo 

typisk kommer fra de journalister der sidder på de forskellige fagområder. Om det er 
Business, indland, udland eller Christiansborg eller det kommer fra de redaktører der sidder 
på området. Og det har man typisk en diskussion om på et morgenmøde. Og vi har så en 
selektion af historier som ligger sig ud fra det parameter at Berlingske er en avis som 
primært laver historier til en borgerlig målgruppe, eller som i hver fald har et værdisæt som 
er borgerligt og som typisk bor og arbejder med udgangspunkt i københavn. Og man kan 
sige det der med at have et storby-mindset og typisk have nogle holdninger som ligger til 
den borgerlige side, det er jo noget vi kigger på; hvad har relevans for vores læsere? og de 
historier de synes er interessante, det er primært der vi beskæftiger os. Hvor Politiken har 
mange folkeskolelærer, jamen så laver de mange historier som passer til det. Vores segment 
er et lidt andet, og det tager vi selvfølgelig hensyn til når vi udvælger historier. Og det er der 
jo sådan en selektionsprocess i løbet af dagen. Dels på hvilke historier som er stærke og 
gode og interessante og hvilke.. Det viser sig jo efterhånden i arbejdsprocessen, i 
researchfasen, interviewfasen. Og derfra tager vi så beslutning om hvilke historier bringer vi 
og hvilke historier bringer vi på forsiden. Hvis det er sådan noget I er ude efter? 

21. JK: Hvad er så din erfaring med emnet kvinder i dansk topledelse i den process? 
22. MØ: Jamen, det er et emne som vi løbende prøver at have fokus på, særligt i forhold til 

vores business-redaktion. Vi kårer en gang om året 100 kvinder i dansk topledelse. Det gør 
vi hvert efterår, november/december eller sådan noget. Og det er jo også, hvad skal man 
sige, et event vi laver for, ud over vores løbende dækning og lave sådan en hyldest til 
kvinderne og sige, jamen her er i hvert fald 100 kvinder som har gjort det godt inden for 
forskellige sektorer og prøve at fremhæve dem. For jeg synes at en del af den opgave der 
også ligger i at få flere kvinder frem, det er jo trods alt også at gøre opmærksom på de 
mange rollemodeller der er derude. Og vise at man sagtens kan. Og der er mange andre der 
har gjort det før, og der begynder at være flere og flere. Og det tror jeg også er vigtigt hvis 
man sidder som ung kvinde og skal igang med sin karriere og tænke: det er jo fuldstændig 
umuligt, og det er en man’s world, og det skal jeg ikke ind i. Der er vi jo slet ikke i dag. VI 
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har brug for at sætte mere lys på dem der rent faktisk gør det. Fordi i mange miljøer er der 
stadig mang mænd. Det er vi også i mit eget miljø, der er også klart flest mænd. Og der tror 
jeg det er godt at have nogle rollemodeller, så man ikke tænker at det er på nogen måde 
umuligt. Det tror jeg så heller ikke at den generation der kommer nu overhovedet tænker i 
udgangspunktet. Og det synes jeg heller ikke i forhold til mig selv, at det har jeg heller ikke 
tænkt at køn var en forhindring i forhold til hvordan jeg selv har tænkt på hvad jeg kunne og 
ville, men jeg er ikke så få gange blevet mødt af mænd, selv, særligt i 50’erne som stiller det 
der oprigtigt nysgerrige spørgsmål; Nå men hvordan er det så at være kvinde i sådan en 
stilling? Hvor mit udgangspunkt er; jamen, det er jo ikke, altså, det bør jo ikke være et issue. 
Jeg synes det er fint at tale om i forhold til at få skabt de her rollemodeller, men jeg tror også 
at vi i generationsbevægelsen jo også bevæger os længere og længere hen imod at de 
kvinder som kommer ud på arbejdsmarkedet er ved at have en fuldstændig naturlig tilgang 
til at selvfølgelig kan de lige så meget som deres mandlige kollegaer. Hvor den kulturelle 
eller mentale opfattelse er stærkt aftagende: at der er noget man ikke kan, fordi man er 
kvinde og det tror jeg, det bare i vores mødres generationer var det jo trods alt en anden 
opfattelse, fordi der var færre isbrydere end i dag.  

23. JK: I forhold til jeres læsere. Hvad er din opfattelse af efterspørgslen til det her emne? 
24. MØ: Hmmm, den er både og vil jeg sige. Det er et område som har interesse. Vores læsere 

går meget op i karriere. VI har at gøre med læsere som er etablerede i deres karriere. Det vil 
sige, vi skriver ikke til dem der skal ud og have deres første job. VI skriver til dem der skal 
have deres første lederjob eller deres første bestyrelsespost, det er typisk folk der er 
etablerede. Og det er folk der går op i deres karriere. Derfor vil de gerne læse karrierestof, 
og herunder også hvordan kvinder gør det i ledelse. Der er, når vi skriver om kvinder der har 
klaret det godt, bliver det enormt læst. Det vil folk rigtig gerne læse, men jeg tror også der er 
det udgangspunkt, at det skal heller ikke fylde for meget i sig selv. Altså det skal ikke, vi vil 
gerne se nogle mennesker som har klaret det godt, om det så er kvinder eller mænd er lidt 
mindre vigtigt. Det skal ikke… Altså det er lidt kvotediskussionen. Jeg synes, altså 
størstedelen af vores læsere er ikke for kvoter. De er ikke for at man bliver valgt fordi man 
har et særligt køn og det skal selvfølgelig også afspejle sig i dækningen kan man sige, i 
forhold til at sige, det er ikke det der er det afgørende parameter, men derfor er der stadig en 
interesse: hvordan er det det her udvikler sig, ikke? Hvor er der gode eksempler på nogle 
som har klaret sig godt? Og så har vi løbende virksomheder som NovoZymes-historien, som 
råber op om, jamen der er nogle.. Der er behov for at headhunterne, at der er en bredere 
selektion af kandidater. Og den type af historier synes jeg løbende dukker op. VI havde en 
for nogle måneder siden, men jeg kan ikke huske hvem det var, men de sagde vi vil 
sindssygt gerne hyre en kvindelig kandidat, men vi synes ikke vi får nok ind. Vi synes ikke 
enten at kvinderne vil selv eller at vi får kvalificerede nok ind. og det er jo en fair diskussion 
at tage, så de historier er der ret stor efterspørgsel. Det interesserer folk. 

25. JK: Lad os se. Hvordan er stemningen internt i huset, i forhold til emnet? 
26. MØ: Ja, jamen det er, jeg kan sige at jeg synes det er meget forskelligt alt efter hvad 

arbejdsplads man er på. På Berlingske synes jeg ikke at man fornemmer nogen form for 
forskelsbehandling i forhold til om det er mænd eller kvinder som sidder i topledelsen. Der 
er stadig alt for få kvinder, jeg må sige at jeg synes der er mange jakkesæt i rummet når vi 
holder ledelsesmøder og direktionsmøder, så vi kunne godt bruge nogle flere kvinder, men 
der er ikke en kultur hvor det at være kvinde er noget særligt på en negativ måde. Og det 
synes jeg er ret forskelligt. Jeg har også været i et par andre medievirksomheder som har 
haft en klart mere mandschauvinistisk kultur, for nu at sige det direkte. Hvor der har været 
en sådan underforståethed om at det var mænd der kørte butikken. Og at kvinder, der var 
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altid lidt problemer med at så skulle der passes børn eller så skulle der hentes eller så kunne 
de ikke indfri ambitionerne eller … Hvor det simpelthen har været mere udtalt. Og der gik 
faktisk noget tid i min karriere inden jeg mødte en sådan virksomhed hvor jeg følte det var 
udtalt. Og det kom egentligt lidt som et chok for mig, for jeg havde ikke oplevet det 
tidligere, men når man lige pludselig kan mærke en undertone af at der er en eller anden 
grad af et negativt mærkat at man er kvinde. altså er det, jamen det er virkelig en absurd 
oplevelse fordi man synes man går ind og løser sit arbejde lige så vel som alle mulige andre 
og man sidder i ledelsesgrupper hvor der også er, dels har små børn eller dels er fraskilt, 
eller har andre hensyn man skal tage, så synes jeg ikke det er så udtalt et problemområde, 
som hvis det er en kvinde. Og det tror jeg er virksomhedskulturer som kan skifte alt efter 
hvilken virksomhed og branche man er i. Journalistbranchen er jo i sit udgangspunkt meget 
mandsdomineret, jeg har også i lange perioder siddet og været redaktør, da jeg var politisk 
redaktør var jeg det i en meget lang periode på en redaktion kun med mænd. Jeg var eneste 
kvinde på en redaktion hvor der kun var mandlige journalister. Og det opfatter jeg 
fuldstændig uproblematisk i forhold til at gå ind til en ledelsesopgave hvor der kun er mænd, 
men det kan være ret forskelligt fra virksomhed til virksomhed. og så tror jeg at 
journalistbranchen dog har bevæget sig over i at det ikke er et problem eller en 
problemstilling som der er så meget fokus på, som hvis du går over i finanssektoren eller 
advokatbranchen eller andre, så vil du have en langt større differentiering i forhold til hvad 
der er af forventninger til hvordan mænd og kvinder agerer også i forhold til det at få børn. 
F.eks. har jeg rigtig mange mandlige journalister der tager barsel, det er fuldstændig normalt 
at lige så snart en mand får barsel så tager de også 3 måneders barsel. og det gjorde de jo 
ikke for ti år siden, og det tror jeg heller ikke de gør i finanssektoren i dag . I hvert fald ikke 
alle sammen. Men det tror jeg, det er blevet en del af en normalkultur. At ligesom en kvinde 
tager barsel så tager manden også barsel. Der er så også gode vilkår fordi man får løn betalt i 
perioden, og det er sådan set ligegyldigt om det er på redaktør- eller journalistniveau, så er 
det en del af kulturen at man tager barslen også som mand og det er jo en positiv udvikling, 
synes jeg. 

27. JK: Hvis det stod til dig, udelukkende, hvilken dagsorden, i forhold til det her ville du så 
sætte? Hvad blev trykt hvis det stod udelukkende til dig? Det kan måske være sådan helt 
opsummerende i forhold til det vi har siddet og snakket om indtil nu, altså. 

28. MØ: Øhhm…. Hvis jeg skal nævne et enkelt initiativ som jeg tror ville kunne gøre en 
forskel så er det øremærket barsel. Nu, EU er jo netop kommet igennem med et direktiv om 
at indføre øremærket barsel i to måneders barsel til mænd i medlemslandene. Det er der ikke 
nogen politikere herhjemme som har turde binde an med det forslag. Men det tror jeg er 
noget af det der kan rykke mest. Man kan se at de har jo indført det i Sverige, Norge og 
Island og jeg mener det er 24, 28 og 35 % henholdsvis af mænd der tager barsel efter det er 
blevet indført, hvor det i Danmark kun er 10% og man kan tydeligt se at det har haft en 
effekt. Og jeg tror det er noget af det der kan rykke af flere årsager, dels kan det få 
kvinderne tilbage på arbejdsmarkedet hurtigere og det er noget af det vi ved er vigtigt i 
forhold til deres karriere og løndannelse. og jeg tror det er vigtigt i forhold til mændene som 
kan få et skub til også i nogle af de brancher hvor det ikke er kulturelt så anerkendt, at få et 
skub til faktisk også at kunne tage barsel, og jeg tror, for vores børn er det godt at se at mor 
og far er lige vigtige og lige gode både ude og hjemme. Så hvis jeg skulle vælge ét initiativ 
jeg tror på kunne rykke noget, så er det det. Jeg talte med Katja Iversen som er forkvinde for 
Women Deliver som arbejder med kvinders vilkår og rettigheder i hele verden og spurgte 
hende: Hvad er egentligt de tre mest effektive redskaber til at opnå mere ligestilling? Og hun 
nævnte tre ting; hun nævnte øremærket barsel som det ene, så nævnte hun kvinders 
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muligheder for at tage lån, det er er selvfølgelig mere udtalt i 3. verdens lande, men det at 
have adgang til lån, og det selv at kunne agere der ud fra, men som faktisk også skulle have 
en vis indvirkning i vores samfund i dag, altså det simpelthen er sværere for en kvinde, på 
sit glatte ansigt at få et lån end det er for en mand. Det er igen noget kultur som måske 
stadigvæk slår lidt igennem, og den sidste, som jeg synes er interessant, er parameteren 
omkring at man, når man betaler sin skat, gør det som individ. Der er jo, også i den danske 
lovgivning, er gift og manden f.eks. betaler topskat og kvinden ikke gør, så ka du ligesom få 
fradrag fra topskatten op til det kvinden ikke tjener mere. Og derved kan man faktisk sige at 
der indirekte er en fordel at kvinden ikke tjener lige så meget som manden, fordi man kan få 
en skattefordel ud af det. Så noget af det de kunne se er faktisk også at man er individuel 
skattepligtig i forhold til at være skattepligtig som ægtepar. Og det er, det var de tre ting som 
hun fremhævede hvor øremærket barsel er en af dem. Og det synes jeg er en ret vigtig 
diskussion når jeg så på en avis, for hvem det ikke er avisens holdning, kan man sige, i 
forhold til at det må være op til familiernes selv at løse, og det ville jeg egentligt også 
allerhelst mene, at det må familierne selv finde ud af. Hvis jeg skal være lidt grov så sker 
der bare ikke nok ude i de familier. Der må være noget give and take. Kvinderne bliver nødt 
til at afgive noget af det der, og mændene bliver nødt til at tage noget af det, altså, ellers sker 
det ikke. Og det er som om at den frivillige kultur, hvor kulturen skal bære det, går for 
langsomt. Jeg ved godt jeg har sagt det mange gange nu. Men det er jo typisk der det starter. 
Det er i det nære miljø, hvor man tager beslutninger i hjemmet for hvordan ens ligestilling 
fungerer der, og det gør jo også, hvad er det for nogle, dels, opfattelse, kultur, vilkår man har 
også i sit arbejdsliv. 

29. LG: Jeg skrev hvad Berlingske gør for at imødekomme debatten, men det kom du ind på, at 
det kommer og går, det skal også have en form for relevans. I skriver ikke om det bare for at 
skrive om det. 

30. MØ: Nej, og det tror jeg er en vigtig pointe, at hvis det bliver sådan en forceret dagsorden, 
så tror jeg at der er mange af vores læsere som synes det bliver for meget. Men altså, jeg 
synes jo det er et vigtigt emne, for som jeg begyndte med at sige, så kan vi ikke gå ud fra at 
vi er i mål. Vi er langt fra i mål, faktisk bakker vi baglæns i forhold til vores nordiske 
kollegaer. Så den der med at føle sig home safe synes jeg vi skal væk fra, fordi det er vi 
ikke. Og det er ikke godt for vores vækst, og det er ikke godt for hvordan vores 
virksomheder udvikler sig. Det er jo helt tydeligt at.. Jeg tror på klar diversitet i en 
ledelsesgruppen, og det kan være på køn, alder, etnicitet eller kultur, men beslutninger bliver 
som regel bedre og mere kvalificerede når der er forskellige former for input. Og når du 
sidder med, kun mænd i 50’erne i et rum, så er sandsynligheden for at beslutningen ligger 
nogenlunde omkring den samme akse bare anderledes end hvis du har nogle andre som også 
kommer med andre typer af inputs som sandsynligvis kan påvirke til at gøre beslutningen 
bedre eller mere logistisk eller gennemargumenteret. Så derfor tror jeg på at diversitet i 
ledelsesgrupper, og det behøver ikke kun være på køn, det kan være på alle mulige 
parametre, ikke? Men det er i hvert fald vigtigt, og det kan jeg se når jeg selv sammensætter 
min egen ledelsesgruppe, så synes jeg det er vigtigt at der er forskellige typer, og det kan 
både være på alder, køn, tilgang, introvert/ekstrovert, superanalytisk eller følelsesorienteret 
men det der med at man har en diversitet, det giver som regel en indgang til en 
problemstilling som gør at den bliver bedre belyst og eksekveret. Man skal ikke bare vælge 
nogle der ligner sig selv, så bliver det som regel ikke rigtig godt. 

31. LG: Det var det jeg havde. Jeg synes vi kommer godt omkring. 
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32. JK: Ja, jamen så har vi sidste spørgsmål. Det er virkelig opsummerende: Om vi kunne få dig 
til, altså hvilke ord du ligesom forbinder med emnet kvinder i ledelse, kunne du knytte et par 
ord til det? 

33. MØ: (tænkepause) Øhh… Altså hvis jeg skal sige et ord er det potentiale, fordi jeg tror der 
er et stort potentiale til at få flere kvinder ind. Der er et enormt stort potentiale til at skabe 
bedre beslutninger og apropos diskussionen om at få bedre udvikling, bedre vækst, bedre 
differentiering og tilgang til problemstillinger. Og jeg synes der er et kæmpe potentiale både 
politisk og for virksomhederne ved at sætte det her på dagsordenen for alles skyld. Og jeg 
synes der er et potentiale i forhold til vores børn som gerne skal vokse op med nogle 
rollemodeller som både kan være han- og hunkøn i forhold til at indfri sine ambitioner og 
drømme og hvad man brænder for. Og det behøver ikke være en topstilling, men man skal i 
hvert fald ikke, som barn, tænker at der er forskel på hvad mor og far kan. Så ja, jeg synes 
der er et område hvor jeg fortsat synes der er utrolig meget uforløst potentiale.    

34. JK: dejligt. Det var lige på til sidst! Vi skal lige spørge om der er noget du gerne vil uddybe 
her til sidst? Noget vi har glemt eller noget som skal konkretiseres? 

35. MØ: Nej, jeg tænker vi har været både omkring hjemmet, kulturen, virksomhederne og det 
politiske. Der er jo den der pointe med at kvinderne også bliver mødt til at ville selv. Og jeg 
synes stadigvæk jeg oplever at der er nogle kvinder der er tøvende i forhold til at tage 
chancer. Jeg vil sige at jeg har flere gange prøvet at sidde og skulle hyre, og ville gerne have 
kvindelige kandidater, og det er jo en total kliche, men der er bare mange gange hvor man 
møder kvindeligt kandidater som siger; “det lyder spændende, men jeg er ikke lige helt klar. 
Jeg tror ikke jeg helt har kompetencerne, jeg har fået et lille barn, jeg har lige været kort tid i 
et andet job som jeg gerne vil gøre færdigt”. Hvor mænd er lidt; “det lyder fedt, lad os prøve 
at kaste os ud i det”. Sådan helt sort/hvid, men jeg synes der nogle gange mangler en 
risikovillighed fra kvinder til at tage chancen og gribe de chancer der faktisk kommer. og 
derfor kan man ikke have den her diskussion uden at sige til kvinderne at de bliver sgu også 
nødt til selv at tage den. Og de bliver nødt til at tage den derhjemme i forhold til deres 
mænd, og på arbejdet i forhold til arbejdspladsen, og gå op og sige at “nu vil jeg altså have 
noget mere i løn eller flere udfordringer”, eller hvis der kommer det jobtilbud så tænke: “det 
er sgu lidt halvdårlig timing, men nu er den der, så nu tager jeg den”. Og det synes jeg, nu 
får I en anekdote som ikke behøver at komme med, fra mit eget liv…  [35.27 - 38.06] Man 
bliver også nødt til at ofre noget. Nu talte jeg med Nina Schmidt på en konference for nylig, 
som sagde: “jamen, da jeg havde små børn, var der en lang periode hvor jeg stod op og 
arbejdede kl. 4 om morgenen, for så var der ro mellem kl 4 og 6/7 stykker og så fik jeg 
noget gjort”. Og nogle gange så synes jeg bare det der med, det kræver også noget. Man 
bliver også nødt til at sige jamen, ja, det er sgu ikke bare gratis. Der er også nogle chancer 
og ofringer og prioriteter man bliver nødt til at gøre og det synes jeg ikke altid at alle 
kvinder er så villige til. Og det er jo en fuldstændig personlig beslutning, men man kan ikke 
kun sidde og være sur over at der ikke er flere hvis man ikke selv gider ofre noget for det… 
[38.49 - 40.39] 

36. Er der noget vi ikke må citere dig for? Altså ud over den personlige historie? 
37. MØ: Altså jeg tænker at den personlige historie er ret irrelevant i forhold til hvad I skriver 

om, men resten er helt cool. Det gør I bare. 
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Bilag 10: Interviewperson 10 
 
Transskription af interview med Dion Sørensen  
 

Julie Kroer (JK) 

Line Grastveit (LG)  

Dion Sørensen (DS) 

Varighed: 34.59 min. 
 

1. DI: Ja, det er fint. 
2. LG: Cool.  
3. JK: Super, allerførst lige her Dion din uddannelse, nuværende stilling og bopæl?  
4. DI: Jamen, jeg er uddannet psykolog og civiløkonom, og jeg er HR-chef i Danske 

Commodities og jeg bor i Elmekrogen i Hareskovby.  
5. JK: Yes, det lyder dejligt. Super. Her i starten er dét lidt personlige spørgsmål sådan i 

forhold til dit arbejde, og hvordan og hvorledes og hvad du tænker ud fra dét, dine erfaring 
med dét. Så egentlig så vil jeg spørge dig hvad der motiverer dig i dit arbejde?  

6. DI: Det jeg godt kan lide ved det, ved det jeg har valgt det er jo det der krydsfelt imellem, 
også i forhold til min uddannelse, det er psykolog og så har jeg den dér 
civiløkonomuddannelse som jo er, hvad kan man sige, organisation, og ledelse, og økonomi 
og i og med at jeg sidder som HR-direktør, så er jeg en del af ledelsen og har ligesom 
ansvaret for at ansætte og udvikle de rigtige medarbejdere, og sikre at vi, at vi får mest 
mulig udbytte. Men samtidig også sikre at medarbejdere er glade og tilfreds, og arbejde hos 
os. Så den der kombination af, hvad kan man sige, bruge det materiale der ligesom er 
tilgængelig og få det bedst mulige det i sådan en.. en erhvervsmæssig kontekst. Det er jo 
noget af det jeg nyder godt af, i forhold til min psykologiske baggrund og så koble det med 
det mere organisatoriske, det synes jeg er.. super spændende. Så i bund og grund, så dét jeg 
synes er det fedeste er, at se når mennesker lykkedes, altså i sådan en arbejdsmæssig 
sammenhæng. I og med at jeg er psykolog kunne det også sagtens en mere klinisk vinkel, 
altså syge mennesker der bare skulle fungere, det er ikke det sted jeg er drevet. Jeg synes det 
er mere spændende at arbejde med normale mennesker, som så skal få det bedst mulig ud af 
det potentiale de har, og det er ligesom dét jeg har ansvaret for at tilse i bedst muligt omfang 
i det job jeg har.  

7. JK: Ja ja, det lyder dejlig ja med at se dem blive udviklet.  
8. DI: Ja, præcis.  
9. JK: Dion hvor mange kasketter har du på i løbet af en dag? Både på arbejdet og privat?  
10. DI: (Tænkepause). Jamen, det er lidt afhængig af hvordan man definerer dét, altså kasketter 

eller roller. Jeg har jo selvfølgelig mit arbejde, hvor jeg er HR-ansvarlig og har en opgave i 
at mit team. Det er meget mit team der udfører opgaver, og er jeg jo selv i en rådgiverrolle i 
forhold til vores.. direktør, i forhold til vores ledergrupper i virksomheden. Så det er klar jeg 
har jo en privat rolle også som familiefar og ægtefælle, ven til min omgangskreds osv. Hvis 
det er dét du tænker på?  

11. JK: Ja, ja det er dét vi tænker på ja. Og hvilke tilhørsforhold indgår du i, i din dagligdag?  
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12.  DI: Det er lidt det samme, altså på arbejdet har jeg ligesom, det er meget direktionen jeg er 
del af og mit HR-team..  også privat har jeg en del foraer, kan man sige, min familie og så 
har jeg en relativt stor vennekreds, som jeg også bruger tid på, og forskellige foraer i 
forbindelse, hvad kan man sige, med mine fritidsaktiviteter. Altså det kan være noget 
styrketræning, og noget mountainbike og sådan forskellige, hvad kan man sige, 
grupperinger af mine venner hvor jeg laver forskellige slags sport, jeg går også på jagt, og.. 
så jeg har en del forskellige sociale lag, hvor jeg engagerer mig på forskellige hvis, sådan 
uden, hvad kan man sige, for det faglige.  

13. JK: Ja. Det lyder dejligt (griner).  
14. DI: Det er det bestemt også da.  
15. JK: Og.. så i forhold til, hvad kræver det i ifølge dig at opnå en toppost i en virksomhed?   
16. DI: Altså, det kræver først og fremmest.. ambitionen om, altså lysten til at, at komme til 

tops. Og så kræver det.. flid, altså du skal, du skal dedikere noget tid til dét, og dét er jo klart 
det har jeg jo også i perioder af mit liv fravalgt andre ting. Nu har jeg så, nu er jeg så 
kommet til hvor jeg egentlig gerne vil være, så for mig bliver det sådan horizontal udvikling 
nu for jeg har ikke lyst til at tage et videre skridt op. Det er mere, hvad kan man sige, den 
position jeg har nu i forskellige virksomheder jeg formentlig vil gå efter. Jeg har ikke sådan 
et ønske om, for eksempel at blive administrerende direktør eller et eller andet. Men det er 
klart at for at nå op på et vist niveau ledelsesmæssigt, så skal du prioritere dét, og du skal 
arbejde for dét. Talent er selvfølgelig ikke uvæsentligt, men jeg vil sige at det er ambitionen 
om at ville dét, og så er det arbejdsindsats, det er faktisk det allervigtigste. Og så tror jeg 
derudover de, hvad kan man sige, interpersonelle færdigheder, altså dine sociale, 
emotionelle intelligens - det der med at kunne samarbejde med andre mennesker, og 
kommunikere med dem, og sådan tage dig af dine stakeholders og fremstå.. positivt 
konstruktivt i forskellige foraer, det er også enormt vigtigt. Du kan være enormt begavet, og 
intellektuel og godt kørende, men hvis ikke du kan fungere sammen med andre, så kommer 
du ingen vegne. Det er i hvert fald min erfaring.  

17. JK: Ja, ja. Jamen, afgjort. I forhold til så dét med at.. at lægge tiden, hvor mange timer 
arbejder du så?  

18. DI: Jamen, jeg arbejder forholdsvis meget. Altså jeg, jeg har i perioder arbejdet mere end 
jeg gør nu, men jeg ligger nok på, en almindelig uge ligger jeg måske omkring 50 timer, tror 
jeg. Og så.. kan der komme mere eller mindre afhængig af, hvad kan man sige, hvad der 
konkret kræves, men det er nok i det leje jeg vil sige at jeg er på en normal uge arbejder.  

19. JK: ja ja, gennemsnitlig sådan cirka.  
20. DI: Ja.  
21. JK: Det er noteret. Hvilke eventuelle udfordringer har du skulle overkomme for at komme 

dertil hvor du sidder nu?  
22. DI: (Tænkepause). Det er en godt spørgsmål, det som jeg måske synes er mest, altså 

bagsiden af at avancere, det er nok det politiske press som der ligger, fordi der er meget.. det 
er jo klart at når du bevæger dig op, eller ikke klart - men sådan er dét, at når du bevæger dig 
op i en organisation, så er der flere som har interesse i jobbet og du kommer til at konkurrere 
med flere om dét i forhold til hvis du sidder på medarbejderniveau typisk. Og det der er, den 
der kamp, der der konkurrence, den kan godt nogle gange være.. jeg ved ikke man kan sige 
barsk, men det kan godt nogle gange være ubehagelig, fordi dét handler ikke nødvendigvis 
om fagligheden og det bedste argument, det handler lige så meget om at på en eller anden 
måde at vinde det der spil. Altså der er jo også et element af få nogle andre til at se værre ud 
end en selv, og en del af det game dér, fungere på vejen op, men også når de er i sådan et 
lederforum, så er der en skærpet tone og hård konkurrence, og væsentlige mere politisk end 



 216 

hvad man ser i medarbejdergruppen. Det er er i hvert fald noget jeg har erfaring i, og det er 
jo også forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men jeg synes helt generelt så følger der 
noget politisk, en politisk slagside med i takt med at du bevæger der op i et hierarki. 
Simpelthen fordi interessen for det er større.  

23. JK: Ja, okay ja. Altså det er det dér med at det lige pludselig ikke handler om en selv 
udelukkende mere..  

24. DI: Ja, præcis - og ikke nødvendigvis kun hvad du kan og hvad du gør, men ligesom meget 
at du er i konkurrence og der er andre der gerne vil have dit job, og der gælder alle kneb så 
at sige.  

25.  JK: Ja.  
26. DI Så der sker noget i sådan et lederteam. Der er en dynamik og en konkurrence som bliver 

mere udtalt i takt med at du.. bevæger dig opad.  
27. JK: Ja. Hvad gør du eventuelt bevidste for at have gennemslagskraft i hverdagen?  
28. DI: Jeg sørger for at være forbedret eller sætte mig ind i mine ting, kunne mine ting. Altså 

det er vigtigt at kunne, at have sine ting på plads, synes jeg. Og så, så tænker jeg meget over 
hvordan jeg, i de sammenhænge hvor jeg skal ligesom skal lykkes og hvor jeg har udadtil, i 
forhold til mig, og tænker hvordan jeg fremstår og får kommunikeret mine ting, så det 
fremstår troværdigt og overbevisende. Så bruger jeg meget humor faktisk, og prøver at… at 
lade være med at tage mig selv og jobbet for højtideligt. Altså prøver at være lidt 
underspillet, og lidt.. og se lidt humoristisk på tingene en gang imellem, prøve at tage en 
skæv vinkel frem for at det bliver for formelt og for kedeligt (? mislyd), det kan det godt 
nogle gange i de der foraer der, så prøver jeg sådan at knække den over, men uden at blive 
sådan, hvad kan man sige, klassens klovn, fordi dét vigtig balance. Men jeg tror det 
allervigtigste dét er, at kunne sine ting og tænke over “hvordan kan jeg få dem præsenteret 
på en måde, så jeg både har styr på dét, men også at jeg ikke tager mig selv for højtidelig?”. 
Det tror jeg måske er det væsentligste.  

29. JK: Ja, ja. Og.. jeg ved ikke.. hvordan du har eventuelt oplevet inkludering eller 
ekskludering i dit arbejdsliv?  

30. DI: Jeg har ikke selv været udsat for dét, altså jo inkluering selvfølfelig, men jeg har ikke 
selv været ude for at blive holdt ude eller udelukket.. i nogen sammenhæng. Jeg har set i de 
grupper og de lederteams, jeg har været i, har jeg set det i stor stil at der er folk i forskellige 
perioder bliver hægtet af. Og det er tit, det er simpelthen som konsekvens af den, det der 
politik jeg snakkede om før, at den er konkurrence, at der er sådan et, den svageste høne i 
hønsegården er tit, bliver tit udsat i sådan en gruppe.. desværre. Hvor meget man end prøver 
at undgå dét, så, jeg har set mange gange at forskellige grader af eksploderinger i et 
lederteam. Jeg vil sige at det er mere reglen end undtagelsen at der er et eller andet, at der er 
nogle underdogs som på en eller anden måde kæmper lidt og måske potentielt set eller oftest 
senere ender med at blive smidt ud af gruppen eller selv vælger at gå, fordi det er, fordi det 
ikke er sjovt at være dér. Det er desværre en del af dét miljø, det er noget af dét som jeg 
faktisk synes mindst om, fordi jeg synes egentlig at det er, det er lidt.. det er ikke sjovt at se 
på eller være en del af, men det er desværre mere eller mindre ufrivilligt vilkår. I hvert 
fald  i de teams jeg indtil videre har indgået i.  

31. JK: Ja. Hvad, dem der så bliver underdogs.. er det rent politisk at de ender med at blive dét 
eller handler det også bl.a. om, hvad ved jeg, deres kompetencer, altså at de ikke er gode 
nok eller matchet i sidste ende med teamet bare ikke fungerer eller hvad sker der?  

32. DI: Jeg tror det er svært at sige hvad det udspringer af, men det er klart at .. det kommer til 
at fremstå som om at de ikke er gode nok, fordi de, når du bliver presset så bliver du også 
usikker, så har du ikke på samme måde styr på dine ting, og så bliver du mere shady og 
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signalere du også i gruppen at du er nervøs og svag, og så er dét du i højere grad bliver et 
offer for, for den dér, enten direkte eller indirekte ekskludering. Så hvad der lige trigger det i 
starten, det er dér hvor det er, i den ideelle verden er det fordi du ikke er har kompetencerne, 
men jeg tror desværre at det ofte er.. at du måske ikke lige spiller med alfahannen eller at du 
ikke lige, hvad kan man sige, kemimæssigt matcher eller, det kan selvfølgelig også godt 
være at en shortcoming eller en mangel på det rent faglige, men det er ikke nødvendigvis, 
det kan sagten være andre ting.  

33. JK: Ja, okay spændende. Så går vi lidt mod vores emne her, men hvad betyder emnet 
kvinder i ledelse for dig Dion?  

34. DI: Jamen, kvinder i ledelse isoleret set ikke noget for mig. Diversitet betyder rigtig meget 
for mig, og det er både i, det er egentlig i lederteams, men det er også i alle mulige andre 
grupperinger, og det er simpelthen fordi jeg har læst en del om det i gennem tiden og jeg har 
selv set det i praksis. Min erfaring er klart at den forskellighed man kan opnå i forskellige 
typer af jobs og forskellige grupperinger, den er bare fremmende for både produktivitet, 
effektivitet, innovation og arbejdsglæde. Alle de positive elementer som går efter som 
virksomhed er fremmet hvis du har noget forskellig, og ikke bare den der Rip, Rap og Rup 
effekten, hvor lederen i bund og grund ansætter fem af sine egne kloner, ikke? Så får man et 
totalt dødsygt team, og også en mangel på udvikling og innovation. Så kvinder i ledelse er 
ikke noget der sådan isoleret set optager mig, men køn er for mig at se et meget vigtigt 
element i, et vigtigt parameter blandt andre parametre i forhold til diversitet. Så her tænker 
jeg køn, men også nationalitet, og uddannelse, og så alder tænker jeg også har en betydning i 
forhold til de forskellige generationer, hvordan de agerer. Så køn er bestemt væsentligt, men 
ikke isoleret set.  

35. JK: I forhold til hvordan kvinder i dansk topledelse bliver debatteret, hvad er så din 
umiddelbare af det her emne, hvordan det bliver debatteret? 

36. DI: Jeg synes desværre det ofte bliver lidt skingert, det er ofte kvinder der taler kvinders sag, 
og det bliver helt per automatik en lille smule.. offeragtigt. At I bliver ikke hørt, I bliver ikke 
forstået og vi bør sådan og sådan, og mændene er ofte ret tavse i det, og det synes jeg 
egentlig er lidt ærgerligt, fordi jeg tror debatten kunne blive nuanceret og også mere 
interessant, hvis man mobiliserede nogle som ikke var, hvad kan man sige, der ikke var det 
forsmåede segment, hvilket man må konstatere, at det er kvinder, hvis det er dem der skal 
flere af i ledelse. Så jeg ikke man er lykkedes med at få skabt en nuanceret debat, hvor alle 
aktører er med og hvor.. det ikke handler så meget om køn, men hvor det handler mere om 
diversitet. For jeg tror egentlig også at det kunne gøre at debatten blev lidt mindre.. 
emotionel, i forhold til også når det kommer til løsninger, det skal vi sikkert også snakke om 
hvad man kan gøre, hvor man jo tyer til at så bliver det noget noget tvang eller noget 
kvoteagtigt, der skal sikre det, snarere end egentlig at bruge krudt på den case som der ligger 
i det, at hvis man har en, en mere ligelig fordeling, også blandt køn, på lederposter, jamen 
så.. så viser, hvad hedder det, diverse studier, at så får man en bedre performance, og det er 
jo egentlig dét der er det essentielle, ikke om det er en mand eller en kvinde sidder i den 
enkelte stol, men mere om når man ser det i et bredere perspektiv, jamen så får man altså 
bare mere.. ud af det at man har en forskellighed. Og det inkluderer også køn. Så det bliver 
lidt, jeg ved godt det bliver en lang.. jeg har lidt ondt af jer når I skal sidde at transskribere 
det her, ikke? Men jeg synes opsummerende at den nuværende debat er skinger og lidt 
ensidig, og jeg mangler nogle.. ja, jeg mangler nogle mandlige aktører i debatten.  

37. JK: Ja. Nej, det, det.. er ikke for langt. Det er fint, vi skal nok transskribere (griner). Vi har 
masser at transskribere, det går nok… Hvilke aspekter synes du bliver henholdsvis 



 218 

inddraget og så ikke inddraget debatten? Nu var der nogle mænd, men jeg ved ikke om der 
er noget andet også?  

38. DI: Jo, jeg synes, jeg synes empirien mangler. Jeg synes casen mangler, fordi jeg synes hvis 
man bare siger “vi vil have flere kvinder i ledelse, fordi det synes vi er mest fair eller mest 
rigtigt”, så tror jeg for rigtig mange erhvervsfolk kæden hopper af, fordi.. er fairness ikke 
element der relevant i forbindelse med hvordan man skal drive virksomhed. Det der er 
relevant når man skal drive virksomhed er hvordan maksimerer vi vores bundlinje, hvordan 
lykkes vi med vores strategi, og der er det sådan set fuldstændig ligegyldigt hvad der er fair 
og hvad der er rigtigt og forkert, det der er, det argumenter der vinder dér, det der giver den 
bedste bundlinje, og det synes jeg, der er jo empiri der understøtter, at diversitet gør en 
forskel. Det er dét man skal bruge krudt på, frem for at sådan en enøjet.. argumentation om 
at der skal være lige så mange kvinder som der er mænd, fordi så er det synd for kvinderne 
og.. det er sådan lidt dén, jeg synes lidt at det er den.. den vinkel der ligger på debatten, 
hvilket.. hvilket jeg synes er en lille smule.. jeg synes faktisk at man nedgør kvinderne, fordi 
man gør dem til sådan nogle svage stakler, der ikke kan lykkes med at få et lederjob, og jeg 
tror man kunne.. man kunne opnå mere opbakning og komme mere bare ind på det, hvis 
man mere ud af empirien bag det og business casen i det.  

39. JK: Ja, ja. Jamen.. i forhold til det her, er der nogen du ser som er mest fremtrædende i 
debatten?  

40. DI: (Tænkepause). Altså.. jeg synes jo desværre, jeg synes jo desværre at tit at det bliver de 
lidt skingre kvinder, jeg kan sku ikke engang huske hvad de hedder. Der hende der Hanne 
Vibeke Holst og så er der hende der den anden dér, skuespilleren der, som også tit er inde i 
og sidde og råbe i Godaften Danmark over et eller andet, og sådan en Stine Bosse profil.. og 
der er sikkert andre, men jeg kan faktisk ikke nævne nogle stærke mandlige ledere som har 
været inde offentligt og tale om dét her og markere det som vigtigt, andet end hvis de 
ligesom er trængt oppe i en krog og skal gøre det sådan frivilligt eller proaktivt, det.. Så skal 
det være sådan noget som Alternativets Uffe Elbæk eller sådan noget, og der synes jeg at det 
er jo helt komisk, altså det er ikke en mand man har respekt for. Og det kan også være andre 
politikere, men det er jo ikke de politikere som erhvervslivet har respekt for, der ligesom 
toner klart flag på det her og siger “det her er vigtigt”. De gør det mere, hvis de kommer 
under press.  

41. JK: Ja.  
42. DI: Det synes, det synes jeg faktisk er ærgerligt, fordi som Venstre, Liberale Alliance eller 

Konservative, som er de mere traditionelle erhvervspartier, de kunne godt tale dagsordenen 
ud fra et, ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, og ligesom trække det i den retning, 
snarere end Uffe Elbæk som taler om det ud fra at vi skal alle være lige og behandles ens og 
sådan noget. Det har som jeg sagde før, det har ikke den store gehør i erhvervslivet, det er 
man sådan set lidt ligeglad med.  

43. JK: Mm, ja ja. Og så i forhold til.. hvem er det der sætter, ifølge dig, dagsordenen i forhold 
til den her debat? Jeg ved ikke om de aktører eller om der er andre du ligesom synes 
hovedsageligt sætter det, sætter dagsordenen?  

44. DI: Jeg kan desværre ikke nævne så mange navne ud over dem jeg lige har nævnt, jeg synes 
at, det kan godt være at jeg generaliserer helt vildt, men når jeg ser dét debatteret, så er der 
ikke nogen.. med undtagelse af måske Stine Bosse, som jeg iøvrigt synes er vanvittigt 
irriterende, så er der ikke nogen jeg sådan kan sige at “der er virkelig nogen her der taler 
dét”, i det perspektiv jeg godt kunne tænke mig. Jeg synes meget det bliver kvinder som.. 
som.. taler ud fra sådan et fairness perspektiv at der skal være flere kvinder i ledelse og også 
sådan en løftet pegefingeragtigt, frem for egentlig hvad er rationalet og casen for 
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virksomheden i det her. Og det er jo også, det er ikke fordi jeg, jeg synes også at det er 
tankevækkende at det er to unge damer, kvinder der skriver sådan et projekt her, ikke? 
Hvorfor er det ikke to slipsedrenge på CBS som vælger at skrive om det her, ikke? Det er jo 
også, det er jo sikkert heller ikke tilfældigt, vel? Det bekræfter jo bare lidt det her med, hvor 
er fokus og hvem er det der er interesseret i det? Og det er desværre, det er desværre.. i 
højere grad, i langt højere grad kvinder end mænd. Så vil jeg faktisk vove at påstå at det i 
nok i virkeligheden er noget der optager et lille segment af kvinderne, for jeg tror egentlig 
hvis man går ud i det danske erhvervsliv og spørger rigtig mange kvinder, så.. så er der jo 
mange som ikke går efter de positioner, netop fordi der er de her fravalg i dét. Lige såvel 
som der er også er mange unge mænd, der heller ikke ønsker at lægge den tid og den energi, 
så er det jo også for kvinders vedkommende jo tit nogle andre dyder i tilværelsen, som.. 
som..  driver dem, absolut ikke for alle, men der er jo i hvert fald en del kvinder som har et 
hvis fokus på deres børn og deres familie, og som også til hver en tid, vil fylde mere end dét 
at gøre karriere, og det synes jeg man skal have med i betragtningen, i hvert fald når man 
går ind og sætter nogle målsætninger for hvor stor en andel skal man så have af kvinder og 
mænd i lederposter, for jeg tror altid der vil være en større andel af mænd som er villige til 
at.. at nedprioritere nogle andre ting til fordel for en karriere end kvinder simpelthen er 
biologiske årsager. Og jeg ved godt jeg kommer til at lyde mandschauvinistisk og 
gammeldags, men dét er i hvert fald min erfaring med de kvinder jeg taler med, at der helt 
sikkert gerne er nogen der vil til tops og sætte til side det der skal sættes til side, men der er 
også rigtig mange som slet ikke har et ønske om det. Og det synes jeg også man skal 
respektere. Så det kan godt lidt blive en elite af kvinder, som ligesom gerne vil pådutte en 
ændring ned over, ikke bare mændene, men i virkeligheden også kvinderne. Det her med 
tvungen barsel og øremærket barsel osv., altså den kamp der skal kæmpes, det er jo i lige så 
høj grad mod kvinderne som mod mændene. Jeg kan da i hvert fald sige at hvis jeg kom 
hjem og sagde til mine kone at nu skulle jeg til at tage halvdelen af barslen, så ville jeg 
eddermame få fuckfingeren, det er helt sikkert. Det er selvfølgelig noget der ligger i noget 
kulturel, som man kan arbejde for at ændre, men det er en, jeg tror også der en eller anden 
biologisk lovmæssighed i at, at kvinder i udgangspunktet er i højere grad, generelt set, end 
mænd, at tage vare om nogle ting der ligger uden for arbejdet. Det synes jeg sådan set ikke 
at der er noget galt i. Så, med fare for at det bliver lidt politisk, så er det i hvert fald, så er det 
i hvert fald min holdning.  

45. JK: Ja ja, nej. Det er dejligt, det er jo dét vi gerne vil høre - det er din holdning. Så det er 
super.  

46. DI: Ja.  
47. JK: Lad os lige se her en gang.. er der i din optik nogen der bør have mere eller mindre 

taletid omkring det her emne? Der var nogle mænd, jeg ved ikke om der andet hvor du 
tænker? Måske nogle specifikt?  

48. DI: Jeg synes, jeg synes jo det kunne være fedt hvis man fik nogle, nogle erhvervsfolk som 
kunne tale, som kunne tale det ud fra sådan et.. altså selvfølgelig både nogle erfaringer fra 
egne virksomheder, men jo også gerne noget forskning på dét. Jeg kan i hvert fald i de 
teams, som jeg har berøring med, hvor der både er kvinder og mænd og også en forholdsvis 
ligelig fordeling, det er langt federe og langt bedre end dér hvor der kun er mænd. Jeg er jo 
også i mandsdomineret virksomhed, og vi gør forskellige ting for at i højere grad tiltrække 
kvinder, men der er nogle teams, der især de her trading teams vi har, som er meget 
mandsdomineret, og det er da… det er da en helt anden dynamik der er dét end hvis jeg 
indgår i et team.. hvor der er en forholdsvis balanceret fordeling af mænd og kvinder. Og det 
synes jeg egentlig er det bedste argument for at skal arbejde for det hér, og gøre alt hvad 
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man kan for at fremme dét, fordi der er en god case i dét. Jeg tror, hvis man kunne få flere 
mandlige forskere, hvis man kunne få flere mandlig erhvervsledere til at tale den dagsorden 
ud fra et kommercielt perspektiv, og ikke sådan et fairness- eller.. “vi skal være lige”-
perspektiv, så tror jeg man ville få en bedre debat, og jeg tror også man ville få mere 
opmærksomhed fra de mennesker som faktisk skal ændre deres mindset, for der er ingen 
tvivl om at der er jo de mandlige erhvervsledere som også er.. udfordringen her, fordi de er 
for snæversynet i den måde de rekrutterer på og den er den her, man plejer sådan at kalde 
den Rip, Rap og Rup effekten, at man går efter sine egne profiler, og hvis du sidder i en 
mandsdomineret ledergruppe og skal ansætte, og du kun har erfaring med mænd, så er der 
tilbøjelighed til at du kigger efter noget ud er tryg ved og som du kender til, og der.. jeg tror 
ikke det er bevidst, men jeg tror ubevidst vil der være nogle kvinder som bliver fravalgt på 
den baggrund. Og der tror jeg sådan en debat.. vil kunne åbne øjne op for dét, og kunne 
sætte gang i nogle initiativer som var lidt mere fremadskuende og konstruktive end sådan 
dødsygt kvotesnak, som jeg synes er helt håbløst. Så det er jo et langt svar, men jeg tror 
nogle mandlige aktører og gerne med det her empiriske, økonomiske argument end snarere.. 
end alt mulig andet ville være godt.  

49. JK: Ja. Her til sidst.. hvilke ord forbinder du med emnet kvinder i dansk topledelse?  
50. DI: Hvilket ord?  
51. JK: Ja, hvilke ord. Hvad, hvad kommer du lige umiddelbart til at tænke på?   
52. DI: Jamen, jeg tænker god business.. for det mener jeg at det er. Hvis du har kvinder i 

topledelse, lige såvel som du har mænd, så tror jeg du får bedre business ud af dét, og det 
bidrager til den diversitet.. som jeg mener er det rigtige, og som jeg også læse i de 
undersøgelser der trods alt er lavet, at det er der også belæg for. Så jeg synes vi skal blive 
ved med at arbejde for.. at få en balanceret fordeling, og det tror jeg man får først og 
fremmest gennem oplysning og igennem en, hvad kan man sige igennem, balanceret debat.  

53. JK: Ja.  
54. LG: Dion må jeg lige spørge hvad I gør i Danske Commodities for at få den her.. diversitet 

du omtaler?  
55. DI: Ja. Altså vi arbejder vores, vi har fået noget feedback på vores branding og vores 

employer branding og vores, hvad hedder det, jobopslag, og vi har også fået at vide at de er 
ret maskuline i deres karakter. Så vi har en workshop senere på den her måned, hvor vi skal 
have en konsulent med ind og hjælpe os, og prøve at.. modificere branding, således at den 
taler mere til forskellige målgrupper, også.. også kvinder i højere grad, og også komme 
bredere ud til nogle andre målgrupper. Vi har også fundet ud af at vi henvender os meget til 
de unge, til unge mænd, der ligesom ligger, og det er ikke noget vi bevidst gør, men det er 
den feedback vi har fået. Så vi skal arbejde med hvordan kan vi gøre det her sådan mere 
appellerende til andre segmenter, og så tvinger vi vores ledere til at, vi laver sådan nogle 
diversitetsmålinger hvert kvartal, hvor vi kigger på hvordan teamene er sammensat i forhold 
til de her fire parametre: køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund og nationalitet. De 
grupper som kommer under et hvis, vi kalder den sådan et diversitetsindeksscore, de blive 
tvunget til at tage folk ind til, når de ansætter en ny,  bliver tvunget til at tage kandidater ind 
til interview som repræsenterer det underrepræsenteret segment. Det vil sige, hvis du har et 
team der er rent mænd for eksempel, så vil vi tvinge de ledere til at interviewe kvinder, også 
selvom når de sidder og kigger på ansøgningerne og tænker at de her faktisk ikke er 
kvalificeret, så skal de tage dem til interview. Vi tvinger dem ikke til at ansætte dem, men vi 
tvinger dem til at afholde de her samtaler, for få et.. et bedre og mere nuanceret syn på dét. 
så kører vi også, vi kommer til at køre sådan noget bias training her i foråret, hvor vi prøver 
sådan psykologisk at klæde dem på til forstå hvordan er det vi er, altså hvordan er det man 
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er biased i når man ansætter. Altså det her med at man i bund og grund har en tilbøjelig 
desværre en tendens til at ansætte folk der minder om én selv. For det er jo også, hvis du har 
et mandsdomineret miljø, så er det jo heller ikke fremmende for diversiteten at gøre dét.. og 
dér vil vi også gøre ud af, vi gør det at vi forklarer casen i dét, og det er også relativt nyt for 
os at sådan dedikeret fokus som vi har i år.. men.. men det giver bare mening i de der teams 
hvor vi lykkes med dét, der er bare, det er federe at være dér og der kommer mere ud af dét, 
så for mig at se, så er det værd at investere i.  

56. LG: Ja, fedt… jeg kan ikke lige huske om du kom ind på dét i den der Børsenartikel egentlig, 
men det er jo ikke noget I sådan ellers skilter med.. eller hvad, udadtil?  

57. DI: Ja, nej - det tror jeg ikke det er.. og det er også som sagt et relativt nyt fokusområde, vi 
har det med i vores nye treårige strategi, og så har jeg det med i mine, i mine strategiplaner, 
men man kan sige, jeg tror vi vil nok, man vil nok se det mere indirekt. Jeg tror ikke det er 
noget med at vi poster at nu, nu er vi ude for sådan og sådan. Vi vil prøve på vores 
karrieremesser, i vores jobopslag og i vores rekrutteringsindsats, at vi, vil vi arbejde med 
dét, men det er ikke sådan at jeg tænker at vi går ud og siger “nu arbejder vi benhårdt på 
dét”. Det kunne man selvfølgelig godt gøre, men det er ikke noget vi sådan har på den måde 
kommunikeret eksplicit om. Så vi vil nok hellere sådan show it, rather than tell it.  

58. LG: Fedt.  
59. DI: Men det er ikke noget der er hemmeligt på nogen måde, og det er velkendt for alle i 

huset. Og vi har helt åbenlyst en udfordring som er svær, fordi det er meget mænd der er, 
bliver tiltrukket af vores firma.. fordi vi sidder og handler, det er sådan nogle trader profiler, 
ikke? Lige såvel som hvis du ind på handelsbordet i en bank, så vil du også typisk se mænd. 
Det er, der er nogle der er mere tiltrukket af sådan noget end andre, ikke? Men derfor synes 
jeg stadig man skal arbejde for at få noget forskellighed, fordi det giver bare mening.  

60. LG: Ja, fedt. Er der noget du synes, at du bare lige har fået rørt, som du ønsker at uddybe 
eller konkretisere? Eller har du det fint med det du har..? 

61. DI: Jeg tror egentlig altså.. jeg tror det er fint det jeg har fået sagt. Altså for mig så handler 
det meget mere om, jeg synes man skal dreje debatten over en brede diversitetsdikussion 
end dén her kvinder, kvindesnak, jeg synes den bliver.. ensporet og en lille smule 
nedværdigende over for kvinder i virkeligheden. Jeg tror man kunne, jeg tror man kunne 
gøre dem.. kvinder er jo ubetinget lige så dygtige som mænd, der er jo ikke noget som helst 
som viser at en kvinde skulle være en dårligere leder end en mand. Så kan man lige så dot 
bare fjerne dét der. Så tror jeg at det er et spørgsmål om at diskutere, hvordan kan man få 
den case frem i at diversiteten fremmer performance, og så er det dét man skal arbejde i, 
fordi hvis det bliver det dér med, at vi skal have flere kvinder ind i ledelse, vi skal lave 
kvoter, vi skal tvinge erhvervslivet til sådan nogle ting, så tror jeg også at man får mere 
modstand end man faktisk har i udgangspunktet for at lave den forandring. Så jeg tror man 
skal tænke meget over det på politisk hold også, hvordan man, hvordan man vil arbejde på 
det her. Omvendt så anerkender jeg også, at der nogle.. kulturelle.. der er et kulturelt islæt 
fra jo, hvad kan man sige, mange mange år tilbage, som selvfølgelig også skal gøres op 
med.. og.. der er jo, jeg mener at der er erfaringer fra nogle lande, at man med kvoter i en 
hvis periode har kunne omgøre et mindset, det kan også godt være at det er dét der skal til. 
Jeg er ikke stor fan, men.. det må forskningen jo også vise, hvad er det der virker og hvad 
virker ikke.  

62. LG: Ja.  
63. DI: Ellers har jeg ikke noget, jeg har selvfølgelig bare nysgerrig. Nu har jeg jo afgivet mit 

interview, så så kan jeg jo godt høre jeres hypoteser og hvor I er på nuværende tidspunkt. Så 
kan I jo bare slukke båndoptageren.  
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64. LG: Ja, præcis. Men jeg skal bare lige spørge dig til sidst om der er noget du ikke vil citeres 
for eller lægge navn til?  

65. DI: Næ.  
66. LG: Fantastisk. 

 

Bilag 11: Interviewperson 11 
 
Transskription af interview med Jakob Stengel   
 
Line Grastveit (LG) 

Julie Kroer (JK) 

Jakob Stengel (JS) 

Varighed: 58.20 min.  

 
1. LG: Ja, Jeg vil egentligt gerne starte med, at bede dig om at fortælle os dit navn, din alder 

og din uddannelse? 
2. JS: Ja, men jeg hedder Jakob Stengel, jeg er 45 år og jeg har oprindeligt en baggrund som 

cand.jur 
3. LG: Og den stilling du sidder i nu, hvad er titlen? 
4. JS: Hmm.. Dem har jeg mange af.. Jeg er managing partner og adm. direktør i den 

rekrutteringsvirksomhed der hedder CaseRose InterSearch. CaseRose er den danske del af 
den internationale virksomhed InterSearch. InterSearch er verdens 9. største 
headhuntervirksomhed, har 90 kontorer i 50 lande. I Danmark har vi 3 partnere, altså 2 ud 
over jeg selv, én her i København og én i Silkeborg, men vi er den eneste searchvirksomhed 
i Danmark som der næsten udelukkende beskæftiger os med bestyrelsesrekruttering og 
bestyrelsesevalueringer. Så laver vi måske 5 rekrutteringer om året som er andet end 
bestyrelsesrekruttering, så personligt laver jeg måske én af dem om året, ikke. Derudover er 
jeg stifter af og formand for Board Network der populært sagt er foreningen af 
professionelle bestyrelsesmedlemmer i Danmark. Og så er jeg partner i noget der hedder 
board mentors som er en mentorfacilitet for bestyrelsesmedlemmer og har været med i en 
række andre virksomheder som bestyrelsesmedlem.  

5. LG: Og du bor her i København? 
6. JS: Jeg bor i Hellerup. 
7. LG: Tak. Hvad motiverer dig, i dit arbejde? 
8. JS: Helt grundlæggende er det nok, at med det jeg laver så lærer jeg noget nyt hver dag. Så 

den intellektuelle stimuli er rigtig rigtig høj for mig. Jeg har jo haft en corporate karriere, 
inden jeg blev konsulent, hvor jeg i 10 år var i den finansielle sektor, og hvor jeg lavede 
finansielle forsikringsprodukter, så det var sådan noget IPO-forsikringer, MNA-forsikringer 
eller bestyrelses/direktionsansvarsforsikringer og det var sådan set meget spændende, men 
forsikringsmarkedet er meget cyklisk, så det betød at jeg så de samme ting over and over 
again, så så blev det altså ikke ved med at være lige spændende, så til sidst så kunne jeg jo 
besvare alle spørgsmål og håndtere alle udfordringer med venstre arm på ryggen og højre 
fod i en spand. Men så fik jeg buddet om jeg ville skifte til headhunting, og det synes jeg lød 
tilstrækkeligt spændende og tilstrækkeligt varieret til at jeg, ganske vist efter en masse 
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research på om det nu var en god ide, valgte at sige ja til det, så siden 2007 har jeg lavet det. 
I de første fem år var jeg partner 3 forskellige steder, men siden 12 har jeg drevet den her 
virksomhed som er min. Men de mennesker jeg møder er så langt i deres karriere at jeg kan 
lære noget af dem alle sammen. Nogle kan jeg lære rigtig meget af, nogle kan jeg lære en 
lille smule af. Der er nogle som er helt vildt kedelige, der er nogle som er helt vildt 
arrogante. De er alle sammen dygtige til et eller andet som jeg kan lære noget af, så det 
synes jeg nok i virkeligheden er mest berigende i forhold til at have med det at gøre. Så jeg 
kan godt lide at arbejde med mennesker, altså, der er rigtig mange brancher som taler om at 
man er i en people business, der må man bare sige at det bliver ikke meget mere people end 
headhunting, fordi både det vi sælger handler om mennesker, og det vi, dem vi køber af 
handler om mennesker, altså. Dem der er kandidater den ene dag kan være kunder den næste 
dag og omvendt. Og særligt på det niveau der hedder bestyrelsesniveau. Dem der er 
opdragsgivere og typisk bestyrelsesformænd den ene dag sidder som menig medlem den 
næste dag, eller vil gerne være menig medlem den næste dag i en anden virksomhed, så der 
er hele den der interaktion… Og så kan jeg rent faktisk godt lide at prøve at skubbe lidt til 
udviklingen. Som handler om hvordan god ledelsesskik udøves. Rent organisatorisk er der 
jo ikke nogen over bestyrelserne, der er selvfølgelig generalforsamlingen, men det er jo ikke 
sådan et organ. Det er bare en årlig samling. Men ellers er det bestyrelsen der skal sætte 
rammerne for hvordan al virksomhedsledelse udøves. Og det at få lov at arbejde med dem er 
for mig også en chance for at prøve at skubbe til noget af det som jeg mener ikke er så super 
hensigtsmæssigt. Og måske også være med til at stimulere det som jeg synes virker godt, 
men noget af det jeg ikke synes er så super hensigtsmæssigt er manglende fokus på 
sustainability, der må jeg sige, der er i stigende grad noget awareness, men også manglende 
fokus på diversitet, hvor der er en eller anden akademisk erkendelse af at vi har et problem, 
men måske ikke en reel erkendelse, i hvert fald så, der sker jo ikke noget. 

9. LG: Ja, det vender vi lige tilbage til. 
10. JS: Ja, det gør i bare. 
11. LG: Du var lidt inde på, at du har gang i mange ting. Du har mange titler, men hvor mange 

kasketter har du på i løbet af en helt tilfældig dag, hvis du skulle beskrive det for os? 
12. JS: Normalt to. Board Network eller CaseRose Intersearch. 
13. LG: Og hvis vi træde lidt udenfor arbejdspladsen. Har du kasketter på der? 
14. KS: (griner).. Ja, jeg er også kæreste og far og søn og bror og ven og livsnyder og 

sportsmand. Ja, men der er jeg jo ikke anderledes end alle mulige andre mennesker. 
15. LG: Nej. 
16. JS: Men det går ikke kun op i arbejde, trods alt. 
17. LG: Hvad kræver det, ifølge dig, at opnå en toppost i en virksomhed? 
18. JS: Ja, det er et godt spørgsmål. Så…. Det er jo super svært bare at sætte på en formel og 

sige, jamen dét her! That’s the way, hvis du bare gør det, så skal det nok lykkes. Jeg vil sige 
at det kræver en nysgerrighed og gå-på-mod. Det kræver flid og vedholdenhed. Det kræver 
mod, både til at gøre nogle ting, men også til at sige nogle ting. Og så kræver det held. Der 
er ikke nogen der er kommet til tops der ikke har været lidt heldige eller meget heldige. Men 
du kan ikke møde nogle CEO’s eller bestyrelsesformænd som kan sige; jamen, jeg har været 
uheldig hele vejen igennem.  

19. LG: Det giver god mening. 
20. JS: Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald erfaringsbaseret, om ikke med empirien bag, så 

erfaringsbaseret.  
21. LG: Ja. Hvilke eventuelle udfordringer har du måtte overkomme, for at sidde hvor du er i 

dag? 
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22. JS: Hmm.. Altså min… Da jeg havde et corporatejob var min største udfordring, at jeg 
simpelthen var alt for ærlig. Altså jeg kan ikke holde min kæft hvis jeg mener der er noget 
der kan gøres bedre, eller noget som jeg mener er direkte forkert, eller, så jeg kunne, jeg 
arbejdede i et par amerikanske virksomheder med sådan et matrixsystem, der bliver man jo 
ikke belønnet for at skabe resultater, jo på papiret, men reelt handler det om at undgå at begå 
fejl. Og alle dem der sørger for at undgå dem, det er dem der sidder længe nok til at kunne 
blive promoveret. Det handler om at man skal sige ja og javel og meget meget lidt “I” eller 
“kunne vi ikke også overveje”, eller “det lyder lidt dumt, kunne vi gøre det lidt omvendt?”. 
Det skal man ikke gøre. Og man skal slet ikke gøre det til nogen der er højere oppe end en i 
hierarkiet. Og slet ikke til nogen som ikke er skandinavere, for det er meget meget få der er i 
stand til at absorbere det. Jeg lyder som en helt vildt gammel idiot, men… 

23. LG: Ja, interessant. Så det lærte du på den hårde måde, måske? 
24. JS: Jeg lærte i hvert fald at det skabte forholdsvis mange udfordringer for mig. Og den 

eneste grund til at jeg kunne bevæge mig op af i systemerne var, at jeg var dygtig til at skabe 
resultater indenfor det jeg nu lavede, og havde nogle direkte chefer som værdsatte det. Jeg 
har også lært at, det er faktisk meget sjovt, det kan jeg se i retrospekt, jeg oplever jo aldrig 
nogle kandidater, når jeg spørger dem “hvad er så din stærke side og hvad er de sider du skal 
arbejde med?” , og 19 ud af 20 kandidater nævner som en af deres svage sider, at de er 
utålmodige. For det har man ligesom lært at det lyder sgu nok meget godt, det kan både 
være godt og skidt, ikke. Og jeg må bare sige, at det kan både være godt og skidt. For det 
kunne jeg selv se. Jeg var mega utålmodig efter at få mine resultater afspejlet i en eller 
anden form for karrierefremgang, og det er godt at udtrykke det i en eller anden 
udstrækning, og man kan også blive for utålmodig. Jeg havde selv, på et tidspunkt for 
mange år siden, en aftalt karriereplan i et job jeg sad i, og hvor mit næste naturlige job ville 
være at blive europæisk chef. Og jeg havde en aftale med, igen jeg var i  en matrix, så jeg 
havde en dansk direktør og en europæisk chef, og det var hans job jeg skulle have. Og han 
blev ved med at sige, min europæiske chef, don’t worry, du skal nok komme dertil. Og jeg 
følte mig bare holdt hen og holdt hen og holdt hen. Så skifter min direkte chef job, han 
bliver chef for vores største konkurrent, og han tilbyder så mig at komme over og arbejde 
for ham i en anden rolle. Og så vælger jeg at sige ja til det, for jeg føler mig holdt hen. Og så 
gik der fire måneder, og så det der europæiske job det blev faktisk ledigt. Og var jeg blevet i 
det oprindelige job, havde jeg fået det job, så havde jeg sikkert boet i Paris den dag i dag, for 
det var i Paris. Men havde jeg ikke været SÅ utålmodig havde det givet mig nogle andre 
muligheder. SÅ tålmodighed er godt i en eller anden udstrækning. 

25. LG: Hvad gør du, bevidst måske, eller ubevidst for at have gennemslagskraft i din hverdag? 
26.  JS: (tænkepause) Det er et punkt hvor jeg altid er blevet bedt om at underspille mig. Fordi 

jeg altid er blevet beskyldt for at fylde for meget, ikke beskyldt, men altid har fået at vide at 
du fylder meget. Og helt fysisk, ja det gør man når man vejer 100 kg og er 2 meter høj, og 
da jeg var yngre, så var jeg helt sikkert meget klogere end jeg er nu, eller det troede jeg i 
hvert fald. Og jeg havde ikke nogle problemer med at prøve at vise det til andre. Så fylder 
man meget. Og jeg havde lidt sådan en holdning om at alle argumentationer og alle 
drøftelser og uenigheder kunne man jo overkomme ved bare at blive ved med at diskutere 
længe nok. Og jeg havde altid et nyt, godt argument, og hvis ikke jeg, pr. definition havde 
ret, fordi jeg var klog nok til at indse at jeg havde ret, så kunne jeg altid vinde en 
argumentation. Og det var jo virkelig virkelig irriterende for andre mennesker. Så med tiden 
er jeg heldigvis blevet mere bevidst om at jeg hele tiden kan lære noget nyt, og så behøver 
jeg ikke fylde så meget. Mit job i dag, består også overvejende i at have den omvendte rolle 
af hvad jeg er udsat for lige nu, hvor det er mig der stiller spørgsmålene og hovedsageligt 
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lytter i stedet for at tale så meget. Men jeg tror, for at besvare dit spørgsmål, det falder mig 
sådan relativt naturligt. Jeg har ikke noget problem med at stå på en scene og jeg har ikke 
noget problem med at gå ind til et møde, og det er uanset om det er statsministeren eller en 
eller anden bestyrelsesformand for verdens største eller… Jeg føler mig aldrig ukomfortabel 
eller mindre værd. Heller ikke hvis jeg står på et fabriksgulv og taler med folk. Jeg tror, det 
handler vel om bare at sige til sig selv; de andre er sikkert også usikre, hvis der er noget at 
være usikker på, Og så har det været min erfaring, at hvis der er noget at være usikker på så 
er det sjældent at man kommer galt afsted med at stille nogle få spørgsmål og så bare lytte. 
Det er klart, at hvis man føler at man hele tiden skal fortælle og overbevise så har man 
lettere ved at falde igennem, så kan man blive mere nervøs. 

27. LG: Interessant. Hvordan oplever du eventuel inkludering eller ekskludering i dit 
arbejdsliv? 

28. JS: Taler vi her i forhold til...? 
29. JK: Den betydning du tillægger det. 
30. LG: Ja, egentligt. 
31. JS: Okay, lad mig prøve at definere det, så I er klar over hvad jeg taler om. Inklusion for 

mig, er evnen til at omfatte noget der ikke naturligt er der i forvejen. Og når jeg siger 
naturligt er det måske bare at sige noget der ikke er der i forvejen. Så det f.eks. at tage nye 
kompetencer ind, eller et andet køn, eller medarbejder med anden religion eller andet. Fordi 
diversitet er, bare det at få det ind, men inklusion er at få det integreret på en fornuftig måde. 
Og det kan man kun som individ eller individer gøre så langt og dem man joiner er ligesom 
også nødt til at gøre en indsats. Men det oplever jeg jo rigtig meget, måske knap så meget 
hos mig selv som hos mine kunder. Og så oplever jeg alle kandidaterne der slås med det, 
fordi de gerne vil inkluderes, men ikke nødvendigvis bliver det. Altså i det hele taget vil de 
gerne have chancen og det er ikke altid de kan få det. Hvis de så har fået chancen så føler de 
at de i højere grad er nødt til at forandre sig end at de ligesom bliver taget imod som det de 
nu er og at man sætter pris på at de er kommet med det de nu kan. Og jeg synes faktisk der 
er en rigtig fin balance mellem det der at søge konstant udvikling og så føle at man skal 
decideret forandre sig. Var det…? 

32. LG: Det var en rigtig fin besvarelse. Hvad betyder emnet kvinder i ledelse for dig? 
33. JS: Det har, det er et emne som har optaget mig rent professionelt, drevet af overvejende to 

årsager: en som er privat og en som er faglig. Og den private er; jeg har to børn, jeg Har 
Sebastian som er 16 og Carolina som er 11. Og jeg kan simpelthen ikke få det over mit 
hjerte eller mit hoved eller andet, at skulle gå hjem til Carolina og sige, det kan godt være at 
du er mindst lige så dygtig som din storebror, hvis ikke dygtigere, du er bare født med det 
forkerte køn, så du skal indstille dig på, at uanset hvor godt du gør det, så vil du leve et liv i 
“middelmådighed”. For selvfølgelig kan nogle komme til toppen, det er bare meget meget 
sjældent det sker. Så det er min drivkraft for hvorfor jeg synes det er rigtigt rigtig vigtigt for 
alle unge generationer, at man ikke skal gå med de samme udfordringer som min generation 
og ældre generationer har. Den rent faglige er at, når man sidder i et lille land som Danmark, 
så kunne vi for 10 år siden godt sige, vi er en virksomhed i Herning der producerer og 
samler i Herning, afskiber fra Aarhus til vores kundemarked i Skandinavien. Og man var 
klar over at den eneste store konkurrent sad måske i Göteborg og gjorde det på samme 
måde, bare den anden vej. Og i dag, uanset at man kan være en lille, mellemstor eller stor 
virksomhed i Danmark, så kan den største konkurrent være 40 mand i Mexico eller 12000 
mand i Indien, og det ved man først den dag hvor ens hidtil største kunde ringer og siger, 
jamen de der 100.000 dibbedutter vi plejer at købe af jer, dem køber vi her, for vi har lige 
fået et bedre tilbud. Alle virksomheder i dag er, efter min allerbedste vurdering, udsat for 
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globalisering. Enten i form af globale ejere, kunder, leverandører, konkurrenter eller det 
hele. Og det betyder, at hvis vi så siger, okay det er den spilleplade vi skal konkurrere på, 
det i sig selv er mega svært i et lille land fordi der er ikke ret mange danske virksomheder 
der er størst eller hurtigst eller billiges, så vi skal konkurrere på nogle andre parametre. Og 
et af de parametre er, efter min mening, blandt andet evnen til at tænke innovativt og til at 
lave noget ordentligt i en ordentlig kvalitet og på en ordentlig måde, altså hele 
ordentlighedsprincippet som jeg tillader mig at oversætte som noget sustainability. Men hvis 
vi så kun skal gøre det med halvdelen af den meget begrænsede talentmasse vi iøvrigt har, 
nemlig mænd, så har vi virkelig skudt os selv i foden. og her tøver jeg slet ikke. omkring det 
at have diversity of thought er godt for alle virksomheders både top- og bundlinje. 
Heterogenitet er efter min vurdering påvist værende en drivkraft, så kraftigt for innovation 
og homogenitet virkeligheden kun evnen til at kunne træffe hurtige beslutninger og 
eksekvere rigtig hurtigt. Og det er kun efter min opfattelse en fordel hvis man er en 
virksomhed i krise. Og hvis man konstant er i krise har man nok et andet problem. Men alle 
andres virksomhedslivscykler end lige præcis krise, der er det en fordel at have noget 
diversity of thought.   Og efter min opfattelse, så er den letteste måde at opnå det, det er ved 
at have flere kvinder i ledelse. At jeg så også mener at man kan tale om alle mulige andre 
former for diversitet. Og det, jeg nikker altid og siger, det kan vi også godt tale om, men de 
facto er kvinder den eneste majoritetsgruppe som er så massivt en minoritet. Altså alle andre 
former for diversity og inklusionsemner vi kan tale om, uanset om det er seksualitet, 
religion, etnicitet eller internationalitet eller alder, der er det minoriotetsgrupper. Så derfor er 
kvinder i ledelse et emne der optager mig og et emne jeg prøver at skubbe på fordi jeg bare 
kan se, der sker ikke noget. Og hver gang jeg kan se en politiker der siger, vi synes ikke der 
skal gøres noget, fordi det går som det skal og det er et frivillighedsprincippet der skal 
hyldes. Jeg kan så ikke lade være med at tænke på, at hvis det er frivillighedens princip var 
det eneste rigtige, så behøvede vi jo ingen lovgivere om noget som helst, så kunne vi jo bare 
gøre som vi… Så var det jo bare junglelov, jo. Jeg tror på meget meget høj grad af liberalt 
tankesæt er godt, jeg tror på at der er nogle ting vi bør stimulere eller skærpe 
opmærksomheden omkring for vores alle sammens skyld. Jeg tror ikke nødvendigvis at 
flertallet samlet set er kloge nok til at indse hvad det er de har brug for. Så må man vise dem 
vej. 

34. JK: Spændende, for nu er du ved at bevæge dig lidt derover af. Men jeg vil spørge dig om 
hvordan din umiddelbare opfattelse er af hvordan emnet kvinder i topledelse bliver 
debatteret. 

35. JS: Hvordan det bliver debatteret? Fordomsfuldt. Og så desværre også, dem der så rent 
faktisk udfordrer det, er desværre nogle gange nogle stemmer som ikke helt nødvendigvis 
har kvalifikationerne til at udfordre det. Og med det mener jeg, at nogle af de stemmer der 
faktisk kan råbe lidt højt, det er så nogle gange nogle af kvinderne der siger “det er også for 
dårligt, og det burde være sådan og sådan” når der så sidder nogen med reel indflydelse og 
så kigger på hende der gør det, så tænker de, jo jo det er jo bare fordi du gerne vil have 
noget du i virkeligheden ikke er kvalificeret til fordi du sidder som selvstændig konsulent et 
eller andet sted og har aldrig haft et job der varede mere end 2 år noget sted, og så sidder du 
bar og råber. Det er selvfølgelig karikeret. Men jeg synes at der er meget debat der udspiller 
sig mellem de to fraktioner. Dem der bare råber højt, men som ikke nødvendigvis… Man 
kan godt, med en vis rette udfordre deres erfaringer og kompetencer og indsigter, og så er 
der dem, og det er lidt sjovt, for der er også en 3. fraktion. Der er alle dem der siger at der 
bør være nogle flere kvinder i ledelse og der er et reelt problem, og det skal vi også gøre 
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noget ved, og siger alt det rigtige. Lipservice, for det er så få der reelt gør noget ved det. 
Besvarede det? 

36. JK: Yes. Hvilke aspekter bliver henholdsvis inddraget og ikke inddraget i debatten, altså 
ifølge dig, som du der det?  

37. JS: Jeg synes jo ikke at der er nogle aspekter der ikke bliver inddraget. Det har altid undret 
mig, at der ikke var nogen der reelt udfordrede the establishment, værende både politisk, på 
politisk side og blandt de toneangivne erhvervsfolk. Herunder spillere som f.eks. Dansk 
Industri. Med det faktum, at en lang række lande, herunder mange EU-lande f.eks. har 
indført kvoter og hvorfor de har fundet at det ikke bare var nødvendigt, men også det rigtige 
at gøre. Hvorfor at det giver rigtig god mening for tyskerne, belgierne og franskmændene og 
for italienerne, og spanierne og for nordmændene, men af en eller anden grund giver det 
ikke mening i Danmark? Altså hvorfor vi tror vi har fundet de vises sten på lige præcis det 
område, og hvorfor nogle af de få lande som ikke har indført kvoter, men alligevel formået 
at rent faktisk for der til at ske en bevægelse. Her tænker jeg på UK og på Sverige, for der 
har man rent faktisk fået nogen til at interessere sig for emnet, som rent faktisk havde noget 
indflydelse. Primært i UK er det en række af de meget betydningsfulde bestyrelsesformænd, 
og i Sverige er en stor del af det præget af pensionskasserne og så det nomineringssystem 
man har til svenske bestyrelser. I børsnoterede danske virksomheder er det bestyrelsen selv 
der driver det, for der er så få steder vi har nogle dominerende aktionærer. Hvis vi endelig 
har det er det en fond, og så er det selvfølgelig fonden der siger jamen vi har en ny kandidat 
til bestyrelsen. Men i Sverige har man det der hedder valgberedningen, som består af et 
nomineringsudvalg hvor typisk bestyrelsesformanden sidder og så sidder der repræsentanter 
for de 3-5 største aktionærer som ikke nødvendigvis er ansat hos denne aktionær, men som 
er udpeget af den aktionær. Og det vil sige, at det er ikke bestyrelsen selv der skal 
selvsupplere. Og det vil sige, hele det der armslængdeprincip er en katalysator for at man 
siger, jamen så skal vi have de bedste ind. Så skal vi nødvendigvis ikke havde dem ind som 
vi godt kan lide, eller som vi går på jagt med i weekenden. Altså Man kan godt bringe nogle 
navne op som også kan passe ind på den måde, men man tænker i en ekstra kreds. Og i 
Sverige har man jo formået at få 35% kvinder i de børsnoterede selskaber og 25% kvinder 
blandt topledelsen, altså på direktionsniveau i de børsnoterede selskaber som er milevidt, 
langt foran de danske selskaber. Så der har man haft en anden drivkraft. Nogle der ligesom 
sagde, men det er jo ikke os selv der skal selvsupplere, og vi skal ikke erstatte os selv, det 
går ikke ud over os selv. Som har drevet den udvikling. Og jeg kan ikke forstå hvorfor der 
ikke er nogen der rent faktisk i debatten, altså ud over jeg selv, men godt nok har jeg et øre 
hos mange mennesker der har noget indflydelse, men jeg laver trods alt også noget andet 
end at fortælle om det her. Men jeg forstår ikke at der ikke er nogle flere der holder det der 
op foran og så siger: hvad er så grunden til at vi ikke skulle gøre det i Danmark? 

38. JK: Hvem ser du som værende mest fremtrædende i debatten omkring det her emne? 
39. JS: Er det dem der er mest vokale og siger mest og oftest, eller er det dem som har mest 

betydningsfuld stemme? 
40. LG: Vi vil gerne høre begge dele. 
41. JS: Jamen det er jo klart, der er jo dem der altid siger noget, en Alexandra Krautvald eller en 

Birgitte Bådgaard og en Evalina Reshke, Susanne Justesen, og Linn fra CBS. Der er en 
masse mennesker som har gjort det til deres mærkesag at tale om det her, og jeg oplever at 
meget meget få af dem har reel impact. De kommer simpelthen ikke ud og får noget genhør 
hos dem der har noget indflydelse. Så oplever jeg at Nina Schmit har noget, hende lytter 
man til. Problemet med Nina er at hun kan godt se i sine undersøgelser, at der er en 
korrelation mellem flere kvinder og bedre økonomiske resultater i virksomheden, men hun 
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kan ikke påvise kausaliteten. Hun kan ikke sige “det var fordi der kom flere kvinder, at så 
kom der bedre resultater”. Så hun siger at det kunne lige så godt være at man havde bedre 
resultater, og så følte man at man havde lejlighed til at rekruttere nogle flere kvinder. Det er 
hun så nærmest den eneste forsker på området der siger, for Louise Mors fra CBS, Black 
Rock, McKinsey og BCG og Credit Swiss og Katalyze og Nordea og alle mulige andre som 
har forsket i det her mener godt at kunne påvise både korrelation og kausalitet. Jeg vil sige, 
at når så mange blue chip selskaber måtte have været enige om et eller andet, det kunne 
være strategi eller at internettet nok er kommet for at blive, eller hvad det nu måtte være, så 
tror jeg at alle virksomhedsledere ville tænke; nå det må vi hellere, vi må nok hellere gå den 
vej, så skal vi også have sådan en hjemmeside, fordi det skal vi alle sammen have. Men på 
det her område er man ligesom alle sammen tonedøv. Man siger, jamen det kan godt være 
de alle sammen siger det, men det er ikke så vigtigt af en eller anden grund. Nå, men Nina 
Smith har trods alt en position hvor man lytter til hende, både fordi hun sidder som formand 
for Nykredit og har siddet i bestyrelsen hos Carlsberg indtil det her forår og har haft en 
række andre poster for velfærdskommissionen og er professor på Aarhus Universitet. Så er 
der en Mai-Britt fra BCG som har fået noget taletid og hvor folk lytter til hende og jeg 
oplever en Tine Villumsen fra Diversity H... ?? Have noget taletid. Og altså også noget hvor 
folk engang i mellem lytter. Jeg oplever nogle mænd. En Flemming Beesenbacker og en 
Thomas Thune Andersen og en Vagn Sørensen, måske. Jeg oplever en Stine Bosse, så 
oplever jeg at nogle initiativer, bl.a. sådan nogen som Womens Board Award, som er istand 
til at samle mange, og også nogen der rent faktisk har noget indflydelse, omkring emnet. 
Men jeg oplever også at grunden til at de er i stand til at samle folk på den dag, det er fordi 
de laver det lidt som en festdag, og så kommer Kronprinsessen og uddeler en award. Fordi 
nu kender jeg stort set alle dem der deltager og jeg ved hvor lidt de hver især gør, rigtig 
mange af dem, i deres egen virksomhed til daglig. Så de er der for eventen, men ikke fordi 
de reelt set synes de kan gøre en forskel, eller de gør det i hvert fald ikke. Vil I have mere 
kaffe? Var det besvarelse på hvem der? 

42. LG: Absolut. 
43. JS: Jeg synes jo fra politisk hold, prøv og, jeg synes det er så trist at se, f.eks. vores 

ligestillingsminister, uanset hvem det har været undervejs, som agerer så reaktivt, så 
reaktionært på området, så der er jo aldrig kommet noget ud af deres hånd. Der var jo Manu 
Sareen som fik indført den her lov om frivillige måltal i bestyrelser. Det er så ussel en lov. 
Den har så lidt impact. Og selvom det er 5 år siden den blev indført, så er det faktisk først 
sidste år at erhvervsstyrelsen så rent faktisk begyndte at monitorere på de afrapporteringer 
som virksomhederne skal lave i deres årsrapport. Og så rent faktisk gøre noget ved det, så en 
ting er at det er en dårlig lov med meget lille impact, og så dem der rent faktisk skulle 
håndhæve den har så ikke gjort noget før sidste år. Og jeg ser heller aldrig oppositionen 
fylde noget.  Når jeg ser på sådan en som Helle Thorning, som jeg på alle mulige måder har 
virkelig stor respekt for, så sige “ja,vi burde nok have gjort noget ved det her dengang vi 
havde magten”. Ja, det burde I nok, men det gjorde i ikke. Og der var der heller ikke nogle 
andre der gjorde. Og jeg tror ikke at Eva Kjær Hansen er en der får gjort noget som helst, og 
det var Karen Ellemann heller ikke. Og så er der, ligestillingsministeren er jo den der tager 
sig af alt det der foregår i det offentlige og så er der erhvervsministeren som tager sig af alt 
det der vedrører virksomhederne. Da Brian Mikkelsen var minister, han og jeg havde faktisk 
nogle frokoster ind imellem hvor vi talte om det her, hvor han sagde: “jeg har ikke politisk 
opbakning til kvoter”. Og det kan i virkeligheden også godt være at han ikke selv bakker op 
omkring det, men han ville faktisk gerne gøre et eller andet. Og så gav jeg ham nogle ideer 
til hvad man kunne gøre, og det blev også bare syltet ind i sådan noget politisk virkelighed, 
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og “vi kan jo ikke”. Der skete ikke noget. Og jeg tror slet ikke at Rasmus Jarlov kommer til 
at gøre noget ved det. Efter et valg, måske, men i betragtning af hvor stort et issue jeg rent 
faktisk synes det er, men et issue der ikke hos nogle mænd høster stemmer. Vi laver hvert 
år, et globalt survey, globalt bestyrrelsesundersøgelse, og har lige offentliggjort den seneste, 
her den 5. marts, som viser, at på globalt plan, så er der nu 50% af alle de adspurgte, og vi 
har 1317 respondenter fra 64 lande, 50% der i mere eller meget udstrakt grad støtter en eller 
anden form for incitamenter til højere diversitet i bestyrelserne. F.eks. kvoter. Sidste år var 
det tal 41%, så der er sket et ret stort skred der. Det er så, sjovt nok, stadigvæk nu kan jeg 
ikke huske tallene i hovedet, er det 83% af kvinderne og  40% af mændene der støtter det, 
tror jeg. Og fordi der er færre kvinder end mænd i undersøgelsen så tæller de ikke helt lige 
så meget, men der er stadig sket et skred, fra 41% til 50% der på en eller anden måde støtter 
det her. Og det synes jeg der er glædeligt. men i Danmark er der bare overhovedet ingen 
stemmer i det. Var det ikke forleden dag at BCG fremlagde en undersøgelse, den 8. marts, 
hvor de sagde at kun 3% af alle adspurgte mænd i Danmark føler at der er en form for 
problem med bias omkring kvinder i ledelse. Det er så markant meget lavere end i alle andre 
lande, hvor mændene trods alt godt er klar over at der er et eller andet problem. Det synes 
jeg virkelig er...  

44. JK: Nu har du lige fortalt om at du savner noget politisk engagement, men hvem ser du så 
sætte dagsordenen i denne debat? Eller værende mest fremtrædende? 

45. JS: Jamen jeg tror ikke, nødvendigvis, at jeg ser nogen, altså jeg ser nogen der sætter 
rammerne for debatten som siger “jo vi bør gør noget, det skal bare ske af frivillighedens 
vej”, men det er jo ikke at gøre noget. Så ser jeg nogle erhvervsfolk der siger “jo, vi skal 
gøre noget” Og i dette lukkede rum, inklusiv denne mikrofon så kan jeg sige at nogle af dem 
der er kendt for at være de største fortalere for kvinder i ledelse, reelt set måske slet ikke er 
det. Nogle af dem, der på papiret og i offentligheden er kendt for at gøre mest, så enten 
udmønter det sig ved at de reelt ikke gør noget, eller også udmønter det sig i at de kan tage 
nogle kvinder ind i deres bestyrelse men, så det der med at have noget uenighed i hvordan 
emner drøftes eller konklusionen på det, bliver fuldstændig tromlet ned. Så man har faktisk 
slet ikke lyst til at have det der diversity of thought. Det ved jeg så kun fordi jeg kender de 
formænd som stadig er sådan lidt gammel hanelefant-agtige og jeg så også kender de 
kvinder der er udsat for det, men det er ikke noget man taler om. Er det præcist nok? Jeg 
føler ikke der er nogen der sætter dagsordnen på en måde så det rykker fremad. Jeg oplever 
at der er et øget fokus, og måske også en øget politisk vilje til at skabe en eller anden form 
for et barselsincitament. Altså sørge for at lave noget prioriteret barsel, så mænd tager noget 
mere så det ikke bliver en begrænsning for kvinder. Og jeg oplever at der er flere og flere 
virksomheder der laver tiltag som skal have fokus på diversitet i rekruttering og inklusion 
undervejs så vi ??? flere kvinder op i ledelse. Jeg kan godt se der sker noget der, men jeg 
synes bare man gør det på forskellig måde så det ikke bliver effektivt. For i virkeligheden er. 
Den er jo ikke længere end at sige “nu gør vi det”. Så hvis vi gerne vil have nogle flere 
kvinder i ledelse så næste gang der er en stilling der er åben er det ikke noget med at sige, 
jamen det skal jo være den bedste m/k til jobbet. Så er det bare at sige, fordi at vi generelt 
mangler det kompetencesæt der hedder diversitet i ledelsen, så er det i sig selv så vigtig en 
parameter at. Det kan godt være at der kunne være to mænd der kunne være bedre 
kvalificerede, rent fagligt, men bare fordi man er kvinde er det altså nok at man kun har 8,5 
års erfaring med det her, og ikke har 10 års erfaring. For selvfølgelig kan man beslutte bare 
at gøre det. Nestlé for eksempel, har gjort det. Helt bevidst.  

46. JK: Er der nogen, i din optik, der burde have mere eller mindre taletid i den her debat? 



 230 

47. JS: Nej, altså jeg synes emnet burde have mindre taletid fordi vi løste problemet. Altså, for 
jeg synes jo faktisk.. Det er jo også noget bias, for hvis man som mig går op i det, så lægger 
man også mærke til det. Jeg tror det for en masse mennesker ikke fylder noget som helst, og 
hvis det endeligt fylder noget som helst, og hvis det gør, er det bare “åh nej” - det er et 
irritationsmoment, støj. Men jeg ville jo ønske at det ikke behøvede at fylde i debatten, fordi 
man bare gjorde noget. Jeg synes det mest forstemmende er at, det kan godt være at det 
fylder mere og mere, men der sker meget meget lidt mere. Måske en lille bitte smule mere, 
men meget meget lidt mere. Og det. Jeg ville ønske at der var nogen der havde noget reel 
indflydelse der turde sige hvad de mente. Og det er faktisk uanset om de er for eller imod. I 
stedet for at være politisk korrekte. Og med politisk korrekte mener jeg mænd der siger 
“selvfølgelig skal vi have nogle flere kvinder i ledelse”, og som så alligevel ikke rigtig gør 
noget ved det. Men også kvinder som ikke rigtig tør sige hvad de mener fordi de er bange 
for hvordan det kan hæmme deres egen karriere. Næsten hver gang jeg taler til lukkede 
kvindeforaer om f.eks. kvinder i bestyrelser, så siger alle til mig, “selvfølgelig skal vi ikke 
have kvoter, for vi vil da ikke vælges ind på vores køn”. Så siger jeg at det vil jeg godt have 
lov at udfordre. For hvad nu hvis du de facto bliver holdt ude pga. dit køn, ikke... for nogen 
mænd kan det være fordi de siger “vi vil ikke have kvinder ind”. Og så er der alle de der 
unconsious bias som er en drivkraft bag. Hvor man så siger: de facto får vi ikke kvinderne 
ind, fordi de ligner os jo ikke, og det er ikke dem vi møder og det er ikke dem vi har mest 
tillid til fordi vi har ikke arbejdet sammen med dem i alle mulige andre sammenhænge. Så 
de facto bliver man holdt ude pga. sit køn. Er det en rimelig show stopper? For de facto sker 
der ikke det at det er de mest kompetente der kommer til fadet. Det kan være dem man 
kender bedst, dem man har mest tilfælles med, dem man har gået mest på jagt med, dem 
man har haft en karriere med i et andet selskab for 20 år siden. Så det er bare mønstre der 
gentager sig selv. Og næsten hver gang oplever jeg kvinderne der siger “joooo, okay, så kan 
det godt være at kvoter er en meget god ide alligevel, men vi ville jo ønske at det ikke var 
nødvendigt”. Så siger jeg “Ja, men nu er det jo ikke Alice in Wonderland hvor vi kan få 
hvad vi ønsker os, så vi er nødt til at få gjort et eller andet ved det. Og jeg tror at vi er meget 
længere fra i Danmark, at tingene sker af sig selv, som f.eks. i UK eller i Sverige. End vi 
kunne være hvis vi rent faktisk politisk lavede et indgreb. 

48. JK: Så tænkte vi, vi ville høre dig lidt omkring i forhold til når I rekrutterer, hvad er det for 
et behov virksomheder giver udtryk for, og om de er interesserede i at have en mangfoldig 
rekrutteringsproces, altså om det er noget der bliver lagt vægt på, eller om det ikke er et 
opmærksomhedspunkt? 

49. JS: Hmm.. Vi oplever klart at det er et opmærksomhedspunkt, men her kan man ikke bare 
sige at det er et spørgsmål om hønen eller ægget, for her kan man rent faktisk godt være en 
grund til at det for os bliver bragt til vores attention. For når man er så vokal omkring emnet 
som jeg er, så er der jo også dem der siger, okay, så må vi hellere spørge Jakob, det kan 
være han ved noget om det eller han kender nogen flere kvinder, eller der er et eller andet 
der gør at vi skal spørge ham. Og netop at der er nogen der siger “vi skal slet ikke have 
nogle kvinder ind, så der er ikke nogen grund til at tale med Jakob, han er jo bare pisse 
irriterende” Altså, den mulighed foreligger. Men jeg oplever at rigtig mange der kommer til 
mig, siger “ vi vil gerne have kvinder i det felt” eller nogen der specifikt siger “vi har brug 
for en kvinde, du skal kun kigge efter kvinder”. Og så nogle gange må jeg også sige, det kan 
jo være svært, [...ikke til citat (51.00 - 54.09) ...]  

50. JK: Sidste spørgsmål: Hvilke ord forbinder du med Kvinder i dansk topledelse? 
51. JS: Fraværende. Øhhh.. Der er alt for få, så de er fraværende. Jeg forbinder det også med en 

meget fordomsfuld debat, som vi har talt om. Jeg forbinder det også med, at nogle af de få 
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eksempler vi så har på kvinder der rent faktisk har lykkedes, nogle af dem har simpelthen 
måtte assimilere sig så meget at de er jo fandeme mænd bare med et lige ciffer i deres CPR-
nummer, der er sgu ikke noget diversity of thought der hvor de sidder. De er bare mænd der 
i 30 år har gjort hvad der blev forventet af mænd og så gjorde de det, og så fik de trods alt 
chancen. Og så er der også nogle som rent faktisk stadig er kvinder og som tænker som 
kvinder og, altså hvor man ikke tænker okay er det ikke ord der lige så godt kunne komme 
ud af munden på en mand, men hvor de så har måtte træffe nogle svære valg undervejs. 
F.eks. jamen, okay så har jeg måske en au pair der oftere end andre henter børnene i 
børnehave og skole og så bliver de jo totalt shamet af specielt andre kvinder, men også af 
mænd. Tag f.eks. Eva Berneke som eksempel som, lige da hun var flyttet til Danmark og var 
blevet koncerndirektør hos TDC udtalte at hun havde to au pairs, for ellers kunne hun ikke 
får det til at løbe rundt med de fire unger hun havde. Hold kæft hvor har hun fået meget på 
puklen for den udtalelse og  hun sagde, jeg kommer måske én gang om måneden i mine 
børns skole. Ej, hvor har hun fået mange høvl for det. Det har mændene jo gjort altid, så 
hvis man vil være CEO så er det nogle gange sådan man må gøre. Man kan ikke have en 
topkarriere og så samtidigt bage alle bollerne selv og komme til alle børnenes 
sportsaktiviteter og være frivillig i spejderforeningen. Der er jo ingen mennesker der har 
mere end 24 timer til rådighed. Nå, det jeg vil frem til i hvilke ord der.. Det er den 
fordomsfuldhed der kendetegner det og også den der shaming der er af dem der rent faktisk 
lykkes. I mangel af bedre ord, shaming er sgu lidt poppet, men i mangel af et bedre ord lige 
nu. 

52. JK: Dejligt. Er der noget her du gerne vil uddybe eller konkretisere inden vi runder af? 
53. JS: I er velkommen til at få den her undersøgelse jeg talte om, jeg kan sende den til jer på en 

mail. 
54. LG: Det vil vi meget gerne. 
55. JS: Der er en masse data, men der er også diversitetsdata. 
56. JK: Og så om der er noget i det her interview du ikke vil citeres for? 
57. JS: Jeg vil gerne lægge navn til det hele, men jeg vil gerne se det i kontekst når I for det 

skrevet ned. 
58. LG: Dejligt, tak for det. 
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Bilag 12 - Beskrivelse af Ladies First Eventet 
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Signe Lopdrup kunne dog ikke deltage på grund af sygdom, så på selve aftenen blev Louise Sparf, 
direktør i it-virksomheden Nine, inviteret. Hun gav også oplæg omkring sin vej til direktørstolen. 
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Bilag 13 - Interviewguide 
 

Interviewguide til dybdegående interviews  
• Kvinder i dansk topledelse   

 
Vi benytter tragtmodellen - vi starter bredt og snævre os så ind, da spørgsmålene bliver mere 
specifikke omkring emnet. 
Semistruktureret dybdegående interview. 
 
Overordnet forskningsspørgsmål: Hvordan opfatter og italesætter aktører emnet kvinder i dansk 
topledelse, og hvordan (re-)produceres magt i denne kontekst?  
_________________________________________________________________________ 
 
Introduktion: Interviewet varer højst en time og en lydoptagelse af interviewet vil blive foretaget. 
Hvis der nogle udtalelser du ikke vil lægge navn til eller citeres for, vil vi gerne gøres opmærksom 
på dette efter interviewet er afsluttet. Du må endelig sige til hvis der er noget vi skal uddybe 
undervejs i interviewet. 
 
Interviewet handler om:  

• Informantens opfattelse og holdning til emnet kvinder i dansk topledelse. 
• Fokus er på topledelsesniveau, og vi fokuserer dermed ikke på bestyrelser. Vil vil altså 

gerne tale med informanten om det øverste ledelsesniveau i henhold til emnet kvinder i 
dansk topledelse. 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Demografi • Navn 
• Alder 
• Bopæl 
• Uddannelse 
• Nuværende stilling 

Hvordan kommer emnet til 
udtryk på personlig plan? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hvad motiverer dig i dit arbejde?  
• Hvor mange kasketter har du på i løbet af en dag - 

både i forhold til arbejde og privat? Fortæl gerne 
hvilke. 

• Hvilke tilhørsforhold du indgår i, i din dagligdag? 
• Hvad kræver det ifølge dig at opnå en toppost i en 

virksomhed?  
o Og hvad kræver det fortsat af dig?  

• Hvilke eventuelle udfordringer har du måtte 
overkomme for at bestride den stilling du sidder i? 
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• Hvad gør du, bevidst måske, eller ubevidst for at 
have gennemslagskraft i din hverdag? 

• Hvordan oplever du eventuel inkludering og/eller 
ekskludering i dit arbejdsliv? 

• Hvad betyder emnet kvinder i ledelse for dig? 

Hvordan kommer emnet til 
udtryk på samfundsplan? 

• Hvad er din umiddelbare opfattelse af hvordan 
emnet kvinder i topledelse bliver debatteret?  

• Hvilke aspekter bliver henholdsvis inddraget og 
ikke inddraget i debatten? Og hvad er din holdning 
til dette? 

• Hvem ser du som værende mest fremtrædende i 
debatten?  

• Hvem sætter, ifølge dig, dagsordenen i debatten om 
kvinder i ledelse? 

• Er der i din optik, nogen der bør have mere eller 
mindre taletid omkring emnet? 

• Hvilke ord forbinder du med emnet kvinder i 
ledelse? 

Afslutning • Er der noget du gerne vil uddybe eller konkretisere 
inden vi afslutter?  

• Er der noget i det her interview du ikke vil citeres 
for og lægge navn til?  

 

  



 236 

Bilag 14 - Interviewguide til Mette Østergaard 
 

Forskningsspørgsmål til Mette 
Østergaard 

Interviewspørgsmål 

Hvordan oplever Mette debatten? • Hvad er din umiddelbare opfattelse af hvordan 
emnet kvinder i topledelse bliver debatteret?  

• Hvem ser du som værende mest fremtrædende i 
debatten og hvem er ikke? 

• Hvem sætter, ifølge dig, dagsordenen i debatten 
om kvinder i ledelse? 

• Er der i din optik, nogen der bør have mere eller 
mindre taletid omkring emnet? 

• Hvilke ord forbinder du med emnet kvinder i 
ledelse? 

Hvordan opfattes emnet hos 
nyhedsmediet Berlingske? 

• Hvordan foregår selektionsprocessen i hvilke 
nyheder bliver bragt?  

o Hvad er din erfaring med emnet kvinder i 
topledelse i den kontekst?  

• Hvordan er efterspørgslen blandt jeres læsere i 
forhold til emnet kvinder i ledelse? 

• Hvordan er stemningen internt i huset i forhold til 
dette emne? 

• Hvilken dagsorden, i forhold til emnet, ville du 
sætte hvis det kun var op til dig hvad der blev 
trykt? 

 


