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Forord 
 

Denne kandidatavhandlingen utgjør den avsluttende delen av vårt masterstudiet på 

Cand.merc.(HRM) og Cand.soc.(HRM) ved Copenhagen Business School i København. Endelig har 

tiden kommet for å levere det største prosjektet vi noensinne har arbeidet med. Det har vært et 

krevende prosjekt som har tatt mye tid og bidratt til både oppturer og nedturer. Vi har grått, ledd og 

hatt enormt mye glede av å arbeide med denne studien, og ikke minst har vi lært utrolig masse. 

Utarbeidelsen ville imidlertid ikke vært mulig å gjennomføre uten hjelp og støtte fra en lang rekke 

personer. Vi ønsker derfor å benytte oss av muligheten til å fremheve og takk noen av dem.  

 

Først og fremst ønsker vi spesielt og takke vår veileder, Lone Dawe, for hennes direkte 

tilbakemeldinger og veiledning gjennom denne lange prosessen. Vi setter pris på den støtten og 

rådgivningen som har blitt gitt underveis i forløpet, så vel som all den tiden hun har brukt på å 

gjennomgå og kommentere studien frem til avhandlingen har blitt ferdigstilt. Takk for at du var 

tålmodig med oss og alltid sørget for at vi bevarte den røde tråden.  

 

Vi vil også rette en stor takk til EGN Danmark. Vi takker for muligheten vi har fått til å sparre med 

kollegaer på arbeidet, samt virksomhetens bidrag til å skaffe oss nettverk internt og eksternt.  

 

Vi ønsker også å ytre en stor takknemlighet til de kvinnelige topplederne som valgte å delta i dette 

studiet, der deres vilje til å være åpen og sannferdig har gitt studien en realistisk dybde og resultert i 

flere spennende samtaler. Denne kandidatavhandlingen hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten 

deres hjelp, tid og erfaringer.   

 

Avslutningsvis ønsker vi å takke hverandre for all den oppmuntring og glede vi har gitt hverandre 

underveis. Takk for den alltid tilgjengelige støttende skulderen, takk for at vi sammen har gjort 

hverandre bedre og takk for et utrolig godt samarbeid. Det er ingen andre vi heller ville ha skrevet 

kandidatavhandlingen med enn hverandre. Vi er stolte av egen innsats og har styrket et vennskap som 

vil vare livet ut.   
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Abstract 
 

Despite a virtuous progression due to an almost equal gender distribution in the Danish labour market, the 

percentage of female representation is far below what should have been expected in top management positions. 

In order to create an improved gender distribution for Danish organisations, it is essential for top managers to 

understand how the absence of female representation in top management positions can affect the company’s 

competitive advantage. Previous academic research on gender and leadership has been carried out concerning 

barriers due to gender. However, relatively few studies have explored women’s career advancement with 

regards to the access of social capital in external networks. 

 

In order to explore how the involvement of female managers in external networks may affect women’s career 

advancement, a case study of EGN Denmark has been carried out. Furthermore, this master thesis has explored 

the sensemaking of female top managers in regards to their underrepresentation in top management and the 

following barriers. By using a social constructivist understanding of gender and an interpretive science 

theoretical paradigm, the study represents a gender construction and negations of how female top managers 

can enhance their career advancement as a result of gaining social capital through external networks. 

 

The findings of this study indicate that the expectations of the recognizable gender and leadership are seen as 

barriers against the career advancement of women. The conclusion is based on an analysis of how the feminine 

attributes of women are seen as a deviation from the expectations of top management positions. Additionally, 

the study demonstrates that female top managers perceive it as necessary to negotiate the significance of their 

respective gender in regards to their position as a top manager. 

 

Lastly, the findings of this study also indicate that social capital in external networks does have a role in the 

ascension of self-esteem, identity and career advancement. This is based on the analysis which reveals that 

women have access to a greater and more diversified group, which in turn provides access to more 

informational channels. However, current and future female top leaders also have the opportunity to increase 

the access to social capital by acting as role models and mentors for other women. 
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1.0 Introduksjon  

Tilgang til og effektiv anvendelse av tilgjengelig arbeidskraft er en forutsetning for både vekst, 

velferd og en tilfredsstillende utvikling av den danske økonomi. Danmark er blant landene med 

høyest yrkesaktivitet, der dette blant annet er på bakgrunn av den høye yrkesaktiviteten til danske 

kvinner. I 2019 ble Danmark rangert som nummer 14 i verden når det gjelder generell likestilling 

mellom kjønnene (WEF, 2019). Til tross for at det danske næringslivet preges av høy yrkesdeltakelse 

fra begge kjønn finner man dog store forskjeller når det gjelder hvor i ledelseshierarkiet kvinner og 

menn lokaliseres. Av de nordiske landene, er Danmark landet som fremstår dårligst når det gjelder 

likestilt toppledelse, da landet faller ned på en oppsiktsvekkende 102. plass (ibid). Med dette menes 

det at de ulike kjønn segregeres til ulike posisjoner i stillingshierarkiet, der et klart overtall av menn 

befinner seg i ledende stillinger fremfor kvinner. Fraværet av kvinnelige toppledere er ikke et 

særdansk fenomen, men mangfoldet i det danske samfunnet gjenspeiles ikke på dette nivået i 

næringslivet.  

 

Dette tyder på at Danmark stadig står overfor reelle utfordringer når det gjelder kvinnelig deltakelse 

i toppledelsen. En konsekvens av mangelen på kvinnelige toppledere er at det vil skape utfordringer 

i arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, da det vil bidra til å reprodusere negative stereotypier og 

fordommer omkring de ulike kjønnene (Allport, 1954). På denne måten blir stadig mer 

oppmerksomhet rettet mot antatte ulikheter mellom menn og kvinner: der menn er 

konkurransedyktige, ambisiøse og uredd; mens kvinner er sympatiske, tilbaketrukne og omsorgsfulle. 

De antatte stereotypiske egenskaper tilhørende de ulike kjønn fortsetter i det uendelige (Allport, 1954; 

Ashmore & Del Boca,1981). Følgende vil kvinners underrepresentasjon i ledende posisjoner resultere 

i at de ikke besitter de mer synlige rollene. Faren med en slik begrenset synlighet er at man blir synlig 

annerledes, noe som skaper barrierer, der det blir vanskeligere å oppnå faglig troverdighet og 

anerkjennelse (Kanter, 1977). Således kan dette fremme negative ringvirkninger som bidrar til å 

opprettholde dagens situasjon med en skjev kjønnsfordeling i toppledelsen. Dersom kvinnelige 

toppledere har vanskeligheter med å oppnå faglig troverdighet og anerkjennelse, og ikke oppfattes 

som fullverdige ledere, vil det følgende være problematisk å klatre opp i organisasjonshierarkiet. 

 

Den utpregede mannsdominansen som karakteriserer den danske toppledelsen indikerer at det foregår 

noen utskillings mekanismer i det menn og kvinner klatrer oppover karrierestigen. Dette er 

oppsiktsvekkende, ettersom det vil være ugunstig av Danmark å neglisjere halvparten av sitt «talent 
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pool». Talentfulle kvinner bør verdsettes og anerkjennes som en essensiell ressurs i nasjonens jakt på 

verdiskapelse. Diversitet i ledelsen skaper positive ringvirkninger både i samfunnet, økonomien og 

internt i virksomheten (WEF, 2019). Det kan tenkes at et heterogent ledelsesteam besitter en bredere 

forståelse av markedet i motsetning til et homogent ledelsesteam. Konsekvensene av et homogent 

ledelsesteam kan være begrenset fleksibilitet og dynamikk, dernest vil et slikt næringsliv begrense 

kvinnelige topplederes mulighet til å realisere egne ønskemål og livsprosjekter. Dette indikerer til at 

myten om at kvinner ikke er egnet til å være ledere ikke er vannfast og at diversitet i ledelsen har en 

positiv effekt på organisatorisk verdiskapelse, innovasjon og kreativitet (Smith, Smith & Verner, 

2006).  

 

1.1 Problematisering  

Man kan undres over hvorfor danske kvinner og menn plasseres ulikt i stillingshierarkiet og hvorfor 

den kvinnelige andelen av ledere reduseres, jo høyere opp man beveger seg i ledelseshierarkiet. Dette 

til tross for at kvinner har opparbeidet seg et solid fotfeste i arbeidslivet, der danske kvinners 

forutsetninger tilsynelatende ikke har vært bedre enn hva de er i dag (Beskæftigelsesministeriet, 

2019). Dersom kvinners forutsetninger til å bli toppledere er så gode, hvorfor er det stadig slik at 

toppledelsen i det danske arbeidsmarkedet er så skjevt? Hvilke forhold har skapt denne inndelingen 

og hva kan forklare kvinners fravær i ledende posisjoner i næringslivet? Er det et resultat av 

diskriminering, eller kan det henge sammen med andre forklaringsmekanismer som kvinners 

personlige preferanser?  

 

Det er gjort mye forskning på kjønnsmakt i næringslivet, der flere hevder at det handler om noe mer 

enn det fordelingsmessige forholdet mellom kvinner og menn (Ellingsæter & Solheim, 2002). Det er 

omdiskutert hvorvidt den kjønnsmakten som foregår i det daglige arbeidet verken identifiseres eller 

gjenkjennes av det enkelte individ, akkurat fordi det er så selvsagt (ibid). Noen studier hevder at den 

skjevfordelingen er et resultat av at dagens arbeid er kjønnet, der noe betraktes som enten “kvinnelig” 

eller “mannlig” (ibid). Denne kjønnsmessige arbeidsdelingen skaper en bestemt opplevelse og 

forventning av hvilke arbeidsoppgaver som naturlig skal tildeles de ulike kjønn. Mens andre studier 

forklarer mangelen av kvinnelige toppledere ved å belyse barrierer som kvinner møter i sitt 

karriereforløp, der noen forklaringer omhandler barrierer knyttet til kvinnelige lederes manglende 

tilstedeværelse i essensielle nettverk, mens andre henviser til «glasstaket» og «gutteklubben grei» 

som aktuelle barrierer (Kanter, 1977; Wright & Baxter, 2000). 
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Videre erkjenner tidligere forskning viktigheten av sosial kapital og evnen til å dyrke, samt utnytte, 

formelle og uformelle profesjonelle nettverk, da det har vist seg å være positivt knyttet til 

karrieresuksess (Burt, 1992; Linehan, 2001; Seibert, Kraimer & Liden, 2001). Dette fordi nettverk 

utgjør en god arena for kunnskapsdeling som gir deltakere mulighet til å bygge relasjoner og oppnå 

både formell og uformell kunnskapsdeling (ibid). Sosial kapital referer til kapital av relasjoner, som 

skapes gjennom gjentatt kontakt og utveksling mellom mennesker eller virksomheter (de Sousa 

Briggs, 1997). Det antas dessuten at kvinner tilegner seg både psykososial og karrieremessig støtte 

gjennom slike nettverk, der man ved hjelp av andres oppmuntring og ressurser lettere kan navigere 

seg frem i virksomheten (Babcock & Laschever, 2003). Imidlertid tyder mye på at kvinner blir utelatt 

fra uformelle nettverk på arbeidsplassen og går glipp av viktig tilgang til sosial kapital (Wright & 

Baxter, 2000). Derimot tilsier annen forskning at kvinner ofte bygger nettverk som er mindre 

verdifulle enn menn, da det mannlige individ har et mer strategisk fokus ovenfor kvinners fokus på 

sosiale relasjoner (Elsesser, 2019; Rothstein, Burke & Bristor, 2001). 

 

Dette opplever vi som ytterst interessant og vi ønsker å finne svaret hos kvinnene selv. På grunnlag 

av dette vil denne studien se på karriereveien til fem kvinnelige toppledere, ettersom de utgjør den 

gruppen av kvinnelige ledere, som allerede har lykkes i å avansere til toppen av ledelseshierarkiet. 

Dette opplever vi som en fruktbar tilnærming i forhold til å utarbeide en bedre forståelse av kvinnelige 

topplederes avansemuligheter. Følgende kan innsikten som genereres gjennom deres fortellinger 

gjøre det enklere for fremtidige og nåværende kvinner å klatre opp karrierestigen, noe som følgende 

fremmer målet om en kjønnsbalansert toppledelse. På grunnlag av dette, står de kvinnelige 

topplederes meningsskapelse sentralt i denne studien, i.e. hvordan kvinnelige toppledere forholder 

seg til deres underrepresentasjon, følgende avansemuligheter og tilgang til sosial kapital.  

 

1.2 Problemformulering  

Hensikten med studiens problemformulering er å etablere en dypere forståelse og innsikt i hvordan 

den enkelte kvinnelige topplederen forstår problematikken knyttet til kvinner i ledelse. Hva kan de 

med sine individuelle erfaringer fortelle om mangelen på kvinnelige toppledere? Således, hvordan 

opplever de at deres minoritet har påvirket deres karriereavansement? På bakgrunn av dette ønsker vi 

videre å undersøke hvorfor og hvordan tilgangen på sosial kapital i et eksternt nettverk kan være 

verdifullt for kvinners avansemuligheter. Studiens problemformulering lyder som følger:  
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Hva kan kvinnelige toppledere med sine individuelle erfaringer fortelle oss om hvordan det er å være et 

underrepresentert kjønn og hvilke barrierer synliggjøres gjennom deres meningsskapelse? 

 

Hvilken betydning har tilgangen til sosial kapital i eksterne nettverk for kvinners avansemuligheter? 

 

 

Følgende ble to problemstillinger aktualisert, ettersom det virker strukturerende for den resterende 

delen av studien.  

 

Hva kan kvinnelige toppledere med sine individuelle erfaringer fortelle oss om hvordan det er å 

være et underrepresentert kjønn og hvilke barrierer synliggjøres gjennom deres meningsskapelse? 

I studiens første analysedel vil kvinnenes meningsskapelse om og opplevelser av deres minoritet 

analyseres gjennom deres fortellinger, samt hvorvidt det kan identifiseres likheter i de 

meningsskapende fortellinger og i tilfelle på hvilken måte. Formålet med dette er å utarbeide en bedre 

forståelse av hvordan kjønn forhandles og tolkes av kvinner i mannsdominerte domener. For å gå mer 

i dybden av kvinnenes opplevelser ønsker vi å undersøke om det kan identifiseres hindringer, og 

skjulte mekanismer, i deres meningsskapelser og fortellinger. Hensikten med dette er å belyse 

forklaringsmekanismer som kan bidra til å forklare hvorfor den kvinnelige andelen av toppledere i 

det danske næringslivet stadig er lav og preget av en sterk kjønnssegregering 

 

Det analytiske fokus rettes mot utarbeidelsen av en bedre forståelse av kjønnets betydning sett i 

forbindelse til de kvinnelige topplederes meningsskapelse omkring kjønn, minoritet og følgende 

barrierer. Ved hjelp av sosialkonstruktivismen og inspirasjon fra et poststrukturalistisk 

kjønnsperspektiv vil studien ikke observere kjønn som noe “naturlig”, men heller noe som man aktivt 

gjør og ikke noe man er. Studien vil ta utgangspunkt i en slik tilnærming overfor den determinerte 

og passive kategoriseringen av kjønn. Det innebærer at individets handlinger skaper maskulinitet og 

feminitet som konstrueres gjennom den måten man gjør kjønn. 
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Hvilken betydning har tilgangen til sosial kapital i eksterne nettverk for kvinners 

avansemuligheter? 

I studiens andre del vil de kvinnelige topplederes meningsskapende fortellinger omkring kjønn, 

minoritet og avansemuligheter undersøkes, i forbindelse med tilgangen til sosial kapital i eksterne 

nettverk. Formålet med dette er å undersøke hvorvidt et eksternt nettverk kan være mer 

hensiktsmessig enn de nettverk som eksisterer på arbeidsplassen og om det følgende kan resultere i 

en personlig og profesjonell utvikling. Dette fordi en slik identifikasjon kan gi bud på hvordan kvinner 

lettere kan klatre karrierestigen på toppnivået og enklere realisere ønskede målsettinger og 

livsprosjekt.  

 

Dette opplever vi at kan være en interessant tilnærming for å undersøke hvordan endringer kan 

forekomme, samt gi en bedre forståelse av hvilke forhold som kan bidra til å styrke kvinners 

karriereutvikling og fremme en mer kjønnsbalansert toppledelse. Studiens empiriske datamateriale 

består av kvalitative intervjuer med fem kvinnelige toppledere som opererer i mannsdominerte 

domener i det danske næringslivet og som er medlem av eksterne nettverksgrupper i EGN Danmark. 

 

1.3 Studiens bidrag 

Langsiktige HR-strategier er en nøkkel for alle aktiviteter knyttet til suksess (Boxall & Purcell, 2016). 

I henhold til vår studieretning; Human Resource Management opplevde vi det som spesielt interessant 

å undersøke tematikk knyttet til kjønn. For kjønnsbalanse og mangfoldighet er ikke bare viktig, det 

er også smart (ibid). Det gir virksomheter muligheten til å utvide sitt talent pool ved at man kan 

rekruttere og dyrke de beste talentene av begge kjønn. Verdien av dette begrenses ikke kun til den 

økonomiske verdien hos den bestemte virksomheten og i næringslivet generelt, men det vil også 

fremme et mer rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Således er det fordelaktig at en HR-

orientert virksomhet tilrettelegger for at kvinner får muligheten til å investere i og etablere sosial 

kapital, samt oppleve sterkere motivasjon gjennom delegering av ansvar og komplekse 

ansvarsområder (ibid). 

 

De kvinnelige toppledernes meningsskapelse vil i denne kandidatavhandlingen analyseres og dernest 

relateres til en referanseramme innenfor feltet kvinner i ledelse. På denne måten bidrar studien med 

et nytt perspektiv på problematikken, der den tar utgangspunkt i de kvinnelige topplederes spesifikke 

situasjoner og relaterer disse til en bredere referanseramme omkring kvinners avansemuligheter. 
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Videre tilbys det et nytt perspektiv på problematikken i forbindelse med eksterne nettverk som videre 

sørger for at denne avhandlingen bidrar til feltet med ny/og eller annerledes erkjennelser.  

 

Studien har ingen ambisjon om å identifisere en endelig løsning og har således heller ikke noe 

generaliserende formål. Imidlertid er fokuset rettet mot hvordan de kvinnelige topplederes refleksjon 

rundt en slik viktig tematikk kan inspirere andre kvinner til å tilegne seg ny kunnskap og innsikt. Vi 

ønsker på bakgrunn av dette å avslutningsvis komme med noen anbefalinger som er ment til å gjøre 

det enklere for nåværende og fremtidige kvinnelige ledere å avansere og gjøre karriere i det danske 

næringslivets toppledelse. Disse anbefalingene er både utarbeidet med tanke på kvinners 

karriereutvikling, men også med tanke på virksomheters arbeid mot en mer heterogen toppledelse.  

 

1.4 Avgrensning 

Studien har valgt å begrense det geografiske omfanget til det danske næringslivets toppledelse. Videre 

opererer de utvalgte kvinnelige topplederne innenfor ulike bransjer, men studien vil betrakte og tolke 

de ulike arbeidskontekster som en og samme arena. Det vil heller ikke bli foretatt noen analyser eller 

lagt vekk på hvilket tiltak de spesifikke virksomhetene har iverksatt for å fremme kvinners 

avansemuligheter.  

 

Det eksisterer flere relevante teorier i henhold til den tematikken studien ønsker å fordype seg i, noe 

som følgende innebærer at vi som forskere måtte ta noen beslutninger rundt hvilke teorier vi opplevde 

som mest hensiktsmessig i henhold til studiens problematikk. Tematikken omkring kjønn er 

omfattende, der det eksisterer flere ulike forståelser av hvordan kjønn konstrueres. I denne 

kandidatavhandlingen vil det imidlertid ikke gås i dybden av forskjellene mellom gender og sex, eller 

forholdene som er med på å konstruere kjønnet. Derimot har vi som forskere brukt teorien til å 

opparbeide oss en dypere forståelse omkring hvordan kjønn blir konstruert og er foranderlig. Dernest 

eksisterer det ulike teorier knyttet til meningsskapelse og sosial kapital, der det følgende var 

nødvendig å foreta begrensninger også på disse områdene. Det innebærer at studien vil ta 

utgangspunkt i henholdsvis Weick (1995), og Nahapiet og Ghoshal (1998) sine teorier.     

 

Vi erkjenner videre at det dog finnes flere interessante perspektiver og retninger som også kunne vært 

relevant i henhold til studiens tematikker. Studiens begrensninger og overnevnte tematikk ble gjort 

på grunnlag av våre interesser og studiens innhentet empiri.  
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Følgende har denne studien i all hovedsak tre begrensninger: 

 

1.   Informantene ved denne studien ble målrettet valgt basert på deres kjønn, stillingstittel og 

deltakelse i EGN Danmark. Dette var for å begrense studiens omfang og gi et dypere syn på 

den bestemte meningsskapelsesprosessen til den enkelte kvinnelige topplederen.  

2.   Ledere på et lavere hierarkisk nivå ble ikke inkludert på grunnlag av studiens fokus på kvinner 

som har steget til topplederstillinger, samt deres opplevelse av de personlige og profesjonelle 

relasjoner underveis i karriereforløpet. 

3.   Overførbarheten til funnene fra denne studien bestemmes av leseren selv.  

 

1.5 Studiets struktur  

Studien er delt inn i seks kapitler, inklusiv innledningskapittelet. I kapittel to vil studiens 

vitenskapsteoretiske grunnlag bli presentert med formålet om å belyse kandidatavhandlingens 

anvendte forståelsesramme. Videre vil kapittel tre forklare de metodiske valg og fremgangsmåter som 

er benyttet i forbindelse med tilegnelse av empirisk datamateriale og analyse av dette. Kapittel fire 

vil deretter presentere det teoretiske rammeverket, der teorien vil anvendes for å belyse og tolke 

studiens analytiske funn. I kapittel fem har vi besluttet å dele inn analysen i to deler i henhold til 

studiens problemstillinger, der første del vil ta utgangspunkt i kvinner som underrepresentert kjønn 

og påfølgende barrierer. Dernest vil siste del illustrere funn i henhold til studiens siste problemstilling 

omkring sosial kapital og eksterne nettverksgrupper. Avslutningsvis vil kapittel seks inneholde en 

diskusjon av studiens resultater og hovedfunnene vil bli sett i sammenheng med studiens formål. 

Videre vil kapittelet bestå av en endelig konklusjon, implikasjoner for kvinnelige topplederes 

avansemuligheter, vurdering av studien og videre forskning.  
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2.0 Vitenskapsteoretisk posisjon 

I dette kapittelet vil avhandlingens vitenskapsteoretiske posisjon bli beskrevet og argumentert for i 

henhold til hvorfor disse valgene er gunstige med tanke på de presenterte problemstillingene. 

Overordnet kan den valgte vitenskapsteoretiske ståsted fungere som studiets teoretiske og analytiske 

forståelsesramme. Det innebærer at valg av vitenskapsteoretiske posisjon er av stor betydning for 

avhandlingens innhold og tilnærming til hvordan kunnskap tilegnes, analyseres og forstås. Formålet 

med denne studien er å utarbeide en dyptgående undersøkelse av de kvinnelige topplederes 

meningsskapelse og deres opplevelse av hvilken betydning tilgangen på sosial kapital i eksterne 

nettverk har for deres avansemuligheter. Ikke minst vil det bli belyst hvilke implikasjoner deres 

meningsskapelse kan ha for de avansemuligheter som oppstår i virksomheten.  

 

2.1 En fortolkende vitenskapelig tilnærming 

I denne studien anvendes en fortolkende vitenskapsteoretisk tilnærming for å søke etter og finne 

kjønnets betydninger (Haavind, 2000). Det fenomenologiske paradigmet er valgt som 

referanseramme og brukes som den metodiske og analytiske tilnærming til studien. Dette fordi vi 

ønsker å tilegne oss kunnskap gjennom analyse av informantenes erfaringer og opplevelser, slik det 

melder seg for bevisstheten, samt å sikre dype beskrivelser (Fuglsang, 2013; Schiermer, 2013). En 

eklektisk deduktiv- induktiv tilnærming anvendes grunnet eksisterende kunnskap i beskrivelsen av 

problemanalysen, samt en nær tilnærming til studiens datagenerering. Ved hjelp av de to 

tilnærmingene tilstrebes en utarbeidelse av fenomenets kompleksitet. På grunn av den deduktive 

tilnærmingen eksisterer det en forståelse som studien ønsker å belyse. Med studiens 

problemformulering som grunnlag vil denne studien tilhøre den forstående forskningstype, ettersom 

formålet er å tolke og forstå individers meninger og holdninger i en gitt kontekst (Launsø & Rieper, 

2005). En slik forskningstype kjennetegnes ved at kunnskapen som genereres er helt eller delvis 

basert på informantenes perspektiv eller livsverden. Dette er noe som står i overensstemmelse med 

det fenomenologiske paradigmet. Ettersom vi som forskere ikke anser det som mulig å utarbeide en 

forståelse som nøyaktig tilsvarer kvinnenes forståelse, vil den forståelsen som generes fungere som 

en ny forståelse (Dahlager & Fredslund, 2007). 
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Videre vil studien ta utgangspunktet i en forståelse, der fenomenologien defineres som; 

 

“Et begrep som peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut 

fra aktørens egne perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av 

informantene, ut fra den forståelse at den virkelige verden er den 

mennesker oppfatter.” (Kvale & Brinkmann, 2009: s. 45) 

 

På denne måten står det i overensstemmelse med studiens formål, der informantenes kvalitative 

fortellinger fremmer muligheten til å avdekke nye aspekter av de kvinnelige topplederes 

meningsskapelse omkring sine avansemuligheter innen mannsdominerte domener. I denne studien 

erkjennes det at hver informant har sin egen livsverden som består av individets subjektive tanker, 

følelser, fordommer og holdninger, der livsverden referer til den verden man lever i og som man i det 

daglige tar for gitt (ibid). Den fenomenologiske undersøkelsen sikter dermed mot å identifisere 

fenomenets kjerne og hvordan den kvinnelige toppleder opplever den. Således vil den meningen man 

forsøker å identifisere, skapes i individets interaksjon med de erfaringer som den enkelte opplever 

(ibid).  

 

Vi anerkjenner videre at vi delvis vil bevege oss imellom fenomenologien og hermeneutikken, noe 

som kan ses i relasjon til Heidegger (1899-1976) som representerer en nyere utvikling innenfor 

hermeneutikken. Innenfor dette perspektiv foregår det en sammensmeltning av fenomenologi og 

hermeneutikk, der den fenomenologiske tilnærming med individet i sentrum stadig anvendes, mens 

overgangen til hermeneutikken inkluderer en tolkning av en bestemt historisk verden og det legges 

vekt på menneskets kreative- og tolkende egenskaper (Martinsen & Norlyk, 2011). Med andre ord, 

representerer Heidegger en dynamisk tilnærming til fenomenet som studeres, der forforståelsen 

bringes i spill og tolkningsprosessen så vel som kunnskapsgenereringen blir sirkulær (Smith, Flowers 

& Larkin, 2009). Dette innebærer at vi som forskere ønsker å være uvitende ovenfor de kvinnelige 

topplederes forståelse, være bevisst over vår egen forforståelse og sette den “i spill”, med hensikten 

om å la det uforståelige bli meningsfylt. Således vil vi være mottakelig for en ny erkjennelse. Det blir 

dermed vår jobb som forskere å reflektere over hvilke forhold som foreligger mellom våre 

forestillinger og informantenes forståelser av kjønnets betydning (Haavind, 2000).  
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I den sammenheng opplevde vi det som fristende å forene de to posisjonene, for eksempel ved å 

innføre begrepet “fenomeneutisk”, ettersom den analytiske bevegelsen er en kombinasjon av begge 

deler. Imidlertid vil ikke et slikt begrep bli brukt konsekvent gjennom studien, ettersom vi opplever 

at dette vil skape mer forvirring enn nytte. Derimot ønsker vi å belyse dette for å illustrere at vår 

posisjon ikke umiddelbart faller innenfor ét bestemt perspektiv, men at vi ser muligheten til å forene 

de to posisjonene. På bakgrunn av dette vil studiens analyse anvende et fortolkende vitenskapelig 

paradigme.  

 

Alternativt kunne det vitenskapsteoretiske perspektivet i denne studien tatt utgangspunkt i 

sosialkonstruktivismen, der det grunnleggende premiss er at virkeligheten preges eller formes av vår 

erkjennelse av den (Fuglsang, Olsen & Rasborg, 2004). Det innebærer at samfunnsmessige 

fenomener ikke er evige eller uforanderlige, men skapes gjennom historiske og sosiale prosesser 

(ibid). Sosialkonstruktivismen kan bredt defineres som en filosofisk og vitenskapsteoretisk forståelse 

av at all menneskelig erkjennelse er sosial konstruert, der erkjennelse ikke forekommer gjennom en 

medfødt forståelsesramme, men blir et produkt av den kultur og historie som den enkelte eksponeres 

for (Rendtorff, 2013). Det kan derfor diskuteres om studiens ontologiske utgangspunkt således er 

relativistisk, noe som betyr at verden kan oppfattes som ulike lokale verdensoppfattelser, der 

kunnskap og verden avhenger av øynene som ser (Hardis, 2004). Det innebærer at kunnskap innenfor 

denne ontologien, er noe som utvikles og overføres ved hjelp av menneskelige interaksjoner i sosiale 

prosesser. Dersom det hadde blitt anvendt et sosialkonstruktivistisk perspektiv hadde man tatt 

utgangspunkt i at de kvinnelige topplederes meningsskapelse er sosial konstruert. Ettersom vi baserer 

oss på fenomenologien er det derimot mulig å undersøke hvordan informantene skaper mening uten 

at man på forhånd legger vekt på den sosiale delen av meningsskapelsesprosessen. Med andre ord, 

vil man stå i fare for at man overser andre viktige aspekter som kan ha betydning for de kvinnelige 

topplederes meningsskapelse, dersom man kun tar utgangspunkt i sosialkonstruktivismen. Viktige 

aspekt som kunne blitt oversett er deriblant den enkeltes identitet som inngår som et av Weicks 

elementer i en meningsskapelses prosess (Weick, 1995), noe som forøvrig vil bli presentert i studiens 

akademiske litteratur.  

 

For i Weicks (1995) teori om meningsskapelse legges det deriblant vekt på å fremheve handlingens 

betydning og undersøke hvordan handlinger bidrar til å skape mening gjennom språket. 

Sosialkonstruktivismen vil dermed supplere studiens fenomenologiske posisjon, der informantens 
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opplevelser av verden er i fokus (Kvale & Brinkmann, 2015). Denne beslutningen er tatt på grunnlag 

av at vi også opplever at disse perspektiver spiller godt sammen, ettersom det ikke eksisterer en 

absolutt virkelighet, men kun dén som informantene forteller om. Det er derimot viktig igjen å 

understreke at studien ikke baserer seg på en rendyrket fenomenologisk og hermeneutisk tradisjon, 

men at vi anvender disse vitenskapsteorier som retningsgivende i analysen og ved innsamling av 

datamateriale. Det er informantenes oppgave å fortelle om sine opplevelser og om sin livsverden, 

ettersom erfaringer ikke kan sette ord på seg selv (ibid). På denne måten har informantenes perspektiv 

vært sentralt og retningsgivende i studiens analyse. Mens sosialkonstruktivismen har fungert som 

studiens teoretiske forståelsesramme og i forståelsen av kjønn, der vi er innforstått med at prosjektets 

undersøkelse vil påvirkes av dette.  

 

For sosialkonstruktivismen har en innvirkning på hvordan vi som forskere blir inkludert som en aktiv 

del av kunnskapsproduksjonen. Det innebærer at vi ikke opererer som nøytrale aktører, ettersom vi 

både har fordommer og interesser av kunnskapen som genereres gjennom studien. Innenfor dette 

perspektivet vil empirien som studien baserer seg på skapes i samspill mellom oss som forskere og 

studiens informanter (Jordansen & Madsen, 2010). Ettersom vi ønsker å utslette oss selv som 

subjekter vil vi derav følge fenomenologien i studiens undersøkelsesdesign.  

 

2.2 Gjengivelse av studiens vitenskapsteoretiske utgangspunkt 

Studiens første utgangspunkt er det fenomenologiske paradigme, som følgende har konsekvenser for 

innsamlingen av empirien, skaper innsikt i livsverdenen og kartlegger fagfeltet. Denne beslutningen 

ble tatt på grunnlag av at retningen er egnet til å avdekke hvordan individ opplever bestemte 

fenomener, noe som står i overensstemmelse med studiens problemformulering, ettersom den 

bestreber å forstå de kvinnelige topplederes meningsskapelse og livsverden. Således vil vårt 

overordnede ontologiske utgangspunkt være fokusert på å forstå informantenes livsverden med fokus 

på kvinnenes avansemuligheter. Videre anvendes den hermeneutiske retningen under analysen for å 

identifisere og utfolde de underliggende strukturer, samt belyse samspill mellom del og helhet, som 

derav kan fremme en dypere forståelse av kvinnenes motiver og forståelser. På denne måten danner 

dette studiens epistemologi og forklarer hvordan studien genererer ny kunnskap. Spesifikt betyr 

ontologien at studien forholder seg kritisk til det empiriske arbeidet, i henhold til informantenes 

tolkninger, der studien forsøker å forstå motivene bak kvinnenes fortellinger. Mens 
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sosialkonstruktivismen er ment til å gjøre kvinnenes meningsskapelse mer forståelig, i henhold til 

hvordan informantene etablerer og forhandler sin betydning av kjønn. Det analytiske begrepet 

kjønnede betydninger brukes til å undersøke hvordan individ blir og er kvinner og menn, samt for å 

belyse på hvilke måter og for hvilke formål dette gjøres relevant i deres livsverden (Haavind, 2000).  

 

Formålet er dermed å undersøke de kvinnelige topplederes meninger om egen minoritet, 

avansemuligheter og opplevd verdi av tilgangen til sosial kapital i eksterne nettverk, ut fra en 

fortolkende vitenskapsteoretisk forståelse. Dette gjør at vi som forskere interesserer oss for hvordan 

kvinnene opplever og tolker den sosiale verden som de operer innenfor, samt hvordan de skaper 

mening rundt det de opplever. Meningsskapelse trekker på den sosialkonstruktivistiske forestillingen 

om at menneskets forståelse av virkeligheten er et resultat av en sosialt forankret fortolknings- og 

skapelsesprosess, der mennesker skaper seg selv (Berger & Luckmann, 1966).  

 

Fortellingene om kvinnenes meningsskapelse forstås ved hjelp av Weicks perspektiv, hvor studien 

tolker deres meningsskapelse slik de forklares gjennom deres fremlagte fortellinger. Dette innebærer 

at vi har tatt en beslutning om at kvinnenes fortellinger inngår som studiens epistemologiske 

forutsetning, noe som vil bety at fortellingene fungerer som vår linse i observasjon av studiens empiri.  

 

Kompleksiteten rundt et slikt fokus gjør et kvalitativt forskningsdesign som hensiktsmessig metodikk 

i det gjeldende studie, ettersom dette kan styrke muligheten til å tilegne relevant kunnskap om noe 

som ellers ikke er lett tilgjengelig (Flyvbjerg, 2004). På bakgrunn av studiens vitenskapsteoretiske 

og metodiske tilnærming får vi som forskere muligheten til å gå i dybden og tilegne oss dype 

beskrivelser av informantene. Således sikter vi mot å tolke roten til informantenes opplevelser som 

kvinnelige toppledere og oppfatninger av potensielle barrierer. 

 

Med dette faller studien innenfor det fortolkende paradigme. Vi som forskere er bevisst på at våre 

forkunnskaper og personlige oppfatninger vil påvirke studiens analyser og resultater, der vi til en 

bestemt grad vil prege empirien som produseres. Derfor er det viktig for oss å være åpen rundt vår 

posisjon som forskere, ettersom dette vil bidra til å styrke studiens kvalitet (Thagaard, 2009).  
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3.0 Metodiske overveielser  
3.1 Innledning 

Metode referer til viktigheten av å reflektere over fremgangsmåten for å innhente informasjon om 

den virkeligheten man ønsker å undersøke, samt hvordan innhentet informasjon skal tolkes og 

analyseres. I dette kapittelet presenteres en refleksjons beskrivelse av den gjennomførte empiriske 

undersøkelsen og hvordan dette har resultert i generering av ny kunnskap.  

 

3.2 Studiens utvikling  

I arbeidet med å utvikle en problemstilling ble vi inspirert av den offentlige debatt omkring kjønn og 

ledelse. På bakgrunn av dette utarbeidet vi en rekke problemstillinger omhandlende stereotypiske 

forskjeller mellom kvinner og menn, samt problemstillinger som undersøkte kvinners karriereforløp. 

I det vi oppdaget at Danmark var lavest rangert når det kom til likestilling på toppledernivå, i 

sammenligning med de nordiske landene, ønsket vi å undersøke dette ytterligere.  

 

Gjennom diskusjon og idemyldring mellom oss to som forskere, fant vi det interessant å undersøke 

hvorvidt et eksternt nettverk kunne ha en positiv innvirkning på de kvinnelige topplederes 

avansemuligheter. Vi fant det derfor fordelaktig å gjennomføre en caseundersøkelse med en 

virksomhet som eksplisitt arbeidet med eksterne nettverk. En caseundersøkelse handler om å samle 

inn så mye informasjon (empiri) som mulig om et avgrenset fenomen (casen), noe som står i 

overensstemmelse med studiens kvalitative metodikk og vitenskapsteori (Johannessen, Kristoffersen 

& Tufte, 2004). Dette er på bakgrunn av at caseundersøkelser er godt egnet til eksplorative, 

beskrivende og forklarende studier, samt i tilfeller der man ønsker å samle inn store mengder av 

informasjon fra et fåtall av informanter, innen et relativt kort tidsrom.  

 

Ettersom vi begge arbeidet i EGN Danmark, som er Europas største nettverksplattform for ledere, 

valgte vi således å innlede et samarbeid med dem. På denne måten fikk vi tilgang til et stort spekter 

av kvinnelige medlemmer og ved hjelp av kollegaer fikk vi identifisert aktuelle kvinnelige kandidater 

som besatt en topplederstilling i store til mellomstore danske virksomheter. Deretter begynte vi 

prosessen med å kontakte de aktuelle kandidatene, der vi fikk flere positive tilbakemeldinger. 
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Når det kommer til utforming av casestudier kan man skille mellom casestudier som enten undersøker 

én eller flere caser, eller casestudier som anvender én analyseenhet eller flere i hver enkelt case 

(Johannessen, Kristoffersen & Tufte, 2004; Yin, 2014). Ettersom vi arbeidet ut fra én case med flere 

analyseenheter tilknyttet EGN Danmark, der virksomheten EGN fungerer som selve casen, ble det i 

dette tilfellet snakk om et enkeltcasedesign med flere analyseenheter integrert. I den forbindelse vil 

de ulike analyseenheter referere til de forskjellige kvinnelige toppledere.  

 

3.3 Kvalitativ metode  

På bakgrunn av at vi bestreber å belyse dyptgående beskrivelser av meningsskapelsen hos den enkelte 

kvinnelige toppleder anså vi kvalitative intervjuer som en egnet metodikk. Vi har derfor besluttet å 

utarbeide en kvalitativ studie basert på intervjuer med fem kvinnelige toppledere, da denne 

tilnærmingen både gir oss muligheten til å generere innsikt og forståelse av sosiale fenomener. På 

denne måten vil vi forsøke å gå i dybden og undersøke fenomenets meningsinnhold, slik at vi i høyere 

grad kan fange opp reaksjoner og følelser knyttet til tematikken (Thagaard, 2009). Denne 

beslutningen ble videre validert da den står i overensstemmelse med studiens fortolkende 

vitenskapsteori (Schiermer, 2013).  

 

I kvalitativ forskning anvendes metoder som bygger på teorier om menneskelig erfaring 

(fenomenologi) og fortolkning (hermeneutikk), hvor hensikten er å undersøke meningsinnhold og 

betydning i sosiale og sosialpsykologisk fenomener (Tjora, 2012). Det forutsetter nærhet til det som 

forskes på i motsetning til kvantitative studier som i større grad innebærer avstand til 

forskningsobjektet (ibid). Intervjuene med de kvinnelige topplederne vil styrke studiens mulighet til 

å utarbeide en fyldig og nær beskrivelse av en forståelsesorientert problematikk. Dette står også i 

overensstemmelse med studiens formål, der vi verken sikter mot å bekrefte eller avkrefte en hypotese, 

men derimot undersøke og belyse hvordan de kvinnelige toppledere skaper mening.  

 

Det analytiske blikket som vil bli konstruert i det teoretiske kapittelet inkluderer tematikk om 

individets kjønn og meningsskapelse, kjønn i virksomheten og kjønn i nettverk. Informantenes 

individuelle fortellinger under intervjuene vil danne utgangspunktet for analysenes temaer og 

kategorier, slik det også følgelig gjøres i andre studier som er fundert på individets 

meningsskapelsesprosess (Weick, 1995; Orlikowski, 1996). På denne måten vil studien undersøke 
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ulike forklaringer og forståelser av kvinners underrepresentasjon, deres meningsskapelse og 

opplevelse av tilgangen til sosial kapital.  

 

3.4 Abduktiv tilnærming  

Som tidligere nevnt baserer studien seg på en fortolkende vitenskapelig tilnærming, noe som 

medfører at analyse-strategien vil være rettet mot tolkning av det empiriske materiale. Det betyr at 

det er snakk om en empirisk analyse, som identifiserer fortellinger i empirien og som blir forståelig 

når det ses i sammenheng med teori. Studiens analytiske strategi bærer derav preg av en kombinasjon 

av induksjon og deduksjon som samlet sett kan omtales som abduksjon (Alvesson & Sköldberg, 2009; 

Launsø & Rieper, 2005). Dersom man arbeider fra empiri til teori er det fra induksjon til deduksjon. 

Fra deduksjon til induksjon arbeider man i motsetning fra teori til empiri. En abduktiv tilnærming 

tillater i større grad frihet til å forstå nye mønstre i empirien og ble derfor et naturlig valg, da det 

oppleves som sammenfallende med studiens vitenskapsteoretiske tilnærming i henhold til det 

fortolkende perspektiv (ibid).  

 

I den forstand menes det at vi baserte oss på en deduktiv tilnærming i utformingen av intervjuguiden, 

ettersom vi hadde utarbeidet temaer basert på våre teoretiske forståelser. Formålet med dette var å 

sikre at informantene reflekterte rundt ønsket tematikk, slik at disse temaene fungerte som 

overordnede holdepunkt under intervjuene. Teorien innenfor disse områdene var imidlertid ikke satt 

og ble gjennom forskningsprosessen revurdert, ettersom vi opparbeidet oss en dypere forståelse av 

de kvinnelige ledernes meningsskapelse gjennom innhenting av empiri. 

 

På den andre siden vil den induktive tilnærmingen til empirien og den fenomenologiske posisjonen 

som eksisterer i den kvalitative undersøkelsen, identifiseres under intervjuene med informantene i det 

vi søkte inn i deres forståelse univers og åpnet opp for refleksjon. Således ble teorien tolket og endret 

parallelt med innhenting av empiri. Det kan diskuteres hvorvidt teorien har hatt to funksjoner i denne 

studien, der den akademiske litteraturen først har fungert som retningsgivende i forhold til det 

empiriske feltet. Dette innebærer at vi har utfordret empirien med teoretiske forutsetninger, noe som 

tilsier at studien har operert innenfor en teoretisk ramme, uten å være rent deduktiv. Konkretisert vil 

det si at tematikken som er beskrevet i intervjuguiden omhandler områder som vi finner interessant 

med tanke på våre teoretiske forståelser. Teorien hadde derimot en annen betydning etter at studiens 

empiri var samlet inn, ettersom informantenes fortellinger og refleksjon fremmet og skapte nye 
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nyanser som måtte tolkes i analysen. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til at man ved en abduktiv 

tilnærming ikke på forhånd vet om det vil oppstå et nyttig mønster fra datainnsamlingen.  

 

3.5 Forskningsdesign 

Sekundær empiri 

For å få et grep om den offentlige debatten omkring kjønn og ledelse har vi deriblant brukt avisinnlegg 

og innflytelsesrike blogger som inspirasjonskilde. Videre erkjenner vi at verken bloggere eller 

avisartikler er av høy akademisk karakter, noe som følgende kan karakteriseres som subjektive kilder. 

Vi har som tidligere nevnt brukt kildene som inspirasjon og opphav til å utarbeide oss en grundigere 

forståelse av konseptet omkring kvinner i ledelse. Det kan i tillegg tenkes at vår forskning på den 

offentlige debatt i forkant av intervjuene har resultert i høyere kvalitet på de kvalitative intervjuene. 

Dette på grunnlag av at innhentingen av kunnskap har gitt oss en forståelse av de ulike meninger, 

perspektiver og ideer som forekommer i debatten omkring kjønn og ledelse. Således har det fremmet 

muligheten til å stille relevante spørsmål og sørget for at vi har forhold oss både kritisk og tolkende 

rundt informantenes fortellinger. 

 

Primær empiri 

Ettersom vi har besluttet å anvende de kvinnelige topplederes fortellinger som studiens 

epistemologiske utgangspunkt, vil deres fortellinger følgende fungere som studiens primære empiri. 

Fokuset har vært på å samle inn den enkeltes individuelle erfaringer knyttet til kvinners 

underrepresentasjon og følgende barrierer, samt deres opplevelse av tilgangen til sosial kapital fra 

eksterne nettverk. De følgende avsnitt vil gjøre rede for de metodiske overveielser forbundet med 

innsamlingen og bearbeidingen av studiens primære empiri.  

 

Utvalg av informanter  

Studiens informanter er valgt ut på bakgrunn av deres stillingstittel, medlemskap i EGN og størrelse 

på virksomheten de arbeider i. Kriteriene skal sikre at kvinnene i større grad kan kjenne seg igjen i 

studiens tematikk, slik at de enklere kan dele sine personlige erfaringer og opplevelser. Thagaard 

(2009) beskriver dette som et strategisk utvalg av informanter da kvinnene har egenskaper og 

kvalifikasjoner som er strategisk i henhold til fenomenet som skal studeres. Utvalget er imidlertid 
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ikke basert på hvorvidt kvinnene tidligere har engasjert seg i kjønn og ledelsesdebatten, ettersom vi 

ønsker at funnene skal kunne relateres til et flertall av kvinner i det danske arbeidsmarkedet. 

Det første kriteriet som det ble lagt vekt på i utvalget av informanter var kvinnenes stillingstittel. 

Ettersom studien ønsker å studere kvinnelige toppledere ble det lagt vekt på informantens hierarkiske 

posisjon. Dette var et krav som ble utarbeidet på bakgrunn av statistikken som tilsier at den kvinnelige 

andelen ledere reduseres i det man beveger seg over mellomleder nivået i virksomheten (WEF, 2019). 

Videre ble det lagt vekt på at kvinnene måtte ha en håndfast relasjon til EGN Danmark, enten som 

nettverksleder eller som nettverksmedlem. På denne måten kunne vi som forskere undersøke hvilken 

betydning sosial kapital i eksterne nettverk har hatt for kvinnenes avansemuligheter. Avslutningsvis 

baserte det siste kriteriet seg på størrelsen på virksomheten til informantene, der kravet ble satt på 

200+ ansatte. Dette fordi vi forventer at store virksomheter har flere ledere og derav øker sjansen for 

at virksomheten har en tydeligere kjønnsfordelingen i toppledelsen. Således ble dette satt som et 

minimumskrav for å redusere risikoen for å intervjue informanter som på ingen måte kan relatere seg 

til studiens problematikk. Tretten kvinner ble på bakgrunn av ovennevnte kriterier invitert til å ta del 

i studien, der åtte av disse kvinnene frivillig valgte å delta.  

 

Underveis i kandidatavhandlingen ble studien imidlertid forstyrret og påvirket av den globale 

pandemien, Covid-19. Dette hindret oss følgende i å komme i direkte kontakt med de utvalgte 

kvinnelige ledere, ettersom både Norge og Danmark raskt satt opp bestemte restriksjoner som 

begrenset fysisk kontakt utenom det familiære. Dette hadde konsekvenser for studien, da tre av 

deltakerne valgte å trekke seg på grunnlag av andre prioriteringer som var viktigere på det daværende 

tidspunkt. På bakgrunn av dette, var vi nødt til å undersøke hvorvidt den innhentede empiri var 

tilstrekkelig nok for å kunne belyse de viktigste analytiske kategorier i studiens problemstillinger. 

Etter flere evalueringer besluttet vi å ikke kontakte flere informanter. Dette valget ble tatt på grunnlag 

av at alle de kvinnelige lederne som oppfylte studiens kriterier, allerede var kontaktet, og dermed var 

det ikke hensiktsmessig å kontakte andre som falt utenfor utvalgets kriterier. Imidlertid understreker 

Thagaard (2009) at utvalget ikke bør være større enn at det er mulig å gjennomføre dyptgående 

analyser, noe som følgende understøttet beslutningen om å ikke innhente mer empiri, ettersom studien 

ønsker å sikre dype beskrivelser av fenomenets meningsinnhold.  Således består informantutvalget 

av 5 kvinnelige toppledere, som henholdsvis tildeles fiktive navn i studiens fremstilling for å sikre 

deres anonymitet. Disse er Emma, Alice, Monica, Helene og Lone.  
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Intervjuguide  

I forkant av intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide som ga oversikt over hvilke områder 

studien ønsket å få svar på. Intervjuene i denne studien er organisert i henhold til en semistrukturert 

tilnærming som ligger mellom en åpen dialog og et nøye planlagt spørreskjema (Kvale & Brinkmann, 

2009). Formålet med en slik intervjuform er å beskrive og på forhånd forstå utvalgte temaer av den 

verden informantene opplever, samtidig som det bevarer åpenhet for flertydigheter og kompleksitet 

(ibid). Dernest gir det muligheten til å tilpasse intervjuet til den spesifikke situasjon. Som tidligere 

nevnt er utarbeidelsen av en slik intervjuguide gjort på bakgrunn av studiens epistemologiske 

forutsetning, der fortellingene til de kvinnelige informantene fungerer som studiens empiriske 

utgangspunkt. Gjennom åpne og meningssøkende spørsmål ga det muligheten til å søke innsikt i 

informantenes verdensforståelse og derav komme i dybden i informantenes fortellinger. På denne 

måten åpnet det opp for å spørre inn til kvinnenes uttalelser, samtidig som intervjuets struktur sikret 

at vi fikk undersøkt alle områder som vi på forhånd fant interessante. Dette gjorde derfor at både 

informantene og vi som forskere har vært med på å konstruere innholdet av intervjuet, der kunnskapen 

ble konstruert i møtet mellom begge parter. 

 

Temaene i intervjuguiden er basert på studiens tidligere nevnte teoretiske tematikker: Individets kjønn 

og meningsskapelse, kjønn i virksomheten og kjønn i nettverk. Dette innebærer at intervjuguiden har 

utfordret empirien med teoretiske forutsetninger og har derav operert innenfor en teoretisk ramme. 

Intervjuguiden har imidlertid ikke vært knyttet opp til noen bestemte teorier. Hensikten har dog vært 

å legge opp til en struktur med gitte rammer som informantene kunne fortelle sine fortellinger 

innenfor. Samtidig sikret det en ensartet kunnskap om informantenes situasjon og forhold som vi anså 

som brukbart i den videre analyse av de kvinnelige toppledernes meningsskapelse. Utover de allerede 

satte temaer tillot strukturen og gi informanten handlingsrom i forhold til å bevege seg inn på områder 

de selv fant som relevant for deres historie. 

 

Gjennom hele intervjusituasjonen har det vært viktig for oss å stille åpne og avklarende spørsmål, 

slik at det utelukket muligheten for å avgi korte og mindre utdypende svar. På denne måten fikk 

kvinnene reflektere over hvordan de selv skaper mening rundt sin underrepresentasjon og følgende 

barrierer, samt deres opplevelse av betydningen av sosial kapital i eksterne nettverk. Vi valgte derfor 

å benytte oss av «hv» spørsmål som for eksempel; Hvordan vil du beskrive den eksterne 

nettverksgruppen du er medlem av? I tillegg var det viktig for oss å stille spørsmål som verken skulle 
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oppleves som negativt, positivt, eller ledende fra vår side. Hensikten med dette var å utslette oss selv 

som subjekter og gi kvinnene rom til å selv danne en mening om det gitte spørsmålet. Således stilte 

vi spørsmål som; Hvilke forhold har vært med på å påvirke deg som person? På denne måten satt vi 

vår egen subjektive oppfattelse av tematikken til side og den enkelte kvinnens meningsskapelse i 

fokus.  

 

Gjennomføring av intervju 

I denne studien ble empirien, etter godkjennelse av informantene, innhentet i form av taleopptak. 

Dette ble gjort for å sikre at transkriberingen av intervjuene på et senere tidspunkt ble så presis som 

overhode mulig. Således sørget det for at vi som forskere fikk med oss all informasjon. Intervjuene 

ble gjennomført i tidsperioden 2 - 19 mars 2020 og varigheten på alle intervjuene begrenset seg til 

30-60 min. 

 

På bakgrunn av at kontekst har betydning for intervjuets innhold ble alle intervjuene gjennomført 

etter informantenes ønsker og behov (Jacobsen, 2005). Imidlertid er det ingen kontekst som er helt 

nøytral, hvor det følgende er viktig å reflektere over hvordan intervjusituasjonen kan påvirke 

tilgangen til og kvaliteten på informasjonen man innhenter (ibid). Dette var noe vi som forskere tok 

høyde for, der alle intervjuene ble planlagt etter ønsket fra informanten på de respektive 

arbeidsplasser. Dernest ble det besluttet at alle intervjuene skulle gjennomføres som et personlig 

intervju i samarbeid med oss og den enkelte informanten. Denne beslutningen ble tatt på grunnlag av 

vår opplevelse av at personlig kontakt sender ut et signal om at vi som forskere er seriøse og har 

ambisjoner om å utrette noe med vår studie. Dette baserer seg på antagelsen om at informantene er 

klar over at denne fremgangsmåten er tidkrevende, der vi ønsket at en slik oppfattelse skulle fremme 

engasjement og ønske om å bidra med innsikt hos de kvinnelige topplederne. Således som det 

signaliserer at vi respekterer deres tid og prioriteringer. For å opprettholde det gode inntrykket 

underveis i prosessen, var det viktig for oss å opptre profesjonelt og demonstrere en god forståelse 

for tematikken. På denne måten legitimerte vi vår rolle som forskere, noe som følgende skapte en 

mer naturlig og uformell samtale. Imidlertid var vi nødt til å holde to av intervjuene over skype, som 

en konsekvens av at Covid-19 satt begrensninger i henhold til fysisk kontakt. Vi erkjenner at 

konteksten for disse to intervjuene kan ha begrenset studiens tilgang til empiri, da disse intervjuene 

ble kortere enn de andre.  
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Innledningsvis i hvert intervju hadde vi en kort samtale hvor vi presenterte oss som forskere, gjorde 

rede for tematikken vi ønsket å spørre inn til og hvordan vi ønsket å gjennomføre intervjuet. Således 

fikk informanten deriblant informasjon om at den ene av oss hovedsakelig hadde ansvar for å lede 

intervjuet og prate, mens den andre ville stille oppfølgingsspørsmål, der vedkommende opplevde det 

som nødvendig. Hensikten med dette var å gjøre informanten komfortabel med situasjonen og oss 

som forskere, slik at det skulle bli enklere å dele erfaringer og følelser knyttet til temaet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Likeledes ble det tatt ekstra hensyn til intervjuene som ble holdt over skype, i 

forhold til å prate langsomt og tydelig, og forsikre at internettilkoblingen var god for begge parter.  

 

I slutten av intervjuene, sørget vi for å holde en debrifing mellom oss som forskere og informanten 

med hensikten om å skape en mykere avslutning (ibid). Deretter rettet vi fokus mot informantens 

opplevelse av intervjuprosessen, hvor den enkelte fikk muligheten til å tilføye ytterligere informasjon 

dersom vedkommende ønsket det. Likeledes ble det gitt informasjon om prosessen videre.  

 

Metodiske betraktninger  

Som tidligere nevnt, har det blitt samlet inn betydelig mengde empiri gjennom semistrukturerte 

intervju for å besvare studiens problemstilling. De semistrukturerte intervju karakteriseres som en 

dagligdags samtale med formålet om å samle inn empiri, som i litteraturen beskrives som 

eksplorerende (Kvale & Brinkmann, 2009). Valg av denne formen av intervju sørger for at alle 

informantene blir stilt tilnærmet identiske spørsmål, samtidig som man beholder fleksibilitet til å stille 

oppfølgingsspørsmål basert på informantenes beskrivelser og utsagn underveis i intervjuet (ibid). 

Ikke minst var ønsket om å skape en maktfri og likeverdig relasjon viktig da det kom til valg av 

intervjuets metode. Dette fordi en god relasjon mellom forsker og informant er nødvendig, ettersom 

det har en betydelig effekt på kvaliteten av materialet man tilegner seg gjennom intervjuet 

(Thagaaard, 2009). Det forutsatt at vi som forskere var kapable til å lytte og utlyse genuin interesse 

for de kvinnelige lederes opplevelser deriblant ved å være oppsøkende og holde blikk kontakt (ibid).  

  

Kvalitativ forskning har på den andre siden blitt kritisert for å være subjektiv og plassert for mye tillit 

på etterforskerens usystematiske syn på hva som er fundamentalt, dernest hva som er viktig (Bryman, 

2004). Ettersom vi som forskere kan omtales som nybegynnere innenfor den kvalitative forskningen, 

erkjenner vi at det ble gjort nøye forberedelser av sentrale spørsmål før vi gikk i gang med vårt første 

intervju. Således ble det utarbeidet en klar oversikt over formålet med studien på forhånd, slik at vi 
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følte oss trygge på at de stilte spørsmålene ville øke sjansen til å fremme nødvendige svar hos 

informantene. Ikke minst har nok våre forkunnskaper innen området hatt noe effekt på formuleringen 

og utarbeidelsen av intervjuguiden (Kvale & Brinkmann, 2009). Det kan derfor diskuteres om noen 

av oppfølgingsspørsmålene under intervjuene har vært noe ledende og resultert i en mer subjektiv 

oppfatning av fenomenet.  

 

3.6 Forskningsanalyse  

Transkribering av intervjuene  

Transkriberingsarbeidet har vært en fortløpende prosess som foregikk etter hvert intervju, slik at 

tanker og ideer rundt svarene, parallelt kunne bli dokumentert da det fortsatt var “fresh in mind”. På 

denne måten kunne informantens svar visualisere hvordan arbeidet skulle gjøres videre og hvilken 

retning analysen av datamaterialet kunne ta (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuene ble i den 

forstand omgjort fra lydfiler til tekst, slik at den innhentede empiri ga et mer oversiktlig bilde av 

studien (ibid). Dette fordi vi opplever at det er lettere å kategorisere datamaterialet i form av skrift, 

enn å ha det på en lydfil. Kvale og Brinkmann (2009) betegner denne prosessen som begynnelse på 

selve analysearbeidet, der prosessen åpner opp for refleksjoner rundt studiens hovedtrekk.  

 

I forbindelse med transkriberingsarbeidet var det en forutsetning å ta hensyn til spørsmålet om 

hvorvidt man skulle foreta en direkte ordrett transkribering, fra talespråk til skriftspråk (ibid). 

Ettersom studien skulle utarbeides i norsk format ble det besluttet at talespråket ble oversatt fra dansk 

til norsk. Informantene fikk derfor muligheten til å lese gjennom transkriberingen for å unngå 

kulturelle misforståelser. Hensikten var å sikre at informantene ble fremstilt på en riktig og sannferdig 

måte. Videre utelukket transkriberingen sukk, betoning og halve setninger, da dette ikke opplevdes 

som relevant for studiens analyse. For å forstå informantenes ulike diskursive og strukturelle faktorer 

var det også nødvendig for transkriberingen å gjengi informantenes språklige variasjoner og 

formuleringer så nøyaktig som mulig.  

 

Bearbeiding av data 

Etter transkriberingen av innhentet empiri var det nødvendig å gjøre en kategorisert koding for å 

redusere og organisere datamengden. En slik fremgangsmåte sikrer at vi som forskere får muligheten 

til å sammenstille intervjuene og utforske om det eksisterer noen mønstre, eller andre underliggende 

årsaker, som kan bidra til å belyse studiens problemstilling (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Aksiell koding  

Ettersom vi utførte en semistrukturert intervjuguide var en del av arbeidet allerede gjort i forkant, i 

forbindelse med hvilke kategorier kodingen skulle basere seg på. På bakgrunn av dette startet vi derfor 

først med en «aksiell koding». Denne prosessen innebærer at vi som forskere setter opp ulike 

kategorier på bakgrunn av studiens tematikk og derav vurderer empirien opp mot de ulike kategoriene 

(Lee, 1999). På denne måten ble derfor kodingen først og fremst utført i samsvar med en deduktiv 

tilnærming, der vi tok utgangspunkt i intervjuguidens tre temaer. Til tross for at dataene allerede var 

delt opp i disse tre kategoriene, valgte vi likevel å gjennomgå hvert intervju for å sikre at alle deler 

av teksten ble plassert inn i riktig kategori.  

 

Åpen koding  

Det ble videre naturlig å gjennomføre en koding som gjennom kodingsprosessen var åpen for nye 

underkoder og mønstre. I utarbeidelsen av underkoder ble det utført et «åpent kodingssystem», der vi 

som forskere fikk muligheten til å identifisere “naturlige koder” som forekom fra den innsamlede 

empirien (ibid). Således valgte vi å opprette så mange koder som vi ønsket i forbindelse med å 

organisere, forklare og fordele den empiriske dataen ytterligere (ibid). Vi gjorde denne prosessen 

individuelt, slik at vi ikke skulle bli påvirket av hverandre og overse viktig deler av teksten. 

Påfølgende valgte vi å sammenligne kategoriene og bli enige om hvilke kategorier som skulle passe 

som underkoder. På denne måten gikk vi fra å arbeide deduktivt til induktivt, ettersom vi ønsket å 

undersøke kvinnenes livsverden. Vi opplevde at dette var nødvendig for å kunne utføre en dyptgående 

analyse, da vi ønsket å fange opp de kvinnelige informantenes meningsskapelse fremfor å tvinge 

deres livsverden inn i det teoretiske rammeverket. De ulike kategorier og beskrivelser av hver enkelt 

kode fremlegges i henholdsvis tabell 1, 2 og 3 nedenfor.  
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Tabell 1: Koding i henhold til individets kjønn 

Individets 

kjønn 

Beskrivelse av kode 

Oppvekst Koder som fanger det sosiale kjønn: Deres omgivelser under oppveksten, deres 

motivasjonskilder, forhold som har vært med på å påvirke individet. 

Egenskaper  Koder som relateres til det biologiske kjønn: Hvordan opplever kvinnene det maskuline 

og feminine, finnes det stereotypier de selv har omkring kjønn? 

Ambisjoner Koder som forholder seg til individets ambisjoner: Personlig drivkraft, selvtillit, 

lederverv, karrierebevissthet. 

 

 

Tabell 2: Koding i henhold til kjønn i virksomheten 

Kjønn i 

virksomheten 

Beskrivelse av kode 

Trivsel på 

arbeidsplassen 

Koder som fanger deres opplevelse av å være et underrepresentert kjønn: Trives de på 

arbeidsplassen, hvilken tilnærming har de til de ansatte, forholdet mellom kvinner og 

kvinner, forholdet mellom menn og menn, forholdet mellom begge kjønn.  

Grupperinger  Koder som kategoriserer tendenser til grupperinger i og utenfor arbeidsplassen: Hvem 

er med i disse gruppene, følelser og tanker knyttet til grupperingene, får alle være med 

i gruppen, vil alle være med i gruppene? 

Atferd Koder som relateres til endring av atferd: Hvordan er deres atferd i virksomheten, 

opplever kvinnene at de må endre atferd i virksomheten, hvordan oppleves det å skulle 

passe inn med majoritetsgruppen i henhold til det biologiske kjønn og forhandling av 

deres kjønn. 

Barrierer Koder som relateres til kvinnenes opplevde barrierer: Har noe truet deres motivasjon 

til å ta på seg lederverv, hvordan opplever de å bli respektert på arbeidsplassen, hvilke 

tilganger har de til ressurser internt i virksomheten? 
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Tabell 3: Koding i henhold til kjønn i nettverk 

Kjønn i 

nettverk 

Beskrivelse av kode 

Eksterne 

nettverk 

Koder som gir beskrivelse av sosial kapital i det eksterne nettverket: Nettverkets betydning, 

ressurser som er tilgjengelig, miljø og omgivelser omkring nettverket, relasjoner og tillit. 

Interne 

nettverk  

Koder som fanger forskjellene mellom nettverk i virksomheten og i det eksterne nettverket: 

Kunnskapsdeling internt i virksomheten, hvem deler kvinnene kunnskap med, hvilke 

barrierer finnes i virksomheten som man ikke har i eksterne nettverk?  

Kvinner og 

nettverk 

Koder som beskriver hvorvidt det kan påvirke kvinnene sine 

avansemuligheter: Kunnskapsdeling, fordelaktig forhold mellom alle parter, selvtillit, 

selvfølelse, karriereutvikling, forhandling av kjønn.  

Mentor Koder som forholder seg til rollemodeller og forbilder: hva en mentor har å si, hvorfor det er 

fordelaktig, kan dette hjelpe kvinner opp og frem? 

 

Resultat av kodingsprosessen og utvikling  

Et slikt kodingssystem, der vi tok i bruk både en åpen og aksiell koding, lot oss undersøke hvordan 

deler av teksten gikk på tvers av de ulike kategorier (ibid). På denne måten fikk vi fanget opp nye 

mønstre og sammenlignet kvinnenes meningsskapelse på tvers av studiens problemstillinger. 

Ettersom vi valgte å gjennomføre kodingen manuelt fikk vi en dypere innsikt i studiens empiri og 

utarbeidet en forståelse av de konseptuelle forhold som eksisterer. Vi erkjenner at koding innebærer 

en risiko for å skille teksten fra sin kontekst og forvrenge dens mening. Vi har imidlertid sørget for 

høy pålitelighet av empiri ved å sammenligne kodingen med hverandre (ibid). I tillegg har vi unngått 

å dele opp tekstsegmenter i små biter og derimot kodet noe av teksten i flere kategorier. På denne 

måten sikret vi å skape forbindelser mellom kodingskategoriene, samtidig som vi evnet å bevare 

informantenes autonomi.  

 

Videre har analyseprosessen vært i en kontinuerlig utvikling, hvor vi fortløpende har undersøkt 

empirien, for å deretter skrive det ned og spesifisere de analytiske funn i henhold til studiens 

problemstillinger. Videre valgte vi å tilføye analytiske begreper og strukturere analysen i to 

forskjellige deler. Gjennom en slik prosess kom det variasjoner til syne som ga opphav til nye 
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kommentarer, spørsmål og analytiske poeng. Slik be analysen videre utviklet og fremstillingen av 

den endelige teksten er derfor ikke en trinnvis gjennomgang, men derimot en sammenhengende 

strukturering.  

 

Det første kapittelet av analysen vil således analysere studiens første problemstilling i henhold til 

informantenes opplevelse av det å være et underrepresentert kjønn og følgende barrierer som 

synliggjøres gjennom deres meningsskapelse. Det andre kapittelet vil legge frem funn i henhold til 

studiens siste problemstilling omkring betydningen av tilgangen til sosial kapital i eksterne nettverk. 

Empirien vil både bli presentert gjennom våre egne forståelser av informantens fortellinger og ved 

informantens sitater med fiktive navn, for å ta hensyn til konfidensialitet og kvinnenes personvern.  

 

3.7 Metodens kvalitet 

Jacobsen (2005) påpeker at det er forskerens ansvar å minimere utfordringer knyttet til studiens 

«reliabilitet» og «validitet». Opprinnelig knytter begrepene seg til kvantitative undersøkelser og kan 

derfor være vanskelig å anvende i kvalitative studier.  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet viser til hvor pålitelig datamaterialet er og handler om hvilke data som brukes, hvordan 

det samles inn og bearbeides (ibid). I kvalitative studier kan ikke reliabilitet testes eller begrenses på 

samme måte som i kvantitative studier, ettersom hver intervjusituasjon er unik og påvirket av 

konteksten. Således vil det være umulig å gjenskape situasjonen med de nøyaktig samme resultatene, 

da reliabiliteten avhenger av forskernes egne refleksjoner, samt når og hvem som gjennomfører 

undersøkelsesopplegget. Med andre ord, blir ikke reliabilitet like aktuelt i kvalitative undersøkelser.  

 

Det er imidlertid nødvendig å belyse noen valg som har blitt gjort for å styrke studiens reliabilitet, 

ettersom man ved et fenomenologisk utgangspunkt ønsker å motvirke vilkårlig subjektivitet. På 

bakgrunn av dette har det derfor vært avgjørende at vi som forskere har gitt en nøye og konkret 

beskrivelse av forskningsprosessen, og fremgangsmåten som har blitt benyttet, slik at det er mulig 

for andre å gjennomføre en tilstrekkelig lik undersøkelse (Thagaard, 2009). Videre har det dog vært 

essensielt å vurdere hvordan vår posisjon til tematikken kan ha preget studiens reliabilitet (ibid). På 

bakgrunn av at studiens tematikk er svært samfunnsaktuell og har vært av stor interesse for oss, 

erkjenner vi at det har eksistert noen forutinntattheter omkring tematikken. Det har imidlertid vært et 
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stort fokus på å fremstå som en nøytral part i møte med informantene for å sikre at funnene er 

presentert på de faktiske forholdene. Således har våre forforståelser blitt utslettet, noe som følgende 

har bidratt til å sikre en høyere grad av reliabilitet.  

  

Validitet 

Validitet referer på den andre siden til studiens gyldighet, der det stilles spørsmål til hvilken grad 

studien undersøker det som er ment å undersøke (Kvale & Brinkmann, 2009). Således utforsker man 

om empirien som er samlet inn faktisk besvarer de spørsmålene som er stilt. Studiens høye reliabilitet 

er ikke det samme som at empirien treffer det de skal, eller er relevant for det som skal studeres. 

Dernest kan empirien ha lav validitet til tross for at reliabiliteten er høy (ibid). Validiteten oppfattes 

som høy, dersom empirien er uproblematisk og god, samt treffer studiens intensjoner.  

 

På bakgrunn av det ovennevnte kan det ses som enklere å vurdere studiens validitet i henhold til en 

kvalitativ undersøkelse. I denne studien har innhenting av empiri, transkribering og analyse således 

vært en parallell prosess, der empirien har blitt vurdert fortløpende. Dernest har vi gjort rede for 

valgene vi har tatt underveis i prosessen. Som forskere har vi videre investert nok tid til å fordype oss 

i tematikken, slik at vi har evnet å skille mellom relevant og irrelevant informasjon (ibid). På denne 

måten utarbeidet vi en god forståelse for tematikken, noe som gjorde oss bedre egnet til å utarbeide 

en analyse som stod i tråd med studiens formål. Det må også påpekes at informantene frivillig valgte 

å delta i studien, noe som på mange måter illustrerer at svarene baserer seg på ærlige oppfatninger og 

erfaringer, som følgende styrker studiens validitet ytterligere.  

 

3.8 Etiske retningslinjer 

I enhver studie med bakgrunn i menneskelige betraktninger er spørsmålet om studien er etisk 

gjennomført av relevans. Et essensielt etisk prinsipp er knyttet til viktigheten av at individets helse 

og velvære ikke skal overskrides med hensyn til forskning og samfunn. Det innebærer at forskningen 

skal gjennomføres på en etisk forsvarlig måte med respekt for studiens informanter, slik at ingen blir 

utsatt for skade eller alvorlig belastning (Kvale & Brinkmann, 2009). I følge Gentikow (2005) er 

informert samtykke, konfidensialitet og lojalitet de viktigste etiske retningslinjene under 

forskningsprosjekter.   
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I henhold til informert samtykke ble dette etiske prinsippet overholdt ved hjelp av et 

informasjonsskriv og beskrivelse av studien i forkant av intervjuene. Dernest ble alle informantene 

fortalt om muligheten til å trekke seg underveis i forløpet.  

 

På bakgrunn av kvinnenes minoritet i det danske næringslivets toppledelse er informantenes 

arbeidsplasser anonymisert og alle informantene er tildelt fiktive navn. Underveis i forløpet har 

lydopptak av intervjuene kun vært tilgjengelig for oss som forskere, ettersom opptakene er lastet opp 

på våre personlige datamaskiner som er passord beskyttet. I henhold til god etisk forstand, slettes 

ellers all informasjon ved forskningens avslutning.  

 

Videre har vi gjort noen etiske overveielser i forhold til studiens analyse, i henhold til viktigheten 

med å være oppmerksom på at studiens fortolkninger kan oppleves som feilaktige av de kvinnelige 

lederne. Sett i forbindelse med den fortolkende vitenskapsteoretiske tilnærmingen kan man 

konkludere med ting som “strekker seg utenfor” informantens uttalelse. Således er vi nødt til å 

reflektere over hvorvidt fremlagte fortolkninger kan oppleves som krenkende eller misforstått. 

Spesielt siden det er essensielt at informantene opplever å ha blitt forstått og hørt gjennom studiens 

fortolkninger (Thagaard, 2009). Dette kan sies å være en generell utfordring innen fenomenologiske 

og hermeneutiske analyser, ettersom man ønsker å utarbeide en dypere sannhet, der vi som forskere 

tolker en virkelighet som allerede er fortolket av studiens informanter.  

 

Imidlertid er ambisjonen for all tolkning at den baserer seg på relasjonen mellom forsker og informant 

som preges av en intersubjektiv enighet (Haavind, 2000). Med dette menes det ikke at forskerens 

fortolkning må være sammenfallende med informantens, men det understreker viktigheten ved at vi 

som forskere er lojale overfor det felles utarbeide materialet, i det man starter med analysen 

(Thagaard, 2009). For å tydeliggjøre skillet mellom våre fortolkninger og informantenes fortellinger, 

er deres uttalelser illustrert i kursiv og plassert for seg selv. Det å påstå at meningsinnholdet som 

genereres under disse samtalene er samkonstruert, opplever vi imidlertid som en kvalitetskontroll av 

våre fortolkninger, og ikke som en feilkilde. Dette på grunnlag av at testing av forskjellige 

kommunikative fremgangsmåter og refleksjoner over samtalene gjør arbeidet metodisk (Haavind, 

2000).  
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4.0 Litteratur  

4.1 Innledning  

I dette kapittelet vil det redegjøres for studiens teoretiske rammeverk, hvor fokuset hovedsakelig vil 

være å forklare teorier, begrep og forskning som vil anvendes videre i studiens analyse. Ettersom 

kjønn, feminitet og maskulinitet står sentralt i denne studien, har vi som tidligere nevnt, valgt å 

supplere studiens fortolkende posisjon med sosialkonstruktivismen. På denne måten fanger vi opp 

viktige aspekter som kan ha betydning for de kvinnelige toppledernes meningsskapelse og i 

forståelsen av kjønn.  

 

For å skape en bedre oversikt og forståelse av studiens litteratur har vi valgt å dele opp det teoretiske 

rammeverket i tre ulike nivåer. Det første nivået vil gi en overordnet forståelse av konstruksjonen av 

kjønn og meningsskapelse. Det andre nivået vil gi en dypere forståelse av kjønn i virksomheter. 

Avslutningsvis vil vi gjennomgå litteratur tilhørende sosial kapital for å skape en bedre forståelse av 

kjønn i nettverk.  

 

Nedenfor har vi valgt å utarbeide en visuell illustrasjon av studiens teoretiske rammeverk. Det 

analytiske fokus er rettet mot utarbeidelse av en bedre forståelse av kjønnets betydning, hvordan de 

kvinnelige lederne skaper mening rundt sin minoritet og følgende barrierer, samt hvordan kjønn 

påvirker individets tilgang til sosial kapital. Følgende vil dette gi oss som forskere muligheten til å 

undersøke hvordan konstruksjonen av kjønn kan skape begrensninger for kvinnelige toppledere og i 

hvilken grad forhold i eksterne nettverk kan være av betydning for kvinners karriereavansement.  
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Figur 1: Visuell illustrasjon av studiens teoretiske rammeverk 

 
 (Utarbeidet av forfattere, 2020) 

 

 

4.2 Individets kjønn og meningsskapelse  

Dette kapittelet vil gi en overordnet forståelse av konstruksjonen av kjønn og meningsskapelse. 

Studien vil anvende et performativt syn på kjønn, der kjønn ikke er noe man er, men heller noe man 

blir og gjør. På bakgrunn av dette vil vi undersøke hvordan de kvinnelige toppledere opplever at 

betydningen av deres kjønn kan skape barrierer i deres arbeidshverdag. Med utgangspunkt i Weicks 

meningsskapelsesperspektiv vil studien videre forstå meningsskapelse som de kvinnelige lederes 

forsøk på å danne seg en forståelse av egen posisjon i arbeidsmarkedet og agere, der man således selv 

har muligheten til å påvirke.  

 

Hvordan kjønn konstrueres?  

Kjønnsforskning er et stort felt som stadig er i utvikling og det kan diskuteres hvorvidt det mest 

grunnleggende spørsmålet innenfor feltet sentreres rundt i hvilken grad kjønn er biologisk og/eller 

sosialt konstruert. Følgende er det ikke uvanlig å skille mellom gender og sex i det man observerer 
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og undersøker kjønn, der disse begrepene brukes henholdsvis til å forklare det sosiale og biologiske 

kjønn (Stormhøj, 2004). Et skille av sex og gender innebærer at man baserer seg på en kjønnede og 

biologisk determinisme, der man observerer kjønn fra en generisk forståelse av at menn og kvinner 

har ulike evner, foruten de rent fysiske, utelukkende i kraft av kjønnet de tilhører (ibid). Det 

biologiske kjønn blir derav observert som prediskursivt og knyttet til kroppen, mens det sosiale 

kjønnet forstås som den sosiale konstruksjonen som brukes på de biologiske kjønnede kroppene 

(ibid). Det biologiske kjønn henviser til det som er “naturlig” delt inn i “mannlig” og “kvinnelig”, 

mens forståelsen av hva som er “mannlig” og “kvinnelig” er konstruert innenfor det sosiale kjønn. 

Samspillet mellom det biologiske og sosiale kjønnet finner vi innenfor den sosialkonstruktivistiske 

forståelsen. 

 

Studien vil imidlertid ikke skille mellom et prediskursivt biologisk kjønn og et diskursivt sosialt 

kjønn, men derimot se det som produkter av den samme diskursive kjønnskonstruksjonen. Det 

innebærer at studien anvender et performativt syn på kjønn, der kjønn ikke er noe man er, men heller 

noe man blir og gjør. Kjønn blir i likhet med ideen om at det er nødt til å eksistere et (binært) kjønn, 

forstått som en historisk betinget sosial konstruksjon som gjennom sin autoritet krever at individet 

definerer hvordan man skal gjøre og bli sitt kjønn (ibid). Årsaken til dette er at individet skal bli 

gjenkjent og anerkjent som det kjønn som er basert på den kjønnskategorier man er ment til å være. 

Hvordan dette foregår har en sammenheng til spesifikke forventninger og betingelser fra den 

diskursive subjektposisjonen som kjønnet gjøres og skapes ut i fra. Det er ikke slik at man står opp 

om morgenen og bestemmer seg for hvordan man skal gjøre kjønn, det er en praksis man ofte ikke 

legger merket til. Det er imidlertid i møte med situasjonen hvor man gjør kjønn “feil” at man blir 

bevisst omkring hvordan man gjør sitt kjønn. Dersom man ikke følger de gitte retningslinjer og 

forventninger vil man følgende ikke anerkjennes som sitt biologiske kjønn, ettersom man avviker fra 

det gjenkjennelige kjønn.  

 

Et slikt meningssystem, der det foreligger normative antagelser til grunn for forholdet mellom kropp, 

identitet, atferd og seksualitet, omtaler Butler (1990) som den «heteroseksuelle matrisen». Denne 

matrisen representerer forventninger til hvilken atferd kvinner og menn skal ha i en bestemt sosial 

kontekst, slik at man følgelig blir gjenkjennelige som kvinne og mann (Butler, 1990). Dette innebærer 

at individers handlinger skaper maskulinitet og feminitet som konstrueres gjennom den måten man 

gjør kjønn. 
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Dersom man ser dette i forbindelse til de kvinnelige toppledere innebærer dette at det eksisterer 

bestemte forventninger til deres kjønn, som de er nødt til å etterleve dersom de ønsker erkjennelse. 

Dette krever at de opptrer i tråd med de forventninger som er knyttet til den gjenkjennelige kvinnelige 

subjektposisjonen; forventningen som gjennom måten man gjør kjønn på blir sitert, bekreftet, 

reprodusert og derav gitt autoritet (ibid). På denne måten har ikke kjønn noe forbindelse til “det 

indre”, men derimot til “det ytre” som produserer det indre (ibid).  

 

Hva inneholder begrepet meningsskapelse?  

I dette avsnittet vil vi videre fremlegge den referanserammen som former studiens tolkning av 

meningsskapelse og gjøre rede for dens relevans i henhold til den vitenskapsteoretiske diskusjon. For 

å gjøre dette introduseres Karl E. Weicks (1995) bruk av begrepet «sensemaking» som på norsk kan 

oversettes til meningsskapelse. Videre vil hans syv karakteristika for den meningsskapende prosessen 

bli presentert. Formålet med dette er å skape en bedre forståelse av hvordan de kvinnelige toppledere 

forsøker å skape mening rundt deres minoritet i lederposisjoner og følgende barrierer, samt hvordan 

de opplever at tilgangen til sosial kapital fra eksterne nettverk kan fremme avansemuligheter.  

 

Meningsskapelse henviser til et komplekst område og det er derav identifisert en rekke teoretikere 

som har presentert ulike bidrag til området. Til tross for dette, har vi i denne studien, valgt å kun 

basere oss på Weicks teori rundt meningsskapelse. Dette fordi vi finner hans teori mest fremtredende, 

ettersom hans analytiske fokus rettes mot mikronivået. Således virker Weick hensiktsmessig å 

anvende i det vi skal undersøke de kvinnelige topplederes problematikk. Weick beskriver 

meningsskapelse som:  

 

“Sensemaking is about sizing up a situation, about trying to discover 

what you have while you simultaneously act and have some effect on 

what you discover. Sensemaking, in other words is seldom an occasion 

for passive diagnosis” (Weick, 2001: s. 460) 
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En meningsskapelsesprosess inneholder individets subjektive prosesser som skapes i det man 

tilskriver mening til begivenheter. Ved å plassere sine subjektive inntrykk i en forståelsesramme, 

konstrueres det en mening om omgivelsene og derav også etableringen av en mening. Dersom man 

blir konfrontert med hendelser som avviker med de forutsatte forventninger - det vil si forventninger 

som er etablert basert på tidligere erfaringer, oppstår det en meningsskapelsesprosess med hensikten 

om å opprettholde og/eller gjenopprette en gjenkjennelig forståelse av verden. Dette gjøres ved at 

individet gir mening til den avvikende hendelsen på det som oppleves som en fornuftig og forståelig 

måte.  

 

Hvilke karakteristika identifiseres i en meningsskapelsesprosess?  

Weick (1995) operasjonaliserte ideen om meningsskapelse ved hjelp av syv karakteristika som han 

hevder er vesentlig i en hver meningsskapelsesprosess. De syv elementene er individuelt avhengig av 

hverandre og må derfor ikke forstås som en stegvis pyramide. Videre er det relevant å påpeke at 

meningsskapelse avhenger av øyet som ser og individet som skaper mening (Weick, 1995). 

 

De syv meningsskapelseselementer er: 

1.   Sensemaking er en sosial prosess og foregår alltid gjennom nærvær med andre, enten gjennom 

fysisk eller opplevd nærvær. Det innebærer at individets mening er følsom overfor andres 

faktiske eller forestilte opplevelse av ens sensemaking.  

2.   Sensemaking tar utgangspunkt i identitet, der individets etablering og forhandling av egen 

identitet, er avgjørende for hvilken mening som skapes. Identitet er konstruert gjennom en 

samhandlingsprosess og et kontinuerlig samspill mellom individet og dens omgivelser. 

Dersom individets oppfattelse av seg selv endres, vil også individets sensemaking endres. 

3.   Sensemaking skjer retrospektivt noe som innebærer at mening skapes i ettertid og ikke i 

samme øyeblikk som forstyrrelsen oppstår. Med andre ord, er det ikke mulig å danne seg en 

mening om noe som ikke har skjedd.  

4.   Sensemaking er både fokusert og basert på ledetråder - dette fordi sensemaking er kompleks 

og siden informasjonsmengden er omtrent uendelig, er meningsskaperen nødt til å danne en 

mening basert på elementer fra en helhet.  
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5.   Sensemaking er en kontinuerlig prosess som verken har en begynnelse eller avslutning, men 

fungerer som en forlengelse av tidligere forstyrrelser. Det innebærer at man aldri ender opp 

med én sann mening.  

6.   Sensemaking drives av sannsynlighet (plausibilitet) og ikke nøyaktighet - mening skapes på 

grunnlag av rimelige observasjoner eller forklaringer som ikke nødvendigvis er sanne, logiske 

eller “korrekte”.  

7.   Handling (enactment) er sentralt innenfor sensemaking, ettersom meningsskaperen er en aktiv 

konstruerer i meningsskapelsen.  

 

Oppsummering  

Dette delkapittelet har presentert den akademiske litteraturen rundt kjønn og meningsskapelse. 

Konstruksjonen av kjønn kan brukes til å belyse hvordan individ anvender meningsskapelse i møte 

med andre individ. Inntrykk som man innhenter fra et individ, plasseres inn i en kjønnet 

forståelsesramme, der forståelsen av kjønnet til individet skapes. Dette henviser vanligvis til en 

ubevisst prosess som først blir bevisst i det øyeblikket prosessen utfordres. Dette kan være i en 

situasjon der man har kommet i kontakt med en kvinne som avviker fra den tidligere 

forståelsesrammen man har anvendt i forhold til hva som gir mening hos det kvinnelig kjønn. 

Meningsskapelse henviser således til en kompleks prosess, hvor mening skapes og illustreres 

gjennom de kvinnelige topplederes fortellinger.  

 

4.3 Kjønn i virksomheten  

Neste delkapittel tar utgangspunkt i sosial identitetsteori, som blant annet gjør det mulig å undersøke 

den enkeltes oppfatning om at mennesker som er lik en selv er bedre enn mennesker som 

differensierer seg. Således vil studien undersøke sosial innflytelse og makt i forbindelse med kjønn. 

To sentrale begrep som vil presenteres i den sammenheng er «double standarder» og «hegemonisk 

maskulinitet», som jevnlig vil bli brukt for å illustrere kjønnsmakten som forekommer i 

virksomheten. Gjennom en forståelse av kjønn, som noe vi aktivt gjør, vil det bli lagt vekt på å 

undersøke hvordan kjønn konstrueres gjennom interaksjoner mellom de ulike individ i virksomheten. 

Avslutningsvis vil delkapittelet gå nærmere inn på Kanters (1997) teori omkring minoriteter, da dette 

vil gi en forståelse av de individuelle erfaringene de kvinnelige topplederne danner seg i et 
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mannsdominert domene. En slik perspektivering vil forklare hvordan kvinner kan bli sett på som et 

symbol for gruppen de representerer og ikke som et enkelt individ. 

 

Sosial identitetsteori 

Innlemmet i individers identitet inngår elementet “selvet” eller selvbilde, som gjerne består av en 

personlig identitet og en gruppeidentitet, nærmere kalt en sosial identitet (Tajfel & Turner, 1979). 

Den personlige identiteten dannes på grunnlag av individets selvevaluering, mens den sosiale 

identiteten baserer seg på individets kunnskap om sin tilhørighet av en sosial gruppe eller kategori 

(ibid). Det innebærer at et individ har en personlig identitet og gjennom skiftet fra jeg til vi 

synliggjøres den sosiale identiteten (Brewer, 1991). Individet kan følgende under bestemte 

betingelser handle, tenke og oppleve situasjonen forskjellig i henhold til om man handler som en 

gruppe eller som et selvstendig individ. På denne måten kan individet kombinere ulike kombinasjoner 

av selvet og dermed produsere diverse selvbilder og påfølgende atferd (Tajfel, 2010).  

 

Kjernen i sosial identitetsteorien henviser til det faktum at individets evaluering av egen gruppe 

inkluderer referanser til andre grupper, der man gjerne måler de gruppene man ikke identifiserer seg 

med på en negativ måte (Tajfel, 2010). På denne måten belyser sosial identitetsteori hvordan et 

gruppemedlemskap har en effekt på individets identitet ved at man identifiserer seg med den gruppen 

man er medlem av. Den gruppen man identifiserer seg med kalles «inngruppe», mens den gruppen 

man måler seg imot kalles «utgruppe» (ibid). Dermed er et gruppemedlemskap av stor betydning for 

individets selvfølelse og gjør det desto viktigere for den enkelte, at gruppen man identifiserer seg 

med, kommer godt ut i evalueringen og klassifiseringen mot andre sosiale kategorier (ibid). Dette 

skaper følgende en sterk motivasjon hos individet, i form av å bevare og opprettholde en positiv sosial 

identitet, således fremmer det behovet for å favorisere den gruppen man identifiserer seg med mot 

andre (Tajfel, 1974). Gruppemedlemmene skaper derfor gruppedistinktive «stereotypier» som 

innebærer å tilskrive individuelle personer egenskaper som antas som felles for den gruppen personen 

tilhører (Turner & Oakes, 1989). Imidlertid er det viktig å påpeke at en forutsetning for et 

gruppemedlemskap er at både det enkelte individ og gruppen vurderer alle som anerkjente 

medlemmer (ibid).  

 

Dette innebærer at man gjerne forsterker gruppens identitet ved å øke avstanden mellom inn- og 

utgruppen. En konsekvens av dette er at forskjellene mellom gruppene gjerne oppleves som større 
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enn det de i realiteten er, da gruppene evalueres skjevt i forhold til antatte stereotypier. På denne 

måten belyser dannelsen av slike stereotypier individets tilgang til makt og sosial innflytelse, ettersom 

individet danner stereotypier med formålet om å forsterke ulikhetene mellom gruppene og derav 

besitter inngruppen en sterk posisjon til å ha makt over utgruppen (ibid). For i det inngruppen skaper 

en identitet som oss, til forskjell fra dem, kan dette være avgjørende for hvordan medlemmene opptrer 

og tenker, både i forhold til egen gruppe og andre. En konsekvens er at man tildeler mer ansvar, tillit 

og respekt til inngruppen enn det man gjør til utgruppen (ibid). 

 

Double standarder 

Opprettelsen av slike inn- og utgrupper, der inngruppen får tildelt mer ansvar, tillit og respekt, kan 

ses i likhet med begrepet double standard. En double standard beskrives som en karakteristisk 

differensiering av individer inndelt i to kategorier, der den ene kategorien anses å ha mer verdi enn 

den andre, uavhengig av om individene i utgangspunktet har like attributter (Foschi, 2000). 

Grunntanken er dermed at til tross for at individer har like kjennetegn og lik bakgrunn, kan man bli 

vurdert ulikt og dermed havne i forskjellige grupper (ibid). I det en inngruppe velger å vurdere sin 

egen gruppe positivt og favorisere egen gruppe, vil det oppstå en double standard som sikrer at den 

gruppen blir tildelt mer ferdigheter enn utgruppen. Dersom man ser dette i sammenheng med kvinner 

og menn, kan en identisk oppførsel bli opplevd som selvsikker hos en mann og arrogant hos en kvinne 

(Ibarra, Ely & Kolb, 2013). På denne måten øker det avstanden mellom inn- og utgruppen, der 

forskjellene kan oppleves som større enn de egentlig er.  

 

Eksperimentell forskning understreker at det i mange tilfeller finnes strengere standarder for kvinner 

enn for menn i henhold til arbeidsoppgaver og resultatevalueringer (ibid). Kappelmark (2019) hevder 

også dette under opplegget på fjorårets Womenomics konferanse i København, der hun påpeker at 

effekten av unconsouis bias eller ubevisste forutantagelser gjør at man vurderer menn og kvinner 

forskjellig (Mortensen, 2019). På denne måten blir kvinner nødt til å balansere like og ulike 

forventninger, og gjerne prestere bedre, for å sikre seg like muligheter som menn.  

 

Hegemonisk maskulinitet  

For å nærmere undersøke den sosiale innflytelsen og makten som forekommer i dannelsen av 

stereotypier i inn- og utgrupper, gjøres begrep som hegemonisk maskulinitet relevant. For til tross for 

at det delvis er blitt gjort oppgjør mot de tradisjonelle kjønnsrollene i næringslivet er det fremdeles 
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sosiale normer og forventninger knyttet til kjønn. I følge Connell (1987) eksisterer det et hierarki når 

det gjelder femininitet og maskulinitet i samfunnet, der menn i sin alminnelighet representerer 

normen for menneskeheten og kvinner anses som avvikende fra den dominerende normen. For å 

forklare den institusjonaliserte dominansen menn har over kvinner og andre menn, utviklet hun det 

sosiale uttrykket hegemonisk maskulinitet. Begrepet er ment til å identifisere praksisen som sørger 

for at den dominerende sosiale posisjonen til menn og den underordnede sosiale posisjonen til kvinner 

forekommer (Connell, 1987). I forbindelse med sosial identitetsteori refererer den hegemoniske 

maskulinitet til de kulturelle dynamikker omkring hvordan en sosial gruppe krever en ledende 

posisjon i et sosialt hierarki (ibid). I møte med kvinner og femininitet vil maskulinitet ofte ta på seg 

rollen som håndhever makt, noe som således gir en forklaring på hvordan kvinnelige ledere, som en 

utgruppe, kan oppleve begrensninger i henhold til deres hierarkiske posisjon. Imidlertid er ikke 

maskulinitet noe som er fastsatt og predetermintert hos menn, men noe som konstrueres gjennom 

sosial interaksjon (ibid). 

 

Med andre ord, handler den hegemoniske maskuliniteten om hvordan spesifikke grupper lykkes i å 

artikulere bestemte interesser og mål, på en måte som gjør at de konstrueres som allmenne normative 

standarder (Solheim, 2002). Således vil det oppstå double standarder som oppleves som mildere for 

bestemte grupper enn for andre. Solheim (2002) påpeker videre at det som gjennom kulturelle koder 

framstår som mannlig også er det som beskrives som det normale for alle mennesker i samfunnet, 

med andre ord “mannlighet som en norm”. Imidlertid er det viktig å presisere at det eksisterer ulike 

modeller av maskulinitet og til tross for at flere menn aldri oppnår hegemonisk maskulinitet, er det 

denne maskuliniteten flertallet av menn støtter og dermed den som blir sett på som mest naturlig 

(Connell, 2005). Dette innebærer at den hegemoniske maskulinitet kun ses i relasjon til underordnede 

maskulinitet og femininitet, ettersom disse både utfyller, imøtekommer og tilpasser seg etter den 

(ibid).  

 

Videre hevder Connell (1987) at samspillet mellom de ulike formene for maskulinitet utgjør en 

betydelig del av hvordan en patriarkalsk samfunnsorden fungerer, der disse kulturelle forventninger 

tilskriver menn rollen som makthavere. Dette innebærer at patriarkalsk makt og kjønnsroller har en 

betydningsfull effekt på makt og derav konstruksjonen av over- og underordninger mellom grupper 

(ibid). Ettersom menn besitter flertallet av de øverste lederstillingene vil en slik under- og 

overordning forekomme blant inn- og utgruppene. Imidlertid vil det mannlige kjønn i høyere grad 



41 
 

kreve en ledende posisjon uavhengig av om individet er deltakende i en inngruppe eller utgruppe, på 

grunnlag av kjønnets maskulinitet. For selv om menn også kan havne i grupper som anses som 

utgruppen, krever de som regel fortsatt en dominerende sosial posisjon.  

 

Virksomheten kan dermed betraktes som en arena, hvor medlemmer kan konstruere feminitet og 

maskulinitet. Dette fordi virksomheter har en betydningsfull rolle når det gjelder medlemmenes 

muligheter og/eller begrensninger, i henhold til hvilke former for femininitet som kan forhandles frem 

blant medlemmene (Kvande, 1999). I slike situasjoner kan betydningen av kjønn omhandle hvorvidt 

det å være kvinne skal henvise til likhet eller avvik fra det å være mann. Ved å konstruere seg selv 

som mer eller mindre forskjellig fra menn, skjer det også en forhandling ved at man gjør seg mer eller 

mindre synlig som kvinne (ibid). En slik forhandling innebærer at kvinnene konstruerer ulike 

strategier i forhold til den hegemoniske maskulinitet som eksisterer i virksomheten, da gjerne i 

toppledelsen. I forbindelse med dette handler maskulinitet og femininitet om strukturer hvor menn 

og kvinner gjør kjønnede praksiser, der maskulinitet skapes gjennom sosiale interaksjoner (ibid). Det 

er derfor viktig å påpeke at hegemonisk maskulinitet er foranderlig.  

 

I studiens analyse vil det således være sentralt å utarbeide en forståelse av kvinnenes forhandling av 

kjønn, i henhold til hvorvidt de konstruerer sitt kjønn til å bety likhet eller ulikhet fra det maskuline. 

Dette fordi vi ønsker å skape en bedre forståelse av de kvinnelige topplederes opplevelse av kvinnenes 

minoritet (i toppledelsen) og hvilke begrensninger de opplever som følge av den mannlige hegemoni.  

 

Kvinner som minoritet og utgruppe 

Tidligere forskning viser dermed at menn både er og gjør maskulinitet ved å konstruere grenser som 

adskiller det mannlige kjønn fra det kvinnelige (Connell, 1987; Stormhøj, 2004). Betegnelsen 

«token» blir gjerne brukt som et begrep som symboliserer hvordan en sterk underrepresentasjon 

resulterer i ekstra synlighet, hvor man blir et symbol eller tegn (token) på sitt kjønn (Kanter, 1977). 

På bakgrunn av de kvinnelige toppledernes underrepresentasjon utgjør kvinnene derfor både et token 

og en utgruppe i det danske næringslivet toppsjiktet. Gjennom en slik perspektivering vil kvinner bli 

betraktet som et symbol for gruppen de representerer og ikke som et enkelt individ, der kvinnene blir 

assosiert med det som er annerledes (ibid). I følge sosial identitetsteori vil kvinner som en utgruppe, 

bli behandlet dårligere og få tildelt mindre tillit enn menn (Tajfel, 1974). Kvinner i topplederstillinger 
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kategoriseres som avvikende og gir således opphav til tre typer kjønnssegregerende dynamikker: 

«synlighet», «kontrast» og «assimilering» (Kanter, 1977).  

 

For i mannsdominerte miljø vil kvinner utgjøre en minoritet og dermed også fremstå som mer synlig, 

i kontrast til majoriteten (ibid). På bakgrunn av dette vil majoriteten bli mer bevisst på kvinnene, 

ettersom de oppleves som annerledes. Et resultat av en slik synliggjøring er at kvinnene tilskrives 

karakteristika av stereotypisk feminin identitet, som ikke nødvendigvis står i samsvar til deres 

personlige identitet, men heller karakteristika som representerer kategorien kvinner (ibid). Dette 

bidrar til å skape et prestasjonspress, der kvinners prestasjoner i større grad blir lagt merke til. Med 

andre ord, skaper synligheten en forventning om et høyere prestasjonsnivå hos minoritetsgruppen, 

dersom man skal oppleve lik mengde respekt og tillit fra majoritetsgruppen i virksomheten (ibid).  

 

Videre forklarer Kanter (1977) begrepet kontrast som at den tallmessige majoriteten blir mer bevisst 

på hvilke faktorer som karakteriserer dem som den dominerende gruppen. De mannlige toppledere 

vil med dette bli mer oppmerksom på hvordan de skiller seg fra kvinnene, og som en konsekvens 

holde kvinnene utenfor. I følge sosial identitetsteori kan dette forklares med at inngruppen ønsker å 

bevare fellesskapet ved å distansere seg fra utgruppen (Tajfel, 2010). Således vil skillet mellom 

tokenet og majoriteten gjerne bli overdrevet, ettersom tokenet er i mindretall og derav ikke besitter 

den nødvendige posisjonen til å overvinne generaliseringsforsøk (Kanter, 1977). På bakgrunn av at 

man favoriserer egen gruppe vil forskjellene oppleves som større og dermed føre til større isolasjon 

av minoritetsgruppen. Det handler i bunn og grunn om vi som gruppemedlemmer og således om hvem 

vi er fremfor hvem vi ikke er (Tajfel, 2010).  

 

Avslutningsvis henviser begrepet assimilering til at det forekommer generalisering og 

stereotypifisering av individets sosiale karakterer (Kanter, 1977). Det er dermed ikke uvanlig at et 

tokens karaktertrekk blir modifisert for at det skal stå i overensstemmelse med forventningene til den 

dominerende gruppen. På denne måten kan de stereotypiske forventningene om tokens atferd og 

karakteristika, tvinge dem til å spille begrensede roller og følgende begrense deres muligheter (ibid). 

Dette er med på å hemme kvinnenes muligheter til å være seg selv, samtidig som det underbygger de 

stereotypiske fordommene man har til kvinnelig og mannlige ledere. 
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Oppsummering  

I dette delkapittelet har den akademiske litteraturen omkring kvinner som minoritet blitt presentert 

og belyst hvordan dette kan skape barrierer for kvinnelige toppledere. Vi er alle definerte medlemmer 

av ulike grupper, der styrken av gruppetilhørighet avhenger av hvilken verdi og emosjonelle 

tilknytning man har til den gruppen man tilhører (Tajfel, 1974). Med andre ord, handler det om 

hvordan den sosiale identitet knytter seg til en gruppe, hvordan den identifiserer seg med andre 

gruppemedlemmer og hvordan den refererer til den enkelte som et medlem.  

 

I forbindelse med kvinners underrepresentasjon står kvinnene i fare for å bli observert som et symbol 

for gruppen kvinnelige toppledere fremfor et enkelt individ. Således vil kvinnene bli assosiert med 

det som er annerledes fra inngruppen og representere noe inngruppen ikke er. Forhandlingene om å 

være lik eller forskjellige fra mennene i virksomheten kan føre til at kvinnene konstruerer ulike 

strategier i forhold til den hegemoniske maskulinitet som eksisterer innenfor virksomhetens rammer. 

 

4.4 Kjønn i nettverk 

Én måte man kan utarbeide en ytterligere forståelse av de kvinnelige ledernes ståsted er ved å benytte 

seg av teori omhandlende sosial kapital. Bourdieu (1986) forklarer begrepet som det nettverk av 

relasjoner som individet har tilgjengelig, noe som påvirker individets mobilitet gjennom en økt 

tilgang til informasjon, ressurser og mentoring (Seibert, Kraimer & Liden, 2001). Dette er relevant 

ettersom den fremlagte litteraturen tilsier at kvinner som en utgruppe, ekskluderes fra den mannlige 

inngruppen på arbeidsplassen, grunnet kjønnets naturlige maskulinitet og autoritet, og derav går glipp 

av verdifull tilgang på sosial kapital. Følgende oppgis kvinnenes manglende tilgang til sosial kapital 

som en forklaringsvariabel til den skjeve kjønnsfordelingen i toppledelsen (Wright & Baxter, 2000).  

 

I dette avsnittet vil sosial kapital derfor presenteres og beskrives med utgangspunktet i Nahapiet og 

Ghoshals (1998) teori og dimensjoner av sosial kapital. Imidlertid vil dimensjonene suppleres av 

teorier fra Inkpen og Tsang (2005) for å etablere en grundigere forståelse av konseptets kompleksitet. 

Hensikten med dette er å konkretisere sosial kapital, slik at det skal bli enklere å undersøke ulikhetene 

i kjønnets tilgang til nettverk. For virksomheten er en arena der sosial kapital kan skapes og 

opprettholdes, hvor det følgende er relevant å undersøke mekanismer som forklarer kvinners 

manglende tilstedeværelse i nettverk på arbeidsplassen og hvorfor dette skjer.  
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Avslutningsvis vil vi derfor se på forholdene «glasstaket» og «selvseleksjon», da de gjerne nevnes i 

forbindelse med diskusjon rundt kjønnssegregering og barrierer som hindrer kvinner som ønsker å 

gjøre karriere. Dernest nevnes de som forhold som reduserer kvinnenes tilgang til sosial kapital 

(Kanter, 1977; Kvande & Rasmussen, 1990; Storvik, 2006). Det som er karakteristisk med de ulike 

elementer som innlemmes i begrepet, er at de kan være problematisk å identifisere, ettersom de har 

eksistert i lang tid og vært en del av samfunnets konstruksjon.  

 

Med andre ord, ønsker vi å undersøke hvorvidt det er enklere for kvinner å få tilgang til sosial kapital 

eksternt enn internt i virksomheten, grunnet barrierer forbundet til kjønn, makt og minoritet. Det 

innebærer at vi retter fokus mot informantenes tilgang til sosial kapital, både internt og eksternt, i 

studiens analyse. På denne måten vil det gi et bidrag til å forstå hvordan kvinners avansemuligheter 

påvirkes av deres besittelse og tilgang til sosial kapital. 

 

Sosial kapital   

Fra et organisatorisk synspunkt definerte Nahapiet og Ghoshal (1998) sosial kapital som de faktiske 

og potensielle fordelene som er tilgjengelig i nettverket, der de kan realiseres eller forårsakes av 

nettverket i form av dens relasjoner eller sosiale enhet. I dette studiet referer nettverk til sosiale 

systemer som gir individer tilgang til sosial kapital, det vil si et sosialt system som defineres av to 

mengder; en mengde aktører og relasjonene mellom disse aktørene (Laumann, Galaskiewicz & 

Marsden, 1978). Når det kommer til individets sosial kapital i arbeidssammenheng omhandler det 

bekjente, kollegaer og diverse forbindelser som gjerne strekker seg over sosiodemografiske grenser. 

Slike nettverk kan være brobyggende og fremme sosiale relasjoner mellom ulike aktører og grupper. 

 

Tilgang til nettverk og sosial kapital avhenger av individets evne og mulighet til å ha direkte eller 

indirekte relasjon til andre aktører både med tanke på tillit, støtte og utveksling av ressurser (Burt, 

1992). Sosial kapital utgjør også en essensiell organisatorisk kapabilitet, ettersom det fremmer 

kunnskapsdeling som skaper konkurransefortrinn hos virksomheten (Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

Kunnskap som medlemmene tilegner seg gjennom deltakelse i nettverk vil være en form for sosial 

kapital. Således representerer sosial kapital verdien som ligger i sosiale relasjoner, der relasjoner kan 

være ressurser som fremmer tilgjengelighet av kunnskap og erfaringer, noe som kan resultere i økt 

læring (ibid). 
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Ulike dimensjoner av sosial kapital 

For at man enklere skal kunne forstå begrepet sosial kapital, delte Nahapiet og Ghoshal (1998) sosial 

kapital inn i tre dimensjoner; den «strukturelle», «kognitive» og «relasjonelle» dimensjonen. Til tross 

for at teorien deler sosial kapital inn i ulike dimensjoner, er det vesentlig å understreke at de i høy 

grad er overskridende og avhengig av hverandre (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Dersom man tar 

utgangspunktet i den kognitive dimensjonen av sosial kapital er det en forutsetning at man både har 

fått muligheten til å danne en relasjon (strukturelle), samt at relasjonen preges av tillit (relasjonelle). 

Med andre ord, er det heller ikke mulig å etablere felles verdigrunnlag og målsettinger uten at alle 

dimensjoner er realisert (Eslami, Ranjbar & Gorji, 2016).   

 
Figur 2: De ulike dimensjoner av sosial kapital 

 
(Fritt gjengitt av forfattere fra Nahapiet og Ghoshal, 1998) 

 

Den strukturelle dimensjon 

Den strukturelle dimensjonen av sosial kapital referer til alle typer forbindelser mellom aktører og 

retter fokus mot mønsteret i nettverket. Hvem man har en relasjon til påvirker hva man har kunnskap 

om (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Det kan omhandle hvorvidt medlemmene er knyttet sammen direkte 

eller indirekte, samt om kontakten er sporadisk eller regelmessig. Sammensetningen av nettverk kan 

være en verdifull kilde til informasjon og ressurser som kan bidra til identifisering av nye muligheter. 

Denne dimensjonen referer dermed til individets handlingsmuligheter og adgang til ressurser (ibid). 

  

I følge Inkpen og Tsang (2005) kan dimensjonen tolkes etter perspektivene; nettverksforhold, 

nettverkskonfigurering og stabilitet i nettverket. Nettverksforhold referer til viktigheten av 

fordelaktige relasjoner mellom de ulike aktørene (Inkpen & Tsang, 2005). Eksempelvis vil to 

konkurrerende aktører utgjøre et ufordelaktig nettverksforhold dersom relasjonen er preget av 

mistillit og redsel for å dele kunnskap med motparten. Sett i forhold til kjønnede utgrupper og 
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inngrupper, er det ikke nødvendigvis slik at det enkelte individ oppleves som konkurrerende, men 

heller de egenskaper som det gjenkjennelig kjønn tar meg seg inn i nettverket. Eksempelvis kan 

feminiteten da observeres som konkurrerende mot den mannlige gruppens maskulinitet, noe som 

følgende kan bidra til å fremme en ufordelaktig maktrelasjon. Dette på grunnlag av at det som 

karakteriseres som maskulint og feminint er så naturliggjort at det er en integrert del av individers 

tankemønster.  

  

Konfigurering av nettverket referer til hva som kjennetegner sammenkoblingen mellom 

nettverksmedlemmene (ibid). Stabilitet omhandler imidlertid om hvorvidt det forekommer hyppige 

eller sjeldne endringer blant medlemmene i nettverket (ibid). Dersom det stadig er frafall blant 

medlemmene vil det også kunne være besværligere å etablere sosial kapital, ettersom relasjoner 

forsvinner sammen med frafallet av medlemmer. Dersom sosial kapital derimot er hensiktsmessig 

strukturert inneholder det potensiale til å forbedre kunnskapsoverføring på flere måter. Først og 

fremst forenkler det informasjonsstrøm og muliggjør innflytelse. På denne måten får man muligheten 

til å utfordre hverandres ideer og oppfatninger, der man ved hjelp av kunnskapsoverføring kan 

utarbeide nye tankemønstre og danne nye perspektiver. Videre vil de aktuelle aktørene få bekreftet 

sin sosiale legitimasjon og gjenspeilet egen evne til å få tilgang til ressurser via sosiale relasjoner. 

Dette vil ytterligere forsterke identiteten og anerkjennelse i det man deler interesser og ressurser med 

nettverkets medlemmer (Lin, 2001; Uzzi, 1996). 

  

Sett i forhold til studiets problemstilling forteller den strukturelle dimensjonen av sosial kapital om 

viktigheten til å undersøke hvem de kvinnelige lederne har kontakt med og hvordan de har kontakt 

med dem.  

 

Den kognitive dimensjon 

Den kognitive dimensjonen refererer til verdien av felles virkelighetsoppfatninger, kognitive 

strukturer og språk mellom medlemmene (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Uten delte meningsforståelser 

og felles språk, vil det være vanskelig for medlemmene å utnytte verdien av sosial kapital. Det kan 

resultere i uhensiktsmessige relasjoner, mangel på tillit og dårlig samarbeid. Dersom disse forholdene 

imidlertid er til stede fremmer det nære relasjoner som styrker muligheten for læring og 

kunnskapsoverføring (ibid). En forutsetning for kunnskapsdeling vil derfor være tilstedeværelse av 

en felles kontekst og et felles språk (Boisot, 1995).  
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Den kognitive dimensjonen kan også ses i lys av den sosiale persepsjonsteorien, der kognitive 

rammeverk deriblant kalles for skjema (Ayman, 1993). Skjema har en effekt på måten man tolker, 

forstår og bedømmer indre og ytre inntrykk basert på tidligere erfaring. Mennesker anvender 

kognitive skjema til å kategorisere egne inntrykk og opplevelser fra omverdenen. En stereotype er et 

eksempel på et skjema på en spesifikk sosial gruppe, eller forventninger og kategorisering av en 

gruppe (ibid). Dette gir et forenklet bilde av individer som har noen felles karakteristiske egenskaper. 

Som tidligere nevnt blir minoriteter ofte stereotypisert og får problemer med å bli integrert i et 

fellesskap. Ayman (1993) hevder at kvinnelige ledere havner i press mellom stereotypiske 

forventninger til dem som kvinner og ledere. Det er derimot ikke slik at implisitte teorier om ledere 

kun eksisterer i sosiale og kulturelle omgivelser, men dernest som kognitive rammeverk hos lederen 

selv. Stereotypiske forventninger til kvinner kan medføre en mannlig oppfattelse om ulikheter i språk 

og virkelighetsoppfatninger, noe som svekker muligheten til utviklingen av sosial kapital mellom 

ulike kjønn (ibid). Derimot kan det som nevnt over også være en personlig oppfattelse, og barriere 

hos kvinnen selv, som hindrer relasjonsbygging. De implisitte teorier om lederskap vil påvirke både 

ledere og organisasjonskulturen i det de integreres med hverandre (ibid). 

 

Sett i forhold til studiets problemstilling forteller den kognitive dimensjonen av sosial kapital om 

viktigheten av å undersøke de kvinnelige lederes anvendte kognitive skjemaer, slik at man kan 

utarbeide en forståelse av hvordan de skaper mening rundt sine avansemuligheter og minoritet.  

 

Den relasjonelle dimensjon 

Den relasjonelle dimensjonen undersøker typer av relasjoner i nettverket og dekker etablering av 

gjensidige bånd av emosjonell, sosial og kognitiv art. I følge Nahapiet og Ghoshal (1998) er tillit og 

troverdighet, normer og verdier, plikter og forventninger, samt identitet og identifikasjon avgjørende 

faktorer innen den relasjonelle dimensjonen. Tilstedeværelse av de ulike faktorene vil forklare store 

deler av atferden og interaksjonen mellom medlemmene i nettverket (Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

  

I følge Inkpen og Tsang (2005) er tilstedeværelsen av tillit i relasjonen det viktigste elementet for å 

sikre kunnskapsdeling. Tillit referer til individers vurdering og godhjertet forventning av andres 

atferd og intensjoner. I det man har tillit utsetter man seg selv for risiko fordi individet man stoler på 

har muligheten til å handle ut fra egen interesse. En slik opportunistisk atferd tar ikke hensyn til 

effekten den spesifikke handlingen har på andre. Dermed vil kunnskapsdeling svekkes i slike 
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situasjoner, ettersom den vurderte risikoen for at den andre parten ikke er en alliert er for høy. En 

forutsetning er dermed at man deler en felles oppfattelse av hverandres posisjon og bidrag, der man 

må stoler på hverandre og er åpne for hverandres ideer (Sole & Edmondson, 2002). Dette indikerer 

at tillit fungerer som en døråpner og forventning til verdifull kunnskapsoverføring. 

 

Videre beror inngangen til betydningsfulle nettverk seg gjerne på formidling fra eksisterende 

medlemmer som taler for det nye tilskuddets tillitsverdighet og lojalitet. Som sosial identitetsteori 

tilsier vil man som medlem av en gruppe ha mindre tillit til medlemmer som ikke er en del av denne 

gruppen (Tajfel, 2010). Dersom kvinner mislykkes med å få innpass i det mannlige nettverket, vil det 

forsvares og forklares av de mannlige individ, ved at kvinnen ikke var et egnet medlem. Dette vil 

oppleves som en betryggende og legitim avgjørelse hos den mannlige gruppen i form av at de har tatt 

en korrekt beslutning. På denne måten kan det utvikle seg til en ond sirkel der medlemmene er 

enstemmig med å ikke innhente individ som avviker fra den satte standarden (Kanter, 1977).  

 

Sett i forhold til studiens problemstilling forteller den relasjonelle dimensjonen av sosial kapital om 

viktigheten av relasjoner og tillit som betydningsfulle elementer i det man undersøker individets 

dannelse av sosial kapital. 

 

Barrierer som hindrer kvinners avansemuligheter og nettverksbygging 

Kvinners tilgang til sosial kapital kan således fremme kvinners karriereutvikling og posisjon i 

markedet. Begrepene glasstaket og selvseleksjon nevnes ofte i forbindelse med kvinners manglende 

tilgang til sosial kapital (Wright & Baxter, 2000). Disse to begrepene vil redegjøres for ytterligere i 

de neste avsnitt.  

 

Glasstaket  

Glasstaket er en velkjent metafor som brukes for å illustrere de hindringer kvinner møter i 

næringslivet, der begrepet representerer usynlige barrierer og ikke direkte og åpen 

kvinnediskriminering (Storvik & Abrahamsen, 2019; Linehan, 2001). I følge teorien vil hindringene 

kvinnene møter underveis i karriereforløpet, grunnet det biologiske og naturlige som tilskrives 

kvinners feminine identitet, karakteriseres av tøffere motstand enn de hindringer som menn møter 

langs den identiske ruten (ibid). Diskusjonen baserer seg deriblant på at kvinnelige ledere tilegner seg 

respekt i ledergruppen gjennom faglig dyktighet, mens mennene har muligheten til å spille på både 
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faglig dyktighet og den naturlige autoriteten, som kommer av den maskulinitet som tilskrives det 

biologiske mannlige kjønn (Staunæs & Søndergaard, 2006). Dette er et resultat av de kjønnede 

tolkningsrammer som skaper ulike vilkår for de to kjønns kommunikasjon i ledergruppen. 

 

Stereotypisering er en av mekanismene som faller innenfor begrepet glasstaket (Storvik & 

Abrahamsen, 2019).. I forbindelse med studiens problemstilling, er det eksempelvis slik at ledelsen 

ofte blir assosiert med maskulinitet (Kanter, 1977).  I kombinasjon med stereotypisering, fører dette 

til at kvinner i utgangspunktet ikke observeres som reelle kandidater. Dette på grunnlag av at de 

feminine trekk som tilskrives deres kjønn avviker med forventet maskulinitet. Menn som gruppe 

tjener dermed på den hegemoniske fordelingen som igjen gjør det enklere for dem å bane seg frem 

til topplederstillinger (Connell, 2005).  

 

«Homososial reproduksjon» referer til prosessen der individ velger individ som ligner dem selv, noe 

som kan foregå i det uformelle nettverket gutteklubben grei. I et slikt forum opprettholdes mannlige 

tradisjoner og den homososiale reproduksjonen dyrkes. Kanter (1977) forklarer at reproduksjonen 

henger sammen med lederposisjonens usikkerhet. Ved å danne eksklusive, indre kretser, der 

medlemmene utgjør en sosialt homogen gruppe, vil det sikre kontroll og begrense innsikt fra 

utenforstående (ibid). Dette kan gjøre det problematisk for kvinner å få innpass i nettverket og derav 

vil det også reduserer deres mulighet til å avansere, ettersom uformelle nettverk har vist seg å spille 

en betydelig rolle når det kommer til individers avansemuligheter (Linehan, 2001). Grunnleggende 

vil det si at man reproduserer likheter, men det behøver ikke å begrenses til å omhandle kjønn. 

Likheter kan være atferd, verdier eller utdannelsesbakgrunn (Storvik, 2002). Videre kan begrepet ses 

i forbindelse med «homososial kapital» som også baserer seg på antagelsen om at individer mer 

sannsynlig danner relasjoner med individer med lignende egenskaper (Kadushin, 2012; McDonald, 

2011). Dannelsen av homososial kapital kan deriblant dannes på grunnlag av stereotypier, kjønn og 

bestemte holdninger (ibid). 

 

Den siste forklaringsmekanismen innen glasstaket er begrepet «marginalisering» som henviser til det 

faktum at kvinner ekskluderes fra viktige nettverk og følgelig møter utfordringer med å etablere sosial 

kapital (ibid). I tilfeller hvor disse nettverk inneholder viktige ressurser og kunnskapsdeling, vil dette 

utgjøre en barriere for kvinners mulighet for å gjøre karriere i virksomheten (ibid). Det kan være den 

tilfeldige samtalen over kaffekoppen på kontoret som gir rom for utvikling av en relasjon. Denne 
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uformelle kommunikasjonen utgjør på mange måter bærebjelken i organiseringen av informasjonsflyt 

i dagens arbeidsmarked, ettersom besittelsen av sosial kapital påvirker individers tilgang på 

informasjon (Colbjørnsen, 1996). Dette referer gjerne til sammenkomster etter arbeidstid på 

sportsbegivenheter, klubber og barer, der det forekommer uformell kunnskapsdeling som følgende 

kan styrke den enkeltes avansemuligheter.  

 

Halrynjo, Kitterød og Teigen (2015) hevder at glasstaket forsterkes desto lengre opp i 

organisasjonshierarkiet man kommer, således som marginalisering. Følgende vil det blir 

vanskeligere for kvinner å delta i organisatoriske nettverk desto høyere posisjon de besitter i 

virksomheten. Det innebærer at begrepet henviser til et bestemt hierarkisk nivå, der kvinner og deres 

minoritet vil møte på vanskeligheter i forbindelse med å bevege seg høyere opp i hierarkiet. En slik 

fremstilling av nettverksdannelse belyser hvilke komplekse relasjoner nettverk bygges av og hvordan 

både adgang og deltakelse formes av kjønnede forståelsesrammer (Staunæs & Søndergaard, 2006).  

 

Selvseleksjon 

Imidlertid er ikke glasstaket den eneste forklaringsvariabelen som er relevant i denne sammenhengen, 

der selvseleksjon presenteres som en motsetning til glasstaket. Her knyttes det kvinnelige kjønn mot 

det sosiale kjønn, der man flytter fokus fra å være kjønn til å gjøre kjønn. Corell (2004) forstår 

selvseleksjon som individets forståelse av egen kompetanse, der man fokuserer på hva man kan oppnå 

fremfor personlige preferanser. Tidligere forskning indikerer at det kvinnelige kjønn har mindre 

selvtillit enn det mannlige, der selvtillit gjerne anses som en forutsetning og essensiell lederegenskap 

(Kvande & Rasmussen, 1990).  

 

Kjønnede preferanser regnes også som en forklaringsmekanisme til hvorfor kvinner ikke inngår i 

verdifulle nettverk, der det kvinnelige kjønn har en tendens til å fokusere mer på det sosiale aspektet 

ved nettverk fremfor det strategiske (Elsesser, 2019). Til tross for at nettverk kan fremme kvinners 

karriereutvikling ser det ut til at flere kvinner proaktivt velger å ikke benytte seg av verdien som 

ligger i nettverksaktiviteter, der slike beslutninger kan ha opphav i moralske bekymringer (ibid). 

Følgende velger kvinner å bygge nettverk med jevnaldrende eller ansatte som karakteriseres av lavere 

hierarkisk nivå (Elsesser, 2019; Rothstein, Burke & Bristor, 2001). En konsekvens av dette valget, er 

at kvinner mister muligheten til å bygge nettverk med mektige personer som kan være av betydning 

for deres avansemuligheter. Dette kan også ses i forbindelse med manglende selvtillit, der kvinner 
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oppleves som mer selvkritiske og undervurderer egen profesjonalitet (Greguletz, Diehl & Kreutzer, 

2018).  

 

Det er dermed mye som tyder på at kvinners profesjonelle nettverk er mindre verdifull enn menns, i 

form av utvekslende fordeler, på grunnlag av selvseleksjon (Elsesser, 2019; Storvik & Abrahamsen, 

2019; Rothstein, Burke & Bristor, 2001). Storvik og Abrahamsen (2019) hevder videre at menn og 

kvinners ulike preferanser har en utslagsgivende effekt på kjønnets ambisjoner. Dette kan forklare 

hvorfor de mannlige nettverkene er mer strategisk anlagt, hvor det hovedsakelig prates om arbeid og 

arbeidsrelaterte innspill (Storvik & Abrahamsen, 2019). Sett i forhold til verdien av gutteklubben 

grei, vil de mannlige medlemmene senere oppleve å få enklere oppslutning rundt egne forslag, 

ettersom deres ideer allerede er drøftet i plenum i det mannlige nettverket (Lund-Fjæren, 2019). 

Dersom dette er tilfellet, vil selvseleksjon ha en stor forklaringskraft på den skjeve kjønnsfordelingen 

i det danske toppsjiktet. 

  

En mulig forklaring av frafallet av kvinnelige toppledere kan dermed knyttes til ledelsens 

kjønnsmerkede posisjon, der det kreves en atferd som ofte tilskrives menn fra naturens side (Storvik, 

2006). Mye tyder på at forventninger om maskuline lederegenskaper fremmer usikkerhet hos kvinner 

på grunnlag av den femininitet som knyttes til deres kjønn. 

 

Oppsummering 

Dette delkapittelet har presentert den akademiske litteraturen om sosial kapital og belyst hvordan 

tilgangen til nettverk kan påvirke kvinners avansemuligheter. Sosial kapital fungerer som en ressurs 

som skapes gjennom relasjoner til andre mennesker. Etableringen av sosial kapital tar tid og en 

forutsetning for å ivareta dens verdi, er at man pleier og kontinuerlig opprettholder de menneskelige 

relasjonene i nettverket. Stereotypiske oppfatninger og homososial kapital i nettverk er ikke uvanlig, 

noe som kan resultere i at kvinner plasseres i en ufordelaktig posisjon, der det reduserer deres tilgang 

til sosial kapital og derav svekke deres avansemuligheter. I tillegg gis det imidlertid en indikasjon av 

at kvinner selv velger å ikke benytte seg av verdien som ligger i sosial kapital, ved hjelp av 

selvseleksjon. Derimot påpekes det at individuelle og situasjonelle forhold har en betydelig effekt, i 

henhold til hva det enkelte individ vurderer som ønskelig og fordelaktig ved å være medlem av et 

nettverk. 
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5.0 Analyse  

5.1 Innledning  

I dette kapittelet vil vi presentere den innsamlede empirien fra intervjuene med de kvinnelige 

topplederne. Som nevnt i metodekapittelet fant vi det mest hensiktsmessig å legge frem funnene i to 

ulike kategorier i forbindelse med studiens problemstillinger. Den første kategorien vil analysere 

studiens første problemstilling i henhold til informantenes opplevelse av det å være et 

underrepresentert kjønn og følgende barrierer som synliggjøres gjennom deres meningsskapelse. Den 

andre kategorien vil deretter på bakgrunn av funnene fra den første kategori, analysere studiens siste 

problemstilling omkring tilgang til sosial kapital i eksterne nettverk.  

 

Nedenfor har vi valgt å utarbeide en visuell illustrasjon av de kvinnelige topplederne, for at man som 

leser av denne studien skal få en bedre forståelse av den enkelte informant. For å sikre anonymitet og 

hindre identifisering av studiens informanter, vil det som nevnt i metodekapittelet, brukes fiktive 

navn i studiens analyse.  

 

 
Figur 3: Visuell illustrasjon av de kvinnelige informantene 

 

  (Utarbeidet av forfattere, 2020) 
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5.2 Kjønn i virksomheten  

Statistisk sett karakteriseres det danske næringslivet av en betydelig og oppsiktsvekkende overvekt 

av mannlige toppledere, som følgende skaper og dyrker maskuline idealer og normer i toppledelsen. 

Dette gjør at kvinner automatisk blir betraktet som annerledes og blir ekstra synlig, i det de inntar 

posisjonen som kvinnelig toppleder. På denne måten eksisterer det en forestilling om et skille mellom 

kjønnene, som skaper stereotypiske holdninger som tilsier at kvinnelige og mannlige ledere er 

forskjellige. 

 

Den følgende kategorien karakteriseres av ulik tematikk som knyttes mot mannsdominans og kjønn. 

Med dette ønsker vi å undersøke og analysere hvordan kvinnene opplever, erfarer og skaper mening 

rundt sin underrepresentasjon i toppledelsen. Dernest hvorvidt de på nåværende tidspunkt eller 

tidligere i karriereforløpet, har opplevd barrierer som har hindret dem i å avansere.  

 

Kvinnenes opplevelse av forhold på arbeidsplassen  

Samlet sett forteller informantene om god trivsel på arbeidsplassen. For oss som forskere, skaper de 

på hver sin måte et inntrykk hos oss av at de har det fint som minoritet, hvor de beskriver både gode 

faglige og sosiale relasjoner til sine kollegaer i ledergruppen. De kvinnelige toppledere forteller derav 

om opplevelsen av et kjønnsnøytralt miljø, der man blir behandlet likt uavhengig av ens biologiske 

kjønn: 

  

“Jeg har alltid vært vant til å arbeide med menn, og jeg liker det svært godt og det er veldig enkelt. 

Jeg synes at menn er enkle å forholde seg til.” (Monica) 

  

“Jeg er vandt til å være i en veldig mannsdominerte verden. Men jeg tenker ikke mye over det og 

jeg føler selv at jeg blir behandlet på samme måte som alle andre.” (Alice) 

 

Fortellingene tilsier at kvinnene i lang tid har operert i mannsdominerte miljøer og trives godt med 

gode arbeidsforhold. Således forstår vi deres meningsskapelse og vurdering av arbeidsplassen som 

retrospektiv, ettersom at de inkluderer tidligere erfaringer med nåværende opplevelser ved å bruke 

presens; jeg er vandt, og preteritum; jeg har alltid, i samme setning. Dette kan vi se i sammenheng 

med elementet i Weicks teori som tilsier at meningsskapelse foregår retrospektiv og er en kontinuerlig 
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prosess (Weick, 1995). Dette indikerer at kvinnenes opplevelse av arbeidsforholdene er en vurdering 

som foretas hele tiden.  

 

Imidlertid ble det gjennom flere av fortellingene gitt uttrykk for at de kvinnelige informantene hadde 

nærmere relasjoner til de kvinnelige kollegaer enn de mannlige. Dette forteller en av informantene 

ved å si:  

  

“Jeg og min kvinnelige sjef har en riktig god relasjon. Det er også det som er viktig for meg. Jeg 

tror ikke jeg kunne ha vært her hvis ikke jeg hadde en god relasjon til min sjef. Hun har kun vært 

her i 2 år, også var det en mannlig direktør før henne. Han hadde jeg bare en helt annen relasjon 

med. Det var mer sånn status. Jeg har det bedre med henne fordi hun er mer en menneskekjenner.” 

(Monica) 

 

I fortellingen til Monica sier hun at jeg tror ikke jeg kunne ha vært her, dersom hun ikke hadde hatt 

en god relasjon til sin nåværende sjef. Dette forstår vi som at den kvinnelige lederen er av stor 

betydning for hennes trivsel på arbeidsplassen. Monica forklarer at hennes forhold til den tidligere 

mannlige sjefen var mer sånn status, enn den relasjonen hun har til den kvinnelige lederen. Således 

indikerer dette at kvinnene opplever å ha et tryggere forhold til kvinner, i motsetning til menn, da 

man opplever det som mer nødvendig å opprettholde en fasade i interaksjon med det mannlige kjønn. 

Funnet indikerer at kvinnene er mer bekvem i interaksjon med andre kvinnelige ledere, til tross for at 

de gir uttrykk for et kjønnsnøytralt miljø i virksomheten.  

 

På bakgrunn av dette antar vi at Monica hadde beskrevet trivselen på arbeidsplassen annerledes, 

dersom hun ikke hadde hatt noen kvinner å forholde seg til. Den samme informanten forteller videre 

om erfaring fra en tidligere arbeidsplass, der hun i all hovedsak var alene som kvinne: 

 

“Det blir litt sånn guttekultur, men det hadde jeg det åpenbart fint med. Jeg var med ut for å spille 

dataspill på nettcafe som man gjorde den gang og spille bordfotball og sånn. Men det var liksom 

også fordi man ville være en del av det”. (Monica) 

  

Det som er interessant med fortellingen til Monica er at hun innledningsvis hevder at hun åpenbart 

har det fint med å være del av en guttekultur, men avslutningsvis poengterer at hun også var med på 
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aktivitetene fordi hun ville være en del av gruppen. Dette forstås som tvetydig, i henhold til om det 

faktisk var ønskelig å være med på disse aktivitetene, eller om det kun var for å tilegne seg aksept. Vi 

tolker derfor deltakelsen på aktivitetene som et hjelpemiddel i kvinnenes konstruksjon av kjønn, og 

derav som et strategisk valg for å tilpasse seg det “mannlige” og søke innpass i den mannlige 

inngruppen. Dette funnet gir en indikasjon på at kvinnene opplever det som nødvendig å tilpasse seg 

det maskuline miljøet, der de således aksepterer den mannlige kjønningen som forekommer i 

virksomheten. På denne måten forsøker kvinnene å fremstille seg selv som mindre ulik fra den 

hegemoniske maskulinitet. 

 

Imidlertid forteller andre informanter at de ikke opplever et stort behov for å tilpasse seg det mannlige 

miljøet på arbeidsplassen:  

  

“Det eneste jeg kan føle noen ganger er annerledes, er at jeg ikke gidder å sitte nede i baren og 

snakke om fotball, hvis vi har noe forretningsreise eller noe sånn.” (Alice) 

  

I Alices fortelling illustreres det vi oppfatter som kvinnenes stereotypiske forventninger tilhørende 

det mannlige kjønn. Dette på grunnlag av uttalelsen av at menn typisk liker å snakke om fotball på 

forretningsreiser. I motsetning til det mannlige kjønn uttrykker Alice en holdning som tilsier at hun 

ikke gidder å snakke om fotball, noe vi opplever står i samsvar med de stereotypiske forventninger 

tilhørende begge kjønn, som at det mannlige kjønn har en stor interesse for fotball. Dette forstår vi 

som at kvinnene ikke opplever behovet for å forhandle det typisk feminine til å bety likhet med det 

maskuline (Kvande, 1999), som følgende tyder på at man er selvsikker på sin posisjon som leder. 

Dette funnet tilsier at kvinnene ikke har behov for å være en del av den mannlige inngruppen, for å 

bli akseptert som kvinnelig leder, noe som imidlertid står i kontrast til det overnevnte funnet.  

 

Et resultat av dette er at kvinnene ikke bidrar til å dyrke organisasjonens hegemoniske maskulinitet, 

hvor menn har den dominerende sosiale posisjonen i samfunnet, akkurat ved å stille seg likegyldig til 

egen deltakelse i de “mannlige aktivitetene”. Imidlertid identifiseres det noe tvetydighet i 

informantenes fortellinger: 

  

“Det er jo også en sykkelklubb der ting blir drøftet. Jeg tror jeg kan komme med, men jeg er ikke 

interessert. Men altså det er litt slik på mannens premisser, det kan man godt merke.” (Emma) 
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 Den avsluttende setningen til Emma kan gi en indikasjon på hvordan hun selv skaper mening rundt 

sin posisjon på arbeidsplassen. For dersom man analyserer utsagnet hennes kan det virke ganske 

motsigende. For selv om hun hevder at kvinner hadde hatt tilgang til sykkelklubben dersom man 

ønsker det, avslutter hun følgende med at det soleklart skjer på menns premisser. Dette forstår vi som 

at kvinnene har en forventning av at de ikke får innpass i den mannlige gruppen, som dermed setter 

spørsmålstegn ved hvorvidt de faktisk ikke er interessert i å være en del av den mannlige gruppen. 

Funnet tyder på at kvinnenes behov for å ikke delta i den mannlige inngruppen, også kan tilskrives 

kvinnenes usikkerhet.  

 

Kvinnenes opplevelse av kjønnede praksiser 

Det at de kvinnelige informantene innledningsvis forteller om gode arbeidsforhold, tolker vi som 

forskere som informantens forsøk på å ikke gjøre noe vesen ut av sin minoritet, med tanke på faren 

for å bli lagt ytterligere merke til. Dette kan ses i sammenheng med Kanters (1977) antagelse om at 

kvinner blir mer synlige som en konsekvens av sin minoritet og innlemmes i en kategori med 

tilsvarende forventninger til deres atferd. Det innebærer at kjønnets tilhørighet blir mer synlig enn 

kvinnenes faktiske karakteristika og kompetanse. Dette er problematikk som identifiseres i flere av 

informantenes fortellinger. Alice er en av de som understreker viktigheten av at kvinner skal bli 

vurdert ut fra sine kapabiliteter i arbeidslivet, spesielt i en jobbsøkingsprosess, og ikke være synlig 

eller vurderes på grunnlag av ens kjønn:  

  

“Av kvinners respekt er det viktig at de får tilbudt jobb basert på deres kompetanse og ikke fordi de 

er kvinner.” (Alice) 

  

Denne uttalelsen bekrefter at kvinnene faktisk er bevisst rundt betydningen av deres kjønn, der Alice 

understreker viktigheten av at individ skal bli vurdert ut i fra sine kompetanser, ikke på bakgrunn av 

deres biologiske kjønn. Det er imidlertid interessant å se hvordan informantene opplever og er bevisst 

rundt en slik synliggjøring til tross for at det oppleves som at de selv ikke ønsker det. Dette gir en 

indikasjon på at flere av informantene arbeider med å utforme et kognitivt skjema som tilsier at det 

ikke eksisterer noen ulikheter mellom menn og kvinner. Dette funnet tilsier at kvinnene forsøker å 

legge skjul på samfunnets opplevelse av at det kvinnelige kjønn er avvikende fra det normative bildet 

av en mannlig toppleder.  

  



57 
 

I samtalene med flere av informantene ble det imidlertid identifisert en slik forventning og opplevelse 

av ledere som en maskulin figur:  

  

“De (menn) er kanskje bedre til det økonomiske og til å få større autoritet. Være mer autoritær. 

Større gjennomslagskraft. Det er flere menn som er mer en alfahann og dermed er mer ledertypen 

enn det kvinner er.” (Monica) 

 

“Men noen menn opplever jeg at gjerne vil spille på det maskuline og det litt harde. (...) Så menn 

skal ha en mer fasade av kontroll og utstråle makt kanskje.” (Helene) 

  

Uttalelsene til Monica og Helene belyser samfunnsmessige ideal forestillinger og forventninger til 

hvordan en leder skal være, der den mannlige lederen passer best til forventningene. Vi opplever at 

disse fortellingene indikerer at de tradisjonelle kjønnsrollene har hatt en effekt på de kvinnelige 

lederes forventninger og ønsker, herunder deres karriereambisjoner. For i utsagnet til Monica forteller 

hun at menn kanskje er mer ledertyper enn kvinner, noe som kan føre til at kvinner opplever at de 

ikke besitter de nødvendige karakteristika til å være ledere. En konsekvens av dette er at kvinnenes 

identitet som toppleder svekkes, samt deres meningsskapelse omkring egne egenskaper (Weick, 

1995). For i det informantene beskriver egenskaper hos den kvinnelige lederen, tilskrives det 

kvinnelige kjønn de mer “myke” karakteristika:  

  

“Jeg tror kanskje kvinner tør å vise mer sårbarhet enn menn.” (Helene) 

 

“Jeg tenker kvinner har empati og kan danne relasjoner, lytte, ha omsorg og overblikk.” (Monica) 

 

Monicas meningsskapelse rundt kvinner og ledelse, forstår vi som søken etter å bevare en positiv 

oppfatning av kvinnelige ledere. Dersom kvinner opplever at de besitter de nødvendige karakteristika 

som trengs til å være leder, vil det således bidra til deres konstruksjon av en identitet som kvinnelig 

toppleder (ibid). Imidlertid kan en sammenligning av de ulike kjønns egenskaper resultere i at kvinner 

selv bidrar til å nedvurdere egne kapabiliteter. Slike ubevisste stereotypiske oppfatninger av kjønnets 

karakteristika og kjønnede praksiser skaper en oppfattelse av at de kvinnelige lederne er annerledes 

fra de mannlige, noe som kan bidra til å forklare kvinners underrepresentasjon i topplederstillinger. 

Dersom man ser dette i sammenheng med Connells (2005) teori, vil kvinnenes myke egenskaper 
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avvike fra den hegemoniske maskulinitet som er forbundet med en topplederstilling, og derav vil det 

bli problematisk for kvinnene å få innpass i majoritetsgruppen. Dette funnet tyder på at kvinnenes 

meningsskapelse rundt kjønn og ledelse, skaper usikkerhet noe som følgende utgjør en barriere.  

 

Kvinnenes forhandling av sitt representative kjønn 

I informantenes fortellinger var opplevelsen av behovet for å endre atferd og tilpasse seg det 

maskuline miljøet dermed ikke ukjent tematikk. Eksempelvis eksisterer det en forventning om hva 

ledelse er og bør være. En inngang for å forstå den forutsatte forventningen forekom da Helene 

reflekterte over en upassende uttalelse som hun erfarte å få av en mannlig rekrutterer under en 

rekrutteringsprosess:  

  

“En gang ble jeg spurt hvordan jeg unngikk å bli oppfattet som en isdronning, hvis jeg ble redd 

eller noe. Det er et veldig merkelig spørsmål som de aldri ville ha spurt en mann om.” (Helene) 

 

Vi opplever Helenes fortelling som en illustrasjon på at atferd som avviker fra den forventede 

standarden, som er tilknyttet det bestemte kjønn, vil være veldig synlig. For en isdronning forstår vi 

som et negativt ladet ord som ofte tilskrives kvinner som avviker fra det kvinnelige kjønn, spesielt i 

tilfeller hvor en kvinne utviser en mer maskulin atferd; eksempelvis ved å være bestemt. Videre 

forståes det som at betegnelsen kun tilskrives det kvinnelige kjønn grunnet sluttsetningen; dronning.  

 

Helenes opplevelse av at en mann aldri hadde blitt spurt om et lignende spørsmål, forstår vi som at 

hun er bevisst rundt de ulike forventningene som tilskrives det biologiske kjønn, der kvinnenes 

prestasjoner og atferd i større grad blir lagt merke til dersom den avviker fra det gjenkjennelige kjønn. 

På denne måten skapes det også større forventninger til kvinnenes atferd, ettersom de blir mer synlig 

i kontrast til majoritetsgruppen (Kanter, 1977). Videre kan en slik vurdering også observeres i likhet 

med begrepet double standard, ettersom Helene i denne sammenheng antas å ha lik bakgrunn som de 

andre kandidatene, men blir vurdert ulikt på bakgrunn av sitt biologiske kjønn (Foschi, 2000). 

 

Likeledes kan uttalelsen til rekruttereren tolkes som en måte å gjøre kjønn på, der han bidrar til å 

konstruere en forventning om hvilken atferd som tilskrives det mannlig- og kvinnelige kjønn 

(Kvande, 1999). Dette forståes som at en mannlig leder ikke hadde blitt oppfattet som problematisk, 

dersom han hadde vært bestemt. Kommentaren illustrerer dermed en klar forventning til hvilken 
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atferd Helene som en kvinnelig leder har og bør utøve, der hun og hennes kjønn avviker fra 

forventningen om at maskulinitet og ledelse er synonyme ord. Rammene for hvilken lederstil og 

atferd som tilhører en topplederstilling er således underlagt menns hegemoni, noe som kan fungere 

som et privilegium for menn og dermed begrensende for kvinner (Connell, 1987; 2005). Funnet tyder 

på at de forutinntatte forventninger om toppledere tildeler kvinner færre ferdigheter enn menn, noe 

som følgende fungerer som en barriere for kvinnenes avansemuligheter.  

  

Emma er en av informantene som forteller om en spesifikk situasjon, hvor hun opplevde det som 

nødvendig å fremtre mer maskulint for å få innpass i den mannlige gruppen på arbeidsplassen: 

 

“Det var totalt klaustrofobisk og voksne menn som ikke gjennomførte, men jeg tenkte at jeg skulle 

huske eller vise at jeg var “One of the boys”. Så med det tok jeg og gjennomførte. Så fikk jeg litt 

streak credit av mennene, men jeg vil aldri gjøre det igjen.” (Emma) 

 

Det at Emma forteller at flere menn valgte å ikke gjennomføre, men at hun opplevde det som 

nødvendig for å bli akseptert, opplever vi som hennes forsøk på å få innpass i den mannlige gruppen, 

“one of the boys”. Således fremstår hun som mindre synlig annerledes, ettersom det kvinnelig kjønn 

ikke tilskrives naturlig maskulinitet. For til tross for at ikke alle menn har en utpreget maskulin atferd, 

tilskrives det mannlige kjønn en naturlig maskulinitet, der det mannlige kjønn i mindre grad er nødt 

til å bevise noe for å oppfattes som maskulin (Butler, 1993; Connell, 1987). Dette kan følgende 

forklare hvorfor flere av mennene valgte å ikke gjennomføre. Emmas behov for å tilpasse seg, kan 

antas å bidra til å opprettholde en dominerende sosial posisjon hos menn, mens kvinners sosiale 

posisjon forblir underordnet. Det opplevde behovet av å tilpasse seg majoritetsgruppen er en 

opplevelse som flere av informantene har erfart og kan relatere seg til: 

 

“I noen sammenhenger har jeg noen ganger overfor menn måtte gjøre meg mer hard enn det jeg 

syns skal være nødvendig. Dette er for å være med på maktspillet som forekommer i virksomheten. 

(...) For noen menn er det kun det språket de kan forstå.” (Helene) 

 

I fortellingen til Helene forteller hun spesifikt at hun til tider er nødt til å være mer hard enn det hun 

opplever som nødvendig, for å kunne ta del i det mannlige maktspillet i virksomheten. Dette forstår 

vi som at flere av informantene ser det som nødvendig å både endre og tilpasse sin atferd, for å tilpasse 
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seg inngruppen mannlige toppledere. Dette kan ses i sammenheng med sosial identitetsteori, ettersom 

at den mannlige gruppen karakteriseres av likheter; som eksempelvis en maskulin atferd, der en 

forutsetning for innpass er at både det enkelt individ og gruppen anser kandidaten som et verdig 

medlem (Turner & Oakes, 1989). Som et resultat av dette opplever vi at kvinnene endrer sin atferd i 

et forsøk på å minimere avstanden mellom seg selv og sine mannlige kollegaer, slik at de lettere skal 

bli akseptert. I den sammenheng ser vi at det foregår en forhandling av kjønn med hensikten om å 

nærme seg det maskuline. På denne måten innrømmer informantene at det faktisk eksisterer ulikheter 

mellom kjønnene.  

 

Videre kommer det også frem at flere av de kvinnelige topplederne ikke kun har vært nødt til å tilpasse 

seg et maskulint miljø i forbindelse med å passe inn med den mannlige normen, men også har vært 

nødt til å håndtere de generaliserende forventninger som er knyttet til deres kjønn. Dette forteller 

Emma ved å si:  

 

“Jeg får alltid vite under MUS samtaler at den der litt mer kvinnelige, empatiske delen mangler – 

det blir etterspurt.” (Emma) 

 

I Emmas fortelling beskriver hun hvordan hennes kommunikasjon under MUS samtaler blir koblet 

til kjønnede praksiser. Det at hun forteller at underordnede ansatte ønsker en mer empatisk atferd, 

tolker vi som at hennes kollegaer anvender kjønn som tolkningsramme i deres forståelse av Emma. 

Dette forstår vi som at kollegaene har en forventning om at kvinner, på grunnlag av deres biologiske 

kjønn, skal gjøre sitt kjønn på en feminin måte, som et sosialt kjønn (Butler, 1990). Vi opplever dette 

som at kollegaenes kunnskaper om det kvinnelige kjønn gjøres gjeldende i samtalene med Emma.  

 

Dette er et klart eksempel som vi mener illustrerer hvordan det eksisterer forskjellige forventninger 

som vokser ut fra det biologiske- og sosiale kjønn. I det kvinnen ikke opptrer i henhold til den 

forventede feminine atferden vil individet avvike fra den gitte standarden, og derav oppleves som 

ugjenkjennelig (ibid). På denne måten tvinges de kvinnelige topplederne til å spille begrensede roller 

som passer inn med de stereotypiske antagelsene om hvordan en kvinne er nødt til å være. Dette 

forstår vi som at kvinnene blir assimilert gjennom generaliseringer og stereotypiske forståelser om 

hva som er passende oppførsel for kvinner (Kanter, 1977). 
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Emma forklarer videre at hun opplever at menn legitimt kan være selvsikre, mens kvinner på den 

andre siden lettere vil dømmes for samme type atferd:  

  

“Jeg tror ikke at de blir opplevd som bossy, hvis de gjør andre oppmerksom på seg selv. Slik som 

andre kvinner gjerne gjør når man er litt for frem i skoene, litt ukvinnelig. Mens hos menn blir det 

bare forventet i forhold til stereotyper, noe som gjør det vanskeligere.” (Emma) 

  

I fortellingen til Emma uttrykker hun opplevelsen av at når man er litt for frem i skoene, blir det 

vurdert som bossy hos kvinner, mens den samme type atferden forventes av det mannlige kjønn. Dette 

illustrerer hvordan ulike forventninger tilhørende de ulike kjønn, øker avstanden mellom inn- og 

utgruppen, der forskjellen oppleves som større enn det de egentlig er (Tajfel & Turner, 1979). Dette 

underbygger vår tidligere opplevelse av at det foreligger normer for hvordan kvinner skal oppføre 

seg kjønnet og hvordan de ulike kjønn vurderes forskjellig som følge av en dobbel standard (Foschi, 

2000). Slike ubevisste forutantagelser gjør at man vurderer menn og kvinner ulikt, noe som gjør at 

kvinner må balansere like og ulike forventninger knyttet til både kjønn og ledelse (Mortensen, 2019). 

Dette indikerer at det eksisterer strengere standarder for kvinner, enn for menn, noe som følgende 

skaper barriere for de kvinnelige topplederne.  

  

Videre forteller flere av de kvinnelige topplederne at de i offentlige sammenhenger ofte ikke blir 

anerkjent som ledere, men derimot som et organisatorisk medlem av lavere rangstige. Det innebærer 

at de tradisjonelle forventninger knyttet til kjønnet atferd gjerne fremmer en spesiell oppfatning av 

det kvinnelige kjønn, der lederskap av flere oppfattes som av maskulin markør (Ellingsæter & 

Solheim, 2002). Flere forteller om offentlige arrangementer, der folk blir overrasket når de finner ut 

at virksomheten har en kvinnelig toppleder: 

  

“Noen ganger hvis man er på arrangementer der jeg har med min mann, tror mange at det er han 

som er årsaken til at vi kommer, der noen blir overrasket.” (Helene) 

 

“Det er noen som noen ganger er litt overrasket over at jeg er en kvinne i denne jobben, hvor de 

tror at det var en mann eller noe sånn.” (Monica) 
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Disse fortellingene tolker vi som at flere blir overrasket over at kvinnene er toppledere, ettersom de 

ikke overholder de kjønnsnormene som tilskrives og er ønskelig for kvinner. Slike reaksjoner kan 

følgende oppleves som diskriminerende, ettersom at man på denne måten stiller seg kritisk til 

kvinners evne til å lede en gruppe mennesker, på bakgrunn av at man forventer en leder av maskulin 

markør (Solheim, 2002). Vi ser fra samtalene at samtlige av kvinnene understreker at de er gode 

ledere, til tross av sitt kjønn. Slike uttalelser forstår vi som et resultat av de forventninger og 

prestasjonspress som kvinner som en minoritet står overfor i dagens samfunn. På denne måten er de 

kvinnelige topplederne mer bevisst på deres prestasjoner og hva som forventes for å bli vurdert på lik 

linje med de mannlige lederne i virksomheten. Dette indikerer at det eksisterer former for 

diskriminering, som gjør at kvinnene opplever det som nødvendig å forsvare sin posisjon som leder, 

til tross for at kvinnene ikke utlyser noe tegn til misnøye med å være et underrepresentert kjønn.  

 

Kvinnenes håndtering av barrierer for avansering  

I informantenes fortellinger observeres usikkerhet som en barriere for kvinnenes avansemuligheter. 

Dette belyses gjennom intervjuene i det flere av informantene uttrykker opplevelsen av at de mannlige 

kollegaer er dyktigere enn dem når det gjelder å gripe muligheter som oppstår i virksomheten. En av 

informantene forklarer dette ved å si: 

 

“Jeg kan huske da jeg satt i “virksomhet” så ble det en stilling ledig som sjefsforhandler. Også 

tittet jeg på den og tenkte gud det lyder spennende, dette kunne jeg godt ha tenkt meg. Men jeg følte 

meg slett ikke god nok. Også var det en annen jeg kjenner fra tidligere som søkte og fikk stillingen, 

også var jeg bare litt sånn hvorfor søkte jeg ikke? Jeg er jo mye bedre enn han, i hvert fall på det 

nivået.” (Emma) 

 

Her forklarer Emma at hun valgte å ikke søke på en stilling fordi hun slett ikke følte seg god nok. 

Imidlertid ble stilling tildelt en mann som hun opplevde var mindre kvalifisert enn seg selv, noe som 

følgende underbygger antagelsen om at det mannlige kjønn har mer selvtillit enn det kvinnelige 

(Kvande & Rasmussen, 1990). Dette kan forstås som at kvinners usikkerhet tilskrives kjønnsrollene 

i samfunnet og begrenser kvinners alternativer i forhold til hvilken roller det er allment akseptert for 

dem å påta seg. En konsekvens av dette blir at kvinnenes egen usikkerhet fungerer som en barriere 

for deres avansemuligheter, ettersom de velger å holde seg selv tilbake. Dette indikerer at de 

internaliserende stereotypier som vokser ut fra det biologisk kjønn, gjør kvinner mindre selvsikre og 
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derav styrker antagelsen knyttet til selvseleksjon (Corell, 2004). Funnet tyder på at mangelen på 

kvinnelige toppledere kan forklares ved kvinners selvseleksjon og deres beslutninger om å ikke søke 

på topplederstillinger.  

 

Det er dermed ikke ukjent tematikk i informantenes fortellinger at de på et eller annet tidspunkt har 

skapt en følelse av at de ikke er dyktige nok til å besitte en toppleder posisjon. Samtlige av 

informantene forteller om opplevelsen av barrierer eller forventninger som hindrer kvinner i å søke 

på lederstillinger: 

 

“Vi kan se at når vi har en stilling opplyst på topplederstilling så er det veldig få kvinner som søker 

det. Selv om det er mange dyktige kvinner så gjelder det å få kvinnene til å tro på at de skal søke og 

at de kommer til å klare det, men også at de har lyst.” (Alice) 

 

“Jeg tror innimellom at det er kvinner selv som lager barrierer i det. Fordi de tenker de ikke kan 

finne ut av det.” (Lone) 

 

“Jeg tror det er et element av at noen ikke velger det fordi man ikke orker presset eller prioriterer 

familien eller andre ting som fritid. Så tror jeg det er litt “flink pike” aktig, at man sitter og venter 

på at noen oppdager dem.” (Emma) 

 

I fortellingen til Emma beskriver hun, “flink pike”, som kvinners tendens til å sitte og vente på at 

noen oppdager dem. Dette forstår vi som at kvinnene enten velger å frastå topplederstillinger på 

grunnlag av samfunnets forventninger til lederposisjoner, eller fordi de ikke har selvtillit nok til å 

fremme seg selv som en aktuell kandidat. Dermed utfyller vi “flink pike” betegnelsen med det 

kvinnelige kjønnets tendens til å nedvurdere egne ferdigheter og hige etter perfeksjonisme. Dette er 

noe vi følgende ser tilfeller av i flere av fortellingene, der både Lone og Alice deriblant ytrer 

opplevelsen av at kvinner ikke har nok tro på seg selv. Således kan disse fortellingene tolkes som én 

måte å gjøre kjønn på, der man baserer seg på de stereotypiske forestillinger om hvilken lederatferd 

som er mest kompatibel sett de ulike kjønn og stillinger (Kvande, 1999). Dette kan forklares ved at 

kvinnenes underrepresentasjon fører til at de opplever et større press om å være perfekt og unngå feil, 

noe som følgende har en betydelig effekt på kvinners selvfølelse (ibid). Dette forklares videre av 

Alice, som sier:  
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“Men jeg tror litt hvis vi skal gå tilbake til forskjeller mellom noen kvinner og menn så tror jeg 

noen kvinner gjerne vil være sikker på at de kan oppfylle jobben 100% hvor menn er veldig raske til 

å tenke at hvis de kan 40% så føler de at de er gode. Menn har kanskje mer selvtillit, noen har i 

hvert fall mer enn det kvinner har.” (Alice) 

 

Alices uttalelse om at kvinner vil være sikker på at de kan oppfylle jobben 100% opplever vi som et 

annet tilfelle av “flink pike” betegnelsen og kvinners manglende vilje til å ta styring. Dersom kvinner 

begrenses av egen tilbaketrukkethet og forventningen om å bli oppdaget, mens menn på sin side 

fortsetter med å opptre selvsikkert og promotere seg selv, er det lite som tyder på at den hegemoniske 

maskuliniteten i virksomheten blir utfordret. Følgende kan det derfor forstås som at det i realiteten 

ikke eksisterer et reelt skille mellom de mannlige og kvinnelige lederes kapabiliteter og 

kvalifikasjoner.  

 

Videre var det i informantenes fortellinger heller ikke ukjent at andre kvinners tilbakeholdenhet i de 

respektive virksomheter ble beskrevet. Deriblant forklares det kvinnelige kjønnets tilbakeholdenhet 

ved hjelp av en fortelling om en kvinnelig medarbeideres interaksjon med hennes mannlige kollega:  

 

“Her i mitt lille team, Thomas min mannlige kollega og Emilie. Det er helt klart en tendens blant 

investeringsfolkene at de går til “Emilie” og ber henne gjøre referat eller powerpoint, mens 

“Thomas” får investeringsbeslutninger. Så hvis ikke jeg er der og sier at nå er det Emilie som tar 

den beslutningen og Thomas som tar seg av det andre, så glir de to selv inn i rollen. Emilie er like 

populær som Thomas og veldig dyktige. Men Emilie har vært flink og Thomas har kanskje vært 

smart og sagt nei, eller ikke blitt spurt. Så hvis jeg lar være ville Emilie tatt av seg alt det praktiske 

som må gjøres, mens det politiske og det som rammer direksjonen ville Thomas hatt ansvaret for. 

Helt tydelig! Ingen vond mening på noe som helst måte, det er bare sånn det er.” (Emma) 

 

Emmas fortelling beskriver godt hva flere av informantene beskrev som ulikheter mellom kjønnene 

og belyser hvordan kvinnenes usikkerhet kan fungere som en barriere for deres potensielle 

avansemuligheter. For Emma forteller at Emilie hadde tatt av seg alt det praktiske, dersom hun ikke 

hadde regulert ansvarsfordelingen for dem. Dette forståes som et eksempel på hvordan usikkerhet 

kan hindre kvinner i å avansere, der Emilies manglende vilje tilskrives hennes usikkerhet. Imidlertid 

forståes dette også ved de generaliserende forventninger til det kvinnelige kjønn, som tvinger kvinner 
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inn i kategorien av “flink pike”, der det følgende oppleves som vanskelig å si nei når man blir bedt 

om å ta referat fra møtet.  

 

Vi tolker også slike situasjoner som en måte å gjøre kjønn på, noe som underbygger eksisterende 

kjønnsrelasjoner i virksomheter og bidrar til å reprodusere hindringer som begrenser kvinners 

avansemuligheter. Dersom man ser dette i sammenheng med den hegemoniske maskulinitet kan det 

virke som at interaksjonen mellom Thomas og Emilie viser til en hierarkisk organisering i teamet 

gjennom en kjønnsorden, der Emilie grunnet sitt biologiske kjønn er underordnet Thomas og hans 

maskulinitet (Connell, 1987). Dette til tross for at Emma beskriver Emilie som vel så dyktig og 

populær i teamet som Thomas. Årsaken til at Thomas får muligheten til å ta de tøffe beslutningene 

kan forstås som at Thomas, grunnet sitt kjønn, innlemmes i den mannlige inngruppen. Det sosiale 

fellesskapet som eksisterer i den mannlige gruppen tideler menn en sterk posisjon og makten til å 

definere forutsetninger som må være til stede for at man skal kunne tilegne seg anerkjennelse, tillit 

og ansvar (Turner & Oakes, 1989; Tajfel, 2010). Med andre ord, det er bare sånn det er. Således vil 

dette trolig bedre selvtilliten til Thomas og følgende ha en negativ effekt på Emilies selvtillit. Et 

resultat vil dermed være at de klassiske over- og under ordningene mellom kvinner og menn 

reproduseres.  

 

Denne tolkningen underbygges videre i en av informantenes fortelling om at en typisk barriere som 

hindrer det kvinnelige kjønnet til å komme til topplederstillinger, kan forklares ved at mannlige ledere 

har en tendens til å rekruttere andre som ligner en selv:   

 

“For det første tror jeg det handler om at man finner noen som ligner seg selv. Altså at man går 

rundt og finner noen som ligner det man selv er.” (Lone) 

 

På denne måten eksisterer det hindringer som gjør at det er vanskeligere for kvinner å klatre seg opp 

til toppen av hierarkiet. Dette kan blant annet forklares ved at en gruppe mennesker identifiserer seg 

med hverandre og slipper inn de som er lik seg selv, noe som følgende kan ses i sammenheng med 

homososial reproduksjon (Kanter, 1977). Ettersom det danske næringslivets toppledelse kjennetegnes 

av mannlig dominans, vil det derfor være enklere for andre menn å realisere sine ambisjoner om en 

topplederstilling fremfor kvinner. Dette på grunnlag av at menn passer inn med inngruppen sine 

verdier, normer, kognitive skjemaer og stereotypiske antagelser (ibid). Dette funnet indikerer at de 
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klassiske over- og under ordningene følgende gjør det vanskeligere for kvinner å avansere til en 

topplederposisjon.  

 

En av informantene forteller videre at man er nødt til å utfordre de eksisterende stereotypiske 

forventninger som samfunnet har til dagens kjønn for at endringer skal forekomme:  

 

“Jeg tenker at man får kun vekst og forandring hvis man utfordrer hverandre og det skal til. Jeg 

tror ikke man skal være i komfortsonen, men jeg tror på at man skal være litt på kanten for at ting 

skal skje.” (Lone) 

 

Lone utdyper med dette sin personlige opplevelse av at kvinner er nødt til å bli flinkere til å bevege 

seg utenfor den komfortsonen som fungerer som en barriere for deres avansemuligheter, slik at man 

blir mer synlig og fremstår som en mer aktuell kandidat i det virksomheter utlyser topplederstillinger. 

Dette er en handling som Emma videre beskriver i sin fortelling om hvordan hun selv overvant 

usikkerheten som tidligere hindret henne fra å avansere i virksomheten. For etter et halvt års tid valgte 

den mannlige lederen og trekke seg fra stillingen som hun ikke våget å søke på tidligere: 

 

“Han var der så bare i halvannet år, så da søkte jeg også fikk jeg den. Da tenker jeg at man setter 

seg selv i en boks, og tenker at, det der skal være på et helt annet nivå. Man skal ikke alltid bare 

vente på de sjanser som kommer forbi, det er jo deilig hvis de gjør det, men man skal også bidra 

selv (...). Der tror jeg kanskje kvinner er litt mer tilbakeholden enn menn, der man tenker at man 

gjerne blir oppdaget en dag.” (Emma) 

 

I denne fortellingen forklarer Emma at hun på dette tidspunktet i motsetning til sist, hadde troen på 

seg selv og troen på at hun var god nok til å innta den aktuelle lederposisjonen. Dette resulterte i at 

hun beveget seg utenfor sin egen komfortsone og utnyttet muligheten til å avansere ved å løsrive seg 

fra all tvil og usikkerhet, noe som resulterte i mottagelse av stillingstittelen. I ettertid forklarer hun i 

likhet med Lone, at hun opplever at kvinner er nødt til å bli flinkere til å gripe potensielle muligheter 

og ha større tro på egne ferdigheter. Dette forstår vi som at Emma dermed har overvunnet den 

stereotypiske “flinke pike” betegnelsen, der man preges av selvets usikkerhet og søker etter 

bekreftelse før man handler. Ovenfor å vente på at noen skal oppdage henne fungerer hun heller som 
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det ugjenkjennelige kjønn, som ikke hindres av egen usikkerhet for å avansere, men derimot tar saken 

i egne hender.  

 

En slik oppfatning identifiseres også i samtalene med de andre informantene, der flere hevder at man 

er nødt til å vise hva man er god for, promotere seg selv og tilsvarende ferdigheter. Det innebærer at 

man gjør andre oppmerksom på egen vilje og kvalifikasjoner, der man gjør seg synlig og fremstår 

som en attraktiv kandidat: 

 

“Det er derfor jeg arbeider litt med personlig branding. Tenker det er viktig å gjøre det, og være 

litt synlig. Jeg blir litt sånn irritert, det blir sikkert dere også, når dere hører at de gjerne vil ansette 

kvinnelige ledere i bestyrelsen, men det er ikke riktig noen. “Come on”.” (Monica) 

 

Monicas uttalelse viser at kjønn for henne er ubetydelig, så lenge man har viljen og selvtilliten til å 

fremme seg selv som en fremragende kandidat. Med andre ord, er det ikke individets biologiske kjønn 

som skal avgjøre hvorvidt man er egnet til å være en leder og har mulighet til å avansere. Man er nødt 

til å hjelpe seg selv for å kunne avansere i virksomheten. Vi som forskere ser derfor på vilje, 

kompetanse og synlighet som sammenhengende elementer i det kvinner skal utfordre de eksisterende 

barrierer som foreligger i virksomhetens toppsjikt.  

 

Imidlertid kommer det klart og tydelig frem i uttalelsen til Monica, at hun blir irritert når hun hører 

at man gjerne vil ansette kvinnelige ledere i bestyrelsen, men det er ikke riktig noen. Dette forstår vi 

som at kvinnene har en opplevelse av problemet ikke forklares av at kvinner ikke fremmer seg selv 

som en aktuell kandidat, men derimot at kvinnekjønnet undervurderes i henhold til det mannlige. Til 

tross for kvinnenes vilje og synlighet viser dette at det stadig eksisterer barrierer med opphav i den 

maskuline markøren tilhørende ledelsesposisjoner.  

 

Oppsummering 

I denne delen av analysen var formålet å besvare studiens første problemstilling: Hva kan kvinnelige 

toppledere med sine individuelle erfaringer fortelle oss om hvordan det er å være et 

underrepresentert kjønn og hvilke barrierer synliggjøres gjennom deres meningsskapelse? Dette har 

vi besvart ved å undersøke de kvinnelige topplederes opplevelse av sine respektive arbeidsmiljø; 

kvinnenes opplevelse av evner og kvalifikasjoner som er forbundet med toppledelse har blitt belyst; 
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således har kvinnenes forhandling av forhold som kan virke problematisk i en mannsdominert ledelse 

blitt analysert. På denne måten har vi utarbeide en dypere forståelse av hvordan disse forholdene kan 

fungerer som barrierer for kvinner i dagens arbeidsmarked.  

 

På grunnlag av funnene fra denne analysen, fastslår vi at kjønn utgjør en betydelig rolle i de 

kvinnelige topplederes meningsskapelse omkring deres avansemuligheter, ettersom funnene tilsier at 

de opplever ledelse som kjønnet. Dette fordi de kvinnelige topplederes fortellinger konstrueres og 

delvis baserer seg på samfunnets forventninger om mannlige kjønnede atferdstrekk i produksjonen 

av en sann og gjenkjennelig form av ledelse. Imidlertid fremgår det at kvinnenes meningsskapelse 

påvirkes av deres egne forventninger til ledelse, manglende selvtillit og vilje til å utnytte 

avansemuligheter, noe som følgende utgjør en barriere for avansering.  

 

I dette kapittelet fremstår forskjellen mellom de kvinnelige topplederes fortellinger som vekslende 

mellom, hvorvidt kvinner kan overvinne barrierer for avansering i form av kjønnets usikkerhet og 

manglende vilje til å gripe muligheter, eller i form av å overvinne de generaliserende tradisjonelle 

rolleforventninger og den maskuline markøren som tilskrives lederposisjonen. Det innebærer at 

denne analysen belyser ulike årsaker til problematikken knyttet til kvinner i ledelse, der det følgende 

ikke er mulig å identifisere én løsning på kvinnenes utfordringer.  

 

5.3 Sosialt fellesskap og relasjoner 

Analysen vil nå gå over til den andre kategorien som skal være med på å besvare studiens siste 

problemstilling. Den følgende kategorien vil bygge videre på den ovennevnte analysen sentrert rundt 

kvinners underrepresentasjon og barrierer, hvor vi følgende vil analysere hvordan de kvinnelige 

toppledere opplever at tilgangen til sosial kapital fra eksterne nettverksgrupper har påvirket deres 

avansemuligheter.  

 

Kvinnenes opplevelse av familiære relasjoner i oppveksten og nettverk  

Innledningsvis i samtalene med informantene ble det stilt spørsmål om hva som i første omgang 

motiverte dem til å velge en lederkarriere, og hvordan det hjalp dem på veien dit. Det som gikk igjen 

hos de fleste, var betydningen av familiære bånd og påvirkning i oppveksten: 
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“Min bror har helt klart avgjørende betydning for hvordan jeg er i dag. Han brukte mye tid 

sammen med meg, var tålmodig og lærte meg å programmere. Det har hatt en stor betydning.” 

(Monica) 

 

Monica er kun en av flere informanter som fortalte om hvordan hun, sammen med sin bror, har delt 

ambisjonen om en fremtidig lederkarriere. Hun forteller om en tålmodig bror som tok seg tid til å 

lære henne kunsten til å programmere, noe som i senere tid ble hennes lidenskap og fagområde. Mens 

Alice forteller om hvordan hun som en ung pike ble inspirert av sin manns akademiske bakgrunn, 

noe som følgende fikk henne til å endre sine ambisjoner: 

 

“Jeg møtte min datters far da jeg var 19 år. Han kom fra et veldig stabilt miljø med en 

akademikerfamilie og har virkelig vært en stor motivasjon for meg, noe som gjorde at jeg kom litt 

inn på en annen vei og begynte å bli litt mer ambisiøs.” (Alice) 

 

Fortellingene sammenfaller under tilhørighet til familiære bånd, der vi som forskere opplever at 

familiære relasjoner har vært støttende og inspirerende i henhold til kvinnenes ambisjoner. Slike 

relasjoner i form av familiære bånd kan ses i sammenheng med Kanters (1977) antagelse om at 

individ foretrekker å samhandle med individ som man kjenner godt og har tillit til. Funnene indikerer 

dermed at relasjoner fra tidlig alder har vært av stor betydning for kvinnenes ambisjoner om 

karriereavansement.  

 

Videre forteller kvinnene om opplevelsen av at dannelsen av nye nettverk og relasjoner, både har 

vært viktig og fordelaktig etter at de entret arbeidslivet. Gjennom samtalene fikk vi innblikk i hvordan 

informantene opplevde at dannelsen av sosiale nettverk er noe som vil være fordelaktig for begge 

parter, da det handler om å skape gjensidige og fordelaktige relasjoner: 

 

“Det med å ha et godt nettverk i form av å kunne ringe til noen og få hjelp, samt levere noe andre 

vei. Jeg har en håndfull med kvinner som er rett fantastisk som jeg kan bruke i sparrings øye med i 

forhold til karriere.” (Emma) 

 



70 
 

“Nettverk er for meg et sted hvor man kan diskutere ting i et forum, hvor man kan være helt åpen 

fordi det er et fortrolig forum der man kan diskutere, få innputt og bli klokere på seg selv og andre 

og de utfordringer som er omkring de rollene man er i.” (Lone) 

 

“For meg er nettverk det å ha noen mennesker man kan dele viten med, både uformelt eller formelt, 

men noen man kan spille på hvis man er i tvil og noen man kjenner godt. Man vet at man blir støttet 

og kan være åpen overfor, både privat og profesjonelt.” (Helene) 

 

Fortellingene indikerer at informantene deler opplevelsen av at nettverk innebærer tilgang til 

mennesker som man kan dele viten med og søke støtte fra. En slik formening forstår vi således som 

at når informantene snakker om nettverk, så referer de til det som en ressurs. Hvordan nettverk kan 

oppleves som en ressurs for kvinnene kan man forstå ved hjelp av sosial kapital, da det referer til de 

faktiske og potensielle fordelene som er tilgjengelig i det bestemte nettverket (Nahapiet & Ghoshal, 

1998). Informasjonen og kunnskapen som kvinnene tilegner seg gjennom sine nettverksrelasjoner vil 

derav være en form for sosial kapital. Funnene indikerer at de kvinnelige informantene opplever at 

nettverk gir tilgang til sosial kapital, som kvinnene anvender når de trenger oppbakking og støtte, 

således fungerer det som en ressurs som kan virke karrierefremmende.   

 

I disse fortellingene fremgår tillit, støtte og åpenhet som viktige elementer for kvinnene og 

forutsetninger for dannelsen av sosial kapital. Funnene indikerer at i desto større grad disse elementer 

er til stede, desto lettere finner kvinnene det i å kontakte sine sosiale relasjoner for støtte og hjelp. 

Imidlertid kan den sosiale kapitalen man får gjennom venner og familie oppleves som noe ressurssvak 

i forhold til den faktiske påvirkningskraften den har på kvinnenes avansemuligheter i virksomheten. 

Nødvendigheten ved å skille mellom private og profesjonelle nettverk forklarer en av informantene 

ved å si: 

 

“Det er private nettverk, også er det forretningsmessig nettverk. Det er nettverk på arbeidsplassen 

som man skal ha for å ha i sitt arbeid. Også kan man også velge å investere tid i å ha noe ekstra 

nettverk profesjonelt.(...) Fordi det er masse ting på arbeidsplassen jeg ikke kan snakke om og dele 

fordi det er fortrolig. Her kan jeg diskutere noe problematikk eller noen ting som jeg ikke kunne 

dele på min arbeidsplass. Og som jeg heller ikke ønsker å dele privat fordi det er fortrolig og ikke 

skal komme ut.” (Alice) 
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Fortellingen til Alice belyser hennes opplevelse av at man finner ulik støtte fra de to grupperingene, 

der hun anser det som nødvendig å ha et forretningsmessig nettverk, fordi det er masse ting på 

arbeidsplassen jeg ikke kan snakke om og dele fordi det er fortrolig. Flere av informantene 

anerkjenner viktigheten ved å danne relasjoner i mer ressurssterke miljøer:  

 

“Det er helt sikkert. Kvinner har kanskje mer behov for det enn menn. Fordi kvinner ikke er så gode 

til å nettverke som menn. Vi kvinner syns ofte at det sløser tid eller at vi skal bruke det på vårt 

arbeid. Eller på noen andre forskjellige ting. Og det tror jeg faktisk er en viktig læring, at man skal 

bruke tid på sitt nettverk hvis man gjerne vil videre.” (Lone) 

 

I Lones fortelling ytrer hun formeningen om at kvinner gjerne har et større behov for å utnytte sitt 

nettverk, basert på opplevelsen av at kvinner ikke er like gode til å nettverke som menn. En slik 

formening forstår vi ved at det kvinnelige kjønn har et mindre strategisk fokus, når det kommer til 

kjønnets etablering av sosiale relasjoner i motsetning til det mannlige kjønn (Elsesser, 2019). Videre 

understøttes hennes formening om at man skal bruke tid på sitt nettverk av utsagnet som tilsier at 

hvem man har en relasjon til påvirker hva man har kunnskap om (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Dette 

gir en indikasjon på at kvinners tilgang til profesjonelle nettverk påvirker deres avansemuligheter og 

at dette er noe kvinner må vektlegge. Det å etablere og opprettholde nettverk, og sosiale relasjoner, 

blir derfor beskrevet av de kvinnelige informantene som både fordelaktig og viktig.  

 

Kvinnenes opplevelse av viktige elementer i sosiale relasjoner 

I forhold til hvem kvinnene velger å rådføre seg med forteller kvinnene om flere forutsetninger for 

etablering av gode sosiale relasjoner, som det ses i denne fortellingen:   

 

“Det krever at det er et åpent og ærlig miljø for at man gjør seg sårbar og deler ting. Fordi vil man 

kun dele de gode ting så har det jo ingen verdi, man er nødt til å dele de tingene som også er 

vanskelig og som man ikke gjør godt. Fordi man trenger hjelp til å gjøre det bedre. Det må være et 

trygt miljø. Det er veldig viktig for meg.” (Alice) 

 

I denne fortellingen forstår vi åpenhet og ærlighet som forutsetninger for sårbarhet og 

kunnskapsdeling. Dersom det ikke er etablert gode og trygge omgivelser vil man følgende ikke være 

sårbar eller dele sine problemer, noe som svekker kunnskapsdeling. For dersom man ikke ønsker å 
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legge frem sine problemer, vil det også være vanskeligere å få hjelp til å løse dem. Tillit er en 

forutsetning for dannelsen av gode relasjoner og det viktigste elementet for å sikre kunnskapsdeling 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Dette gir igjen en indikasjon på at tillit regnes som essensielt i hvilket 

som helst nettverk som sikter mot å etablere gode arenaer for kunnskapsdeling.  

 

Dette er en forståelse som likeledes gjenkjennes i informantenes fortellinger, hvor man opplever 

initiativtaking i tilfeller hvor det er etablert tillit mellom medlemmene: 

 

“Jeg synes det er et fortrolig forum der man respekterer hverandre. Jeg følte alle deltok, det var 

ikke kun noen som kom med noe til bordet, jeg syns alle kom med gode ting og det er viktig. Det 

skaper en balanse i mellom medlemmene.” (Alice) 

 

Alice forteller at det skapes en balanse mellom medlemmene i det alle kommer med noe til bordet 

under nettverksmøtene i EGN Danmark. Dette tyder på at det foregår gjensidig kunnskapsdeling i 

nettverket, der man deler kunnskap og erfaring med hverandre for å gjøre hverandre enda bedre. Det 

forstår vi som at etableringen av tillit har en sterk sammenheng med kvinnens forventning til de andre 

medlemmene. I det kvinnenes forventning om at alle skal bidra i kunnskapsdelingsprosessen 

oppfylles, bygges et tillitsforhold som baserer seg på forventningen om at man tjener på deltakelsen 

i det eksterne nettverket.  

 

En av de andre informantene forteller videre hvordan tilgangen til eksterne nettverk kan virke 

beroligende og støttende i situasjoner hvor man opplever at man sitter med problemer fra 

virksomheten alene: 

 

“Man får satt ting i perspektiv for noen ganger kan man se seg blind på noen ting i sin egen 

organisasjon. Det å høre andres input eller andres utfordringer, så får man vite at man ikke sitter 

alene med utfordringer, men at alle andre også gjør det. Da kan man tenke at det kanskje ikke er 

meg som gjør noe feil.” (Helene) 

 

I fortellingen til Helene forteller hun hvordan deltakelse i det eksterne nettverket i EGN Danmark har 

gitt henne muligheten til å sette ting i perspektiv, ettersom man kan se seg blind på noen ting i sin 

egen organisasjon. Dette forstår vi som at kvinnene opplever at de får tilgang til ny kunnskap som de 
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ellers ikke hadde fått tilgang til i sine respektive virksomheter, der denne kunnskapen kan virke 

fremmende for deres prestasjoner på arbeidsplassen.  

 

Videre forstår vi Helenes uttalelse om at man får vite at man ikke sitter alene med utfordringer og da 

kan man tenke at det kanskje ikke er meg som gjør noe feil, som en illustrasjon på at kvinnene opplever 

å sitte med problemer på arbeidsplassen alene, noe som følgende skaper en usikkerhet og redsel for 

å gjøre noe feil. En slik usikkerhet opplever vi som en typisk barriere som nevnes av flere av de 

kvinnelige informantene. Denne usikkerheten kan forklares ved det Kanter (1977) beskriver som et 

token, der de kvinnelige topplederne blir mer synlig i kontrast til den mannlige inngruppen på 

arbeidsplassen. For i det kvinnene fungerer som et token, grunnet sin underrepresentasjon, blir de lagt 

mer merke til av majoritetsgruppen ved å være noe inngruppen ikke er (Tajfel, 2010). Følgende vil 

majoritetsgruppen bli mer bevisst på kvinnenes presentasjoner i henhold til kvinnenes handlinger og 

vurderinger, noe vi som forskere opplever kan skape usikkerhet hos de kvinnelige topplederne. 

Dersom de kvinnelige topplederne ønsker å tilegne seg lik mengde respekt og tillit er de derav nødt 

til å tilfredsstille gruppens forventninger, noe som følgende kan skape et høyere prestasjonspress hos 

de kvinnelige topplederne (Kanter, 1977). Imidlertid indikerer funnet på at kvinnene selv er bevisst 

rundt det prestasjonspresset som følger med deres biologiske kjønn, grunnet den maskuline markøren 

som tilskrives toppledelsesposisjonen, noe som følgende gjør kvinnene usikre på egne prestasjoner 

og posisjonen som kvinnelige toppleder. 

 

Dernest kan uttalelsen til Helene om at man får vite at man ikke sitter alene med utfordringer forstås 

som at de kvinnelige toppledere mottar en form for psykososial støtte gjennom deltakelse i sine 

nettverk i EGN Danmark (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Således kan den støtten og oppbakkingen fra 

nettverket redusere det som vi forstår som kvinnenes usikkerhet omkring deres topplederposisjon, i 

form av at man muligens gjør noe feil. Videre opplever vi at i det kvinnene hører at andre i nettverket 

sitter med samme type utfordringer kan det følgende bidra til å styrke kvinnenes selvsikkerhet og 

trygghet omkring deres posisjon som token i virksomheten, således som deres posisjon som 

toppleder. På denne måten vil det prestasjonspresset som skapes gjennom den ekstra synligheten 

minimeres, ettersom kvinnene gjennom sine nettverk både får bekreftelse og opplever at andre kan 

identifisere seg til problematikken. Dette funnet indikerer at kvinnenes opplever å motta støtte, 

oppbakking og ny kunnskap fra sine eksterne nettverk i EGN Danmark, noe som følgende kan 

redusere kvinnens usikkerhet rundt sine handlinger og posisjon som toppleder. 
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Imidlertid er det flere av informantene som forteller om hvordan man tjener på deltakelse i eksterne 

nettverksgrupper. Dette forklarer en av informantene ved å beskrive en situasjon, hvor nettverket 

rådførte en av de kvinnelige medlemmene i gruppen:  

 

“Hennes mannlige kolleger ringte henne opp når hun var på ferie og ba henne om å utføre 

arbeidsoppgaver, når de selv var på arbeid. Hun fikk en hel del masse sparring i forhold til hva hun 

skulle være obs på og hva hun skulle bli bedre til – hun fikk virkelig mye ut av det. Det er riktig godt 

og det er kvinner som hjelper kvinner.” (Emma) 

 

I fortellingen til Emma beskriver hun hvordan kvinnen mottok mange tips i forhold til hvordan hun 

skulle håndtere at hennes mannlige kollegaer ringte henne og forventet at hun skulle utføre 

arbeidsoppgaver, mens hun var på ferie. Dette kan igjen ses i sammenheng med det Kanter (1977) 

beskriver som de stereotypiske forventinger tilhørende tokens atferd og karakteristika. Det at de 

mannlige kollegaene ringer og forventer at den vedkommende kvinnen skal utføre arbeidsoppgaver i 

mens hun er på ferie, forstår vi som at det mannlige kjønn utnytter sin hegemoniske maskulinitet ved 

å tilskrive det kvinnelige kjønnet begrensede roller og dermed en underordet posisjon (ibid). Således 

forstår vi det som at de mannlige kollegaer utnytter den makten som naturlig tilskrives det mannlige 

kjønn gjennom den patriarkalske samfunnsordenen (Connell, 1987). Følgende understøtter dette den 

tidligere antagelsen om at kvinner er nødt til å jobbe ekstra hardt i forsøket på å tilegne seg respekt 

hos den mannlige inngruppen.   

 

Videre forteller Emma at kvinnen fikk en hel del masse sparring i forhold til hva hun skulle være obs 

på, noe vi forstår som at flere av medlemmene relaterer seg til kvinnens problematikk og har erfaring 

med å håndtere lignende utfordringer. På denne måten identifiserer de seg med hverandre, noe som 

følgende styrker deres motivasjon til å dele kunnskap i sine eksterne nettverk (Nahapiet & Ghoshal, 

1998). Dette opplever vi som at kvinnene har fått tilgang til psykososial støtte gjennom tilhørigheten 

i nettverksgruppen i EGN Danmark. Således virker det som at de har skapt et trygt miljø, der 

nettverksmedlemmene våger å dele personlige problemer og følgende hjelper kvinner, kvinner.   

 

Kvinnenes opplevelse av stabilitet og fordelaktig relasjoner i nettverk 

I samtale med informantene oppgir flere at det er viktig å opprettholde og bevare sine personlige 

nettverk, der noen løser dette gjennom uformelle møter på cafe eller via enkle telefonsamtaler: 
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“Jeg har noen uformelle nettverk, da noen venner som jeg snakker arbeid med. Men også noen jeg 

møtes med til kaffemøter i løpet av arbeidstiden, men også noen som jeg møter bare en til en og 

diskuterer noen faglige utfordringer. Også i forhold til dette med kaffemøter holder vi kontakt til 

forskjellige mennesker. Det er viktig at man sørger for å vedlikeholde sitt nettverk.” (Helene) 

 

Helene forteller at hun drøfter arbeidsrelatert tematikk med enkelte venner og at hun anser det som 

viktig å opprettholde kontakten til slike nettverk. Dette viser at både tilgangen til interne og eksterne 

sosiale relasjoner oppleves som hensiktsmessig for kvinnene, der opprettholdelse av relasjoner sørger 

for at nettverksforbindelsen forblir stabil.  

 

Spesielt en av informantene forteller om fordelen og verdien som ligger i det å ha stabile eksterne 

nettverk. Dette forklarer hun ved at medlemmene i nettverket har etablert og utviklet gode relasjoner 

over en lengre periode, der medlemmene følgende har kjennskap til og kunnskapen som trengs til å 

hurtig kunne sette seg inn i hverandres problemstillinger: 

 

“Nå har jeg vært med i EGN i så mange år, så vi er en del som kjenner hverandre veldig godt. 

Dermed kjenner de også meg og vet hvordan jeg reagerer hvis jeg deler noen dilemmaer eller 

problemer. De kjenner min historie og kan støtte hverandre i, dersom man blir i tvil om man skal si 

noe eller ikke. På denne måten kan de på en god måte utfordre meg samtidig som jeg vet at de tar 

vare på meg. Så på en god måte får de komme tett på meg - det ville jeg ikke kunne gjort med mine 

kollegaer, for da ville jeg hatt en mer profesjonell distanse.” (Helene) 

 

Helene forteller at medlemmene kjenner til hennes reaksjon og historie, noe som følgende gjør det 

enklere for dem å utfordre henne, samtidig som hun opplever å bli tatt vare på. Hun påpeker også at 

hun ikke er nødt til å opprettholde en profesjonell distanse når hun deltar i det eksterne nettverket i 

EGN Danmark. Dette forstår vi som at kvinnene har manglende sosiale relasjoner og 

sparringspartnere på arbeidsplassen, på grunnlag av at deres hierarkiske posisjon fungerer som et 

hinder for intern sparring. Dette fordi de kvinnelige lederne ikke har mulighet til å diskutere fortrolig 

informasjon med kollegaer av lavere hierarkisk nivå, noe som således fremmer behovet for eksterne 

nettverk. Funnet indikerer dermed at stabilitet i nettverket er hensiktsmessig, samt at eksterne 

relasjoner eliminerer en av de opplevde barrierene knyttet til kvinnenes hierarkiske posisjon. 
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En av de andre informantene utdyper videre en annen årsak til hvorfor det oppleves som nødvendig 

å ha tilgang til eksterne relasjoner ved å si: 

 

“Vi har eksistert siden 1953 og det er mange, fordi det er sånt fett sted å være. Så det er mange som 

har vært her i mange år og det kan være litt vanskelig det her, med at de ikke er så gode til å lære 

noe nytt på kort tid (...) Det er en utfordring, fordi det er også mange som har vært her lenge.” 

(Monica) 

 

I fortellingen til Monica forteller hun om god trivsel på arbeidsplassen, noe som resulterer i lite 

utskiftning av virksomhetens medlemmer. En konsekvens av dette er at den interne 

kunnskapsdelingen til dels kan oppleves som stagnerende. Vi opplever i Monicas uttalelse at intern 

sparring lett kan sentreres rundt gamle tankemønstre og rutiner, noe som følgende fremmer behovet 

for nye tankemønstre og input. En av de andre informantene forteller om det samme behovet ved å si 

at et nettverk gjerne har en bestemt levetid: 

 

“Men jeg tror kanskje også at grupper har en levetid. Jeg tror 3 år holder også må man skifte. 

Eller så blir det for mye familie og for tette relasjoner igjen. Man må utfordres på andre måter.” 

(Lone) 

 

Lones uttalelse om at nettverk har en levetid på 3 år tolker vi ikke som at hun ønsker hyppige 

endringer, men heller som at hun understreker viktigheten av at man foretar endringer over en lengre 

periode. Således anser vi hennes utsagn om at man må utfordres på andre måter som viktig for å 

sikre tilgang til nye tankemønstre og perspektiver. Videre kan fortellingen til Lone tolkes som sentralt 

i forståelsen av nettverk, da vi forstår hennes opplevelse av at langvarige bånd kan ende i familiære 

bånd. Dette funnet understøtter den tidligere antagelsen om at kvinnene anser de profesjonelle 

relasjoner som mer ressurssterke enn de familiære. Imidlertid forstås fortellingen til Lone som at 

kvinnene må være oppmerksomme på at for langvarige bånd kan fremme en mer familiær enn 

profesjonell relasjon, som følgende resulterer i mindre karrieremessig støtte.  

 

Videre forteller flere om opplevelsen av at eksterne nettverk medbringer muligheten til å ytterligere 

utvide sine sosiale relasjoner, der dette kan resultere i gode avansemuligheter. Utvidelsen av kvinners 

nettverk oppleves som viktig, ettersom kvinnene deler oppfatningen av at mange lederposisjoner 
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rekrutteres gjennom individers personlige sosiale relasjoner, noe som ikke alltid er like gunstig for 

kvinner. Denne opplevelsen beskriver Lone videre ved å si:  

 

“(...) bestyrelsesposter blir gjerne delt ut på golfbaner og alle mulig andre steder. Og kvinner er 

ikke riktig gode til å være på disse stedene. Menn er flinkere til å få disse poster. Det er noe vi som 

kvinner skal arbeide med.” (Lone) 

 

I denne fortellingen påpeker Lone at kvinner skal arbeide med å etablere det vi forstår som 

ressurssterke sosiale relasjoner og nettverk. I likhet med Lones tidligere utsagn hevder hun på nytt at 

menn er flinkere til å nettverke enn kvinner. Videre oppgis golfbanen som et sted der bestyrelsesposter 

blir delt ut. Benevnelsene av golfbanen og bestyrelsesposter forstår vi som realitetens og Lones 

forståelse av gutteklubben grei. Dette kan ses i sammenheng med homososial reproduksjon- og 

kapital prinsippet, hvor individ med like karakteristika lettere tiltrekkes hverandre (Kanter, 1977; 

Kadushin, 2012). Dette forklarer Lone videre ved å si: 

 

“Jeg tror faktisk at vi blir ekskludert i noe grad på disse ting. Det er ikke fordi jeg tror at hvis jeg 

begynner å gå på golfbanen så vil jeg få adgang til det, fordi det vil jeg stadig ikke. Det er fordi jeg 

ikke er i den kretsen som posisjonene blir utdelt. Og det er det vi som kvinner må begynne å 

utfordre, fordi det er en måte å dele ut poster på.” (Lone) 

 

I fortellingen til Lone forteller hun om følelsen av at hun stadig ikke hadde fått tilgang til det mannlige 

nettverket, dersom hun hadde gått inn for det og følgende opplever hun å bli noe ekskludert. Til tross 

for dette, understreker hun at kvinner er nødt til å utfordre tilgangen til slike kretser. Lones opplevelse 

kan ses i sammenheng med barrieren marginalisering som henviser til at kvinner ekskluderes fra 

viktig nettverk og følgende møter utfordringer med å etablere sosial kapital (Kadushin, 2012; 

McDonald, 2011). Funnet indikerer at mangelen på kvinnelige ledere kan forklares av kvinnenes 

fravær i mektige nettverk og relasjoner, noe som følgende gjør det problematisk for kvinner å huke 

tak i topplederstillinger. 
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Kvinnenes virkelighetsoppfatninger og kognitive skjemaer i nettverk 

Som nevnt tidligere, påpeker resultatet fra empirien at kvinnene utmerket er klar over verdien som 

ligger i nettverksbygging og gode relasjoner. Likeledes er flere oppmerksomme på ulikhetene som 

kan forekomme i henholdsvis kvinnelig og mannlige nettverk: 

 

“Jeg har tidligere vært medlem av et annet nettverk, der jeg i ett, var den eneste kvinnen, og 

mennene var opptatt av å vise hvor viktige de var, der de ikke ville vise at de hadde noen 

problemer. Derfor meldte jeg meg ut. Det gadd jeg ikke og jeg fikk ikke bruk for det.” (Helene) 

 

I fortellingen til Helene forteller hun om et nettverk bestående av menn som ikke evner å vise tegn til 

svakhet og diskutere problematikk. Vi opplever dette som forhandling og betydning av kjønn, hvor 

de mannlige lederne hevder seg over de kvinnelige ved å skryte av sine prestasjoner og dermed 

fremstiller seg som det overlegne kjønnet i nettverket. Det at Helene ikke opplevde det som brukbart 

å være med i nettverket indikerer at nettverket ikke levde opp til hennes forventninger, der hun 

følgende meldte seg ut. Dette understøtter det tidligere funnet som tilsier at forventning og tillit er 

nært beslektede elementer, og essensielt i etableringen av sosial kapital.  

 

Tilfeller av kvinnenes stereotypiske forventninger tilhørende begge kjønn er heller ikke ukjent 

tematikk hos flere av de andre informantene, der Alice forteller:  

 

“(...) hvis jeg snakker med min kvinnelige kollega som er min HR sjef så snakker vi noen ganger om 

noen kvinneting. Ting jeg aldri ville snakket med menn om fordi det ville de syns vært merkelig. På 

den måten er det jo litt forskjellig mellom kvinner og menn.” (Alice) 

 

I fortellingen til Alice forteller hun at hun gjerne snakker med sin kvinnelige kollega om kvinneting, 

der hun fortsetter med å si at dette er tematikk jeg aldri ville snakket med menn om fordi det ville de 

syns vært merkelig. Vi som forskere opplever at denne fortellingen belyser kvinnenes stereotypiske 

kognitive skjema som tilskriver det som naturlig å bygge en relasjon til det kvinnelige kjønn i tilfeller 

hvor man har behov for å snakke om kvinneting, eller det vi forstår som problematikk som 

karakteriseres av personlige forhold som eksempelvis usikkerhet og familie, hvor det kognitive 

skjemaet følgende karakteriserer det som merkelig å diskutere samme tematikk med det mannlige 
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kjønn. Alices og Helenes utsagn beskriver godt hva flere av informantene beskriver som typisk 

karakteristika ved det mannlige og kvinnelige kjønn.  

 

Videre i Helenes utsagn forteller hun om opplevelsen av at mennene var opptatt av å vise hvor viktige 

de var, noe vi forstår som at det mannlige kjønn ikke evner å fremstå sårbare i interaksjon med det 

kvinnelige kjønn. Dette kan igjen ses i likhet med Alices opplevelse om at det er visse ting man ikke 

kan snakke med det mannlige kjønn om, der det virker som at kvinnene deler en opplevelse av at det 

mannlige kjønn ikke ønsker å fremstå som sårbare. Dersom de kvinnelige topplederne deler slike 

stereotypiske kognitive skjemaer kan det fungere som en barriere i kvinnenes etablering av sosial 

kapital. For i det kvinnene verken forventer gevinst av å interagere med menn eller diskutere 

personlige problematikk med det mannlige kjønn, vil det følgende heller ikke eksistere et tillitsforhold 

mellom kjønnene. Gjennom en opprettholdelse av en slik tendens, hvor de kvinnelige toppledere ikke 

forventer gevinst av deltakelse i mannlige nettverk og de mannlige lederne stadig er mer frempå i 

fremstillingen av sine prestasjoner, er det lite som tilsier at den patriarkalsk samfunnsordenen 

utfordres. Dette funnet indikerer at kvinners stereotypiske kognitive skjemaer tilhørende det mannlige 

kjønn kan fungere som en barriere for kvinnens avansemuligheter. 

 

Imidlertid er det ikke alle informantene som tilskriver de stereotypiske forventninger til det mannlige 

kjønn i en negativ forstand, der en informant forteller om viktigheten av å ha gode relasjoner til både 

kjønn:  

 

“Jeg tror begge deler kan være godt fordi man har en annen connection med kvinner enn menn. Og 

kanskje noen utfordringer som vi kan kjenne oss igjen i alle sammen. Men hvis man nettverker med 

menn så får man også adgang til noe mer, fordi de i forveien, historisk, har hatt det lettere for å få 

disse bestyrelsespostene.” (Monica) 

 

I fortellingen hevder Monica at man har en annen connection med kvinner enn menn. Dette forstår vi 

som at den kvinnelige gruppen fungerer som en inngruppe, hvor alle identifiserer seg med hverandre, 

der det følgende oppstår en annen type relasjon enn til menn. Dette kan ses i likhet med det tidligere 

funnet som tilsier at identifikasjon styrker dannelsen av sosiale relasjoner. Således forstår vi 

benevnelsen om at man får adgang til noe mer ved å nettverke med menn, som at forskjellene mellom 

kjønnene erkjennes og det kvinnelige betones. Den eksisterende kjønnsulikheten skyldes 
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nedvurderingen av kvinner og deres tilhørende attributter, fordi ledelse er preget av maskulint 

hegemoni (Connell, 2005). Monicas siste utsagn som sier at menn historisk, har hatt det lettere for å 

få disse bestyrelsespostene, tolker vi som kvinnenes opplevelse av den patriarkalsk samfunnsordenen. 

Dette indikerer at kvinnene opplever det som viktig å etablere nettverk og relasjoner til begge 

kjønn. Likeledes som at de fremstår bevisst omkring menns naturlige tilskrivelse som makthaver. 

 

Imidlertid forståes kvinnenes kognitive skjemaer tilhørende de stereotypiske forventninger til de ulike 

kjønn som tvetydige underveis i samtalene. Dette baserer vi på opplevelsen av at kvinnene også har 

stereotypiske forventninger til det kvinnelige kjønn som ikke ganger etablering av nettverksrelasjoner 

til kvinner, men heller menn. Dette belyses gjennom fortellingen til en av informantene som 

forklarer:  

 

“Det er mye snakk i kvinnegruppen og det er ikke så mye snakk i min gruppe, der det er en overvekt 

av menn. De er direktører og veldig to the point – de ønsker ikke snakke bare for å snakke.” 

(Emma) 

 

Emmas uttalelse om at det er mye snakk i den rene kvinnegruppen gir en indikasjon på at de 

kvinnelige nettverksgrupper karakteriseres av en annen type relasjoner enn de blandede 

nettverksgrupper. Således forstår vi fortellingen som en illustrasjon av individers stereotypiske 

antagelser tilhørende de ulike kjønn. Emma fortsetter med å si at de (menn) ønsker ikke snakke bare 

for å snakke, noe som vi forstår som at kvinnenes behov for å snakke ikke tilskrives en positiv 

forstand, der det virker som at Emma har en opplevelse av at menn er mer direkte og derav utgjør en 

mer verdifull nettverksrelasjon. Funnet indikerer at kvinnenes stereotypiske forventninger til det 

kvinnelige kjønn kan utgjøre en barriere for deres tilgang til sosial kapital og avansemuligheter. 

 

Vi som forskere forstår kvinnenes opplevelser som at kvinnene til tider oppgir at det foreligger skjeve 

forhold i arbeidsmarkedet og tilstedeværelse av diskriminering, mens de på andre tidspunkt hevder 

at det ikke eksisterer noen ulikheter mellom kjønnene. Dette er en interessant tolkning som vi forstår 

som at de verken ønsker å akseptere eller bekrefte kvinners minoritet eller forhold som er partisk mot 

menn. På denne måten opplever vi at kvinnene til tider benytter seg av et kognitivt skjema, der kvinner 

og menn er likestilt, kapable til å utføre samme type oppgaver og derav kan ha den samme hierarkiske 
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posisjonen. Et slikt skjema belyses av en av informantene i det hun ble spurt om hvordan kvinner kan 

dra nytte av et eksternt nettverk:  

 

“Like så godt som menn. Jeg tror ikke det er bedre for kvinner enn det er for menn. Er det en god 

gruppe kan man få en god utnytte av det. Jeg har ikke lyst til å være i en ren kvinne gruppe fordi 

menn kommer med mer ting på bordet og jeg syns det er godt at man får ting fra forskjellige 

vinkler.” (Alice) 

 

Uttalelsen til Alice viser ikke kun at hun opplever at både kjønn kan dra like stor nytte av tilgangen 

til ekstern sosial kapital, men den belyser også hennes stereotypiske kognitive skjemaer tilhørende 

kvinner og menn. Vi tolker hennes utsagn om at menn kommer med mer ting på bordet, som at hun 

opplever at menn både besitter en annen type kunnskap og en mer verdifull kunnskap enn den kvinner 

alene har tilgang til. Dette kan forstås som at den manglende kunnskapen omkring hvordan man 

agerer i en mannsdominert forretningsverden gjør kvinner usikre på egen rolle som toppleder. 

Kjønnsulikheten i toppledelsen skyldes forhold som utelukker kvinner fra ledelse, der det mannlige 

kjønn tilskrives rollen som makthaver og det kvinnelige kjønn som avvikende (Connell, 2005). Vi 

tolker på denne måten at kvinnene har en opplevelse av at menn følgende har mer erfaring og dersom 

de ønsker å lede, er de nødt til å lære av menn. Dette illustrerer imidlertid kvinnenes tvetydighet rundt 

verdien av etablering av sosial kapital med det mannlige kjønn, sett i forhold til informantenes 

tidligere uttalelser. Funnet indikerer at kvinnene har behov for mannlig support for å bedre sine 

avansemuligheter og at dette er noe de får tilgang til gjennom sitt eksterne nettverk. 

 

Forbilder og forkjempere i kvinnenes fortellinger  

Under intervjuene kom det tydelig frem at det å ha en kvinnelig mentor og ha muligheten til å sparre 

med andre ledere fra samme hierarkiske nivå var av årsakene til at informantene ønsket å være 

medlem av en ekstern nettverksgruppe.  

 

Gjennom samtalene fikk vi innblikk i hvordan informantene har blitt tildelt ansvar og utfordringer, 

samt tillit og støtte av sine ledere. De kvinnelige topplederne forteller at disse fungerte som gode 

støttespillere og rollemodeller, der flere forteller om forventninger om å ta over ledende stillinger i 

virksomheten:  
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“Jeg har alltid vært veldig sjenert. Har hatt det virkelig vanskelig å snakke med folk, og var virkelig 

glad i å sitte å programmere alene, men så sa min sjef til meg i min forrige jobb – jeg hadde en 

veldig god kvinnelig sjef, og hun fortalte meg at mange så på meg og hva jeg gjorde. Så hun lurte 

på om jeg hadde lyst til å bli teamleder.” (Monica) 

 

“Pia var med på å ansette meg i sin tid, så først var hun min sjef og deretter ble vi kollegaer når jeg 

ble direktør.” (Emma) 

 

I fortellingen til Monica forstår vi det som at hun ikke hadde noen bestemte planer om å bli leder, 

men at hennes sjef hadde andre planer for henne. Denne forståelsen baserer vi på hennes uttalelse om 

hun (sjefen) lurte på om jeg hadde lyst til å bli teamleder, noe som tilsier at Monica ikke etterspurte 

stillingen selv, men ble oppfordret til å ta den. I Emmas fortelling opplever vi at verdien som ligger i 

kvinnenes tilgang til sosial kapital illustreres ved at Emma forteller at hennes tidligere leder var med 

på å ansette henne til direktørstillingen. Således forstås det som at kvinnenes tidligere lederes 

vurderinger har vært utslagsgivende for kvinnenes karriereforløp. Til tross for at vi forstår det som at 

kvinnene i utgangspunktet ikke selv tok initiativ til å avansere, opplever vi ikke dette som 

ensbetydende med at kvinnene ikke har lyst eller ambisjoner om å avansere. Dette er ikke noe vi som 

forskere spurte direkte mot under samtalene, men tematikk som ble tatt opp av informantene selv. 

Dette funnet belyser viktigheten av at man oppfordrer andre til å benytte seg av de avansemuligheter 

som oppstår og opptrer støttende underveis i forløpet.  

 

Et aspekt som flere av de kvinnelige topplederne beskriver som en pådriver, enten når det gjelder å 

overvinne egen usikkerhet eller overkomme barrierer for å avansere, er dermed ved hjelp av 

kvinnelige mentorer og forbilder. Dernest påpeker flere av informantene viktigheten av å fungere 

som mentorer og bruke egen posisjon som ledere til å motivere andre opp og frem. Dette forklarer to 

av informantene ved å si:  

 

“Jeg er mentor for noen forskjellige, og det er også råd jeg gir med, at man skal sørge for at man 

trives og er glade og engasjert i arbeidet man gjør og ikke fokusere på det man skal gjøre neste 

gang. Det er viktig for meg.” (Alice) 
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“Jeg føler også at jeg har plikt til å være med i et eksternt nettverk, siden jeg gjør det jeg gjør, og 

hvis jeg bare kan inspirere en til å gjøre det samme som meg så ville det vært fett.” (Monica) 

 

Monicas uttalelse om at hun har en plikt til å være med i eksternt nettverk, forstår vi som at hun 

opplever egen tilgang til eksterne nettverk som verdifullt i henhold til å inspirere andre til å gjøre det 

samme som henne selv. I Alices fortelling kommer det også frem at det er viktig for henne å veilede 

og gjøre andre bevisst på viktigheten av å trives i arbeidet. Dette funnet indikerer at kvinnene opplever 

det som viktig å fungere som mentor for andre kvinnelige ledere.  

 

Det må imidlertid påpekes at ikke alle informantene forteller om mentorer og forbilder som kun er 

knyttet til det kvinnelige kjønn. Monica forklarer at oppbakking fra begge kjønn verdsettes og således 

er viktig:  

 

“Jeg har bare noen ganger tenkt at mentor og mentee ordninger er en riktig god ide. Jeg har selv 

hatt en kvinne som mentee og jeg har også en mann som mentor og det er noe som kanskje kan 

rykke kvinner frem hvis man gjør noe med det. Også i forhold til tilbud til hva kvinner kan gjøre i 

denne verden.” (Monica) 

 

I uttalelsen til Monica forstår vi setningen tilbud til hva kvinner kan gjøre i verden, som kvinnenes 

opplevelse av viktigheten av mentorer som gjør kvinner oppmerksom på og oppmuntrer dem til å 

gripe avansemuligheter i virksomheten. Dette er kreditt som hun spesielt tilskriver til nettverkslederen 

i det ene nettverket hun er medlem av: 

 

“Det var fordi jeg så “Pia” (nettverksleder) startet den nettverksgruppen, og hun syns jeg er en 

inspirasjon omkring kvinner i ledelse. Jeg syns hun brant så veldig gjennom, en som henne vil jeg 

være. Så tenker jeg litt at en som henne kan jeg lære noe av og assa hvis vi er masse kvinner som 

står sammen, vi snakker litt om at vi skal skrive noe i avisen eller noe, og prøve å gå litt ut og være 

inspirerende for andre for å gå i ledelse. Så det var egentlig primært på grunn av henne, og de 

andre som er i gruppen er jo også toppledere, så ofte tenker jeg “I am not supposed to be here”.” 

(Monica) 
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I fortellingen til Monica beskriver hun Pia som en kvinne som skiller seg ut fra mengden, én som tørr 

å stå frem og som brant så veldig gjennom. Det at Monica oppfatter Pia som annerledes kan ses i 

sammenheng med kvinnenes og samfunnets forventning til kjønn. Slike forventninger, 

stereotypifisering og token forsterker skillet mellom kvinnelige og mannlige toppledere, der kvinner 

sosialiseres inn i et tankemønster som definerer dem som mindreverdige (Kanter, 1977). For kvinner 

likestilles gjerne med sårbarhet og passivitet, hvor vi forstår kvinnenes opplevelse av Pia som at hun 

ikke underlegger seg den hegemoniske maskulinitet. Dette fordi vi tolker det som at Pia anvender et 

annet kognitivt skjema og kraften som ligger i det sosiale kjønn, der hun gjør opprør mot den 

begrensende kvinneligheten som hører til det biologiske kjønn. På denne måten står hun frem som et 

godt eksempel for de andre kvinnelige topplederne og følgende oppleves som en inspirator.  

 

Denne inspirasjonen virker til å være det som trekker flere av informantene til den bestemte 

nettverksgruppen. Vi forstår det som at informantene opplever denne sosiale relasjonen som 

fordelaktig, ettersom individets tilgang til sosial kapital kan oppleves som identitetsforsterkende 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Forhandling av den enkeltes identitet kan dermed konstrueres gjennom 

en samhandlingsprosess med de andre kvinnelige topplederne, der en endring av kvinnens oppfattelse 

av seg selv følgende vil endre individets meningsskapelse (Weick, 1995). Dette forstås som at 

sosialiseringen med de andre kvinnelige lederne styrker kvinnenes tro på at man kan bevege seg 

utenfor det typiske feminine. Følgende skaper kvinnene mening rundt sin identitet som toppleder 

overfor en identitet tilhørende det underordnede kjønn, ved at kvinnene anvender kraften som ligger 

i det sosiale kjønn og utfordrer den mannlige hegemoni som tilskrives topplederposisjonen.  

 

Et annet interessant aspekt ved fortellingen til Monica er at vi opplever at hun, til tross for sin 

topplederstilling, stadig ikke ønsker å “flagre med fjærene” fremfor de andre lederne i nettverket. 

Dette er en oppfatning vi som forskere sitter igjen med etter å ha tolket setningen I am not supposed 

to be here, der det virker som at hun undervurderer egne evner i sammenligning med de andre lederne. 

Dette støtter også opp under den tidligere antagelsen om det kvinnelige kjønnets usikkerhet. 
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Videre forteller en av informantene at hun opplever Pias energi som oppmuntrende og inspirerende: 

 

“Pia gjør er dette med søstersolidaritet og løfte hverandre opp og spille hverandre gode. Pia har 

virkelig blikk for det og på et helt annet nivå enn det jeg er både erfaringsmessig og 

arbeidsmessig.” (Emma) 

 

Uttalelsen til Emma om søstersolidaritet tolker vi som at nettverket preges av et miljø, hvor kvinnene 

samles gjennom et søstersolidarisk fellesskap og sammen arbeider for å bli enda bedre, blant annet 

ved å dele erfaringer. Denne oppbakkingen som flere av informantene nevner forstår vi som 

fellesskapets arbeid mot å styrke hverandres selvfølelse og selvtillit. Det er således ens eget ansvar å 

legge vekk kritiske selvevalueringer og bytte tanker ut med handlinger. Denne forståelsen av at 

kvinner holder seg selv tilbake underbygges gjennom fortellingene til flere av informantene. For som 

tidligere nevnt har flere vært inne på tanken om å avansere i virksomheten, men ved hjelp av 

selvseleksjon har en skjøvet bort muligheten, som en konsekvens av kritisk selvevaluering. Som 

fortalt av Emma forstås det som at det eksterne nettverket fokuserer på kvinners frigjørelse av egen 

usikkerhet for å avansere, der kvinnene lærer å tro på seg selv og at de kan avansere til 

topplederstillinger, noe som følgende skaper handlinger.  

 

Det fremstår dermed som særlig betydningsfullt for kvinnene at de har gode relasjoner til andre 

kvinner, til tross for at menn også har en plass i informantenes fortellinger. Det at de kvinnelige 

informantene gjerne holder seg til det samme kjønn, kan ses i likhet med den sosialkonstruktivistiske 

teorien som understreker at kjønnssegregeringen gjerne opprettholdes av kjønnet selv (Tajfel, 2010). 

Dette er imidlertid ikke en ny observasjon, ettersom en rekke studier allerede har påpekt fenomenet 

der kvinner velger å etablere relasjoner med andre kvinner (Elsesser, 2019; Rothstein, Burke & 

Bristor, 2001).  
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Oppsummering  

I denne delen av analysen var formålet å besvare problemformuleringens spørsmål: Hvilken betydning 

har tilgangen på sosial kapital i eksterne nettverk for kvinners avansemuligheter? Dette har vi 

følgende besvart gjennom en analyse av de kvinnelige topplederes meningsskapelse omkring deres 

avansemuligheter knyttet til rollen av nettverk og tilgang til sosial kapital.  

  

På grunnlag av den ovenstående analysen opplever vi at den tilgangen som de kvinnelige topplederne 

får til sosial kapital gjennom sine eksterne nettverk i EGN Danmark, både er av språklig og 

psykososial verdi. Dette påvirker kvinnene på en måte som motiverer dem til å utfordre betingelsene 

som tilskrives deres gjenkjennelige kjønn. Nettverkene motiverer kvinnene til å anvende verdien som 

ligger i det sosiale kjønn, der atferd knyttet til usikkerhet og “flink pike” betegnelsen reduseres, i 

bytte mot et mer selvsikkert jeg.  

 

Fortellingene tilsier at den språklige verdien baserer seg på erfaringsdeling, diskusjoner og 

tilbakemeldinger som forekommer i nettverket. På denne måten generer kvinnene innsikt og 

veiledning i henhold til hvordan man enklere kan navigere seg frem i virksomheten, noe som følgende 

øker muligheten til å avansere. Likeledes som at oppfattelsen av selvsikkerhet produseres og gjøres 

gjenkjennelig i en kontekst av kvinnelige ledelse. For de kvinnelige topplederne får muligheten til å 

avansere, dersom de kan og vil. Det innebærer at de overvinner barrierer knyttet til det gjenkjennelige 

kjønnets usikkerhet og barrierer ved det mannlige hegemoni som knyttes til ledelse. 

   

Fortellingene tilsier at den psykososiale verdien baserer seg, i motsetning til den språklige verdien, 

på emosjonell investering og støtte, der tillit fremgår som essensielt. Deltakelse i det eksterne 

nettverket motiverer kvinnene til å enten bevege seg mot eller i fra samme form av atferd, som den 

språklige verdien produserer som, gjenkjennelig eller ukjennelig, i en sammenheng med ledelse. 

Støtte i form av oppmuntring og synliggjørelse av muligheter, samt diskusjoner om erfaringer som 

medlemmene har ervervet gjennom arbeidslivet er av betydning for kvinnenes avansemuligheter. 

Tilliten kvinnene opparbeider til sine sosiale relasjoner virker identitetsforsterkende i henhold til 

deres identitet som kvinnelige toppleder, som følgende har skapt nye handlinger. Således kan 

identitetsendringer derfor antas å ha påvirket kvinnenes opplevelse av deltakelse i inngruppen, 

toppledere.  
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6.0 Konklusjon, diskusjon og perspektivering  

6.1 Innledning  

Å arbeide mot og illustrere et dynamisk bilde av kjønnede betydninger i mannsdominerte domener 

har vist seg å være et omfattende prosjekt. Begrepet kjønnede betydninger kan for flere oppleves som 

noe fremmed, men det analytiske begrepet skal ikke være noe nært, men fungere som et hjelpemiddel 

for å belyse meningsinnhold i et erfaringsmateriale. Det innebærer at én fremstilling ikke kan ramme 

inn hele bildet. Imidlertid har dette aldri vært vår hensikt, ettersom studien ikke har noen 

generaliserende formål.  

 

Det siste kapittel markerer avslutningen på kandidatavhandlingen og presenterer diskusjonen av 

studiens mest sentrale funn. Diskusjonen vil følgende være delt opp i to ulike deler i henhold til 

studiens analysekapittel. I det påfølgende kapitelet presenteres den endelige konklusjonen som 

baserer seg på de mest sentrale funn i denne studien. Videre vil implikasjonene av resultatene bli 

presentert da dette vil gi en forståelse av hvordan kvinner med lederambisjoner kan navigere seg 

bedre i virksomheten og følgende realisere sitt lederpotensiale. Dernest vil dette fremme en mer 

kjønnsbalansert toppledelse i det danske næringslivet. Avslutningsvis vil kapittelet bestå av en 

vurdering av studien og videre forskning. 

 

6.2 Diskusjon  

Hva kan kvinnelige toppledere med sine individuelle erfaringer fortelle oss om hvordan det er å være 

et underrepresentert kjønn og hvilke barrierer som synliggjøres gjennom deres meningsskapelse? 

 

Med utgangspunkt i studiens forståelse av kjønn som noe man aktivt gjør, har det blitt lagt vekt på å 

undersøke hvordan kjønn konstrueres og forhandles i kvinnenes meningsskapelse. Formålet med 

dette er å belyse hvordan kjønnede betydninger skapes, opprettholdes og utfordres. 

 

Til tross for at de kvinnelige topplederes meningsskapelse og forståelse av kjønn og ledelse til tider 

preges av ulikheter og tvetydighet, identifiseres det en likhet av stor betydning i de kvinnelige lederes 

meningsskapende fortellinger. For i kvinnenes meningsskapelse og forståelse av ledelse skildres 

ulikhetene mellom den gjenkjennelige og ugjenkjennelige kvinnen, og gjøres relevant i deres 

forståelse av eksisterende barrierer som hindrer kvinner i å avansere. Dette forståes ved at de 
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kvinnelige topplederes meningsskapelse konstrueres og delvis baserer seg på samfunnets 

forventninger om mannlige kjønnede atferdstrekk i produksjonen av en sann og gjenkjennelig form 

av ledelse. Egenskapene som kvinnene anser som nødvendig for å avansere, som selvsikkerhet, 

distanserer seg fra det gjenkjennelige kjønn, der kvinner med slike maskuline egenskaper oppfattes 

som ugjenkjennelig. Mens de karakteristika som oppleves som barrierer for å avansere, tilskrives som 

egenskaper tilhørende det gjenkjennelige kjønn og det “typisk kvinnelige”, som usikkerhet og 

manglende selvtillit.  

 

Analysen viser at de kvinnelige informantene forhandler betydningen av ens kjønn ulikt, noe som 

tilsier at de ikke baserer seg på én bestemt forhandling, men veksler gitt den bestemte konteksten. Til 

tider forståes det som at kvinnene benytter et kognitivt skjema, der det ikke eksisterte noen ulikheter 

mellom de ulike kjønn. Dette tolkes som en konsekvens av at de ønsker å usynliggjøre seg selv som 

kvinne, samt forsvare sin posisjon og identitet som toppleder. Dette som følge av at den hegemoniske 

maskulinitet ikke naturlig tilskrives deres kjønn. På denne måten minimerer de betydningen av sitt 

gjenkjennelige kjønn og gir inntrykk for at det verken oppleves som problematisk eller fordelaktig å 

være underrepresentert i en mannsdominert toppledelse. Her kan det diskuteres at skiftet fra jeg til vi 

har påvirket kvinnenes meningsskapelse. Dermed forstås det som at kvinnene både støtter og avviker 

fra den hegemoniske maskulinitet i henhold til om de forhandler sitt kjønn som medlem av en gruppe, 

eller som et selvstendig individ. Kvinnenes forhandling er derav tvetydig, men selve 

meningsskapelsesprosessen er i høy grad den samme.  

 

Dersom meningsskapelsen til de kvinnelige lederne gjenspeiler og gjengir forventninger tilhørende 

det gjenkjennelige kjønn, anerkjenner de på samme tid det gjenkjennelige kvinnelige kjønnets 

underordning, noe som følgende skaper barrierer for karrierekvinnen. For dersom kvinner forhandler 

det feminine til å bety likhet med det maskuline vil de ikke synliggjøre kvinnelige atferdsformer innen 

ledelse, i stedet vil de styrke synligheten og gjenkjennelsen av mannlige atferdsformer. Dermed vil 

kvinner understøtte det skjeve kjønnshierarkiet som legger føringer for en dominerende posisjon for 

menn og en underordnet posisjon for kvinner. Følgende vil dette kvalifisere menn og mannlige former 

for subjektivitet, mens den diskvalifiserer kvinner og kvinnelig former for subjektivitet, fra ledelse. 

Imidlertid kan det diskuteres om kvinnenes tilnærming til den mannlige hegemoni gjør det mindre 

problematisk å være kvinne i en mannsdominert domene, likeledes som det bidrar til å underbygge 

de stereotypiske fordommer tilhørende kvinnelige og mannlige ledere. 



89 
 

 

Ettersom studien følger et sosialkonstruktivistisk syn på kjønn mener vi ikke med dette at kvinner 

faktisk ikke innehar maskuline egenskaper, men i følge kjønnskategorier fortolkes det som “feil 

kjønnet” atferd og egenskaper, i tilfeller der kvinner har en mer maskulin atferd enn feminin. En 

konsekvens av dette blir dermed at man blir lagt mer merke til. Derimot er det ikke slik at kvinnenes 

atferd må falle innenfor den tradisjonelle maskuline sfære for å bli oppfattet som maskulin: det er 

tilstrekkelig å inneha en stilling som toppleder i seg selv, ettersom en slik posisjon i virksomheten 

karakteriseres av en maskulin markør.  

 

Funn fra studien tilsier at de kvinnelige toppledere betrakter seg forskjellig fra de mannlige kollegaer, 

både sosialt og faglig, der kvinnene ytrer en formening om at de ikke har behov for være en del av 

den mannlige inngruppen. En slik ytring forståes som en bevisst eller ubevisst mekanisme som brukes 

til å forsvare tingens tilstand, ettersom kvinnenes senere uttalelser indikerer at de er usikre på om de 

hadde fått innpass i gruppen, dersom de mot all formodning hadde ønsket det. Imidlertid kan det også 

forståes som en strategi som styrker oppfatningen om at man ikke må være en del av den mannlige 

inngruppen og underlegge seg den mannlige hegemoni, for å bli akseptert som en god leder. Følgende 

vil en slik strategi bidra til å minimere den maskuline forestillingen som er knyttet til lederskap, 

likeledes som det styrker tilstedeværelsen av det kvinnelige kjønnets atferdsformer innen 

ledelsesfeltet.  

 

Vi avslutter denne diskusjonen med å konstatere at det stadige eksisterer en mannlig markør som 

tilskrives topplederstillinger i det danske næringslivet, der det gjenkjennelige mannlige kjønnet 

naturlig tildeles tilhørende ferdigheter. Dette fungerer som en barriere for ambisiøse kvinner som 

ønsker en topplederstilling, ettersom det mannlige kjønn anses som et mer naturlig valg av fremtidige 

toppledere, enn kvinner. I den påfølgende delen går vi over til en diskusjon om hvordan kvinners 

deltakelse i eksterne nettverk kan gi dem tilgang til sosial kapital, som kan virke fremmende på deres 

karriereavansement. Dette kan forbedre den numeriske representasjonen til det kvinnelige kjønn og 

følgende representasjonen av det kvinnelige kjønnets atferdsformer. Således glir vi inn i en diskusjon 

om hvordan man potensielt kan bruke tilgangen til sosial kapital for å skape en permanent 

kjønnsendring innen ledelsesfeltet.  
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Hvilken betydning har tilgangen på sosial kapital i eksterne nettverk for kvinners avansemuligheter? 

 

Med utgangspunkt i studiens forståelse av nettverk, som en arena som gir tilgang til sosial kapital av 

skriftlig og psykososial verdi, har det blitt lagt vekt på å undersøke hvordan et eksternt nettverk kan 

bidra til å fremme kvinnenes avansemuligheter. Formålet med dette er å belyse hvorvidt eksterne 

nettverk gir kvinnene større tilgang til sosial kapital, enn det de får tilgang til gjennom sine interne 

nettverk i virksomheten.  

 

I kvinnenes meningsskapelse og forståelse av nettverk eksisterer det enstemmighet rundt viktigheten 

av tilgangen til nettverk, der tillit og identifikasjon benevnes som essensielle komponenter for 

nettverksdannelse. De kvinnelige toppledere har en forståelse av at kvinners tilgang til nettverk viser 

til et utfordrende område, der kvinnene tilskriver dette forskjellige ting, eksempelvis at kvinner 

ekskluderes fra den mannlige inngruppen; at kvinner selv fravelger deltakelse i nettverk; at kvinner 

er dårlig til å utnytte verdien av sosial kapital; at lederstillingens hierarkiske posisjon fungerer som 

en barriere etc., avhengig av hvilken kontekst de kvinnelige lederes forståelse baserer seg på. I det 

denne forståelsen sammenlignes med kvinnenes kjønnede meningsskapelse fremstår utfordringen 

med kvinner i nettverk som gjeldende det gjenkjennelig kvinnelige kjønn.  

 

Dersom man aksepterer at problemet med kvinners underrepresentasjon i toppledelsen og følgende 

avansemuligheter ikke er et spørsmål tilhørende den enkelte kvinnen, men et spørsmål om barrierer 

og diskriminering, må man stille spørsmål ved om løsningen på kvinners minoritet kan forklares av 

andre forhold enn kjønnets tilgang til eksterne nettverk eller det gjenkjennelige kjønn. Vi opplever 

slike spørsmål som relevant, men ønsker imidlertid å observere kvinnenes tilgang til ekstern sosial 

kapital som en alternativ løsning på den kvinnelige underrepresentasjonen i toppledelsen.  

 

Tilgang til eksterne sosiale relasjoner gir de kvinnelige toppledere innsikt til ny kunnskap og 

perspektiver gjennom en arena, hvor alle anses som likeverdige medlemmer. Det forståes som at de 

eksterne nettverket gir de kvinnelige topplederne tilgang til et mer ressurssterkt nettverk, der de får 

muligheten til å opparbeide seg en større inngruppe bestående av både menn og kvinner. Dette bygger 

på antagelsen om at den hegemoniske maskulinitet oppleves som annerledes i eksterne nettverk enn 

internt i virksomheten. For ettersom den hegemoniske maskulinitet er kontekstavhengig tolkes det 

som at eksterne nettverk inviterer kvinner til å løsrive seg fra rammen av maskulinitet på 
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arbeidsplassen. Med andre ord, vil kjønnets sosiale posisjon fra virksomheten elimineres i det man 

danner et nytt eksternt nettverk som karakteriseres av like forventinger og tillit. På denne måten 

argumenteres det for at de kvinnelige lederne opplever en psykososial støtte som styrker kvinnenes 

identitet som toppleder i det de får innpass i inngruppen, toppledere. Imidlertid kan det diskuteres 

hvorvidt et eksternt nettverk er fordelaktig, ettersom at det forutsetter at den enkelte bruker tid til å 

opprettholde de sosiale relasjoner og faktisk benytter seg av de ressurser som eksisterer i nettverket.   

 

Funnene fra studien indikerer at den støtten og oppbakkingen de kvinnelige toppledere har fått 

gjennom sine sosiale relasjoner, i form av rollemodeller og forbilder, har hjulpet dem til toppen av 

hierarkiet. Rollemodeller, i form av familiære relasjoner, har fra tidlig alder påvirket kvinnenes 

meningsskapelse omkring deres identitet og karriereambisjoner, noe som følgende har styrket deres 

tro og motivasjon til å gå etter lederstillinger. Likeledes har forbilder, i form av deres nærmeste ledere, 

også fungert som viktige motivatorer som har resultert i vellykkede karriereavansement på 

arbeidsplassen. Dette tolker vi som at de sosiale relasjoner, både interne og eksterne, har virket 

forsterkende på informantenes sosiale identitet som toppleder og fungert som viktige pådrivere for 

deres karriereavansement. På denne måten kan mentorer bidra til å bevisstgjøre kvinner om at de ikke 

behøver å begrenses av de kjønnstolkende rammer som de innskrives i. Med andre ord, omhandler 

det en dekonstruksjon av meningsskapelsen omkring det gjenkjennelige kvinnekjønnets betingelser 

og normer; av selve konstruksjonen av det gjenkjennelige kjønn. Det innebærer at man 

problematiserer normen som begrenser kvinners atferd, i henhold til å bli gjenkjent, og viser at man 

har et alternativ; det ugjenkjennelige. Således kan en mentor hjelpe kvinnen til å enklere navigere seg 

frem i organisasjonslandskapet. 

 

De kvinnelige lederne dedikerer tid til å opprettholde og dyrke sine nettverksrelasjoner. Imidlertid 

tyder funnene på at kvinnene er dårligere til å etablere relasjoner som er av strategisk verdi, ettersom 

deres tilgang til ressurssterke relasjoner, mer eller mindre, har vært tilfeldig. Dette forståes ved at 

kvinnenes mentorer har vært deres nærmeste leder, noe som følgende har blitt dannet naturlig i 

virksomheten. Således indikerer funnene at kvinnene muligens ikke benytter seg av verdien som 

ligger i sosial kapital, hvor det følgende kan skape utfordringer i deres avansemuligheter. Til tross for 

at de kvinnelige informantene forteller om gode relasjoner internt, opplever vi at samtlige av 

informantene har et manglende nettverk i virksomheten og til tider føler seg alene, ettersom at flere 

ytrer behovet for andre sparringspartnere. Flere påpeker at dette er på bakgrunn av deres hierarkiske 
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posisjon, hvor det oppstår mye tematikk som ikke kan diskuteres internt. Imidlertid opplever vi at 

kvinnene sitt behov for å tilegne seg andre sparringspartnere også er knyttet til deres opplevelse av at 

de ikke har god nok tilgang til den mannlige inngruppen, der menn dyrker deres overordnede 

kulturelle dominans. Således tolkes kvinnenes interne relasjoner som noe svakere enn de eksterne 

relasjoner.  

 

En annen fordel med eksterne nettverk, er som tidligere nevnt, at kvinnene får tilgang til nettverk 

bestående av begge kjønn. Således kommer kvinnene frem til en posisjon, hvor de har muligheten til 

å gi innflytelse på normen som tilsier at menn naturlig tilskrives lederposisjoner. Gjennom dannelsen 

av diversifiserte nettverk kan de mannlige medlemmene som potensielt har blitt kjønnsblind, grunnet 

den mannlige dominans, få innsikt i verdien av kvinnelige lederes atferdsformer. Den innsikten som 

de kvinnelige topplederne bringer med seg til gruppen kan potensielt resultere i at de andre lederne 

velger å promotere kvinner til ledende stillinger og dermed bringer flere kvinner inn i det 

mannsdominerte ledelsesområdet. Således kan det kvinnelige kjønnets atferdsformer og numeriske 

representasjon forbedres, da den tradisjonelle kvinnelige atferden over tid kan karakteriseres som 

gjenkjennelige innen ledelsesfeltet. Denne tilgangen til nye informasjonskanaler og en styrket 

synlighet kan følgende bedre kvinners avansemuligheter uten at man blir nødt til å tilpasse seg den 

mannlige hegemoni.  

 

6.3 Konklusjon  

Formålet med denne studien var å undersøke hvilke forhold som kan fremme en mer kjønnsbalansert 

toppledelse i det danske næringslivet. Dette har vi gjort ved å forsøke å svare på studiens to 

problemstillinger: 

 

 

Hva kan kvinnelige toppledere med sine individuelle erfaringer fortelle oss om hvordan det er å være et 

underrepresentert kjønn og hvilke barrierer synliggjøres gjennom deres meningsskapelse? 

 

Hvilken betydning har tilgangen til sosial kapital i eksterne nettverk for kvinners avansemuligheter? 
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I denne kvalitative studien har det blitt benyttet en tilnærming til casestudie gjennom linsen til et 

fortolkende vitenskapsteoretisk paradigme. Studien er oppbygget omkring to deler, hvor de 

kvinnelige topplederes meningsskapelse rundt deres minoritet og følgende barrierer analyseres, mens 

den andre delen analyserer betydningen tilgangen til sosial kapital i eksterne nettverk har hatt for 

kvinnenes karriereavansement. Ønsket med denne studien var å bidra med kunnskap som kan være 

nyttig i arbeidet mot å realisere en kjønnsbalansert toppledelse og følgende få flere kvinner opp til 

toppledernivået. Imidlertid eksisterer det ikke én løsning på hvordan kvinner realiserer ambisjonen 

om en topplederstilling, der tematikken som er undersøkt, analysert og diskutert viser at det er en 

rekke forhold som har betydning for kvinnenes avansemuligheter. Vi hevder at studiens ulike teorier 

utfyller hverandre og danner en nyansert visualisering av de kvinnelige informanters vei til toppen, 

noe som følgende bidrar med økt kunnskap til hvilke forhold som fremmer en enklere karrierevei for 

kvinnelige toppledere.  

 

På grunnlag av funnene fra studiens analyse presenterte vi en todelt diskusjon. I den første delen av 

diskusjonen har vi argumentert for at samfunnets forventninger til det gjenkjennelig kjønn tilskriver 

kvinners feminine trekk som avvikende fra forventningene tilhørende ledelsesposisjoner. Til tross for 

at de kvinnelige topplederes meningsskapelse og forståelse rundt kvinners underrepresentasjon i 

toppledelsen til tider preges av ulikheter og tvetydighet, identifiseres det en likhet av stor betydning 

i de kvinnelige lederes meningsskapende fortellinger. For i likhet med samfunnets forventninger 

opplever kvinnene det mannlige kjønn som gjenkjennelig i ledelsessammenheng, grunnet ens kjønn 

og følgende ferdigheter. Følgende forhandler de kvinnelige topplederne sitt kjønn til å bety likhet 

med det mannlige i situasjoner der de preges av sin underrepresentasjon i toppledelsen, noe som 

følgende gjør kvinnene usikre på egen identitet som kvinnelige toppleder.  

 

Til tross for at de kvinnelige lederne ikke gir uttrykk for at de påvirkes direkte av barrierer tilhørende 

deres kjønn, synliggjør resultatene fra denne studien barrierer gjennom informantenes 

meningsskapende fortellinger. De institusjonaliserte forventninger til kjønn fungerer som en indirekte 

og direkte barriere for de kvinnelige toppledere. For å skape endringer i samfunnet og det enkelte 

individs forventninger til kjønn og ledelse, krever det en høy representasjon av det gjenkjennelige 

kvinnelige kjønnets atferd overfor en numerisk representasjon i toppledelsen. Dette fordi den 

mannlige markøren ikke skal monopolisere ledelsesfeltet, der det kvinnelige gjenkjennelig kjønn på 

lik linje skal inngå som et naturlig valg i toppledelsen. Avslutningsvis i den første delen av 
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diskusjonen, hevdet vi at forventninger tilhørende det gjenkjennelige kjønn og ledelse fungerer som 

en barriere for kvinners karriereavansement og fremmer behovet for å forhandle betydningen av 

kjønn, noe som følgende sørger for at kvinner forblir underrepresentert i toppledelsen.  

 

I den andre delen av diskusjonen hevdet vi at kvinners tilgang til eksterne nettverk, og dens inngang 

til inngrupper og sosial kapital, kan resultere i en høyere representasjon av kvinnelig identitet og 

handlinger innen kvinnelige lederskap. Følgende har kvinners tilgang til eksterne nettverk en 

betydelig effekt på deres avansemuligheter, således kan dette fremme målet om en kjønnsnøytral 

toppledelse. Imidlertid forutsetter det at kvinner opplever å få støtte og oppbakking fra sine nettverk 

og mentorer, som oppmuntrer den enkelte til å overvinne barrierer tilknyttet den hegemonisk 

maskulinitet og usikkerhet. Ved hjelp av eksterne nettverk blir man en del av en større og diversifisert 

inngruppe, noe som følgende kan styrke kvinnenes anerkjennelse, selvfølelse og identitet som 

toppledere. Således som det kan gi andre toppledere innsikt i hvilke talenter som neglisjeres, dersom 

man utelukker kvinner som aktuelle kandidater til topplederstillinger. Ved hjelp av tilgangen til flere 

informasjonskanaler og kvinners større synlighet, øker sannsynligheten for at kvinnelige 

atferdsformer normaliseres i toppledelsen, der kvinner følgende kan avanserer uten at man forlater 

tradisjonelle former for kvinnelige atferd. For det handler i bunn og grunn om at man må endre 

holdningen man har til kjønn og følgende hvilke forventninger som tilskrives topplederposisjoner.   

 

6.4 Perspektivering og implikasjoner i henhold til kvinners avansemuligheter 

Denne studien viser tydelig at dagens næringsliv fremdeles preges av forhold som gjør det 

utfordrende for kvinner å komme opp til toppledernivå, noe som innebærer at den dominerende 

arbeidskulturen stadig er partisk mot menn, både med tanke på muligheter og holdninger. Dette på 

bakgrunn av funn som tyder på at det foreligger bevisste og ubevisste forstyrrelser som gjør det 

utfordrende å realisere kjønnsparitet. Så hvordan kan kvinner med lederambisjoner navigere seg 

bedre i virksomheten og realisere sitt lederpotensiale? Til tross for at studiens ambisjon ikke er å 

besvare slike spørsmål, ønsker vi likevel å presentere noen anbefalinger som kvinner kan bruke og 

reflektere over i henhold til egen karriereutvikling. 

 

Den første implikasjonen tyder på at kvinnene er bevisst rundt og legger betydelig vekt på kjønnets 

betydning, noe som resulterer i at kvinnen selv kan bidra til å skape barrierer for å avansere. Funn fra 

studien tyder på at kvinnene ikke ønsker å bli ytterligere synlig likeledes som at den hegemoniske 
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maskulinitet som er knyttet til lederposisjoner virker til å gjøre kvinnene usikre på egen kompetanse. 

Imidlertid kan også usikkerheten tilskrives kvinnenes biologiske kjønn, der kvinner er nødt til å lære 

og snakke seg selv opp. Kvinnene anbefales derfor å bli mer oppmerksom på forhold som vilje, 

kompetanse og synlighet. 

 

Den andre implikasjonen er at ambisiøse kvinnelige lederes avansemuligheter stadig begrenses av 

barrierer og hindringer med opphav i forventninger til det gjenkjennelig kjønn. Det ble identifisert 

flere likhetstrekk i kvinnenes fortellinger som homososial reproduksjon og homososial kapital 

(Kanter, 1977; Kadushin, 2012; McDonald, 2011); kvinners manglende legitimitet eller aksept i den 

mannlige inngruppen på arbeidsplassen (Burt, 1997; McDonald, 2011); og kjønnede 

tolkningsrammer som begrenser kvinners handlingsmønster (Staunæs & Søndergaard, 2006). Dette 

kan følgende gjøre det vanskelig for kvinnene å få tilgang til sosial kapital på arbeidsplassen og det 

kan derfor være nødvendig å gå eksternt, ettersom funn tyder på at kvinner verken ønsker eller får 

tilgang til sosial kapital fra gutteklubben grei.  

 

Den tredje implikasjonen vi ønsker å belyse er at det kan tyde på at de kvinnelige topplederne ikke 

utnytter det fulle potensiale som ligger i sosial kapital, noe som følgende kan øke utfordringene i 

deres karriereutvikling. Til tross for at funnene gir en indikasjon på at alle informantene anerkjenner 

viktigheten av sosial kapital og nettverksrelasjoner, virker det som at flere fortsetter å tro på verdien 

som ligger i hardt selvstendig arbeid. Disse funnene antyder at det er kvinnelige ledere som stadig 

ikke anerkjenner verdien som ligger i sosial kapital og følgelig ikke utnytter sine nettverksrelasjoner 

for å bedre sine avansemuligheter.  

 

Den fjerde implikasjonen knyttes til typen av sosial kapital de kvinnelige topplederne velger å dyrke. 

Med dette menes det at kvinnene gjerne dyrker relasjoner som ikke kan brukes til å styrke egen 

karriereutvikling, der kvinner gjerne fokuserer på den sosiale fremfor den strategiske verdien som 

ligger i individets tilgang på sosial kapital (Elsesser, 2019). Å etablere nettverksrelasjoner eksternt er 

viktig, ettersom det kan brukes som sosial innflytelse og øke avansemuligheter gjennom 

informasjonskanaler som ikke er tilgjengelig internt. En konsekvens av mangelen på eksterne 

relasjoner er at muligheter for å avansere kan gå tapt, ettersom det potensielt kan gi tilgang til nye 

tankemønstre og følgende muligheter. Således bør kvinnene legge mer vekt på å dyrke relasjoner 

både i og utenfor virksomheten. 
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Den femte implikasjonen knyttes til viktigheten av å bevisstgjøre kvinnelige toppledere med at de kan 

fungere som essensielle forbilder for andre kvinner, der flere kvinnelige toppledere må fremstå og 

fungere som mentorer for andre kvinner. Dette baseres på funnet som tilsier at de kvinnelige 

toppledere har blitt motivert av kvinnelige ledere som har fungert som pådrivere i deres karriereforløp 

og derav bedret deres avansemuligheter. Således fungerer slike kvinnelige toppledere, som fremstår 

som forbilder og mentorer for andre kvinner, som en form for homososial kapital (Kadushin, 2012; 

McDonald, 2011). Dette forståes som identitetsforsterkende på kvinnenes identitet som toppleder.  

 

6.4 Vurdering av studien og videre forskning  

Studiens gyldighet styrkes ved at vi som forskere viser hvordan vi teoretisk har problematisert og 

tolket undersøkelsens resultater (Kvale & Brinkmann, 2009). Gjennom utviklingen av studien har vi 

vært opptatt av å koble våre argumenter og fortolkninger opp mot teori og tidligere forskning, med 

formålet om at leseren lettere skal forstå våre resonnementer. Imidlertid ønsker vi å understreke at 

våre forståelser av forskningsresultatene kun representerer én mulig måte å tolke resultatene på, der 

de fremlagte fortolkningene ikke fremstår som en endelig sannhet rundt de kvinnelige topplederes 

livsverden. Dette begrunner vi med at formålet med studien har vært å gi leseren er mer underliggende 

forståelse av denne tematikken, slik at det forhåpentligvis vil bli enklere å se årsakssammenheng i 

henhold til problematikken knyttet til kvinnelige ledere som operer i mannsdominerte domener. 

Likeledes som hvordan den sosiale kapitalen som eksisterer i eksterne nettverk kan gjøre det enklere 

for kvinnene å overvinne hindre, og avansere i virksomheten.  

 

Ettersom den skjeve kjønnsfordelingen stadig er aktuell i dagens arbeidsmarked ønsker vi at denne 

studien skal fungere som en inspirator til videre forskning. Således for å videreutvikle en ytterligere 

forståelse av kvinners minoritet på toppledernivået i det danske arbeidsmarkedet. Vi har spesielt et 

ønske om at det skal bli rettet mer fokus mot verdien som ligger i sosial kapital, samt hvordan 

tilgangen til intern og ekstern sosial kapital kan variere på grunnlag av kjønn, noe som følgende kan 

ha en innvirkning på kvinners avansemuligheter. Dette perspektivet belyser et annet perspektiv enn i 

undersøkelser hvor man kun bruker den individuelle kvinnen og hennes beslutninger som forklaring 

på kjønnets situasjon i mannsdominerte domener. Det kombinerte fokuset på kjønn og sosial kapital 

har bidratt til å åpne opp for en annen type forståelse, hvor undersøkelse av begge fenomener kan 

bidra til å gi en forståelse av hvordan og hvorfor den danske toppnæringen stadig karakteriseres av 
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mannlig dominans. Ved å skille mellom tilgang på intern og ekstern sosial kapital kan man få en 

forståelse av hvordan betydningen av kjønn gjøres på ulike måter innenfor to ulike kontekster.  

 

Basert på dette har vi et ønske om at den videre forskningen skal sentreres rundt verdien av sosial 

kapital i kombinasjon med den fortolkende vitenskapsteoretiske forståelsen av kjønn, i studier som 

fokuserer på virksomheter som preges av majoritets- og minoritets grupperinger. Sosial kapital og 

dens rolle for kvinnelige ledere er i stor grad ustudert, noe som gjør det desto mer interessant i henhold 

til fremtidig forskning. Alternativt hadde det vært interessant å undersøke hvordan de mannlige 

toppledere opplever og skaper mening rundt sin posisjon som det dominerende kjønn i toppledelsen, 

samt hvordan de opplever tilgangen til sosial kapital. Ekskludering av mannlige toppledere utgjør 

også en begrensning i denne studien. Derfor ville det vært interessant å gjennomføre en kvalitativ 

casestudie som undersøker hvilken rolle tilgangen til sosial kapital har for mannlige og kvinnelige 

topplederes avansemuligheter. Fokuset ville da blitt rettet mot begge kjønn og deres meningsskapelse 

av nettverksrelasjoner og sosial kapital, der formålet vil være å belyse forskjeller i hvordan de ulike 

kjønn utnytter verdien som ligger i nettverk. Spesielt med tanke på at litteraturen hevder at kjønnene 

har ulike hensikter i oppretting av sosial kapital i henhold til et sosialt og strategisk fokus (Elsesser, 

2019; Rothstein, Burke & Bristor, 2001). Dernest ville det være interessant med en utredning av 

hvordan menn navigerer og utnytter tilgangen til sosial kapital i sin karriereutvikling sammenlignet 

med kvinnelige ledere på samme hierarkiske nivå.  

 

En annen interessant vinkling ville vært å undersøke hvordan mellomledere opplever verdien av 

sosial kapital i henhold til deres karriereutvikling. Dette kunne vært interessant ettersom tidligere 

forskning viser at andelen kvinnelige mellomledere er større enn andelen kvinnelige toppledere 

(WEF, 2019). På denne måten utgjør dette en fascinerende tematikk i forhold til å undersøke hvilke 

forhold som stopper kvinnene på disse nivåer. Dette utgjør et fruktig område, ettersom det har vært 

lite forskning på kvinnelige mellomlederes tilgang på sosial kapital og nettverksrelasjoner. 

  

Avslutningsvis har denne studien blir gjennomført innenfor en tidsramme som har vært håndterbar 

for oss som forskere, samt utviklet under Covid-19 pandemien, som har redusert noe av tilgangen på 

empiri og gjort utformingen av studien noe mer problematisk. Derfor hadde det vært ønskelig fra våre 

side å tilegne oss en betydelig større informantgruppe i en fremtidig kvalitativ studie, slik at vi kunne 
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utvidet forståelsen av rollen til sosial kapital fra eksterne nettverk i henhold til kvinnelige topplederes 

avansemuligheter. Dernest hadde det vært interessant å følge kvinnene over en lengre tidsperiode, 

slik at vi kunne tilegnet oss mer informasjon av effekten av sosial kapital fra eksterne nettverk på 

kvinnenes videre karriereutvikling.  
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Bilag 

Bilag 1: Informasjonsskriv 
 
Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt om kvinnelige ledere i mannsdominerte bransjer 

 

Bakgrunn og formål  

Dette forskningsprosjektet skal danne grunnlaget for vår masteroppgave i samarbeid med EGN 

Danmark. I dette studiet ønsker vi å rette fokus mot kvinnelige toppledere i det danske 

arbeidsmarkedet og undersøke hva deres erfaringer kan fortelle oss om hvordan det er å være 

kvinnelig leder i en mannsdominert domene. Med dette ønsker vi å undersøke i hvilken grad faglige 

eksterne nettverksgrupper har påvirket deres avansemuligheter. Formålet med prosjektet er å komme 

frem med ny kunnskap som både kvinner, EGN Danmark og andre interesserte kan dra nytte av. Dette 

er for å bedre forstå hvilken verdi en nettverksgruppe kan ha for kvinners karriereutvikling, samt 

atferd på arbeidsplassen. Hensikten er å belyse problematikk knyttet til andelen kvinnelige ledere i 

mannsdominerte domener. Utvalget av studiet består av kvinnelige ledere i det danske 

arbeidsmarkedet som er medlem av nettverksgrupper i EGN Danmark.  

 

Hva innebærer deltagelse i studiet? 

For å delta i forskningsprosjektet kreves samtykke og aktiv deltagelse ved at du stiller til et intervju 

med varighet på omtrent en time. Selve intervjuet vil foregå enten på din arbeidsplass, EGN Danmark 

sitt kontor eller et annet egnet sted etter avtale. Spørsmålene i intervjuet vil omhandle dine erfaringer 

og opplevelser, samt tanker rundt din rolle som kvinnelig toppleder i en mannsdominert domene. Det 

vil bli gjort lydopptak av intervjuet, samt skriftlige notater underveis. Vi vil understreke at hensikten 

med intervjuet ikke er å få frem personspesifikk informasjon som kan identifisere eller blamere enten 

deg som informant eller andre personer. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle personopplysninger og annen informasjon som kommer frem under intervjuet vil bli behandlet 

konfidensielt. Informasjonen vil kunne benyttes i dette forskningsprosjektet. Det er kun Mia Amlie 

og Martine Fjær som vil ha tilgang til personopplysningene og datamateriale. Vi er underlagt 

taushetsplikt. 
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Informantene i prosjektet vil anonymiseres og de vil dermed ikke være identifiserbare. Ved bruk av 

sitater, vil du få mulighet til å lese gjennom og godkjenne disse før publisering av studien. Ved 

prosjektets slutt vil personopplysninger og lydopptak slettes. 

 

Vi håper å høre fra deg, og håper at du ønsker å delta.  

 

Med vennlig hilsen  

Mia Amlie og Martine Fjær  
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Bilag 2: Intervjuguide   
 

Bakgrunnsinformasjon 

•   Alder 

•   Utdannelse (antall år/type utdanning) 

•   Jobbeskrivelse (type stilling/lederansvar) 

Individets kjønn  

•   Hva anså du som drømmekarrieren da du var mindre? 

•   Hvordan har dine foreldre fungert som motivasjonskilde for deg? 

•   Hvilke forhold har vært med på å påvirke hvordan du er som person? 

•   Hvilke egenskaper og verdier mener du at du som kvinne besitter? 

•   Hvilke egenskaper og verdier vil du si at en mann besitter? 

•   Har du alltid forestilt deg at du skulle ta på deg lederverv?  

o   Hvis nei – hvorfor ikke? 

•   Hvilke forutsetninger og forestillinger mener du samfunnet har til kjønn? Har det endret seg 

fra du var mindre? 

Kjønn i virksomheten  

•   Kan du fortelle oss om din karriere? Hvor startet du? Hvor er du nå? 

•   Trives du på arbeidsplassen? 

•   Hvordan reagerer andre når du forteller om din lederstilling?  

•   Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de kvinnelige og mannlige lederne på din 

arbeidsplass?  

o   Hvem er det mest naturlig for deg å dele erfaringer med på arbeidsplassen?  

o   Hvem tar du helst kontakt med på jobb når du er stresset?  

o   Hvordan opplever du kunnskapsdeling på arbeidsplassen?  

•   Hvordan er forholdet mellom kvinnene på arbeidsplassen? 

•   Hvordan forholder medarbeidere seg til deg? 

•   Pleier du og dine kolleger være sammen på fritiden? 

o   Hvem er inkludert på disse uformelle sammenkomstene?  

•   Hvordan blir du behandlet og vurdert av de andre lederne som er på likt nivå som deg selv? 

•   Har du noen gang følt på at du har måtte endre din atferd for å passe inn blant ledergruppen? 
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•   Har du møtt på utfordringer som har truet din motivasjon til å ta på deg lederverv? 

•   På hvilken måte foregår beslutningsprosesser i din virksomhet?  

o   Er alle like involvert? 

•   Hvordan opplever du det å være kvinnelig leder i din organisasjon?  

o   Har du møtt på noen barrierer? 

•   Har du opplevd å bli behandlet annerledes bare fordi du er kvinne?  

o   Hvis ja hvordan føles det?  

o   Kan du beskrive situasjonen? 

•   Hvorfor tror du det er et overtall av menn på toppnivå i din virksomhet?  

o   Er det spesielle forhold som gjør at ikke kvinner strekker til? 

Kjønn i nettverk  

•   Hva legger du i ordet nettverk? 

•   Hva var din motivasjon til å bli medlem av EGN Danmark? 

•   Hvordan opplever du ditt nettverk i EGN i forhold til ditt nettverk på arbeidsplassen? 

•   Hvordan vil du beskrive den eksterne nettverksgruppen du er medlem av?  

o   Hvordan opplever du kunnskapsdelingen i nettverket? 

o   Hvordan opplever du at miljøet eller kulturen i nettverket påvirker hvordan du deler 

erfaringer?  

o   Opplever du det som problematisk at det kommer utskiftninger i gruppen? 

•   På hvilken måte opplever du at nettverket er nyttig for deg?  

•   I hvilken grad føler du at kvinner kan dra utnytte av å være med i en slik nettverksgruppe? 

•   Hvilke ressurser opplever du at du har fått tilgang til ved å være en del av EGN som du ellers 

ikke har fått i din egen virksomhet? 

Avslutning 

•   Med bakgrunn av gjennomgått tematikk; har du noe du vil tilføye? 

Tusen takk for din tid og intervjuet!  
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Bilag 3: Transkribering av intervju med Emma 
 
Person: Emma. 

Alder: Starten av 50årene. 

Varighet av intervju: 57 m. 

Karriere: Har vært leder i flere virksomheter før nåværende arbeidsplass. 

Tilhørighet til EGN: Nettverksleder.  

Kommentar: Intervjuet fant sted på informantens respektive arbeidsplass. Planlagte 

oppfølgingsspørsmål illustreres med o og spontane oppfølgingsspørsmål med Þ. 

 

Individets kjønn 

•   Hva anså du som drømmekarrieren da du var mindre? 

Jeg tror journalist eller utenriksreporter, der jeg ville arbeide med det internasjonale.  

 

•   Hvordan har dine foreldre fungert som motivasjonskilde for deg? 

Støttende og oppbakkede og ja veldig gode. Jeg kunne riktig godt like å skrive og dette med journalist 

koblet med at man kunne reise.  

 

•   Hvilke forhold har vært med på å påvirke hvordan du er som person? 

Arv og miljø – en del kommer underveis. Arbeids og muligheter underveis i en lang karriere.  

 

•   Hvilke egenskaper og verdier mener du at du som kvinne besitter? 

Jeg tror arv og miljø. En del kommer – eller dere har ikke barn, men en del kommer når man får barn 

og man oppdager man at man får en personlighet. Jeg har to sønner og synes jeg har oppdratt dem 

bra på hver sin måte, så det er noe med hvordan man er som person. Også er det en hel del som spiller 

inn i forhold til miljø, altså det vennekrets man går inn i, den skolegang man har og ens foreldre, hele 

den situasjonen der ikke sant. Så jeg tenker at det har vært med på å forme en og de siste mange år – 

jeg har arbeidet siden 95 ikke sant så det er mye med arbeidslivet og de sjanser som har vist seg 

underveis i et langt arbeidsliv.   

 

Ø   Hvilke egenskaper og verdier mener du at du har? 
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Jeg tror jeg er veldig eksekverende, veldig utdelegerende. Det må gjerne være fart over feltet, der det 

skjer noe og framdrift. Jeg prøver å øve med i ledership delen ovenfor management delen. Jeg er 

riktig god på management – sånn tikk tikk tikk. Men leadership og inspirere og at folk har lyst til å 

følge en. Det er ting som jeg tenker at man skal øve seg på hele sitt liv.  

 

Ø   Mener du at menn er bedre på den leadership delen enn kvinner? 

Ja litt og jeg har også tenkt litt på hvorfor det er sånn, men jeg tror også at det er noe i forhold til 

menn som sjef og kvinner som sjef. Jeg opplever at det er enklere å følge menn enn hos kvinner, for 

hos kvinner blir det kanskje forventet eller formodet at det er en viss form for empati og man 

interesserer seg for familesituasjon. Så som leder på mennenes premisser, men er man kvinne, er det 

vanskeligere fordi man blir raskere ansett som usympatisk enn det menn blir i sammenligning. Det er 

selvfølgelig en rolle under forandring og det er en gråsone. 

 

•   Hvilke egenskaper og verdier vil du si at en mann besitter? 

Jeg tror menn er riktig gode til å være litt single minded, der man skal oppnå det her så kan man 

glemme at man skal hente barn og andre ting. De er veldige gode til å fokusere på et mål og komme 

dit. Også tror jeg at de er gode til å bruke de her litt mer formelle nettverk, der EGN er et nettverk, 

men man kan også spille fotball, tennis, sykle. Ja du vet old boys – et eller annet. Der tror jeg kvinner 

i hvert fall – ikke så veldig meg siden jeg har store barn, men jeg tror kvinner generelt – når jeg hadde 

mindre barn var jeg opptatt av å skynde meg hjem siden de var unge, så familielivet henger sammen.  

 

•   Har du alltid forestilt deg at du skulle ta på deg lederverv?  

Nei, jeg hadde bare forestilt meg at jeg skulle være journalist. Så skulle jeg nok ha lest journalistikk.   

 

•   Hvilke forutsetninger og forestillinger mener du samfunnet har til kjønn? Har det endret seg 

fra du var mindre? 

Jeg synes helt klart at det er under forandring, men jeg synes også at det går langsomt. Noen av de 

undersøkelser du nevner viser jo at det går ganske langsomt. Så jeg synes menn, iallfall moderne 

menn har tatt en større del av familierollen, Jeg husker da mine barn, som er 19 og 24 i dag, da hadde 

min mann 14 dagers permisjon og nå tar alle menn her for eksempel 3 måneders permisjon. Så det 

skjer et skifte – på en positiv måte. Men jeg synes det er forskjell på kjønn og jeg synes at det stadig 
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er vanskeligere for kvinner. Det er noen andre forventninger på en måte og man blir hurtigere som 

kvinner puttet inn i en rolle som; ”Kan du ta referat eller kan ikke du sørge for dette”, så med mindre 

man er bevisst på det så kan man hurtig bli sånn; ”det ordner du ikke sant?”. Så vil man være flink 

og søt og alt mulig, men dersom man alltid havner med den rollen som alltid skal lage det praktiske 

arbeidet i en forsamling er ikke helt rettferdig. Der er menn bedre.  

 

Kjønn i virksomheten 

 

•   Kan du fortelle oss om din karriere? Hvor startet du? Hvor er du nå? 

Jeg endte med å lese Jura, fordi journalistikk kunne man lese i Aarhus og det var riktig langt når man 

bor i København. Så jeg leste Jura også startet jeg i “virksomhet”, altså i sentralstasjonen der var jeg 

ganske kort tid grunnet min eldste sønn. Også startet jeg i “virksomhet” som var min store drøm, der 

var jeg i mange år. Først var jeg i forskjellige hjemmeposter så var jeg 3 år på utplassering i Paris. 

Også kom jeg tilbake også og ble bedt om å komme tilbake, men da var mine to drenger (...), så jeg 

måtte finne noen alternativer. Derfor tok jeg over til “virksomhet” som er statens advokatfirma, men 

fungerer som et privat advokatfirma med staten som klient. Jeg trivdes her. Jeg var 7 år hos 

“virksomhet” også var jeg 4 år hos “virksomhet”. Også fikk jeg min første lederstilling. For det var 

en ledig stilling i det som het “virksomhet”, der jeg skulle være sjef for Jura og det internasjonale. 

Det utviklet seg så ble jeg sjefforhandler for det internasjonale klimaforhandlinger i halvannet år, det 

var så “virksomhet” under klimaministeriet så det var dermed oppe i departementet. Også tok jeg 

derfra og tok et skift over til “virksomhet”, de som har tilsynet til for eksempel pensjonskassen. Der 

satt jeg i halvannet år og var sjef for skadeforsikringsområdet som hører veldig kjedelig ut, men det 

var en riktig show jobb. Jeg hadde en virkelig god sjef og det er en riktig god arbeidsplass. Også 

ringte eller jeg fikk jobb i “virksomhet” som er den største pensjonskassen både i Danmark og i 

Europa, fordi det er mandotory eller obligatorisk at man er medlem. Så det har faktisk i Danmark 

folket som medlemmer og har 800 milliarder asset management, hvor vi i “virksomhet” har 3 

millioner. Da satt jeg først som sjef jurist, så ble jeg juridisk direktør så satt jeg i konsernledelsen i 3 

år også ringte “virksomhet” og lurte på om jeg vill bygge opp en enhet for Sustainable Investment 

også kom jeg hit for halvannet år siden. Så jeg har vært en del steder, men jeg startet som sagt i 95.  

 

Ø   Opplevde du at det var vanskelig å få din første lederstilling da du arbeidet i “virksomhet”? 
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Ja, jeg synes det var utrolig vanskelig. “virksomhet” er en veldig faglig styrelse. Jeg hadde 25 

ingeniører med maskinmestring og jeg ante ikke hva de snakket om. Alt det faglige som å fly et 

helikopter tik offshore plattform – oljeplattformene i Nordsjøen, jeg ante ikke hva de snakket om. Så 

det var en vanskelig start. Det var veldig mannsdominert, der det var to kvinner ut av 25 menn.   

 

Ø   Hvordan forholdt de mennene seg til deg?  

Jeg synes egentlig at de var veldig fine. Jeg gjorde tok slik at jeg tok et kurs kalt ”helicopter in the 

water escape traing”, et riktig hardcore kurs. Dersom man skulle arbeide på en plattform et eller annet 

sted, så skal du ha det kurset. Man blir senket ned i et sånt helikoptertrap derover i Espebjerg, i et 

veldig stort svømmebasseng som er veldig dypt, så blir du spent fast og senket ned i vannet. Så imens 

vannet løper opp og det blir vendt opp, skal du slå ut ruten og komme ut. Det var totalt klaustrofobisk 

og voksne menn som ikke gjennomførte, men jeg tenkte at jeg skulle huske eller vise at jeg var “One 

of the boys”. Så med det tok jeg og gjennomførte. Så fikk jeg litt streak credit av mennene, men jeg 

vil aldri gjøre det igjen. Jeg hadde ikke helt oppdaget hvor slemt det var, men nå har jeg i alle fall fått 

bevis. Så det var min måte å gjøre det på. Det var forså vidt fint nok, men det var bare ikke min bolk 

og jeg interesserte meg heller ikke for det. Men de hadde hatt så mange forskjellige sjefer og jeg 

kunne se at de tenkte; ”Her kommer en og hun skal like ett eller annet, også skal hun sikkert videre”. 

Så det var heller ikke den beste situasjonen.  

 

•   Hvordan trives du på arbeidsplassen generelt i de stillinger der du har hatt lederansvar? 

Generelt vil jeg si at jeg trives godt. Men jeg synes i forhold til.. min sjef han er alltid glad og en del 

av mine kollegaer er glade for at jeg får ting gjort og videre. Jeg får alltid vite under MUS samtaler 

at den der litt mer kvinnelige, empatiske delen mangler – det blir etterspurt. Dette er også et 

personlighetsspørsmål, ikke kun på grunn av kvinne og mann, det er også bare fordi jeg er sånn. Jeg 

synes arbeidsplassen er et sted man går og arbeider, men som årene går blir jeg også rundere og eldre. 

Jeg ser at det også har en verdi at alle har det gått, og i virkeligheten gikk det fra – det var riktig 

mange i “virksomhet”, men det var ikke så mange i klimaministeriet, der var det omkring 9-10 

medarbeidere. Så fikk jeg mange i finanstilsynet igjen, der var det omkring 15-16 stykker. Også hadde 

jeg 29 i “virksomhet” og her har jeg et team på 5 her er 3 studenter. Det er ingenting, men jeg trives 

velig godt med det. Det med å ha riktig mange medarbeidere som refererer til deg er man nødt til å 

ha mellomledere, som jeg faktisk fikk i “virksomhet” det siste året og det fungerte veldig godt, slik 
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at jeg ikke selv satt og måtte ha 29 MUS samtaler – for det er for mye. Så det er også alt etter hvordan 

forholdene er. Jeg kunne tenkt meg noen fler, men ikke for mange medarbeidere.   

 

Jeg alltid kommet inn, bortsett fra her, der jeg skulle bygge opp noe fra grunn. Derfor har jeg alltid 

kommet inn til noen som har sittet der i flere år og typisk når man har sittet der i flere år, er det en 

grunn for at man ikke har rykket videre. Så før man får ansatt sitt eget eller det er ikke for å henge ut 

noen, men det er show og selv ha valgt de jeg vil arbeide sammen med og den måten jeg vil ha ting 

på. Det glir enklere enn når man kommer inn til 10 andre som er litt sånn; ”Vi pleier å.. og det kan vi 

ikke riktig se..”, også er litt sånn med nei-hatten på.   

 

•   Hvordan reagerer andre når du forteller om din lederstilling?  

Folk reagerer positivt på det. Det er jo en karrierevei – jeg er jo i starten av 50årene, så hvis jeg ikke 

hadde blitt en leder så hadde jeg hatt mulighet til å bli en spesialist eller noe.  

 

Ø   Har du noen gang blitt møtt av en litt forundrende holdning når du forteller om stillingen din?  

Nei, det synes jeg ikke.  

 

•   Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de kvinnelige og mannlige lederne på din 

arbeidsplass?  

Her er det en riktig god tone og stor likeverdighet. Når det så er sagt - sånn generelt i ledergruppen, 

så er det slik som jeg fortalte dere at jeg sitter som en del av investeringsavdelingen og 

investeringsavdelingen det er bare menn. Jeg tror det er 2 kvinner i hele investeringsavdelingen som 

består av rundt 25 menn. Også har jeg 3 i midt team også 2 menn, og det vil si at det hurtig blir en 

slik mannekultur med høyt støy nivå. Det er jo også en sykkelklubb der ting blir drøftet. Jeg tror jeg 

kan komme med, men jeg er ikke interessert. Men altså det er litt slik på mannens premisser, det kan 

man godt merke. Og en mannlig sjef og en mannlig direktør, altså det blir litt på deres premisser. Jeg 

synes det å ha 2 kvinner av 25 er litt ja. Men det er vanskelig for det er ikke så mange kvinner som 

studerer det her, men kanskje litt mer de bløte fag. Så det er ikke bare for å skyte på mennene, det 

handler litt om det strukturelle også. 

 

o   Hvem er det mest naturlig for deg å dele erfaringer med på arbeidsplassen?  
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Det er mye av mine ledelseskollegaer. Man har direktørene også har man direksjon også et lag for 

man har 12 på det nivået, som man kan sparre med hverandre. Ellers bruker jeg mye av mitt tidligere 

nettverk som venninner og folk jeg kjenner fra tidligere. Pia var med på å ansette meg i sin tid, så 

først var hun min sjef og deretter ble vi kollegaer når jeg ble direktør. Hun har faktisk også hjulpet 

meg inn i EGN. Hun er en fantastisk person. Hun vill jeg absolutt ha ringt til hvis jeg hadde et problem 

her. Dersom jeg hadde et problem med min sjef, ville jeg ha gått utenfor huset. Så det kommer an på 

hva det er.  

 

o   Hvordan opplever du erfaringsdeling på arbeidsplassen?  

Små ting kan jeg absolutt ta her inne med personale også videre. Men dersom det er noe større eller 

karriereaktig, ville jeg ikke ha sparret om her inne, men via mitt eksterne nettverk. Når det kommer 

til faglig sparring i det daglige bruker jeg mye av mitt nettverk ettersom at jeg er den eneste som har 

ansvar for bæredyktig investeringer, så det er mer de andre som søker meg, enn jeg som søker dem. 

Så da bruker jeg blant annet det nettverket jeg har bygget i regi av EGN.  

 

•   Hvordan er forholdet mellom kvinnene på arbeidsplassen? 

Jeg synes ikke det skjer grupperinger, men det har jeg opplevd på andre arbeidsplasser, men her synes 

jeg at det er fin sparring. Det er en del som har kommet inn sånn som meg i løpet av de siste årene og 

en del som har vært her i flere år, og det er kanskje mest forskjell på de to grupper. Fordi det er noe 

med det at du har vært her i flere år – vet du det meste, men dersom du er relativt ny så sparrer du 

med de andre. Men det man opplever er mest typisk er at hverdagen er travel, så med mindre man 

drar ut og drikker et glass vin eller øl – blir det vanskelig i det daglige å sparre. Vi har hatt et 

lederutviklingsprogram – som er riktig fint hvor vi har noen halve dager hvor man i pausen kan snakke 

om andre ting og i det hele tatt har noen gode diskusjoner. For i det daglige er det vanskelig å rekke 

å sparre.  

 

Ø   Det er ikke noe kvinnelige sykkelklubber her?  

Det er for eksempel en av mine medarbeidere, Emilie har startet en kvinnelig eller en løpeklubb, der 

både kvinner og menn kan være med. Det er mange muligheter til å ta initiativ og det har jeg støttet 

opp rundt. Jeg tror den sykkelklubb i virkeligheten ikke er noe som startet opp her inne, det er 

“virksomhet” som har hørt noe med dette om investeringsfolk, så har de kommet med der. Så det er 
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egentlig ikke slik at man kan si at de har laget en lukket sykkelklubb. Men det er mange i 

investeringsavdelingen som er med i den klubben.  

 

•   Hvordan forholder medarbeidere seg til deg? 

Jeg synes generelt at det er fint med både mine egne og andre – noen er litt bossy. Så har jeg hatt en 

særlig rolle i forhold til direktøren, for jeg referer mine andre kollegaer til investeringsdirektøren. Så 

har vi akkurat hatt et sjefsskifte her, men den tidligere direktør har ikke hatt en PA eller sekretær, og 

har hatt en masse internasjonale oppgaver, så jeg ble hevet opp som hans høyre hånd. Så har jeg en 

fornemmelse av at noen synes at det var litt to much, om det er fordi jeg er kvinne eller mann i dont 

know. Jeg tror det er mer det at direktøren kun har interessert seg for en del av butikken og at det 

tilfeldigvis var på meg det falt. Samt med min juridiske og politiske bakgrunn der jeg sitter i 

ministeriet har jeg hatt noe han kan bruke, og det har vært ”vinn vinn” for meg og vært riktig show. 

Men jeg kan godt merke at noen ganger, især hos de mannlige kollegaene, sånn litt ”åja”. Men det 

tror jeg ikke har noe å gjøre med kvinner og menn, det er nok mer det at man alltid gjerne vil være i 

spot lyset. Alle synes det er show.  

 

•   Hvordan blir du behandlet og vurdert av de andre lederne som er på likt nivå som deg selv? 

Ja, vi kan jo absolutt sparre over personal messig ting eller noe som har med “virksomhet” huset å 

gjøre. Men det jeg mente var i forhold til sustainability issues – da vet de jo ikke noe. Så da blir jeg 

nødt til å nå ut til de andre pensjonskasser eller de andre, men det er også okey det er jo en del av 

jobben.  

 

Ø   Blir du involvert i beslutningsprosesser?  

Ja, jeg blir i høy grad involvert i beslutningsprosesser på grunn av min bakgrunn.  

 

•   Har du noen gang følt på at du har måtte endre din atferd for å passe inn blant ledergruppen? 

Ja, det synes jeg. Men i mindre grad her enn andre steder. Igjen for dette er et lite team som jeg selv 

har valgt. Men det er klart – tilbake til det der, den empatiske siden, det her for å oppnå resultater er 

det ikke nok å si gjør det og det. Men at man gjør det i fellesskap og at man får leadership ovenfor 

management. Og det synes jeg er en reise jeg har vært med på siden jeg startet, men det tar lang tid 

for jeg tror ikke at jeg er et naturtalent.  



118 
 

 

•   Har du møtt på utfordringer som har truet din motivasjon til å ta på deg lederverv? 

Ja, det har jeg bestemt. Især i “virksomhet”, hvor det var veldig faglige folk som ikke var til å hugge 

i stenen, hvor alle mine gode ideer krasjet fullstendig. Det var en annen måte å gjøre det på, der jeg 

tror kanskje det var Learning by doing. Ikke minst muligens en hardere start enn andre steder ettersom 

at de er så faglig og de ville ha en faglig leder, de hadde ikke bruk for en som skulle lage nye prosesser 

og smarte tiltak. Det jeg opplevde der som krasjet mer var vell det at jeg er opptatt av muligheten for 

å avansere, ikke så mye lønn, men mer om arbeidsoppgaver og prestisje. Men i hierarkiet i 

“virksomhet” og “virksomhet” var kun at det gikk opp. Så det er en klar intensament struktur. Så når 

du kommer hen til en styrelse som er mer faglig, så er intensament strukturen helt annerledes. Faglig 

spennende oppgaver og en leder som ikke blander seg for mye. Det var noe helt annet og det tok meg 

lang tid å finne ut av. Det å gi ekstra tillit eller noe spennende utviklende oppgaver. Det var mer en 

forutsigbar dagligdag, mer selvbestemmelse og det var en annen måte å gjøre det på. Det bare viste 

jeg ikke på starten.  

 

o   Har du møtt på noen barrierer? 

Ja, det synes jeg. Pia gjør er dette med søstersolidaritet og løfte hverandre opp og spille hverandre 

gode. Pia har virkelig blikk for det og på et helt annet nivå enn det jeg er både erfaringsmessig og 

arbeidsmessig. Så litt mer av det, det tror jeg menn er bedre på. Så litt av det å bli løftet opp av sin 

leder i forhold til deres potensiale. Jeg kan selv ha det slik med mine medarbeidere, jo dyktigere de 

blir, jo bedre er det for meg og “virksomhet”, men jeg skal også på et tidspunkt bidra til å hjelpe dem 

videre til deres neste jobb. Dette synes jeg generelt ikke at det er mange som har øye for. Det tror jeg 

ikke har noe med menn eller kvinner å gjøre, men det er også ens jobb å utvikle dem mens de er.  

 

•   Har du opplevd å bli behandlet annerledes bare fordi du er kvinne?  

o   Hvis ja hvordan føles det?  

Dårlig og urettferdig. Jeg kan huske da jeg satt i “virksomhet” så ble det en stilling ledig som 

sjefsforhandler. Også tittet jeg på den og tenkte gud det lyder spennende, dette kunne jeg godt ha 

tenkt meg. Men jeg følte meg slett ikke god nok. Også var det en annen jeg kjenner fra tidligere som 

søkte og fikk stillingen, også var jeg bare litt sånn hvorfor søkte jeg ikke? Jeg er jo mye bedre enn 

han, i hvert fall på det nivået. Han var der så bare i halvannet år, så da søkte jeg også fikk jeg den. Da 
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tenker jeg at man setter seg selv i en boks, og tenker at, det der skal være på et helt annet nivå. Man 

skal ikke alltid bare vente på de sjanser som kommer forbi, det er jo deilig hvis de gjør det, men man 

skal også bidra selv og prøve under en MUS samtale å fortelle om hva man har bidratt med i løpet av 

året og hva man har ansvar for. Der tror jeg kanskje kvinner er litt mer tilbakeholden enn menn, der 

man tenker at man gjerne blir oppdaget en dag. 

. 

 

Ø   Føler du at menn har mer selvtillit når det kommer til å stige opp i karrierestigen? 

Ja, det synes jeg. Jeg tror ikke at de blir opplevd som bossy, hvis de gjør andre oppmerksom på seg 

selv. Slik som andre kvinner gjerne gjør når man er litt for frem i skoene, litt ukvinnelig. Mens hos 

menn blir det bare forventet i forhold til stereotyper, noe som gjør det vanskeligere. 

 

•   Hvorfor tror du det er et overtall av menn på toppnivå i din virksomhet?  

Det er litt sånn ”ripp rapp rop” effekt – men hyrer menn og kjenner menn i deres nettverk og ansetter 

menn. Jeg tror det er en stor del av det. Jeg tror også kvinner har en tendens til å være deltid når man 

har små barn – noe som er helt fair, men jeg tror også at man raskt setter alle kvinnene på en kam. 

Der man sier at kvinner med små barn er halv arbeidskraft og det gjelder jo ikke alle. Jeg opplevde 

det hos “virksomhet” der en riktig dyktig advokat som hadde små barn og satt i hardcore med nettopp 

det om deltid. Men dersom barna var syke tok hennes mann sykedager og passet på dem, men hun 

ble stadig slått over en kam. Til tross for at hun alltid var der, tok alle saker og møtte sine deadlines. 

Hun gjorde det mega bra. Men stadig var det ikke hun som ble forfremmet til partner eller spesialist 

advokat. På et tidspunkt tok hun vekk derifra fordi hun hadde prøvd i 10 år. Her i mitt lille team, 

Thomas min mannlige kollega og Emilie. Det er helt klart en tendens blant investeringsfolkene at de 

går til “Emilie” og ber henne gjøre referat eller powerpoint, mens “Thomas” får 

investeringsbeslutninger. Så hvis ikke jeg er der og sier at nå er det Emilie som tar den beslutningen 

og Thomas som tar seg av det andre, så glir de to selv inn i rollen. Emilie er like populær som Thomas 

og veldig dyktige. Men Emilie har vært flink og Thomas har kanskje vært smart og sagt nei, eller 

ikke blitt spurt. Så hvis jeg lar være ville Emilie tatt av seg alt det praktiske som må gjøres, mens det 

politiske og det som rammer direksjonen ville Thomas hatt ansvaret for. Helt tydelig! Ingen vond 

mening på noe som helst måte, det er bare sånn det er. 
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o   Er det spesielle forhold som gjør at ikke kvinner strekker til? 

Jeg tror det er et element av at noen ikke velger det fordi man ikke orker presset eller prioriterer 

familien eller andre ting som fritid. Så tror jeg det er litt “flink pike” aktig, at man sitter og venter på 

at noen oppdager dem. At man skal inn og sloss orker man det? Enten har man det med familiehensyn 

eller gidder man å bruke livet på å slåss? Det er nok mange kvinner som tenker; ”let the boys do it”, 

for det er mange ting man må ofre når man sitter så høyt oppe som direktør. Men det er også helt klart 

et element at menn velger menn. Selv her i “virksomhet” med tanke på likestilling, for i investering 

og risiko er alle er menn. Så det har jo heller ikke slått i gjennom her. Men på mitt nivå er det mer 

50%, men lengre nede er det mange kvinner. Så jeg tror på kvoter i alle fall i en overgangsperiode 

for å hjelpe det på vei. 

 

Ø   Dersom en kvinne hadde besittet en lederstilling, tror du at hun hadde blitt mer lagt merke til 

enn en mann?  

Ja det tror jeg helt bestemt at de ville. Jeg tror for eksempel at Pia i “virksomhet” var en rollemodell 

for veldig mange mennesker. Hun hadde ansvaret for 2500 ansatte og var direktør for et kjempe stort 

område, der hun har vært dyktig til å bygge opp talent da både kvinner og menn.  Hun har vært 

elementært dyktig til å hjelpe folk frem og videre.  

 

Kjønn i nettverk 

•   Hva legger du i ordet nettverk? 

Nettverk er noe man kan trekke på og gi noe til. Gi noe og få noe. Noe som skal pleies. Nettverk er 

noe man virkelig lærer i utenriksministeriet, der arbeider man jo med nettverk både når man er 

hjemme og ute. Det med å ha et godt nettverk i form av å kunne ringe til noen og få hjelp, samt levere 

noe andre vei. Jeg har en håndfull med kvinner som er rett fantastisk som jeg kan bruke i sparrings 

øye med i forhold til karriere. Ellers er det mye venner og familie.  

 

•   Hva var din motivasjon til å bli medlem av EGN Danmark? 

Pia kjører tre nettverk i EGN og har gjort det i ett par år. Så ble hun og “navn” spurt om de visste om 

noe om bæredyktig investering da de ønsket å bygge opp et nettverk rundt det. Så sa Pia at hun ikke 

visste noe om det, men at hun kjente meg. Jeg har selv blitt ringet opp, men hadde ikke overskudd til 

det på det tidspunkt. Så når de ringte den gang tenkte jeg umiddelbart at jeg ikke var interessert. Men 



121 
 

i det jeg fikk høre at de ønsket meg som nettverksleder, tenkte jeg at det kunne være riktig show. Det 

er veldig nyttig for meg i mitt faglige arbeidsliv, jeg blir klokere og det er grunnleggende showt.  

 

Ø   Hvorfor opplevde du det annerledes å bli tilbud posisjon som nettverksleder i forhold til 

medlem? 

Til dels hadde det gått ett år på det tidspunkt, så når jeg startet og skulle bygge opp denne avdelingen 

var det en rotete butikk. Men så tenkte jeg at det kan jeg bruke i forhold til mitt arbeidsliv, men også 

i forhold til om jeg ønsket meg videre ville ikke denne erfaringen se dårlig ut på CV-en. Så jeg var 

bevist på at det kunne åpne noen dører og muligheter, og et nytt nettverk med folk som jeg ellers ikke 

hadde kommet i kontakt med. Så var det jo fett å kunne gjøre noe jeg synes er showt og tjene penger 

på det.  

 

•   Hvordan opplever du dit nettverk i EGN i forhold til ditt nettverk på arbeidsplassen? 

Begge deler er relevant i forhold til at man kjenner alle på det lille stedet her. Der det andre er veldig 

relevant i forhold til det faglige jeg gjør. For vi har besluttet i “virksomhet” at vi skal være den mest 

ansvarlige pensjonskassen og den som er lengst fremme. Så hele tiden kunne vite om nye tendenser 

og se på hva andre gjør, men også hva vi gjør for det er ikke bare en funksjon den ene veien. La seg 

inspirere. Jeg får noe retning og veiledning fra direksjonens side, så den komiteen er gull verdt. Mens 

det er litt mer faglig sparring i det eksterne nettverket. Men jeg ville aldri unnlatt det nettverket jeg 

har her.  

 

•   Hvordan vil du beskrive den eksterne nettverksgruppen du er medlem av?  

De er veldig dyktige. Det skal med vilje ikke kun være en pensjonssektor, vi har private virksomheter, 

banker og fonder, det offentlige. Styrken ligger i at vi alle sammen sitter med problemer som har gått 

fra å være en nisje til virkelig å bli en konkurranseparameter omdømme messig, så det har virkelig 

blitt boostet. Men tilsvarende er vi ikke blitt boostet med en masse medarbeidere og en plass i 

direksjonen, så det er et kryssfelt – dette har vi til felles. Jeg kan merke at de er like søkende som 

meg, der det er riktig spennende å høre hvordan man arbeider i en privat fond eller hvordan man 

arbeider hos en kapitalforvalter. For ellers blir det kun pensjon, så bredden er riktig god.  

 

 



122 
 

Ø   Opplever du at alle i nettverket anser hverandre som likeverdige? 

Det synes jeg. Men selvfølgelig er det et par administrerende direktører med og det er klart at når de 

taler er det kanskje litt ekstra interessant. Også er det noen som sitter litt lengre nede, men verdien er 

at vi kan sparre sammen og har felles utfordringer som en bransje. Så der synes jeg alle bidrar og 

deltar.   

 

o   Hvordan opplever du erfaringsdelingen i nettverket? 

Den er riktig fin. Noen er mer aktive enn andre. Noen tar ordet litt for mye. Den er god – vi har hatt 

3 møter, men det er en som har meldt seg ut av de 25. Dette var dog fordi han var fra Aarhus og det 

ble litt langt å komme til København. Det synes jeg er fair. 

 

o   Hvordan opplever du at miljøet eller kulturen i nettverket påvirker hvordan man deler 

erfaringer?  

Det er helt klart slik at noen er mer vandt med å dele mer enn andre. Men der har jeg også vært opptatt 

av å sette meg selv i spill og “virksomhet” som case de første par gangene. Det er slik vi gjør når vi 

tegner, prater og forklarer. Det er viktig å identifisere hva som er vanskelig i forhold til hva vi arbeider 

med og hvilke ressurser man har tilgjengelig. Også når man setter seg selv i spill har jeg inntrykket 

av at andre også vil bidra, og så setter det i gang. Jeg bruker en del tid når jeg planlegger møtene med 

de andre, ved å si hvis du skal ha noe ut av det må du si det så ærlig som mulig og fortelle hva du 

gjerne vil ha sparring på, så kan man forholde seg til det konkret. Så er det ikke bare et nytt foredrag 

som det er mye.  

 

Ø   Opplever du at det er mye tillitt i gruppen? 

Ikke enda, for vi er på scratch. Så vi må lære hverandre bedre å kjenne først ved å spise sammen og 

gjøre noe show, kanskje litt mer uformelt. Jeg kan merke at jeg i starten tenkte at det kun skulle være 

program, men i virkeligheten går praten godt underveis i pausene. Det bør derfor være lange pauser 

for folk har så mye de gjerne vil sparre med hverandre om.  

 

•   På hvilken måte opplever du at nettverket er nyttig for deg?  
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Jeg synes generelt at det er på et høyt nivå – det er profesjonelt satt opp. Det er super profesjonelt, 

“navn” er veldig flink og ikke for fin for noe. Riktig god hjelp, hvis jeg trenger henne vet jeg at hun 

stiller opp og det er rart å vite.  Og synes jeg som sagt jo mer jeg får min gruppe til å fungere – jo mer 

får jeg også ut av det. Derfor bruker jeg en del tid og krefter på dette.   

 

•   I hvilken grad føler du at kvinner kan dra utnytte av å være med i en slik nettverksgruppe? 

I høy grad, for man får sparring på andre ting. Jeg er faktisk med i en av Pias grupper som kalles “X”, 

en ren kvinnegruppe, men jeg har kun vært på et møte. Da var vi i en advokatvirksomhet der det var 

en kvinnelig advokat som gjerne ville være partner, hvis vi taler om glassloft – det var big time. Det 

jeg har opplevd var ingenting i forhold til hvordan hun har hatt det. Hennes mannlige kolleger ringte 

henne opp når hun var på ferie og ba henne om å utføre arbeidsoppgaver, når de selv var på arbeid. 

Hun fikk en hel del masse sparring i forhold til hva hun skulle være obs på og hva hun skulle bli bedre 

til – hun fikk virkelig mye ut av det. Det er riktig godt og det er kvinner som hjelper kvinner. 

 

Ø   Opplever du at det er forskjell på kvinnegruppen og den blandede gruppen?  

Ja, veldig stor. Det er mye snakk i kvinnegruppen og det er ikke så mye snakk i min gruppe, der det 

er en overvekt av menn. De er direktører og veldig to the point – de ønsker ikke snakke bare for å 

snakke.   

 

•   Hvilke ressurser opplever du at du har fått tilgang til ved å være en del av EGN som du ellers 

ikke har fått i din egen virksomhet? 

Jeg synes både det er profesjonelle det som er satt opp og alle medlemmene jeg har fått tilgang til i 

nettverket. Det er bare winn winn winn hele veien rundt. Dessuten får jeg innsikt i en helt annen 

arbeidsplass, der jeg har sett hvor profesjonelt EGN er. Som at de bruker sitt eget nettverk til å skaffe 

nye medlemmer – jeg synes jeg lærer mye av det.  

 

Avslutning 

•   Med bakgrunn av gjennomgått tematikk; har du noe du vil tilføye? 

Jeg har forsøkt å være veldig ærlig i forhold til dette og jeg føler at vi har gjort det veldig godt i 

forhold til hva som er vanskelig. Men dette med kvoter og hva kan man forestille seg i forhold til om 

man burde ha en mentor synes jeg er viktig. Det er jo virksomheter som arbeider veldig profesjonelt 
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på slike ting. Uansett vil det være interessant å høres deres bud på hva som kan fungere i forhold til 

det strukturelle.  
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Bilag 4: Transkribering av intervjuet med Monica 
 
Person: Monica. 

Alder: Midten av 40årene. 

Varighet av intervju: 51 m. 

Karriere: Har vært leder i flere virksomheter før nåværende arbeidsplass. 

Tilhørighet til EGN: Nettverksmedlem.  

Kommentar: Intervjuet fant sted på informantens respektive arbeidsplass. Planlagte 

oppfølgingsspørsmål illustreres med o og spontane oppfølgingsspørsmål med Þ. 

 

Individets kjønn  

•   Hva anså du som drømmekarrieren da du var mindre? 

Jeg ville gjerne være ingeniør men det tror jeg er fordi jeg så veldig opp til min storebror. Så det 

trodde jeg at jeg skulle bli i mange år. Han passet på meg hele tiden siden mine foreldre hadde det 

travelt. Jeg var nok en guttejente på den tiden siden jeg likte å spille mye dataspill. Også litt fordi det 

hadde min storebror lært meg, det å programmere osv.  

 

•   Hvordan har dine foreldre fungert som motivasjonskilde for deg? 

Det har helt klart vært min bror som har vært en motivasjonskilde for meg. Jeg hadde foreldre som 

lot jeg holde på med det og ikke tvang meg til å leke med dukker. Det er noen ganger litt tilfeldig at 

jeg likte å drive med det da jeg var liten også endte jeg opp i IT. Men syns det er gøy at jeg endte opp 

her.  

 

Ø   Arbeidet dine foreldre mye da du var mindre? 

Nei altså mine foreldre var en omvendt motivasjon for meg, de arbeidet som postmedarbeidere. Min 

far arbeidet seg faktisk opp til å bli leder. Men mine foreldre ønsket å holde fri og ha helg, og vil 

pensjoneres. Jeg orket ikke ha et sånt liv der man ikke ønsket å gå på arbeid og tenke på når man 

skulle pensjonenes. Men, mine foreldre var veldig støttende ovenfor meg, du trenger ikke gjære rent 

eller lage mat. Du skal bare sørge for at du får gått din skolegang slik at du får muligheter som vi ikke 

hadde. Så de var veldig støttende.  
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•   Hvilke forhold har vært med på å påvirke hvordan du er som person? 

Det er et godt spørsmål. Mener dere mennesker eller ting? Min bror har helt klart avgjørende 

betydning for hvordan jeg er i dag. Han brukte mye tid sammen med meg, var tålmodig og lærte meg 

å programmere. Det har hatt en stor betydning. 

 

•   Hvilke egenskaper og verdier mener du kvinne besitter? 

Jeg tenker kvinner har empati og kan danne relasjoner, lytte, ha omsorg og overblikk. Hva er effektivt 

for de kvinner fordi man må nå flere ting enn menn fordi man skal også gjøre en del ting hjemme – 

sørge for at barna gjør det de skal. Så man blir på den måten mer effektiv og strukturert. Dette kan 

man jo bruke i sitt arbeid.  

Ø   Mener du at du besitter mye av de samme egenskapene? 

Ja egentlig. I tillegg er jeg veldig glad i kunnskapsdeling, og sparring.  

 

•   Hvilke egenskaper og verdier vil du si at en mann besitter? 

De er kanskje bedre til det økonomiske og til å få større autoritet. Være mer autoritær. Større 

gjennomslagskraft. Det er flere menn som er mer en alfahann og dermed er mer ledertypen enn 

det kvinner er 

 

•   Har du alltid forestilt deg at du skulle ta på deg lederverv? 

Nei det hadde jeg ikke trodd. Det er veldig gøy.  

 

Ø   Hvorfor ikke? 

Jeg har alltid vært veldig sjenert. Har hatt det virkelig vanskelig å snakke med folk, og var virkelig 

glad i å sitte å programmere alene, men så sa min sjef til meg i min forrige jobb – jeg hadde en veldig 

god kvinnelig sjef, og hun fortalte meg at mange så på meg og hva jeg gjorde. Så hun lurte på om jeg 

hadde lyst til å bli teamleder. Så jeg ble jo veldig redd, men man skal jo dyrke den følelsen og virkelig 

kjenne på det fordi man kanskje egentlig har lyst til det når man blir sånn redd. Og jeg kunne merke 

at jeg egentlig hadde lyst til det, men jeg arbeidet deltid fordi jeg hadde to små barn på det tidspunktet 

og da sa jeg til henne at jeg ikke kunne være leder for disse da jeg arbeidet på deltid. Men da spurte 

hun meg hvorfor ikke og mente jeg så for mange begrensninger. Og da tenkte jeg at det er jo helt vilt 
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å få lov til dette også at jeg måtte bare se om det lar seg gjøre. Og da startet jeg som teamleder for 12 

stykker på 30 timer i uken. Og det var litt spesielt å bli leder for de som var mine kollegaer tidligere. 

Og det var litt spesielt. Og hun kvinnelige lederen min sa til meg at jeg måtte si til meg selv at ”jeg 

er leder, jeg er leder” slik at jeg fikk et paradigmeskiftet i hodet mitt at jeg nå var en leder. Jeg hadde 

svært med å tro på meg selv, og det var et par stykker som gjerne ville at det skulle være de istedenfor 

meg og det gjorde det litt vanskeligere.  

 

•   Hvilke forutsetninger og forestillinger mener du samfunnet har til kjønn? Har det endret seg 

fra du var mindre? 

Godt spørsmål. Jeg kan godt være litt skuffet over Danmark i og med at vi sier vi ønsker likestilling 

osv, men det blir ikke gjort riktig. Norge er langt bedre og har 40% kvinner i lede i kontrast med oss 

som har 7% eller noe. Det er helt vilt. Jeg syns jo at man skal ha noe mer lovgivning, ellers kommer 

det til å gå 200 år eller mer før det virkelig hjelper. Det hjelper riktig mye med for eksempel barsel 

til men også, det kommer til å hjelpe fordi jeg ville med gledelig gi bort noe av barselen min. Jeg kan 

si at jeg ikke likte så godt å gå i barsel da det kan bli litt kjedelig, men det var hyggelig, men var 

superglad for mitt arbeid der man kan utvikle og gjøre noe selv. Så det var fint at menn tok litt over 

på den fronten. Men jeg syns overall det skal noe lovgivning til, noen kvoter eller noe sånt eller stille 

noen krav til virksomheter at de skal ta stilling til hvor mange kvinner som skal være. Det er visst 

kommet noe men det blir ikke håndhevet, revisjonsfirmaer kan si at de skal ha kvinner i ledelsen.  

 

Kjønn i virksomheten  

•   Kan du fortelle oss om din karriere? Hvor startet du? Hvor er du nå? 

Jeg startet faktisk i 1998 som student medarbeider der jeg arbeidet i “virksomhet”, hvor jeg lagde 

statistikk og automatisering av regneark. Jeg lagde undersøkelser hvor man skulle skrive inn alt av 

kommentarer, noe som var på mer enn 4000 sider. Det var helt vilt mange sider. Også kjøpte jeg en 

automatisk innleser som kunne lese inn kommentarene også stille masse Multiple Choice spørsmål 

som folk kunne svare på også kunne man lage analyser av det. Det var det første jeg gjorde. Også 

kom jeg ut til “virksomhet”, hvor jeg lagde programmering og lagde hjemmesider til alle mulige 

forskjellige virksomheter på det tidspunkt. Der var jeg fordi jeg kjente noen av de jeg hadde lest med. 

Jeg husker det som at jeg var den eneste jenten av de 20 som arbeidet der, og noen jenter som arbeidet 

med det grafiske. Det er det jo ofte, det er litt mer “jentearbeid”. Der var jeg i 18 år frem til 2016. Og 
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det var der jeg fikk min første lederstilling i 2012. Her var jeg programmer og prosjektleder til 

databaser og selvbetjening sider. 

 

Ø   Var du leder for mange menn på det tidspunktet? 

Ja, jeg var på det tidspunktet leder for faktisk 10 menn og 2 kvinner i 2012. Jeg har alltid vært vant 

til å arbeide med menn, og jeg liker det svært godt og det er veldig enkelt. Jeg synes at menn er enkle 

å forholde seg til. Hadde det verst med kvinnene faktisk, de to kvinner faktisk. Mennene kunne ofte 

si til meg at presentasjonen min var fjollete – de er så direkte og det er noen ganger mye enklere.  

 

•   Hvordan trives du på arbeidsplassen generelt i de stillinger der du har hatt lederansvar? 

Jeg har det riktig godt.  

 

Ø   Trives du her også? 

Ja her også! Helt sikkert. Det er bare litt annerledes her. Det blir litt sånn guttekultur, men det hadde 

jeg det åpenbart fint med. Jeg var med ut for å spille dataspill på nettcafe som man gjorde den gang 

og spille bordfotball og sånn. Men det var liksom også fordi man ville være en del av det. Og det tror 

jeg kanskje kan skremme en del jenter at det er sånn det er noen steder i mange miljøer der man sitter 

å programmerer og er en guttegjeng. Vi hadde det riktig gøy. Det var liksom ikke noe familie på det 

tidspunkt, hvor jeg ikke hadde en kjæreste hvor det bare var at jeg var der mye og spiste pizza og 

hygget meg. Man kan godt synes at det er en litt guttekultur, der man kan syns det er problematisk i 

forhold til hvem man gjerne vil tiltrekke seg.  

 

Ø   Startet du rett som IT sjef her?  

Ja, og det var litt spesielt fordi jeg gikk fra å være teamleder i min forrige jobb til utviklingssjef i 

“virksomhet” i 2014. Der gikk hadde jeg plutselig ansvaret for 40 mennesker, så jeg hadde et stort 

ansvar. Men det var stadig webutvikling kan man si, men selvfølgelig lærer man en god del masse 

andre ting. Og man har jo fått en del lederutdannelse som har hjulpet meg litt. Men så var det egentlig 

mitt nettverk – der kan man jo ta inn nettverk igjen, men som mente at jeg kunne være en god match 

til en stilling her oppe fordi han visste at de manglet en. Og da var det faktisk litt gøy fordi at noe av 

det han sa var at de savnet noen av de kvinnelige verdiene. De hadde bruk for en som selvfølgelig 

skulle være teknologisk anlagt og visste hva hun snakket om, men det var viktig at jeg kunne komme 
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inn og kunne snakke med folk og samle organisasjonen og sørge for at de hadde en som kunne styre 

deres IT. Jeg kan godt huske at det var andre som var med om bud hvor de sa at den andre kanskje 

var litt mer teknisk skarp eller noe sånn, og hadde prøvd noe lignende før. Det var da jo også det jeg 

tenkte, assa jeg har jo ikke hatt det brede brede ansvaret som man har som IT sjef, det hadde jeg ikke 

hatt før”. Men samtidig syns jeg det var super spennende når man plutselig kan påvirke noe mer og 

sånn og referere til direktør. Så det var en opplagt sjanse til å gjøre noe mer. 

 

•   Hvordan reagerer andre når du forteller om din lederstilling?  

Det er noen som noen ganger er litt overrasket over at jeg er en kvinne i denne jobben, hvor de tror 

at det var en mann eller noe sånn. Og det også noen ganger noen ringer til resepsjonen, og det er 

mange som ringer fordi de vil selge meg et eller annet også ringer de til resepsjonen og vil gjerne 

snakke med han. Og de bare “eh det er en kvinne”, det syns de er veldig gøy å si. Nå har jeg heldigvis 

et veldig feminint navn så det blir ikke mistolket i hvert fall. Men jeg opplever jo faktisk en positiv 

forskjellsbehandling og det kan man jo si mye om. Min sjef hun er veldig søt og sier det er fordi “du 

er så dyktig Monica”. Jeg ble jo invitert med til noen ting hvor det er sånn europeisk CIO konferanse 

som er betalt, hvor de gjerne vil ha noen kvinner med. Og jeg har også tatt med til årets CIO i 

Danmark, og syns jo det er super fine arrangementer hvor man nettverker riktig mye. Men vi er jo 5 

kvinner og 60 menn. Det er alltid sånn det er, men det syns jeg er hyggelig fordi jeg liker jo å være i 

selskap med menn så det syns jeg bare er fint. Men selvfølgelig kunne det gitt noe annet hvis det var 

litt fler kvinner. Det må vi prøve på.  

 

•   Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de kvinnelige og mannlige lederne på din 

arbeidsplass?  

Det er riktig fint. Det er faktisk en del kvinner her– min sjef er en kvinne, økonomidirektøren er en 

kvinne. Og sjef for alle underviserne er en kvinne. Jeg tror vi er sånn 40/60 på mannesiden.  

 

o   Hvem er det mest naturlig for deg å dele erfaringer med på arbeidsplassen?  

Det er min sjef – hun er en riktig god leder. Også er det min avdeling.  
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Ø   Hvordan er antallet av kvinner og menn i din avdeling? 

Jeg har en kvinne også er det tre menn. Og hun lager noe business intelligence og noen 

spørreundersøkelser og spørreskjemaer.  

 

Ø   Og alle de som er på lik linje med deg som leder – er alle like involvert i beslutningsprosesser?  

Det er ikke noe forskjell. Vi har møte hver 14 dag hvor vi møtes og har interne møter.  

 

o   Hvem tar du helst kontakt med på jobb når du er stresset?  

Det blir også min leder. Jeg og min kvinnelige sjef har en riktig god relasjon. Det er også det som er 

viktig for meg. Jeg tror ikke jeg kunne ha vært her hvis ikke jeg hadde en god relasjon til min sjef. 

Hun har kun vært her i 2 år, også var det en mannlig direktør før henne. Han hadde jeg bare en helt 

annen relasjon med. Det var mer sånn status. Jeg har det bedre med henne fordi hun er mer en 

menneskekjenner, så hun spør også hvordan man har det og han var mer sånn “hva skal du gjøre nå?”. 

Det kan godt være at det er litt vanskelig for kvinner og at det er kanskje noe man skal lære som 

kvinne, at det er okey at noen har det sånn.  

 

o   Hvordan opplever du erfaringsdeling på arbeidsplassen?  

Det er fint syns jeg egentlig. Vi har eksistert siden 1953 og det er mange, fordi det er sånn fett sted å 

være. Så det er mange som har vært her i mange år og det kan være litt vanskelig det her, med at de 

ikke er så gode til å lære noe nytt på kort tid.  Vi arbeider med noe som heter growth mind set som er 

litt det her neroscienece hvor man noen ganger skal venne seg til at noe nytt kan være vanskelig, og 

at om man ikke absolutt er så god til det i starten vil man jo ikke være, så det skal man kunne holde 

ut og likevel tørre å kaste seg ut i noe nytt. Det er en utfordring fordi det er også mange som har vært 

her lenge.  

 

•   Hvordan er forholdet mellom kvinnene på arbeidsplassen? 

Den er god syns jeg.  
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Ø   Eksisterer det noen uformelle nettverk her slik det gjorde på din tidligere arbeidsplass?  

Ja, det kan man godt si. Jeg har faktisk teamet opp med 2 kvinner på to andre avdelinger hvor vi har 

funnet hverandre gjennom kunnskapsdeling nettverk hvor vi har begynt å lage podcast og forskjellige 

ting gjennom sosiale medier. Dette er jo fordi vår sjef har gitt oss lov til det, få lov til å bruke tid på 

ting som vi syns er super spennende. Og som kan gi virksomheten et annet rykk og sånn. Så vi gjør 

noen ting som er med noen man kan like å være sammen med. Og da kan det godt være at det er 

lettere at det kun er kvinner. Det vet jeg rett og slett ikke. Kanskje?  

 

•   Pleier du og dine kolleger være sammen på fritiden? 

Nei det gjør vi ikke. Vi har kun gjort det en enkelt gang hvor vi ble invitert opp til sommerhuset til 

en. Assa vi kan godt finne på noe, men vi bruker ikke mye tid sammen.  

 

•   Hvordan blir du behandlet og vurdert av de andre lederne som er på likt nivå som deg selv? 

Med respekt og assa at man er likeverdig leder.  

 

Ø   Direktøren her var kvinne? Stemmer det?  

Hun er kvinne ja. Og hun er veldig erfaren og har vært HR direktør i “virksomhet”.  

 

•   Har du noen gang følt på at du har måtte endre din atferd for å passe inn blant ledergruppen? 

Ja, det har jeg faktisk. Jeg har tenkt en del over det i starten, da tenkte jeg at jeg var nødt til å endre 

meg selv litt fordi jeg er sånn litt sprudlende av natur og veldig energisk og blir veldig entusiastisk. 

Og da tenkte jeg faktisk at nå skal jeg være leder og mer sånn “tørr”, og det kunne jeg ikke riktig 

være så jeg var nødt til å kunne ha seg selv – man skal kunne tenke over hva man sier, det husker de 

og man skal passe på. Jeg har noen ganger kommet til å være litt spontan og det skal man passe litt 

på. Så på den måten så tenker jeg kanskje mer over hva jeg sier og man skal også være etisk korrekt. 

Hvis jeg sier vi skal snakke om erfaringer så er jeg nødt til å snakke om mine egne først og dele litt 

ut.  
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Ø   Følte du at lederatferden din var annerledes i ditt tidligere arbeid enn det den er nå?  

Ja, litt annerledes nok. Men kan ikke helt sette ord på det, kommer ikke på hva det er. Jeg kan faktisk 

ikke helt sette ord på det.  

 

•   Har du møtt på utfordringer som har truet din motivasjon til å ta på deg lederverv? 

Nei, det har det faktisk ikke vært. Det har vært noen ting som har vært vanskelig, og jeg virkelig har 

måtte arbeide med meg selv fordi jeg syns det er vanskelig å ta samtaler som jeg ikke har lyst til eller 

nødt til å sparke en. Men hvis man kan forklare ovenfor seg selv hvorfor man gjør som man gjør, 

noen ganger så er det den beste løsningen, så er det okey. Det var faktisk vanskeligere i mitt tidligere 

arbeid hvor jeg noen ganger hadde 15 ledernivåer opp før det nådde opp til våres direktør, hvor man 

noen ganger ble bedt om å gjøre noen ting som man ikke hadde lyst til og skulle stå på mål for det. 

Det kommer jeg ikke til på samme måte til her fordi jeg er nesten alltid en del av de beslutninger som 

blir tatt og jeg har en mulighet til å si “nei det syns jeg ikke vi skal gjøre på den måten eller sånn”. Så 

da ble jeg kjørt mer inn på de beslutninger som blir tatt, og derfor er jeg heldig. Hvis man er i den 

mellomlederposisjon så kan det være riktig vanskelig og det opplevde jeg noen ganger i 

“virksomhet”, ikke fordi det var noen som var onde men bare fordi at det var noen som satt høyt opp 

og besluttet noen ting hvor de ikke helt visste hvordan det fungerte.  

 

•   Har du opplevd å bli behandlet annerledes bare fordi du er kvinne?  

Det vet jeg ikke. Det tror jeg egentlig ikke. Det tror jeg faktisk ikke.  

 

•   Hvorfor tror du det er et overtall av menn på toppnivå i din virksomhet?  

Jeg tror at kvinner ikke på samme måte higer etter å ha det prestisje eller makt kan man si på en eller 

annen måte som det også er å ha den tittelen. Også tror jeg riktig mange kvinner velger det fra fordi 

de tror det er mye arbeid, og tenker man kan ikke arbeide så mange timer i uken og mange kvinner 

har jo barn som de gjerne vil ha tid med. Og det tror jeg er noe man skal arbeide med å få til at desto 

høyere opp man kommer jo høyere fritid har man, altså stort ansvar, men man kan også planlegge sin 

tid. Så hvis jeg føler meg litt stresset så planlegger jeg å komme litt senere for å løpe osv. Mange av 

de møter jeg har legger jeg inn selv i min kalender. Så jeg tror det er en forventning som kanskje ikke 

stemmer overens med hvordan det er. Også tror jeg det vanskelige er også at på grunn av nettverk så 

er det mange menn som kjenner hverandre som finner en til en annen stilling så derfor skal kvinner 
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være bedre til å nettverke og blande oss. Også er det også noen ting som at når menn nettverker går 

de kanskje ut med hverandre og gjør noe, og ser også det med min egen mann – at jeg spiser frokost 

med alle mulige, men det er også fordi jeg tenker at hvis jeg møter en annen på linkedin så tenker jeg 

at vi kan bruke hverandre – jeg skal for eksempel møte “navn” som er direktør som har laget intranett 

til barn og teknologi og sånn og tenker at vi kan få noe ut av å møtes. Men hvis ikke jeg turte å møte 

han fordi han var en mann og man kun møter venner og jeg ikke kunne bidra så ville det være kjipt. 

Jeg tror derfor noen ganger at menn lar vær med å invitere kvinner med hvis de lager noe nettverk. 

Også skal de kanskje holde opp med å gjøre det, så de ikke ekskluderer kvinner eller ha kvinner med 

også blir det en relasjon til hverandre.  

 

Ø   Hvis du skal oppsummert hva du tenker er forhold som fører til at kvinner ikke får 

topplederstillinger?  

Jeg tror at kvinner ikke kan tro nok på seg selv og sånne ting. Og det er kanskje noe som stammer 

helt tilbake fra oppdragelsen og oppvekst. Jeg hadde ikke selv, det er helt ergerlig å tenke tilbake til, 

at jeg ikke hadde valgt å bli leder hvis jeg ikke var blitt bedt om det. Jeg er så sinnsykt glad for at jeg 

ble leder og årsaken til at jeg er mest glad for det er fordi man lærer mye om seg selv og hvordan man 

virker på andre mennesker og at man bruker seg selv som en ressurs. Det er veldig meningsfullt å 

være leder.  

 

Kjønn i nettverk  

•   Hva legger du i ordet nettverk? 

Det er sånn faglige relasjoner til noen andre som man har noe til felles med. Hvor man også har tillit 

til hverandre og har fortrolig rom og kan dele det som også er vanskelig og det kan både være 

praktiske ting man kan dele og noen utfordringer.  

 

•   Hva var din motivasjon til å bli medlem av EGN Danmark? 

Det var fordi jeg så “Pia” (nettverksleder) startet den nettverksgruppen, og hun syns jeg er en 

inspirasjon omkring kvinner i ledelse. Jeg syns hun brant så veldig gjennom, en som henne vil jeg 

være. Så tenker jeg litt at en som henne kan jeg lære noe av og assa hvis vi er masse kvinner som står 

sammen, vi snakker litt om at vi skal skrive noe i avisen eller noe, og prøve å gå litt ut og være 

inspirerende for andre for å gå i ledelse. Så det var egentlig primært på grunn av henne, og de andre 
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som er i gruppen er jo også toppledere, så ofte tenker jeg “I am not supposed to be here”. Det er bare 

mange inspirerende mennesker som er fett å være sammen med og spennende. De har noen spennende 

erfaringer, så jeg kunne godt tenke meg å komme i noe bestyrelsesarbeid og der tror jeg også det 

kanskje man skal være i nettverk med noen menn fordi hvis det er de som har bestyrelsespostene så 

er det viktig at man lærer av de også. Jeg er faktisk i noen forskjellige nettverk, er i et 

bestyrelsesnettverk.  

 

Ø   Hvor lenge har du vært medlem av EGN? 

Jeg har kun vært medlem i et halvt år. Jeg føler også at jeg har plikt til å være med i et eksternt 

nettverk, siden jeg gjør det jeg gjør, og hvis jeg bare kan inspirere en til å gjøre det samme som meg 

så ville det vært fett. 

 

Ø   Tror du det er noe forskjell på nettverk som er blandet, eller nettverk som kun består av ett 

kjønn?  

Ja, det tror jeg. Jeg tror begge deler kan være godt fordi man har en annen connection med kvinner 

enn menn. Og kanskje noen utfordringer som vi kan kjenne oss igjen i alle sammen. Men hvis man 

nettverker med menn så får man også adgang til noe mer, fordi de i forveien, historisk, har hatt det 

lettere for å få disse bestyrelsespostene. Men jeg tror altså i disse år at det er noen dører som er åpne 

fordi alle går og snakker om at det skal være flere kvinner i ledelse og bestyrelsesposter så hvis man 

samtidig har en teknologiforståelse og påvist at man kan gjøre noe så tror jeg man kan være heldig. 

Det er derfor jeg arbeider litt med personlig branding. Tenker det er viktig å gjøre det, og være litt 

synlig. Jeg blir litt sånn irritert, det blir sikkert dere også, når dere hører at de gjerne vil ansette 

kvinnelige ledere i bestyrelsen, men det er ikke riktig noen. “Come on” 

 

Ø   Er de andre nettverkene du er en del av også eksternt?  

Ja det er eksternt faktisk. Jeg er med i et nettverk for “X” der vi er 3 kvinner og 18 menn. Så det er 

fint.   

 

•   Hvordan opplever du dit nettverk i EGN i forhold til ditt nettverk på arbeidsplassen? 

Jeg synes at det gir noe at man hører om hvordan man gjør det andre steder. Det kan være sunt å bli 

utfordret og det kan også være kult å høre at de har opplevd noe av de samme ting, utfordringer for 
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eksempel med å rulle ut nye systemer eller hva det kan være. Også hører man jo noen ting som man 

ikke ville ha funnet på ellers. Så det er jo en stor inspirasjon.  

 

Ø   Opplever du faglig sparring på huset i like stor grad som i nettverksgruppen? 

Mer i det eksterne nettverket, men har det også her i virksomheten. I starten hadde jeg bare en ansatt 

i min avdeling, da var det litt vanskelig. Det var kun en support arbeider. Men så ble det laget litt 

forandringer i organisasjonen, og da følte jeg meg litt alene og visste ikke helt hvem jeg kunne sparre 

med som hadde den tekniske forståelse.  

 

•   Hvordan vil du beskrive den eksterne nettverksgruppen du er medlem av?  

Den er veldig profesjonell. Jeg syns at folk tar det veldig alvorlig og kommer og det er en god tillit 

og fortrolighet i gruppen. Også har vi det også gøy.  

 

Ø   Føler du at alle i gruppen ser på hverandre som likeverdige?  

Det gjør jeg egentlig. Så selv om jeg tenker at det sitter direktører for det ene og det andre så tenker 

jeg at det er okey.  

 

•   På hvilken måte opplever du at nettverket er nyttig for deg?  

Det gir meg inspirasjon og det er kult å kunne dele utfordringer med andre.  

 

Ø   Har nettverket på noen måte gitt deg mer selvtillit?  

Jeg synes egentlig det har gitt meg mer selvtillit ja. Man føler at man gjør det riktig når man hører at 

andre gjør det samme, eller at folk lytter til hva man sier, og er glad for at man er med. Det er også 

noen ganger vi ses utenfor nettverket, til andre sparringsmøter og jeg har mange ganger følt at det gir 

godt utbytte fordi at man får med masse hjem. Jeg har noen gang endt opp med å kjøpe systemer som 

jeg har fått anbefalt. For eksempel vårt wifi nett her at noe som de har hatt et par andre steder, og det 

er supergodt at folk har kunne sagt til meg at det er litt billigere. Og for eksempel da vi skulle kjøpe 

nytt telefoni system her så var jeg i ferd med å kjøpe et som gikk kun på mobil og det kunne godt 

tenkes at det ville vært fint i dag, men på det tidspunktet hvor vi så på det så ikke vi det ikke anbefalt 

av en som hadde kjøpt det og var virkelig skuffet at de opplevde mange nedbrudd, og at telefonene 
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ikke var oppladet eller så var det dårlig forbindelse og det kan virkelig ikke skje her fordi vårt sted er 

et sted folk ringer hele tiden, hvor vi ringer til våre utdannelseskunder og service. Og folk som ringer 

til resepsjonen. Så det er viktig at det virker hele tiden. Og derfor gjorde vi det på en annen måte og 

det er egentlig sånne ting i virkeligheten som er praksis og ikke har så mye å si, men som man virkelig 

får noe ut av det. Også er det noen ganger vi har hatt noen eksterne som forteller noe om fremtidens 

trends og hvordan man kan bruke noen bestemte robotverktøy som jeg har kjøpt etterpå. Og man får 

virkelig mye ut av det.  

 

•   I hvilken grad føler du at kvinner kan dra utnytte av å være med i en slik nettverksgruppe? 

Ja men, det kan gi inspirasjon videre og hjelper hverandre helt konkret hvis vi hører om noe om ledige 

stillinger. Alle holder øynene åpne for hverandre, også kan det også hjelpe å dele sine erfaringer riktig 

mye.  

 

•   Hvilke ressurser opplever du at du har fått tilgang til ved å være en del av EGN som du ellers 

ikke har fått i din egen virksomhet? 

Systemer helt konkret. Men også en annen følelse av at det man har gjort er godt nok. At man har 

noen man kan sammenligne seg med. Fordi man er litt alene her, det er kun meg i denne stillingen, 

så det gir trygghet kanskje. Kunnskapsdelingen er virkelig god.  

 

Avslutning 

•   Med bakgrunn av gjennomgått tematikk; har du noe du vil tilføye? 

Jeg har bare noen ganger tenkt at mentor og mentee ordninger er en riktig god ide. Jeg har selv hatt 

en kvinne som mentee og jeg har også en mann som mentor og det er noe som kanskje kan rykke 

kvinner frem hvis man gjør noe med det. Også i forhold til tilbud til hva kvinner kan gjøre i denne 

verden. Det jeg synes er litt vanskelig er at jenter beslutter seg på et tidlig tidspunkt at de kanskje 

ikke vil ha noe med IT, fordi de begynner å se på noen andre ting allerede i 6 klasse. Det vet jeg ikke, 

men det syns jeg er litt vanskelig. Det må jeg prøve å snakke med noen andre om. Vi må lage noe 

som gjør at jenter kan se at de kan forandre verden hvis man kan noen av disse tingene, at man har 

store muligheter.  

 

Ø   Er din mann også leder i samme bransje?  
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Ja det gjør han, han er også leder og i samme bransje faktisk. Vi har mye faglig sparring, og spesielt 

i forhold til leder ting.  
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Bilag 5: Transkribering av intervjuet med Helene 
 
Person: Helene. 

Alder: Starten av 50årene. 

Varighet av intervju: 37 m. 

Karriere: Har vært leder i flere virksomheter før nåværende arbeidsplass. 

Tilhørighet til EGN: Nettverksmedlem.  

Kommentar: Intervjuet fant sted på informantens respektive arbeidsplass. Planlagte 

oppfølgingsspørsmål illustreres med o og spontane oppfølgingsspørsmål med Þ. 

 

Individets kjønn  

•   Hva anså du som drømmekarrieren da du var mindre? 

Ja, det er vanskelig å si. Men jeg drømte om noe med tall – jeg kunne godt like matematikk. Det 

eneste jeg hadde forbindelse med var at min far var selvstendig, så min far hadde noen ganger besøk 

av en revisor. Så når han var der tenkte jeg at det var det jeg ville. Så jeg viste at det var noe med tall, 

men visste ikke hva ettersom at jeg ikke kjente noen ingeniører, så det tok litt tid før jeg skjønte at 

det var det rette for meg. 

 

•   Hvordan har dine foreldre fungert som motivasjonskilde for deg? 

Ingen av mine foreldre har videregående utdannelse så de har aldri presset på for at jeg skulle få en 

videre utdannelse. De har begge vært selvstendige – min far hadde en tømmerforrenting og min mor 

hadde en klesforretning. Så jeg har vokst opp med å ta ansvar og være selvstendig. Men dette med å 

ta utdannelse er meg selv som har satt i gang.  

 

Ø   Har du noen søsken og har de eventuelt fungert som en motivasjonskilde for deg? 

Ja, jeg har en storesøster. Hun startet på en ingeniør utdannelse før meg, det var der fikk jeg øye på 

dette å bli ingeniør  

•   Hvilke forhold har vært med på å påvirke hvordan du er som person? 

Det er mange ting. Mine foreldre selvfølgelig, min far spesielt i forhold til mine ledelses idealer – da 

de kommer fra min far. Måten han har gjort ting på, han har alltid vært inspirerende ellers er det 

vanskelig å si presist hvem som har formet meg som person synes jeg. Det har vært litt støtte 
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underveis fra jeg fikk min første jobb, hvor de har understøttet meg underveis og jeg har lært mer og 

mer.  

 

•   Hvilke egenskaper og verdier mener du at du som kvinne besitter? 

Ja, det spesifikt i forhold til å være kvinne? Men ledelsesmessig handler det mye om å gi folk tillit og 

ansvar, det tror jeg er viktig. Det er viktig å informere slik at de vet hva som skjer andre steder i 

firmaet. Også prøver jeg å være så tydelig hvor jeg selv står og hva jeg selv står for. Det handler om 

å respektere andre og verne om min egen integritet, så hvis jeg sier noe er det fordi jeg kan stå inne 

for det. Det gjør jeg kanskje litt mer enn menn - det å bruke seg selv, vanskelig å forklare hvordan 

man gjør det. I forhold til menn er ikke jeg redd for å vise hvem jeg er. Jeg tror kanskje kvinner tørr 

å vise mer sårbarhet enn menn.  

 

•   Hvilke egenskaper og verdier vil du si at en mann besitter? 

Ja, det kan være mye forskjellig. Men noen menn opplever jeg at gjerne vil spille på det maskuline 

og det litt harde. I forhold til ledelse - for eksempel opplever jeg i nettverks situasjoner at menn sier 

at de ikke har noen problemer eller utfordringer, men hvis jeg sier at vi har problemer med dette har 

de det også, men de tørr ikke være den først som sier det. Så menn skal ha en mer fasade av kontroll 

og utstråle makt kanskje.  

 

•   Har du alltid forestilt deg at du skulle ta på deg lederverv?  

Ikke da jeg var yngre. Jeg hadde ikke arbeidet lenge før jeg fant ut at jeg ville være leder, men jeg 

hadde ingen drøm om å være toppleder. For det så jeg ikke som en mulighet. Jeg tror ikke jeg hadde 

tenkt over det. Men ettersom at jeg hadde sittet som nummer 2 ett par ganger, der det var en mann i 

spissen, tenkte jeg at jeg kunne gjør det minst like godt og at det var dette jeg skulle.  

 

•   Hvilke forutsetninger og forestillinger mener du samfunnet har til kjønn? Har det endret seg 

fra du var mindre? 

Det har nok forandret seg ettersom at man snakker mer om det nå. Jeg har alltid beveget meg i en 

mannsdominert verden så jeg vet ikke hvordan det er å ikke gjøre det. Rent fra jeg startet både 

gjennom studie, utdanning og jobb har jeg vært i situasjoner hvor det typisk få kvinner til et møte. 

Dermed likegyldig hvor jeg har vært har det vært få kvinner. Men det er mer debatt omkring det nå i 
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forhold til om man skal innføre kvoter og hvorfor det er så få kvinner i toppledelse. Men det er 

vanskelig å si om man blir behandler annerledes nå enn hvordan det var for noen år siden.   

 

Kjønn i virksomheten 

•   Kan du fortelle oss om din karriere? Hvor startet du? Hvor er du nå? 

 Jeg startet som forsker. Jeg var forsker i 10 år, mens jeg var det fikk jeg prosjektledelses ansvar. Her 

startet jeg også med min PHD og fant ut at jeg ville gjøre mer med ledelse. Så jeg søkte meg inn i 

industri og startet som prosjektleder, men jeg sa allerede da at jeg gjerne ville være leder når 

muligheten oppstod. Den kom etter ett år, da ble jeg avdelingsleder. Så ble jeg innen samme firma 

teknisk sjef ett par år etter, derifra fikk jeg muligheten til å få en annen jobb innenfor industrien, hvor 

jeg skulle arbeide med det jeg hadde arbeidet med som forsker, men på toppledelsesnivå. Så jeg ble 

CEO i en liten virksomhet på det tidspunkt. Derifra har jeg vært i toppledelsen i mindre firmaer. Først 

som nummer 2 også som administrerende direktør. Det var ikke noe jeg hadde planlagt. I starten har 

det vært muligheter som jeg har fått tilbudt og derifra har jeg selv oppsøkt muligheter. Jeg var 

besluttet på å være leder, så hadde jeg ikke fått den første lederjobben hadde jeg søkt et annet sted.  

 

•   Trives du på arbeidsplassen? 

Ja, det gjør jeg.  

 

Ø   Hvordan er kjønnsfordelingen? 

Vi er 53 i firma og er en ledergruppe på 5. Jeg sitter også i en internasjonal ledergruppe. Lokalt i 

Danmark er jeg den eneste kvinnen, og i den ledergruppen jeg sitter i internasjonalt er vi to av tolv. 

Den andre kvinnen er svensk, så Skandinavia er godt representert.   

 

•   Hvordan reagerer andre når du forteller om din lederstilling?  

Det er litt forskjellig. Noen ganger hvis man er på arrangementer der jeg har med min mann, tror 

mange at det er han som er årsaken til at vi kommer, der noen blir overasket. Altså hvis dere skjønner 

hva jeg mener. Det er litt forskjellig fordi det firmaet jeg er direktør for lager og utvikler maskiner, 

her er det uvanlig med en kvinnelig direktør. Derfor blir folk noen ganger overasket, men jeg opplever 

det absolutt ikke negativt, heller tvert imot.  
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•   Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de kvinnelige og mannlige lederne på din 

arbeidsplass?  

Veldig godt forhold. Jeg var den første kvinnens som kom inn i Danmark som kvinnelige direktør. 

Jeg synes jeg ble tatt riktig godt i mot. Jeg startet for to år siden i det arbeidet jeg er i nå, men også 

min internasjonale ledergruppe var jeg den første kvinnen. De ga uttrykk for at det var glade for å få 

en kvinne med. Det er flere som har sagt at det gir noe annet til gruppen, fordi både jeg og min svenske 

kollega kanskje gjør ting noe annerledes som kan inspirere mennene. 

 

Ø   De respekterer dere? 

Ja helt sikkert.  

 

o   Hvem er det mest naturlig for deg å dele erfaringer med på arbeidsplassen?  

Den jeg deler mest med utover min sjef er en mannlig kollega fra den internasjonale ledergruppen. 

Han snakker jeg mest åpent med.  

 

o   Hvem tar du helst kontakt med på jobb når du er stresset?  

På arbeidsplassen? Det kommer an på, men privat er det min søster eller en venninne. Hvis det er noe 

som jeg tenker at min sjef bør vite eller kan hjelpe med, så vender jeg meg mot han.  

 

o   Hvordan opplever du kunnskapsdeling på arbeidsplassen?  

Vi er et lite sted så det er litt for mye i folks hoder, fordi det ikke er skrevet ned. Men jeg opplever 

ikke at det er slik fordi det er mostand mot å dele. Det er bare fordi vi ikke har tid eller behov for å 

skrive alt ned.  

 

•   Hvordan er forholdet mellom kvinnene på arbeidsplassen? 

Det er et dårlig forhold mellom kjønnene på arbeidsplassen. Det er mellom 10-15% kvinner. Det er 

maskinbransjen, så i produksjonen er det kun menn. I design har vi kun 1 kvinne. Vi er under 15% i 

alle fall. Kvinnene har en særlig gruppe, hvor de går ut og spiser og gjør noe sammen en gang i blant. 

 

Ø   Hva med mennene – går de ut og spiser? 
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Nei, da er det mer for alle. Men noen ganger blir det arrangert en del aktiviteter som er mest for menn 

som gokart, men det er også aktiviteter for begge kjønn der alle er interesserte. Men jeg tror ikke ved 

fisketurer at kvinner vil være med.  

 

•   Har du noen gang følt på at du har måtte endre din atferd for å passe inn blant ledergruppen? 

Nei, ikke i ledergruppen. I noen sammenhenger har jeg noen gang ovenfor menn måtte gjøre meg 

mer hard enn det jeg synes skal være nødvendig. Dette er for å være med på maktspillet som 

forekommer i virksomheten. Selv om jeg ikke synes at det skal være nødvendig å gjøre seg stor og 

viktig, men jeg har noen gang gjort det, hvis jeg ville ha noe bestemt ut av det. For noen menn er det 

kun det språk de kan forstå.  

 

•   Har du møtt på utfordringer som har truet din motivasjon til å ta på deg lederverv? 

Nei, ikke riktig. Det er selvfølgelig alltid en utfordring når man har små barn å få alt til å henge 

sammen, men det synes jeg at vi har klart veldig godt. Så utover det tenker jeg at kvinner tenker mer 

i forhold til det å være noe for sin familie.  

 

•   Hvordan opplever du det å være kvinnelig leder i din organisasjon?  

Jeg opplever det positivt jeg synes ikke det noe negativt ting i forhold til det. Jeg tror jeg noen ganger 

kommunisere litt annerledes, på en annen måte som medarbeidere liker, fordi de kjenner seg igjen i 

det og at kommunikasjon er viktig for dem.  

 

o   Har du møtt på noen barrierer? 

Ikke i mitt nåværende arbeid. Men jeg tidligere i forbindelse til rekruttering møtt på noen barrierer. 

Jeg har blitt stilt noen merkelige spørsmål. En gang ble jeg spurt hvordan jeg unngikk å bli oppfattet 

som en isdronning, hvis jeg ble redd eller noe. Det er et veldig merkelig spørsmål som de aldri ville 

ha spurt en mann om. Det var en headhunter som sa unnskyld etterpå. Da sa jeg at jeg ikke trodde at 

de var beredt til en kvinne, og det var en veldig mannsdominert bransje. Også har jeg blitt spurt om 

jeg tror at det er en fordel eller ulempe å være kvinne i forhold til den jobben jeg har søkt. Det tror 

jeg ikke heller ikke at de ville spurt en mann om. Jeg vet ikke om det har påvirket hvorvidt jeg har 

fått jobben.  
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•   Har du opplevd å bli behandlet annerledes bare fordi du er kvinne?  

Jeg synes generelt at jeg ikke har hatt negative opplevelser. Men noen ganger skal de finne ut av - 

hvis de ikke har opplevd og hatt kvinner i disse stillingene, da er de litt usikre på hvordan de skal 

behandle meg. Men de finner hurtig ut at jeg ikke skal behandles noe annerledes. Så jeg synes ikke 

at jeg har opplevd noe negativt i forhold til det å være kvinne.  

 

•   Hvorfor tror du det er et overtall av menn på toppnivå i din virksomhet?  

Jeg tror til dels det er bransjen også tror jeg ikke at man spesielt har søkt etter menn, men jeg tror det 

har vært en naturlig utvikling. Det er menn som har sittet der i mange år og når de ble ansatt var det 

veldig uvanlig og ansatte kvinner. Så snart skal vi vell ha et generasjonsskifte.  

 

o   Er det spesielle forhold som gjør at ikke kvinner strekker til? 

Nei, det tror jeg ikke. Det burde ikke være noe forskjell, men det er nok kanskje mer i denne bransjen. 

Er kanskje vanskelig å finne dem.   

 

Kjønn i nettverk 

•   Hva legger du i ordet nettverk? 

For meg er nettverk det å ha noen mennesker man kan dele viten med, både uformelt eller formelt, 

men noen man kan spille på hvis man er i tvil og noen man kjenner godt. Man vet at man blir støttet 

og kan være åpen overfor, både privat og profesjonelt. 

 

•   Hva var din motivasjon til å bli medlem av EGN Danmark? 

Jeg har vært medlem i EGN i over 10 år. Det var det å ha noen jeg kunne dele faglige utfordringer og 

ledelses utfordringer med.  

 

Ø   Følte du at du ikke fikk det i din virksomhet? 

Ja, det er noen ting som er vanskelig å diskutere direkte med sin leder med og spesielt på et lite sted. 

Nå hvor jeg sitter som direktør er det ting jeg ikke kan dele med mine medarbeidere, så da er det 

deilig å dele viten med noen andre.  
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•   Hvordan opplever du ditt nettverk i EGN i forhold til ditt nettverk på arbeidsplassen? 

Nå har jeg vært med i EGN i så mange år, så vi er en del som kjenner hverandre veldig godt. Dermed 

kjenner de også meg og vet hvordan jeg reagerer hvis jeg deler noen dilemmaer eller problemer. De 

kjenner min historie og kan støtte hverandre i, dersom man blir i tvil om man skal si noe eller ikke. 

På denne måten kan de på en god måte utfordre meg samtidig som jeg vet at de tar vare på meg. Så 

på en god måte får de komme tett på meg - det ville jeg ikke kunne gjort med mine kollegaer, for da 

ville jeg hatt en mer profesjonell distanse. 

 

Ø   Føler du at det er et fortrolig rom? 

Ja, det er en forutsetning for at det skal virke – at man føler seg trygg.  

 

•   Hvordan vil du beskrive den eksterne nettverksgruppen du er medlem av?  

Den heter “X”. Alle er ikke på direktør nivå, men de er ledere. Det er en dynamisk gruppe og en 

gruppe der mange vil si noe - vi er aktive og det liker jeg. Man kan si at vi er ganske forskjellige men 

at vi likevel har like ledelsesutfordringer, uansett bransje.   

 

o   Hvordan opplever du at miljøet eller kulturen i nettverket påvirker hvordan du deler 

erfaringer?  

Jeg har tidligere vært medlem av et annet nettverk, der jeg i ett, var den eneste kvinnen, og mennene 

var opptatt av å vise hvor viktige de var, der de ikke ville vise at de hadde noen problemer. Derfor 

meldte jeg meg ut. Det gadd jeg ikke og jeg fikk ikke bruk for det. Så det betyr helt klart noe. Jeg har 

også vært i med i en ren kvinnegruppe, men det brydde jeg meg heller ikke om. 

 

Ø   Hvorfor ikke? 

Det synes jeg ble for mye kvinneting, det ble diskutert litt mer kvinner mot menn. Det ville jeg ikke 

diskutere, jeg ville heller diskutere utfordringer generelt. I forhold til det å bli bedre leder, uavhengig 

av om man er mann eller kvinne. Det kan henge sammen med at jeg ikke har møtt på særlige 

fordommer, hvis jeg hadde følt det hadde det kan vært mer fordelaktig å høre med kvinner om 

hvordan man kunne løse dette.  
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•   I hvilken grad føler du at kvinner kan dra utnytte av å være med i en slik nettverksgruppe? 

Ved å være aktiv og melde deg selv inn. For når du gir noe får du noe igjen. Jeg tror ikke kvinner har 

mer fordel av det enn menn.  

 

•   Hvilke ressurser opplever du at du har fått tilgang til ved å være en del av EGN som du ellers 

ikke har fått i din egen virksomhet? 

Jeg tror at det gir en mulighet til å tenke på andre ting enn det man tenker på når man er på arbeid. 

Man får satt ting i perspektiv for noen ganger kan man se seg blind på noen ting i sin egen 

organisasjon. Det å høre andres input eller andres utfordringer, så får man vite at man ikke sitter alene 

med utfordringer, men at alle andre også gjør det. Da kan man tenkte at det kanskje ikke er meg som 

gjør noe feil.   

 

Ø   Har det blitt dannet noen uformelle nettverk? 

Jeg har noen uformelle nettverk, da noen venner som jeg snakker arbeid med. Men også noen jeg 

møtes med til kaffemøter i løpet av arbeidstiden, men også noen som jeg møter bare en til en og 

diskuterer noen faglige utfordringer. Også i forhold til dette med kaffemøter holder vi kontakt til 

forskjellige mennesker. Det er viktig at man sørger for å vedlikeholde sitt nettverk.  

 

Avslutning 

•   Med bakgrunn av gjennomgått tematikk; har du noe du vil tilføye? 

Nei, det tenker jeg ikke.  
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Bilag 7: Transkribering av intervjuet med Lone 
 
Person: Lone. 

Alder: Starten av 50årene. 

Varighet av intervju: 36 m. 

Karriere: Har vært leder i flere virksomheter før nåværende arbeidsplass. 

Tilhørighet til EGN: Nettverksmedlem.  

Kommentar: Intervjuet foregikk over skype. Planlagte oppfølgingsspørsmål illustreres med 

o og spontane oppfølgingsspørsmål med Þ. 

 

Individets kjønn  

•   Hva anså du som drømmekarrieren da du var mindre? 

Noe i stil med det jeg har oppnådd nå i dag. I hvert fall noe stort. Jeg tror jeg ville være dyrlege, men 

jeg ville i hvert fall være noe. 

 

•   Hvordan har dine foreldre fungert som motivasjonskilde for deg? 

Mine foreldre har vært en stor motivasjonskilde for meg.  

 

Ø   Har du noen søsken  

Jeg har to søsken, to jenter. Jeg har en tvilling, en enegget tvilling og en lillesøster. Vi er veldig tette 

og det er kun 18 måneder mellom oss og vår lille søster. Så vi er vel nesten trillinger kan man si. 

Mine søsken har vært en veldig stor motivasjonsfaktor for meg, og omvendt. Vi har alltid supplert 

hverandre, jeg er ingeniør men jeg er også plastteknikker og det er min lillesøster også. Min lillesøster 

har en direktørstilling i “virksomhet”, og min tvilling er konsensdirektør i “virksomhet”. Alle tre har 

svært høye stillinger.  

 

•   Hvilke forhold har vært med på å påvirke hvordan du er som person? 

Uansvarlig foreldre tror jeg. Jeg hadde den generasjonen av foreldre fra 1968 som tok mer av seg selv 

enn deres barn. Så en stor påvirkning er at jeg historisk sett har vært selvstendig som barn. Men mine 

søsken har absolutt bidratt til å forme den jeg er i dag.  
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•   Hvilke egenskaper og verdier mener du at du som kvinne besitter? 

Jeg tenker at en av de viktigste er respekt. Respekt for andre mennesker og respekt for alle. Likegyldig 

til kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Seksuell preferanse. Respekt for andre mennesker tror jeg. Empati 

også er veldig viktig, der tror jeg kvinner kan ha en fordel fordi vi leser våres omverden.  

 

•   Hvilke egenskaper og verdier vil du si at en mann besitter? 

Det vet jeg faktisk ikke. Hvis man skal sammenligne hverandre så tror jeg vi har mange av de samme 

egenskapene, men de er nok ikke så empatiske. Men derfor er det viktig med spredning og det er 

derfor det er behov for både menn og kvinner, unge og gamle. Det er jo fordi vi supplerer hverandre 

godt. Jeg tror ikke nødvendigvis det er noen egenskaper menn ikke har men jeg tror det er mindre 

utviklet. Det kan godt hende det er en kvinne som ikke er like empatisk også.  

 

•   Har du alltid forestilt deg at du skulle ta på deg lederverv?  

Ja.  

 

•   Hvilke forutsetninger og forestillinger mener du samfunnet har til kjønn? Har det endret seg 

fra du var mindre? 

Nei, det tror jeg ikke. Noe har det endret seg, noe har det endret seg men jeg syns det går litt frem og 

tilbake. Jeg syns det var en periode hvor det var mer likestilling enn det er nå, i hvert fall i Danmark. 

Jeg tror faktisk det henger mye sammen med industrialiseringen hvor vi er langt fremme i 

industrialiseringen hvor begge er nødt til å arbeide for å tjene penger til livet. Det er en klar fordel.  

 

Kjønn i virksomheten 

•   Kan du fortelle oss om din karriere? Hvor startet du? Hvor er du nå? 

Jeg tenker faktisk på å sende min cv til dere. Det kan jeg gjøre. Men jeg startet som plastteknikker og 

leste videre til ingeniør. Og der startet jeg med produksjonssjefstillinger hvor man har vært 

driftsperson. Faktisk har jeg hatt lederstillinger i den tid jeg har vært på arbeidsmarkedet. Også har 

jeg arbeidet meg opp til CEO Level, der har jeg vært de siste ti årene. Altså på CEO Level. Men jeg 

har bare arbeidet meg opp gjennom disse tingene. Men det jeg typisk gjør og har gjort i disse stillinger 

som jeg har hatt er å rydde opp og holde styr på virksomheten. Få styr på virksomhetene og rydde 
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opp. Innen jeg kom hit har jeg vært i Hvite Russland, Malaysia og jeg har vært mange forskjellige 

steder. Men jeg tar på meg en litt mer sånn Pippi langstrømpe rolle, der jeg tror jeg nesten kan få til 

hva som helst. Jeg skal bare finne ut av det.  

 

•   Trives du på arbeidsplassen? 

Ja det synes jeg. Det syns jeg, det syns jeg.  

 

•   Hvordan reagerer andre når du forteller om din lederstilling?  

Jeg får kun positiv feedback på det. Det jeg kan si er at jeg er en veldig delegerende leder. Jeg ut 

delegerer riktig mange ting til mine medarbeidere. Det er i min natur at jeg finner folk til å løse ting 

når det kommer opp utfordringer. Så er de de som løser utfordringene også finner jeg noe annet å få 

løst.. Jeg synes folk reagerer positivt på min jobb og det jeg gjør.  

 

•   Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de kvinnelige og mannlige lederne på din 

arbeidsplass?  

Det er helt alminnelig. Jeg tror jo på at det er viktig at vi er forskjellige. Jeg tror det er viktig at vi er 

menn og at vi er kvinner, gamle og det er unge. Jeg tror det er noe av det aller viktigste for at man 

utfordre det man er i gang med. Jeg tenker at man får kun vekst og forandring hvis man utfordrer 

hverandre og det skal til. Jeg tror ikke man skal være i komfortsonen, men jeg tror på at man skal 

være litt på kanten for at ting skal skje.  

 

•   Hvordan er kjønnsbalansen i ledergruppen på din arbeidsplass?  

1/3 kvinner og 2/3 menn.  

 

o   Hvem er det mest naturlig for deg å dele erfaringer med på arbeidsplassen?  

Det er ikke noen preferanser, det er alle sammen.  
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o   Hvem tar du helst kontakt med på jobb når du er stresset?  

Det er også 50/50. Men det kommer så klart an på hva det er jeg er stresset med. Det er ikke slik at 

jeg typisk søker mer kvinnelig eller mannlig support. Jeg syns alle er riktig gode til å støtte hverandre.  

 

o   Hvordan opplever du kunnskapsdeling på arbeidsplassen?  

Positivt. Jeg synes ikke det er noe problem med kunnskapsdeling. Tvert i mot. Men jeg arbeider også 

mye med prosesserer og få strukturer rundt omkring. Så det er veldig gjennomskuelig og alt ligger på 

nettverk og alle har adgang til den samme informasjon. Så bare man kan finne ut av strukturen så har 

man tilgang til den samme informasjon og. 

 

•   Hvordan er forholdet mellom kvinnene på arbeidsplassen? 

Jeg synes det er positivt, jeg synes kvinner og kvinner er okey, jeg syns menn og menn er okey. Jeg 

syns menn og kvinner er fint. Kan godt hende det har noe med at jeg har et filter på, men det syns jeg 

er greit, det er veldig greit. Kvinner kan kanskje ha det enklere med å snakke om følelses ting, men 

jeg opplever jo at menn også egentlig vil det. Man må bare ta fatt i dem og spør de hvordan de har 

det.  De kommer kanskje ikke bort å spør hvordan jeg har det, men det er okey.   

 

•   Pleier du og dine kolleger være sammen på fritiden? 

Nei, det er vi ikke så mye. Da er det mer med arrangement og ting men ellers er det ikke så mye. Men 

det tror jeg faktisk er typisk når man er sjef. Så tror jeg ikke man skal være så masse sammen med 

sine medarbeidere etter arbeidstid. Ikke for mye fest med de eller for mye hygge med de– det gjør 

man ikke. 

 

•   Hvordan blir du behandlet og vurdert av de andre lederne som er på likt nivå som deg selv? 

Det er ikke så mange som er på samme nivå som meg siden jeg er CEO. Men jeg blir behandlet fint. 

Jeg blir behandlet pent.  
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•   Har du noen gang følt på at du har måtte endre din atferd for å passe inn blant ledergruppen? 

Jeg tror at vi alle skal tilpasse oss det vi er og jeg har vært mange steder også i utlandet. I Hvite 

Russland og Malysia har jeg også vært på et tidspunkt. Så noe atferd må man endre alt etter hvem 

man er med. Men ikke noe vesentlig som jeg kommer på.  

 

•   Har du møtt på utfordringer som har truet din motivasjon til å ta på deg lederverv? 

Nei.  

 

•   På hvilken måte foregår beslutningsprosesser i din virksomhet?  

Nå sitter vi i en ledergruppe hvor vi utfordrer hverandre. Jeg tenker at det er forskjellig, i forhold til 

hvem som tar lederrollen. Er det noe om utvikling er det som regel utviklingssjefen som bestemmer, 

og er det omkring prosjekter så er det prosjektsjefen som har ansvaret. Så jeg syns faktisk det er en 

god balanse i det.  

 

•   Hvordan opplever du det å være kvinnelig leder i din organisasjon?  

Nei det syns jeg faktisk ikke. Og jeg har faktisk tenkt ganske mye over det. Jeg synes ikke dette jeg 

har møtt noen barrierer med det. Jeg tror innimellom at det er kvinner selv som lager barrierer i det. 

Fordi de tenker de ikke kan finne ut av det. Men jeg har ikke opplevd barrierer i det.  

 

•   Har du opplevd å bli behandlet annerledes bare fordi du er kvinne?  

Ja det tror jeg at jeg har. Men det er nok mer i utlandet enn i Danmark. Det har vært okey. Det har 

vært okey. Jeg ble for eksempel ikke invitert til Russland for eksempel, og det er jeg også kanskje 

glad jeg slapp å være med på. Så det er noen ting, hvor det er noen kulturelle barrierer. Men det er 

ikke noe som gjør at man ikke kan bestemmer eller ikke får lov til å utføre lederverv. Så jeg opplever 

ikke at jeg ikke får lov til å bestemme. Noen ganger tror jeg det er barrierer man har inni seg selv mer 

enn noe annet. Så man skal selvfølgelig ta konflikter og de der ting dersom man at man blir sett ned 

på, eller opplever at man ikke blir hørt. Eller hva som skjer. Men det er mye opp til en selv tror jeg.  
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•   Hvorfor tror du det er et overtall av menn på toppnivå i din virksomhet?  

For det første tror jeg det handler om at man finner noen som ligner seg selv. Altså at man går rundt 

og finner noen som ligner det man selv er. Det er en ting. Også tror jeg innimellom det kan være 

vanskelig å finne kandidater til disse posisjonene. Så jeg tror at man ofte ser etter folk som ligner seg 

selv, også tror jeg også at det ikke finnes de kvinner som man gjerne vil finne. Jeg tenker på de 

direktørstillinger fordi jeg tenker at flertallet av kvinner tenker at de ikke kan finne ut av det. Men det 

er et overtall av menn, og det er et overtall av menn som søker på disse jobbene. 

 

o   Er det spesielle forhold som gjør at ikke kvinner strekker til? 

Nei det synes jeg ikke. Jeg vil si at når jeg selv rekrutterer så titter jeg på begge kjønn. Hvis det er 

kvinner så vil jeg også alltid ta med de inn til samtaler. Jeg mener faktisk at kvinner strekker mer til 

enn de selv regner med. Jeg tenker også at de kvinner som er i slike stillinger som meg har arbeidet 

langt og hardt for å komme dit de er.  

 

Kjønn i nettverk 

Ø   Hvor mange år har du vært medlem av EGN? 

Jeg har vært medlem i 4 år.  

 

Ø   Har du vært medlem i forskjellige grupper eller samme gruppe?  

Jeg har akkurat skiftet gruppe, men ellers har jeg vært i samme gruppe.  

 

•   Hva legger du i ordet nettverk? 

Nettverk er for meg et sted hvor man kan diskutere ting i et forum, hvor man kan være helt åpen fordi 

det er et fortrolig forum der man kan diskutere, få innputt og bli klokere på seg selv og andre og de 

utfordringer som er omkring de rollene man er i. Jeg tror det handler mye om nettverksleder og hvem 

de andre er. Er det noen man er på bølgelengde, at det er noen som har noe man kan ta utbytte av. 

Eller om det ikke er noen har det. Det opplever jeg gjerne at den andre gruppen var, men den gikk i 

oppløsning fordi nettverkslederen skiftet gruppe også var det også på tide å prøve et nytt nettverk.  
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•   Hva var din motivasjon til å bli medlem av EGN Danmark? 

Jeg har alltid sittet i nettverk. Men i det tidspunktet hvor jeg ble ansatt i “virksomhet” var det han 

som var bestyrelsesformann, han var nettverksleder i nettverk Danmark. Så han sa til meg at jeg måtte 

overveie å bli med fordi det var et godt nettverk å komme inn i. Jeg fikk det anbefalt.  

 

•   Hvordan opplever du ditt nettverk i EGN i forhold til ditt nettverk på arbeidsplassen? 

Det er faktisk det jeg mener med at det er et fortrolig forum. I dette nettverket kan man diskutere ting 

som man ikke kan diskutere i sitt arbeid. Overveielser omkring beslutninger og andre ting kan man 

diskutere her som jeg ikke kan diskutere med de medarbeidere som er på arbeidet.  

 

o   Opplever du forskjeller fra nettverket med direktører kontra nettverket med kun kvinner?  

Ja selvfølgelig. Ja selvfølgelig. Ja selvfølgelig. Men når er det mye med kvinner så tenker jeg nok at 

det er der vi som kvinner skal være dyktigere. Fordi for eksempel bestyrelsesposter blir gjerne delt ut 

på golfbaner og alle mulig andre steder. Og kvinner er ikke riktig gode til å være på disse stedene. 

Menn er flinkere til å få disse poster. Det er noe vi som kvinner skal arbeide med. Det tror jeg det er 

viktig at man lager kvinnenettverk, hvordan kan vi utfordre og hvordan kan vi som kvinner få ting til 

å skje. Hvordan kan vi bli like smarte som menn til å sikre oss de gode jobber. Hva er det som skal 

til? Og det er noe av det vi diskuterer i nettverket. Jeg vil gjerne være med på det, og tenker også at 

det er noe av det vi kommer til. Men det kan godt tenkes at man først skal koordinere noen ting og 

diskutere noe først også tar man tak i det senere.  

 

•   Hvordan vil du beskrive den eksterne nettverksgruppen du er medlem av?  

Jeg synes det er fantastisk. Kunnskap er mye ting, det er jo ikke kun faglig men også personlig ting. 

Det er jo også noe best practice sånn helt generelt omkring hvordan man løser oppgaver og hvordan 

andre har løst samme oppgaven. Også tenker jeg, nå sitter jeg faktisk i mange forskjellige 

kvinnenettverk. Jeg tenker at det er godt å få input i hvordan andre har løst oppgaven og ting. Så ja. 

Vet ikke om jeg svarte på ditt spørsmål.  
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Ø   Er det mye utskiftninger i den gruppen du sitter i nå?  

Det er en nyoppstartet gruppe, så det er faktisk ikke noen utskiftninger i den. Det var det i den andre. 

Den andre gruppen var en virkelig fantastisk gruppe. En virkelig god gruppe. Men jeg tror kanskje 

også at grupper har en levetid. Jeg tror 3 år holder også må man skifte. Eller så blir det for mye familie 

og for tette relasjoner igjen. Man må utfordres på andre måter. Så jeg tror faktisk det er viktig at man 

skifter ut gruppen en gang i mellom. Så man blir utfordret.  

 

•   På hvilken måte opplever du at nettverket er nyttig for deg?  

Det er viktig for jeg får sparring som jeg ellers ikke får sparring på. Og jeg kan lære litt om hvordan 

andre løser oppgaver. En ting er mitt faglig virke, men det er personlig hvordan man skal få sitt neste 

jobb, hva gjør man for å bli lagt merke til. Det er et kvinnenettverk med dyktige piker. Det er ikke 

kun faglig, men det er også hvordan man sikrer å bli eksponert. Hvordan man blir lagt merke til. Også 

utenfor den virksomheten man er i.   

 

Ø   Hvilken betydning har en nettverksleder for gruppen  

Det er viktig at det er noens om har en god historie og det er viktig at det er noen som har vært der 

hvor nettverket er. Det nettverket jeg sitter i nå har en dyktig kvinne som har gjort en fantastisk 

karriere innenfor bankverden blant annet og hun har virkelig noe å bringe til bordet eller til nettverket.  

 

Ø   Anser du henne som en slags mentor? 

Ja, hun er klart. Hun er klar en mentor for oss. Hun kommer også med gode input om hva vi skal 

fokusere på. Det er riktig mange av oss i nettverket som gjerne vil gå i gang med bestyrelsekarriere 

som det neste og det har hun gode input på. 

 

•   I hvilken grad føler du at kvinner kan dra utnytte av å være med i en slik nettverksgruppe? 

Det kan de, det kan de, det kan de på mange mange nivåer. Det er helt sikkert. Kvinner har kanskje 

mer behov for det enn menn. Fordi kvinner ikke er så gode til å nettverke som menn. Vi kvinner syns 

ofte at det sløser tid eller at vi skal bruke det på vårt arbeid. Eller på noen andre forskjellige ting. Og 

det tror jeg faktisk er en viktig læring, at man skal bruke tid på sitt nettverk hvis man gjerne vil videre. 

Det er også litt tilbake til det jeg sa før med at mange jobber blir fordelt på golfbanen eller andre 
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steder og vi kvinner kommer ikke så mye på golfbanen som det mennene gjør. Derfor er det viktig at 

vi bruker tid til nettverk før å møte andre mennesker og påvirke hverandre.  

 

•   Hvilke ressurser opplever du at du har fått tilgang til ved å være en del av EGN som du ellers 

ikke har fått i din egen virksomhet? 

Det er noen kvinnelige ressurser som er på samme nivå som meg selv som jeg får adgang til. Når 

man er på det høyeste nivå så er det ikke andre i virksomheten med de samme utfordringer. Og det 

kan man si at man også kan få her. Man får så adgang til den kunnskap. Også gjennom den 

fortroligheten. Det er noe jeg også tenker er viktig. Det er et fortrolig forum hvor man får diskutert 

noen viktig ting som man ellers ikke får delt med andre.  

 

Ø   Opplever du at alle ser på hverandre som likesinnede i nettverket ditt kontra i din virksomhet? 

Jeg vet ikke med det. Jo det kan godt være. Nei jeg syns faktisk at vi er veldig forskjellig men tror 

bare det er viktig at man blir utfordret og får input om hvordan andre har løst oppgaver og hva andre 

har opplevd, slik at man kan relatere seg til det og si at ”nå okei dette ville jeg løst på denne måten”.  

 

Ø   Hvorfor har ikke kvinner tilgang til de uformelle nettverkene som forekommer?  

Jeg tror faktisk at vi blir ekskludert i noe grad på disse ting. Det er ikke fordi jeg tror at hvis jeg 

begynner å gå på golfbanen så vil jeg få adgang til det, fordi det vil jeg stadig ikke. Det er fordi jeg 

ikke er i den kretsen som posisjonene blir utdelt. Og det er det vi som kvinner må begynne å utfordre, 

fordi det er en måte å dele ut poster på. Og jeg vet dere har gjort det i stor stil i Norge og i Sverige 

hvor man snakker om kjønnskvoteringer og alle de her ting. Og det gjør man ikke i Danmark. Og det 

gjør at det ikke sitter mange kvinner i danske bestyrelser. Og det er noe av det som skal utfordres. 

Det er nødt til å bli utfordret. Typisk så går man ut så tar man noen advokater eller noen man kjenner 

– enten fordi man er gode venner med dem eller noe annet, også er det de som kommer inn i 

bestyrelsene. Det er ikke noe med at kvinner ikke er kvalifisert eller ikke har muligheten til å komme 

inn på disse postene. Og det er et problem og i hvert fall her i Danmark. Dette er et problem som må 

adresseres som må kommer til å få noen konsekvenser innen en bestemt periode. Men jeg tror det vil 

endre seg og man vil begynne å diskutere om det skal være kvoter på disse ting og hvordan man skal 

sikre at man får et bredere felt når man skal søke på disse jobbene. Det er noe som dere skal utfordre 

blant annet, hvordan kan dere komme inn på disse postene. Jeg blant annet må også utfordre dette. 
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Jeg er dyktig og jeg vet jeg kan gjøre en vesentlig forskjell. Dette må jeg få lov til å bevise. Og det er 

her jeg kan se at kvinnenettverk, der sitter vi med noen av de samme utfordringer, og der kan vi hjelpe 

hverandre med disse ting. Hvem kan vi ta fatt i? Hvordan skal vi gjøre det for å gå gjennom flere 

kvinner. Det opplever jeg opplever ikke i mitt jobb, fordi jeg opplever at når jeg først kommer inn og 

får min plass så løser jeg og skaper vekst. Men problemet er hvordan man kommer inn på plassen til 

mennene.  

 

Avslutning 

•   Med bakgrunn av gjennomgått tematikk; har du noe du vil tilføye? 

Nei et fantastisk prosjekt. Dere er noen søte jenter  
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Bilag 6: Transkribering av intervjuet med Alice 
 
Person: Alice. 

Alder: Starten av 40årene. 

Varighet av intervju: 30 m. 

Karriere: Har vært leder i flere virksomheter før nåværende arbeidsplass. 

Tilhørighet til EGN: Nettverksmedlem.  

Kommentar: Intervjuet foregikk over skype. Planlagte oppfølgingsspørsmål illustreres med 

o og spontane oppfølgingsspørsmål med Þ. 

 

Individets kjønn  

•   Hva anså du som drømmekarrieren da du var mindre?  

Ja, men jeg har faktisk ikke hatt noe drømmekarriere. Og jeg har heller ikke riktig vært spesielt 

ambisiøs. Tingene har faktisk kommet litt etter hvert. Så da jeg startet så startet jeg å lese på 

handelshøyskolen. Så gikk jeg over og startet med frisørskolen. Også angret jeg og gikk tilbake på 

handelshøyskolen og visste ikke riktig hva jeg ville. Også ble jeg læring i bolig og tekstil firma hvor 

jeg satt og lagde shipping og tøypapir men jeg er primært regnskaps utdannet opprinnelig. Også visste 

jeg ikke hva jeg skulle gjøre, jeg var der i 4 år. Så kom jeg til “virksomhet” og der begynte jeg å 

egentlig tenke på om jeg ville gjøre noe mer med meg selv også begynte min karriere å utvikle seg 

der fra.  

 

•   Hvordan har dine foreldre fungert som motivasjonskilde for deg?  

Nei egentlig ikke spesielt mye for å være ærlig for mine foreldre var skilt og min far så jeg ikke og 

min mor er ordblind og har ikke noe utdannelse. Hun arbeider i butikk så mine foreldre var litt sånn, 

jeg kunne gjøre hva jeg ville. Det var ingen som motiverte meg, eller pushet meg til å gå på universitet 

eller lese videre den veien. Mine foreldre var skilt og jeg så ikke til min far. Min mor hadde ikke 

utdannelse og arbeidet I butikk. Var ingen som motiverte meg til å gå på høyskolen 

 

Ø   Har du noen søsken  

Jeg er yngst ut av fire.  
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Ø   Har dine søsken fungert som en motivasjonskilde for deg?  

Litt indirekte fordi jeg har en storesøster som ikke riktig ville noe eller visste hva hun ville og jeg har 

selv hatt det sånn. Jeg skulle klare meg selv og jeg ville ikke være avhengig. Jeg har vært mye 

selvstendig som barn. Det har vært svært viktig for meg å være økonomisk uavhengig fordi jeg så 

hvor mye utfordringer min mor hadde som enslig mor.  

 

•   Hvilke forhold har vært med på å påvirke hvordan du er som person?  

Mange forskjellige ting. Selvfølgelig har min oppvekst hatt noe med det å gjøre. Jeg møtte min datters 

far da jeg var 19 år. Han kom fra et veldig stabilt miljø med en akademikerfamilie og har virkelig 

vært en stor motivasjon for meg, noe som gjorde at jeg kom litt inn på en annen vei og begynte å bli 

litt mer ambisiøs. 

 

•   Hvilke egenskaper og verdier mener du hat du som kvinne besitter?  

Jeg tror ikke man kan generalisere det på den måten. Jeg tror at kvinner er like forskjellige som menn 

og omvendt. Så det kan jeg ikke si intuitivt.  

 

•   Hvilke egenskaper og verdier vil du si at en mann besitter?  

Altså sånn som kvinner og menn er i “virksomhet” nå så er halvdelen av ledelsen kvinner og halvdelen 

menn. Så vi har en veldig balansert ledelse hvis man tenker på kjønn. Når man ser på det så kan jeg 

se at det er både menn og kvinner som besitter mange av de samme ting. Noen har det ene og noen 

har det andre, men jeg vil ikke si at det er kjønnsbestemt. Det syns jeg ikke det er.  

 

•   Har du alltid forestilt deg at du skulle ta på deg lederverv?  

Nei. Det har jeg faktisk ikke. Det var noe som kom mer naturlig og jeg tror at jeg som natur engasjerer 

meg og tar eierskap og tar ansvar. Så veldig raskt da jeg var ung og startet i noen forskjellige 

jobbfunksjoner så ble jeg veldig fort tilbudt noen teamleder eller supervisor stillinger. Så langsomt 

fikk jeg tilbudt flere stillinger, jeg har faktisk ikke søkt noen av de lederstillinger og promotions jeg 

har fått gjennom tidene. Så jeg er kanskje litt annerledes eller var heldig. Det vet jeg ikke. Jeg har 

vært 12 år i “virksomhet”, men før det var jeg 18 år i “virksomhet”. Jeg startet faktisk i finans, og 

endte med å bli markedsføring direktør for Danmark og har vært ansvarlig for Norden. Det har internt 

vært noe jeg har arbeidet meg opp til løpende.  
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Ø   Hadde du søkt på disse lederstillingene dersom du ikke hadde fått de tilbudt?  

Nei. Jeg tror noen av de ja men ikke alle sammen. Det var noen av lederstillingene som innebar at jeg 

var manager for våre callsenter i Norden og faktisk var jeg den første kvinnelige nordiske manager 

på det tidspunktet i “virksomhet”. Også ble jeg spurt om jeg ville bli ansvarlig for salestraining og 

development i våres Nord Øst region og det ville jeg aldri søkt fordi jeg hadde ikke mye erfaring. Jeg 

var veldig ung og profesjonell drevet og det var der min erfaring var. Jeg så slett ikke meg selv som 

drevet mot salg og trening, men jeg tenkte at det kunne vært spennende så jeg hoppet ut i det. Men 

jeg tror litt hvis vi skal gå tilbake til forskjeller mellom noen kvinner og menn så tror jeg noen kvinner 

gjerne vil være sikker på at de kan oppfylle jobben 100% hvor menn er veldig raske til å tenke at hvis 

de kan 40% så føler de at de er gode. Menn har kanskje mer selvtillit, noen har i hvert fall mer enn 

det kvinner har. Men det betyr ikke at de ikke er like så gode som menn og kan klare å lære seg det. 

 

•   Hvilke forutsetninger og forestillinger mener du samfunnet har til kjønn? Har det endret seg 

fra du var mindre?  

Det har kommet mer og mer fokus på at det faktisk er sunt å ha flere kvinner inn i bestyrelse og inn i 

toppledelse. Jeg ønsker å endre at man fordeler kvinner. Av kvinners respekt er det viktig at de får 

tilbudt jobb basert på deres kompetanse og ikke fordi de er kvinner. Det vet jeg med meg selv og det 

vet jeg for andre at det er viktig at det er derfor vi får jobb. Men man har fokus på hva som skal til, 

vi er jo i gang med det nå hvor vi sier  “hva er det som gjør at kvinner noen ganger velger toppledelse 

fra?”. og jeg syns det er mindre i Norden men jeg hører det fra andre land at det stedig er tendens til 

at kvinnene henter barna og skal tidlig hjem fra arbeid osv. Så det her med at man i virksomheter har 

en kultur som gjør at man ikke skal arbeide til klokken 20, man kan kjøre til klokken 16 slik at man 

kan hente barn og alle disse tingene. Denne kulturen syns jeg er viktig å brede seg mer, og det er også 

sunt for mennene. De skal også hjem å hente barna.  

 

Kjønn i virksomheten 

 

•   Kan du fortelle oss om din karriere? Hvor startet du? Hvor er du nå?  

Som sagt så var jeg litt frem og tilbake. Jeg startet med kontor liv hvor jeg satt i regnskap og shipping. 

Også kom jeg til “virksomhet” hvor jeg også satt med deres regnskap. Men det syns jeg var litt 

kjedelig. Jeg søkte derfor over til deres fortollingsavdeling. Og da var jeg 20-19 år. Der satt jeg og 

lagde tollklareringer, men det syns jeg også var kjedelig. Så jeg tenkte at jeg godt kunne tenke meg å 
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være selger og komme ut å besøke kunder og gjøre noe mer salgshåndtert arbeid. Også gikk jeg til å 

snakke med vår salgssjef som sa at det var godt om jeg fikk noe erfaring fra kundeservice så da 

begynte jeg å arbeide i våres callsenter. Og da jeg var i callsenter så ble jeg raskt tilbudt å bli 

teamleder. Og det sa jeg ja til. Også ble jeg tilbudt å bli supervisor også ble jeg nordisk manager også 

tilslutt så hadde jeg ansvaret for Danmark, Norge og Finland, og de callsenter der. Da jeg hadde vært 

der noen år ble jeg tilbudt å bli sales trainee development manager for våre Nord-øst distrikt. Det var 

jeg i noen år, kan ikke huske hvor lenge men 3-4 år. Også ble jeg spurt av våres nordiske direktør om 

jeg ville komme tilbake til Danmark og være Salgs og markedsførings direktør der. Og det var jeg så 

i noen år. Også hadde jeg en kollega i “virksomhet” som var kommet til “virksomhet” som 

driftsdirektør og han ringte til meg og sa at de manglet en salgssjef i “virksomhet” og om jeg kunne 

være interessert i å høre noe mer om det. Og da hadde jeg vært 18 år i “virksomhet” så jeg tenkte at 

hvis jeg skal prøve noe annet så skal jeg kanskje kikke meg rundt litt. Så jeg snakket litt med de som 

var rundt meg, vår direktør den gang og fikk jobben. Også var jeg da salgs og markedsføringssjef her 

i 2-3 år. Også stoppet vår direktør også sa han at han hadde pekt på meg til vår bestyrelse, også var 

jeg jo til samtale og assecmentsenter men jeg ble så tilbudt jobben også sa jeg ja. Og her har jeg vært 

nå siden den gang. 

 

•   Trives du på arbeidsplassen?  

Ja. Jeg har jo vært veldig mange steder, mange år begge steder. Og det er fordi jeg har trivdes godt. 

Det som alltid har vært viktig for meg det er å være glad for det jeg gjør akkurat nå. Jeg har ikke vært 

særlig fokusert på det jeg gjerne vil neste gang. Jeg er mentor for noen forskjellige, og det er også råd 

jeg gir med, at man skal sørge for at man trives og er glade og engasjert i arbeidet man gjør og ikke 

fokusere på det man skal gjøre neste gang. Det er viktig for meg. Det er ikke så mye tittelen mer at 

jeg gjør en forskjell og er glad for mitt arbeid.  

 

•   Hvordan reagerer andre når du forteller om din lederstilling?   

Da jeg startet med å bli nordisk manager som er nesten 25 år siden. Da opplevde jeg faktisk, siden 

jeg alltid har arbeidet i en manneverden, altså da jeg arbeidet i “virksomhet” var de fleste 

medarbeiderne menn som jeg var ansvarlig for. De som refererte til meg ble spurt om hvordan det 

var å ha en kvinnelig sjef. Fordi jeg var den første nordiske kvinnelige sjef i “virksomhet” den gang. 

Det har kommet mange fler siden den gang. Men den gang var jeg den første. Så det var noen som 

spurte hvordan det var å ha en kvinnelig sjef. Jeg har aldri selv tenkt over det. I dag har jeg jo også, 
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når man ser på administrerende direktør, vi er i 39 land og vi er to kvinner. Resten er menn. Jeg er 

vandt til å være i en veldig mannsdominerte verden. Men jeg tenker ikke mye over det og jeg føler 

selv at jeg blir behandlet på samme måte som alle andre. Det eneste jeg kan føle noen ganger er 

annerledes er at jeg ikke gidder å sitte nede i baren og snakke om fotball hvis vi har noe 

forretningsreise eller noe sånn. Så jeg tror noen ganger at jeg rent sosialt er litt kjedelig fordi jeg 

gidder ikke. Når vi har spist og har hygget litt så går jeg i seng. Det kan godt hende det bare er meg 

som natur som er litt kjedelig. Ellers har jeg blitt spurt om noen ganger gjennom tidene når folk hører 

de stillinger jeg har hatt har de spurt ”hvordan passer det med å ha barn og være kvinne?”. Da har 

blitt respons vært ”hvordan passer det menn å ha slike stillinger og ha barn”. Det er vel ikke 

annerledes for menn enn det det er for meg. Men jeg har jo også privat en forventning til min mann 

at han tar like mye del i å henge og bringe mine barn da de var små. 

 

•   Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de kvinnelige og mannlige lederne på din 

arbeidsplass?   

I Danmark i “virksomhet” så jeg syns vi har en riktig god fordeling. Jeg har opplevd andre kvinner 

som sitter alene hvor de sitter for få kvinner at de noen ganger sier at de føler seg litt ensom. Men det 

opplever ikke jeg her. Men det er i andre virksomheter at man føler litt at man må påta seg litt en 

manne rolle, men jeg har ikke selv følt på det. 

 

o   Hvem er det mest naturlig for deg å dele erfaringer med på arbeidsplassen?   

Det er litt forskjellig. Jeg har to kollegaer i Norge og Sverige som jeg har snakker med. De er begge 

to menn. Så vi møtes jevnlig også ringer vi hverandre. Så det er egentlig de jeg deler ting med. Også 

har jeg en nordisk finans IT direktør som jeg også deler noen ting med. Også har jeg en HR sjef, hun 

er kvinne. Hun snakker jeg med andre ting om.  

 

Ø   Hvordan andre ting snakker du med henne om?  

Det er sånne personalsaker, og vi snakker også om barn og mat. Det snakker jeg ikke med mine 

mannlige kollegaer om. Jo vi kan godt snakke om barn men hvis jeg snakker med min kvinnelige 

kollega som er min HR sjef så snakker vi noen ganger om noen kvinneting. Ting jeg aldri ville snakket 

med menn om fordi det ville de syns vært merkelig. På den måten er det jo litt forskjellig mellom 

kvinner og menn. Men sånn er det jo også mellom venner. Man har forskjellige fellesinteresse punkter 
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som man snakker om. Mennene snakker heller ikke champions league med meg. Det vet jeg godt. 

Det gidder ikke jeg å snakke om.  

 

o   Hvordan opplever du kunnskapsdeling på arbeidsplassen?   

Nei det syns jeg er ganske enkelt. Jeg har ikke opplevd det som noe vanskelig. 

 

•   Hvordan er forholdet mellom kvinnene på arbeidsplassen?  

Jeg hører ikke at det er noen problemer fordi det er kvinner eller menn. Noen ganger kan det være 

noen utfordringer, men det tror jeg er mer i form av samarbeid. Jeg føler ikke det er noe kjønnsmessig 

som gjør at det er noe forskjell. Det har jeg ikke opplevd.  

 

•   Pleier du og dine kolleger være sammen på fritiden?  

Ne ikke særlig mye. Har vi reise så gjør vi det og vi tar noen ganger ut å spise og har arrangementer. 

Etter jeg har blitt administrerende direktør i “virksomhet” så ser jeg ikke mine kolleger privat på den 

måten. Da jeg hadde en mellomlederstilling da hadde jeg mange private venner i mitt arbeid som jeg 

stadig vekk ser i dag, men jeg gjør det ikke så mye i “virksomhet”. Og det er fordi noen ganger må 

jeg ta noen beslutninger hvor jeg har måtte gi sparken, og det gjør det vanskeligere hvis man er venner 

privat.   

 

Ø   Er det andre som pleier å være mye sammen på fritiden?  

Vi har noen forskjellige former for klubber rundt omkring hvor de ser hverandre privat. Forskjellig 

fra område til område hvor mye de gjør det.  

 

•   Har du noen gang følt på at du har måtte endre din atferd for å passe inn blant ledergruppen?  

Nei det syns jeg faktisk ikke.  

 

•   Har du møtt på utfordringer som har truet din motivasjon til å ta på deg lederverv?  

Nei. Men jeg tror det er viktig med backing på hjemmefronten. Det er selvfølgelig viktig. Og at man 

har en arbeidsplass hvor, jeg har hørt om virksomheter hvor at når man er leder så forventes at du 

sitter fra klokken 8 om morgningen til klokken 8 om kvelden. Jeg har aldri vært i en virksomhet hvor 

dette forventes og heller aldri en kultur jeg selv har skapt. Om folk drar tidlig noen ganger for å hente 



162 
 

barn så sitter de litt senere en annen dag, så lenge man får gjort arbeidet så er det ikke arbeidstiden 

det står på. Har hørt at det for andre kan ha vært svært. 

 

•   Hvorfor tror du det er et overtall av menn på toppnivå i din virksomhet?  

Jeg tror det er flere grunner til det. Jeg tror de fleste stillinger bli besatt på grunn av nettverk. Noen 

som kjenner noen. Også har menn noen nettverk som kvinner ikke har. Jeg tror menn er mer frempå 

med å søke disse stillinger og jeg tror mange kvinner er mindre ambisiøse. Jeg kjenner dyktige 

kvinner som kan men som ikke er spesielt interessert i det. Vi kan se at når vi har en stilling opplyst 

på topplederstilling så er det veldig få kvinner som søker det. Selv om det er mange dyktige kvinner 

så gjelder det å få kvinnene til å tro på at de skal søke og at de kommer til å klare det, men også at de 

har lyst. 

 

•   Er det spesielle forhold som gjør at ikke kvinner strekker til? 

Jeg tror ikke kvinner har den samme drive som menn, den samme lyst til det. De søker ikke stillingene 

eller de har ikke lyst. Man kan se at det er mange flere kvinner i omsorgsyrker og omvendt når det 

kommer til ledelse. Jeg tror ikke så mange kvinner ønsker å ta disse rollene. Det er ikke alltid 

morsomme roller heller.  

 

Kjønn i nettverk 

 

•   Hva legger du i ordet nettverk?  

Det er private nettverk, også er det forretningsmessig nettverk. Det er nettverk på arbeidsplassen som 

man skal ha for å ha i sitt arbeid. Også kan man også velge å investere tid i å ha noe ekstra nettverk 

profesjonelt. Det kan være med kunder eller det kan være i spesifikke grupper. Jeg er selv i 

nettverksgruppe for “X” hos EGN som jeg har valgt. Man kan velge forskjellige typer nettverk alt 

etter det man har tid til.  

 

Det er et fortrolig nettverk. Fordi det er masse ting på arbeidsplassen jeg ikke kan snakke om og dele 

fordi det er fortrolig. Her kan jeg diskutere noe problematikk eller noen ting som jeg ikke kunne dele 

på min arbeidsplass. Og som jeg heller ikke ønsker å dele privat fordi det er fortrolig og ikke skal 

komme ut. 
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•   Hva var din motivasjon til å bli medlem av EGN Danmark?  

Det var for å få noe nettverk utenfor min personlige vennekrets eller hva man kan si, hvor man kan 

drøfte og høre hva andre hadde av utfordringer og best practice. Noen ganger når man sitter med 

utfordringer eller problemer eller noen ting man syns er vanskelig er det godt å høre hva andre 

virksomheter gjør, og hva andre direktører sitter med. De sitter jo også med sitte utfordringer og de 

syns også noen ganger at det er vanskelig. 

 

•   Når du sier fortrolig, mener du i forhold til deg som leder eller i forhold til dine medarbeidere 

i din virksomhet? 

Begge deler.  

 

•   Hvordan vil du beskrive den eksterne nettverksgruppen du er medlem av?   

Jeg har vært en annen gruppe i flere år som tilslutt ble oppløst, så jeg kom inn i denne gruppen i det 

siste året tror jeg. Jeg har selv vært travel som har gjort at det har vært flere møter som jeg ikke har 

fått deltatt på, så jeg har stadig bruk for å skape noe mer tillitt, ikke fordi jeg har full tillit til dem men 

for å lære de litt bedre å kjenne.  

 

•   I forhold til den forrige nettverksgruppen da? Kan du beskrive denne?  

Jeg synes det er et fortrolig forum der man respekterer hverandre. Jeg følte alle deltok, det var ikke 

kun noen som kom med noe til bordet, jeg syns alle kom med gode ting og det er viktig. Det skaper 

en balanse i mellom medlemmene. 

 

o   Hvordan opplever du kunnskapsdelingen i nettverket?  

Det var enkelt å dele kunnskap. Det er min opplevelse i hvert fall.   

 

o   Hvordan opplever du at miljøet eller kulturen i nettverket påvirker hvordan du deler 

erfaringer?   

Jeg har ikke opplevd at det ikke har vært godt miljø. Hvis det ikke har vært et godt miljø ville jeg helt 

sikkert trukket meg tilbake. Det krever at det er et åpent og ærlig miljø for at man gjør seg sårbar og 

deler ting. Fordi vil man kun dele de gode ting så har det jo ingen verdi, man er nødt til å dele de 

tingene som også er vanskelig og som man ikke gjør godt. Fordi man trenger hjelp til å gjøre det 

bedre. Det må være et trygt miljø. Det er veldig viktig for meg. 
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•   På hvilken måte opplever du at nettverket er nyttig for deg?   

Det er nyttig fordi jeg får et rom hvor jeg kan dele erfaringer og kan få noe sparring som jeg har svært 

å få et annet sted.  

 

•   I hvilken grad føler du at kvinner kan dra utnytte av å være med i en slik nettverksgruppe?  

Like så godt som menn. Jeg tror ikke det er bedre for kvinner enn det er for menn. Er det en god 

gruppe kan man få en god utnytte av det. Jeg har ikke lyst til å være i en ren kvinne gruppe fordi 

menn kommer med mer ting på bordet og jeg syns det er godt at man får ting fra forskjellige vinkler. 

 

Avslutning  

•   Med bakgrunn av gjennomgått tematikk; har du noe du vil tilføye?  

Nei altså jeg personlig tror at man som kvinne ikke skal legge så mye i om man er kvinne. Altså 

jeg tror det er viktig at man minimerer det med at man er kvinne og derfor er jeg annerledes. 

Spesielt så tror jeg at man plutselig gjør det til et issue. Jeg tror det er viktig at man behandler 

hverandre som mennesker og de forskjelligheter vi alle har og ikke som et spesifikt kjønn som 

ofte skjer. Også tror jeg kvinnene skal litt mer frem og søke noen flere topposter.  
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Bilag 8: Studiens koding 
 

 Alice  Monica  Emma Helene Lone 
Individets 
kjønn 

     

Oppvekst “Ja, men jeg 
har faktisk 
ikke hatt noe 
drømmekarrier
e. Og jeg har 
heller ikke 
riktig vært 
spesielt 
ambisiøs. 
Tingene har 
faktisk 
kommet litt 
etter hvert” 
  
“Nei egentlig 
ikke spesielt 
mye for å være 
ærlig for mine 
foreldre var 
skilt og min 
far så jeg ikke 
og min mor er 
ordblind og 
har ikke noe 
utdannelse” 
  
“Litt indirekte 
fordi jeg har 
en storesøster 
som ikke riktig 
ville noe eller 
visste hva hun 
ville og jeg har 
selv hatt det 
sånn” 
  
“Jeg møtte min 
datters far da 
jeg var 19 år. 
Han kom fra et 
veldig stabilt 

“Jeg ville gjerne 
være ingeniør 
men det tror jeg 
er fordi jeg så 
veldig opp til 
min storebror” 
 
“Min bror har 
helt klart 
avgjørende 
betydning for 
hvordan jeg er i 
dag. Han bruke 
mye tid sammen 
med meg, var 
tålmodig og 
lærte meg å 
programmere. 
Det har hatt en 
stor betydning” 
 
“Det har helt 
klart vært min 
bror som har 
vært en 
motivasjonskild
e for meg” 
 
“Mine foreldre 
var veldig 
støttende 
ovenfor meg” 
 
”Jeg tror at 
kvinner ikke kan 
tro nok på seg 
selv og sånne 
ting. Og det er 
kanskje noe som 
stammer helt 
tilbake fra 

“Støttende og 
oppbakkede og 
ja veldig gode” 
  
“Jeg tror arv og 
miljø. En del 
kommer – eller 
dere har ikke 
barn, men en del 
kommer når 
man får barn og 
man oppdager 
man at man får 
en personlighet” 
 
 

“Ingen av mine 
foreldre har 
videregående 
utdannelse så de 
har aldri presset 
på for at jeg 
skulle få en 
videre 
utdannelse” 
  
“Men dette med 
å ta utdannelse 
er meg selv som 
har satt i gang” 
  
“Ja, jeg har en 
storesøster. Hun 
startet på en 
ingeniør 
utdannelse før 
meg, det var der 
fikk jeg øye på 
dette å bli 
ingeniør” 
  
“Mine foreldre 
selvfølgelig, 
min far spesielt i 
forhold til mine 
ledelses idealer 
– da de kommer 
fra min far. 
Måten han har 
gjort ting på, 
han har alltid 
vært 
inspirerende 
ellers er det 
vanskelig å si 
presist hvem 
som har formet 

“Noe i stil med 
det jeg har 
oppnådd nå i 
dag. I hvert fall 
noe stort” 
 
“Mine foreldre 
har vært en stor 
motivasjonskild
e for meg” 
 
“Mine søsken 
har vært en 
veldig stor 
motivasjonsfakt
or for meg, og 
omvendt. Vi har 
alltid supplert 
hverandre, jeg er 
ingeniør men 
jeg er også 
plastteknikker 
og det er min 
lillesøster også. 
Min lillesøster 
har en 
direktørstilling i 
“virksomhet”, 
og min tvilling 
er 
konsensdirektør 
i “virksomhet”. 
Alle tre har 
svært høye 
stillinger” 
 
“Så en stor 
påvirkning er at 
jeg historisk sett 
har vært 
selvstendig som 
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miljø med en 
akademikerfa
milie og har 
virkelig vært 
en stor 
motivasjon for 
meg, noe som 
gjorde at jeg 
kom litt inn på 
en annen vei 
og begynte å 
bli litt mer 
ambisiøs”  
 
“Nei. Men jeg 
tror det er 
viktig med 
backing på 
hjemmefronten
. Det er 
selvfølgelig 
viktig” 

oppdragelsen og 
oppvekst” 

meg som person 
synes jeg” 
 
 

barn” 
 

Egenskaper  “Jeg tror ikke 
man kan 
generalisere 
det på den 
måten. Jeg tror 
at kvinner er 
like 
forskjellige 
som menn og 
omvendt. Så 
det kan jeg 
ikke si 
intuitivt” 
“Når man ser 
på det så kan 
jeg se at det er 
både menn og 
kvinner som 
besitter mange 
av de samme 
ting. Noen har 
det ene og 
noen har det 
andre, men jeg 

“Jeg tenker 
kvinner har 
empati og kunne 
danne relasjoner 
og kunne lytte 
og ha omsorg, 
og overblikk” 
 
“De er kanskje 
bedre til det 
økonomiske og 
til å få større 
autoritet. Være 
mer autoritær. 
Større 
gjennomslagskr
aft. Det er flere 
menn som er 
mer en alfahann 
og dermed er 
mer ledertypen 
enn det kvinner 
er” 
 

“Men jeg tror 
også at det er 
noe i forhold til 
menn som sjef 
og kvinner som 
sjef. Jeg 
opplever at det 
er enklere å 
følge menn enn 
hos kvinner, for 
hos kvinner blir 
det kanskje 
forventet eller 
formodet at det 
er en viss form 
for empati og 
man interesserer 
seg for 
familesituasjon” 
  
“Så som leder 
på mennenes 
premisser, men 
er man kvinne, 

“Ja, det kan 
være mye 
forskjellig. Men 
noen menn 
opplever jeg at 
gjerne vil spille 
på det 
maskuline og 
det litt harde. I 
forhold til 
ledelse - for 
eksempel 
opplever jeg i 
nettverks 
situasjoner at 
menn sier at de 
ikke har noen 
problemer eller 
utfordringer, 
men hvis jeg 
sier at vi har 
problemer med 
dette har de det 
også, men de 

“Hvis man skal 
sammenligne 
hverandre så 
tror jeg vi har 
mange av de 
samme 
egenskapene, 
men de er nok 
ikke så 
empatiske. Jeg 
tror ikke 
nødvendigvis 
det er noen 
egenskaper 
menn ikke har 
men jeg tror det 
er mindre 
utviklet. Det kan 
godt hende det 
er en kvinne 
som ikke er like 
empatisk også” 
 
“Kvinner kan 
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vil ikke si at 
det er 
kjønnsbestemt
” 
  
“Men jeg tror 
litt hvis vi skal 
gå tilbake til 
forskjeller 
mellom noen 
kvinner og 
menn så tror 
jeg noen 
kvinner gjerne 
vil være sikker 
på at de kan 
oppfylle 
jobben 100% 
hvor menn er 
veldig raske til 
å tenke at hvis 
de kan 40% så 
føler de at de 
er gode. Menn 
har kanskje 
mer selvtillit, 
noen har i 
hvert fall mer 
enn det 
kvinner har. 
Men det betyr 
ikke at de ikke 
er like så gode 
som menn og 
kan klare å 
lære seg det” 
  
“Ellers har jeg 
blitt spurt om 
noen ganger 
gjennom 
tidene når folk 
hører de 
stillinger jeg 
har hatt har de 
spurt ”hvordan 

“Jeg husker det 
som at jeg var 
den eneste 
jenten av de 20 
som arbeidet 
der, og noen 
jenter som 
arbeidet med det 
grafiske. Det er 
det jo ofte, det 
er litt mer 
”jentearbeid”. 
  
“Jeg tror at 
kvinner ikke på 
samme måte 
higer etter å ha 
det prestisje 
eller makt kan 
man si på en 
eller annen måte 
som det også er 
å ha den 
tittelen” 
  
“Jeg tror at 
kvinner ikke kan 
tro nok på seg 
selv og sånne 
ting. Og det er 
kanskje noe som 
stammer helt 
tilbake fra 
oppdragelsen og 
oppvekst” 

er det 
vanskeligere 
fordi man blir 
raskere ansett 
som usympatisk 
enn det menn 
blir i 
sammenligning” 
  
“Jeg tror menn 
er riktig gode til 
å være litt single 
minded” 
  
“De er veldige 
gode til å 
fokusere på et 
mål og komme 
dit. Også tror 
jeg at de er gode 
til å bruke de 
her litt mer 
formelle 
nettverk, der 
EGN er et 
nettverk, men 
man kan også 
spille fotball, 
tennis, sykle. Ja 
du vet old boys 
– et eller annet” 
  
“Der tror jeg 
kanskje kvinner 
er litt mer 
tilbakeholden 
enn menn, der 
man tenker at 
man gjerne blir 
oppdaget en 
dag” 
  
“Jeg tror ikke at 
de blir opplevd 
som bossy, hvis 
de gjør andre 

tørr ikke være 
den først som 
sier det. Så 
menn skal ha en 
mer fasade av 
kontroll og 
utstråle makt 
kanskje” 
 
“Jeg tror 
kanskje kvinner 
tør å vise mer 
sårbarhet enn 
menn” 
 
 
 
 

kanskje ha det 
enklere med å 
snakke om 
følelses ting” 
 
“Jeg tror 
innimellom at 
det er kvinner 
selv som lager 
barrierer i det. 
Fordi de tenker 
de ikke kan 
finne ut av det” 
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passer det med 
å ha barn og 
være kvinne?”. 
Da har blitt 
respons vært 
”hvordan 
passer det 
menn å ha 
slike stillinger 
og ha barn”. 
Det er vel ikke 
annerledes for 
menn enn det 
det er for meg” 
  
“Jeg tror menn 
er mer frempå 
med å søke 
disse stillinger 
og jeg tror 
mange kvinner 
er mindre 
ambisiøse” 
  
“Jeg tror ikke 
kvinner har 
den samme 
drive som 
menn, den 
samme lyst til 
det. De søker 
ikke 
stillingene 
eller de har 
ikke lyst” 
 
 

oppmerksom på 
seg selv. Slik 
som andre 
kvinner gjerne 
gjør når man er 
litt for frem i 
skoene, litt 
ukvinnelig. 
Mens hos menn 
blir det bare 
forventet i 
forhold til 
stereotyper, noe 
som gjør det 
vanskeligere” 
  
“Her i mitt lille 
team, Thomas 
min mannlige 
kollega og 
Emilie. Det er 
helt klart en 
tendens blant 
investeringsfolk
ene at de går til 
“Emilie” og ber 
henne gjøre 
referat eller 
powerpoint, 
mens “Thomas” 
får 
investeringsbesl
utninger. Så hvis 
ikke jeg er der 
og sier at nå er 
det Emilie som 
tar den 
beslutningen og 
Thomas som tar 
seg av det andre, 
så glir de to selv 
inn i rollen. 
Emilie er like 
populær som 
Thomas og 
veldig dyktige. 
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Men Emilie har 
vært flink og 
Thomas har 
kanskje vært 
smart og sagt 
nei, eller ikke 
blitt spurt. Så 
hvis jeg lar være 
ville Emilie tatt 
av seg alt det 
praktiske som 
må gjøres, mens 
det politiske og 
det som rammer 
direksjonen ville 
Thomas hatt 
ansvaret for. 
Helt tydelig! 
Ingen vond 
mening på noe 
som helst måte, 
det er bare sånn 
det er” 
  
“Så tror jeg det 
er litt “flink 
pike” aktig, at 
man sitter og 
venter på at 
noen oppdager 
dem” 

Ambisjoner “Av kvinners 
respekt er det 
viktig at de får 
tilbudt jobb 
basert på deres 
kompetanse og 
ikke fordi de 
er kvinner” 
  
“Da jeg 
arbeidet i 
“virksomhet” 
var de fleste 
medarbeiderne 
menn som jeg 

“Nei det hadde 
jeg ikke trodd” 
 
“Jeg hadde en 
veldig god 
kvinnelig sjef, 
og hun fortalte 
meg at mange 
kikket på meg 
og hva jeg 
gjorde. Så hun 
lurte på om jeg 
hadde lyst til å 
bli teamleder. Så 
jeg ble jo veldig 

“Nei, jeg hadde 
bare forestilt 
meg at jeg 
skulle være 
journalist” 
  
“Ja, jeg synes 
det var utrolig 
vanskelig. 
“virksomhet” er 
en veldig faglig 
styrelse. Jeg 
hadde 25 
ingeniører med 
maskinmestring 

“Jeg hadde ikke 
arbeidet lenge 
før jeg fant ut at 
jeg ville være 
leder, men jeg 
hadde ingen 
drøm om å være 
toppleder. For 
det så jeg ikke 
som en 
mulighet” 
  
“Jeg tror ikke 
jeg hadde tenkt 
over det. Men 

“Det jeg kan si 
er at jeg er en 
veldig 
delegerende 
leder. Jeg ut 
delegerer riktig 
mange ting til 
mine 
medarbeidere” 
 
“Men jeg tar på 
meg en litt mer 
sånn Pippi 
langstrømpe 
rolle, der jeg 
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var ansvarlig 
for. De som 
refererte til 
meg ble spurt 
om hvordan 
det var å ha en 
kvinnelig sjef” 
  
“Ellers har jeg 
blitt spurt om 
noen ganger 
gjennom 
tidene når folk 
hører de 
stillinger jeg 
har hatt har de 
spurt ”hvordan 
passer det med 
å ha barn og 
være kvinne?”. 
Da har blitt 
respons vært 
”hvordan 
passer det 
menn å ha 
slike stillinger 
og ha barn”. 
Det er vel ikke 
annerledes for 
menn enn det 
det er for meg” 
  
“Ja, men jeg 
har faktisk 
ikke hatt noe 
drømmekarrier
e. Og jeg har 
heller ikke 
riktig vært 
spesielt 
ambisiøs. 
Tingene har 
faktisk 
kommet litt 
etter hvert” 
  

redd, men man 
skal jo dyrke 
den følelsen og 
virkelig kjenne 
på det fordi man 
kanskje egentlig 
har lyst til det 
når man blir 
sånn redd” 
 
“Jeg hadde 
svært med å tro 
på meg selv” 
 
“Jeg hadde ikke 
selv, det er helt 
ergerlig å tenke 
tilbake til, at jeg 
ikke hadde valgt 
å bli leder hvis 
jeg ikke var blitt 
bedt om det” 
  
“De andre som 
er i gruppen er 
jo også 
toppledere så 
ofte tenker jeg 
”I am not 
suppose to be 
here” 

og jeg ante ikke 
hva de snakket 
om. Alt det 
faglige som å fly 
et helikopter tik 
offshore 
plattform – 
oljeplattformene 
i Nordsjøen, jeg 
ante ikke hva de 
snakket om. Så 
det var en 
vanskelig start. 
Det var veldig 
mannsdominert, 
der det var to 
kvinner ut av 25 
menn.” 
  
“Jeg kan huske 
da jeg satt i 
“virksomhet” så 
ble det en 
stilling ledig 
som 
sjefsforhandler. 
Også tittet jeg 
på den og tenkte 
gud det lyder 
spennende, dette 
kunne jeg godt 
ha tenkt meg. 
Men jeg følte 
meg slett ikke 
god nok. Også 
var det en annen 
jeg kjenner fra 
tidligere som 
søkte og fikk 
stillingen, også 
var jeg bare litt 
sånn hvorfor 
søkte jeg ikke? 
Jeg er jo mye 
bedre enn han, i 

ettersom at jeg 
hadde sittet som 
nummer 2 ett 
par ganger, der 
det var en mann 
i spissen, tenkte 
jeg at jeg kunne 
gjør det minst 
like godt og at 
det var dette jeg 
skulle” 
  
“Så jeg søkte 
meg inn i 
industri og 
startet som 
prosjektleder, 
men jeg sa 
allerede da at 
jeg gjerne ville 
være leder når 
muligheten 
oppstod. Den 
kom etter ett år, 
da ble jeg 
avdelingsleder” 
  
“I starten har det 
vært muligheter 
som jeg har fått 
tilbudt og 
derifra har jeg 
selv oppsøkt 
muligheter. Jeg 
var besluttet på 
å være leder, så 
hadde jeg ikke 
fått den første 
lederjobben 
hadde jeg søkt et 
annet sted” 
 
 

tror jeg nesten 
kan få til hva 
som helst. Jeg 
skal bare finne 
ut av det” 
 
“Noe i stil med 
det jeg har 
oppnådd nå i 
dag. I hvert fall 
noe stort” 
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“Jeg møtte min 
datters far da 
jeg var 19 år. 
Han kom fra et 
veldig stabilt 
miljø med en 
akademikerfa
milie og har 
virkelig vært 
en stor 
motivasjon for 
meg, noe som 
gjorde at jeg 
kom litt inn på 
en annen vei 
og begynte å 
bli litt mer 
ambisiøs” 
  
“Det var noe 
som kom mer 
naturlig og jeg 
tror at jeg som 
natur 
engasjerer meg 
og tar eierskap 
og tar ansvar” 
  
“Jeg har 
faktisk ikke 
søkt noen av 
de 
lederstillinger 
og promotions 
jeg har fått 
gjennom 
tidene. Så jeg 
er kanskje litt 
annerledes 
eller var 
heldig” 
  
“Nei. Men jeg 
tror det er 
viktig med 
backing på 

hvert fall på det 
nivået” 
  
“Der tror jeg 
kanskje kvinner 
er litt mer 
tilbakeholden 
enn menn, der 
man tenker at 
man gjerne blir 
oppdaget en 
dag” 
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hjemmefronten
. Det er 
selvfølgelig 
viktig” 

 
 

 Alice  Monica  Emma Helene Lone 
Kjønn i 
virksomh
eten 

     

Trivsel på 
arbeidspla
ssen 

“Ja. Jeg har jo 
vært veldig 
mange steder, 
mange år begge 
steder. Og det er 
fordi jeg har 
trivdes godt. Det 
som alltid har 
vært viktig for 
meg det er å 
være glad for 
det jeg gjør 
akkurat nå. Jeg 
har ikke vært 
særlig fokusert 
på det jeg gjerne 
vil neste gang” 
 
“Da jeg arbeidet 
i “virksomhet” 
var de fleste 
medarbeiderne 
menn som jeg 
var ansvarlig 
for. De som 
refererte til meg 
ble spurt om 
hvordan det var 
å ha en 
kvinnelig sjef” 
 
“Så jeg syns vi 
har en riktig 
godt forhold 

“Jeg har alltid 
vært vandt til å 
arbeide med 
menn, og jeg 
liker det svært 
godt og det er 
veldig enkelt. 
Syns at menn er 
enkle å forholde 
seg til” 
 
“Jeg har det 
riktig godt” 
 
“Man kan godt 
synes at det er 
en litt 
guttekultur, der 
man kan syns 
det er 
problematisk i 
forhold til hvem 
man gjerne vil 
tiltrekke seg” 
 
“Det blir litt 
sånn guttekultur, 
men det hadde 
jeg det åpenbart 
fint nok med. 
Jeg var med ut å 
spille dataspill 
på nettcafe som 
man gjorde den 
gang og spille 

“Generelt vil jeg 
si at jeg trives 
godt. Men jeg 
synes i forhold 
til.. min sjef han 
er alltid glad og 
en del av mine 
kollegaer er 
glade for at jeg 
får ting gjort og 
videre” 
  
“Her er det en 
riktig god tone 
og stor 
likeverdighet. 
Når det så er 
sagt - sånn 
generelt i 
ledergruppen, så 
er det slik som 
jeg fortalte dere 
at jeg sitter som 
en del av 
investeringsavde
lingen og 
investeringsavde
lingen det er 
bare menn” 
  
“Og en mannlig 
sjef og en 
mannlig 
direktør, altså 
det blir litt på 

 “Veldig godt 
forhold. Jeg var 
den første 
kvinnens som 
kom inn i 
Danmark som 
kvinnelige 
direktør. Jeg 
synes jeg ble tatt 
riktig godt i 
mot” 
  
“De ga uttrykk 
for at det var 
glade for å få en 
kvinne med. Det 
er flere som har 
sagt at det gir 
noe annet til 
gruppen” 
 
“Ja det tror jeg 
at jeg har. Men 
det er nok mer i 
utlandet enn i 
Danmark. Det 
har vært okey. 
Det har vært 
okey. Jeg ble for 
eksempel ikke 
invitert til 
Russland for 
eksempel, og det 
er jeg også 
kanskje glad jeg 

“Det er helt 
alminnelig. Jeg 
tror jo på at det 
er viktig at vi er 
forskjellige. Jeg 
tror det er viktig 
at vi er menn og 
at vi er kvinner, 
gamle og det er 
unge. Jeg tror 
det er noe av det 
aller viktigste 
for at man 
utfordre det man 
er i gang med. 
Jeg tenker at 
man får kun 
vekst og 
forandring hvis 
man utfordrer 
hverandre og det 
skal til. Jeg tror 
ikke man skal 
være i 
komfortsonen, 
men jeg tror på 
at man skal være 
litt på kanten for 
at ting skal skje” 
 
“Jeg blir 
behandlet pent”  
 
“Det er helt 
alminnelig. Jeg 
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mellom oss i 
ledergruppen” 
 
“Jeg er vandt til 
å være i en 
veldig 
mannsdominerte 
verden. Men jeg 
tenker ikke mye 
over det og jeg 
føler selv at jeg 
blir behandlet på 
samme måte 
som alle andre” 
 

bordfotball 
ogsånn. Men det 
var liksom også 
fordi man ville 
være en del av 
det” 

deres premisser. 
Jeg synes det å 
ha 2 kvinner av 
25 er litt ja. Men 
det er vanskelig 
for det er ikke så 
mange kvinner 
som studerer det 
her, men 
kanskje litt mer 
de bløte fag” 
  
“Jeg synes 
generelt at det er 
fint med både 
mine egne og 
andre – noen er 
litt bossy” 
  
“Men jeg kan 
godt merke at 
noen ganger, 
især hos de 
mannlige 
kollegaene, sånn 
litt ”åja”. 

slapp å være 
med på. Så det 
er noen ting, 
hvor det er noen 
kulturelle 
barrierer” 
 

tror jo på at det 
er viktig at vi er 
forskjellige. Jeg 
tror det er viktig 
at vi er menn og 
at vi er kvinner, 
gamle og det er 
unge. Jeg tror 
det er noe av det 
aller viktigste 
for at man 
utfordre det man 
er i gang med” 
 
 

Grupperin
ger 

“Men jeg tenker 
ikke mye over 
det og jeg føler 
selv at jeg blir 
behandlet på 
samme måte 
som alle andre. 
Det eneste jeg 
kan føle noen 
ganger er 
annerledes er at 
jeg ikke gidder å 
sitte nede i 
baren og snakke 
om fotball hvis 
vi har noe 
forretningsreise 
eller noe sånn” 
 

“Man kan godt 
synes at det er 
en litt 
guttekultur, der 
man kan syns 
det er 
problematisk i 
forhold til hvem 
man gjerne vil 
tiltrekke seg” 
  
“Ja, det kan man 
godt si. Jeg har 
faktisk teamet 
opp med 2 
kvinner på to 
andre avdelinger 
hvor vi har 
funnet 
hverandre 

“Det er jo også 
en sykkelklubb 
der ting blir 
drøftet. Jeg tror 
jeg kan komme 
med, men jeg er 
ikke interessert. 
Men altså det er 
litt slik på 
mannens 
premisser, det 
kan man godt 
merke” 
 
“Her er det en 
riktig god tone 
og stor 
likeverdighet. 
Når det så er 
sagt - sånn 

“Det er et dårlig 
forhold mellom 
kjønnene på 
arbeidsplassen. 
Det er mellom 
10-15% kvinner. 
Det er 
maskinbransjen, 
så i 
produksjonen er 
det kun menn. I 
design har vi 
kun 1 kvinne. Vi 
er under 15% i 
alle fall. 
Kvinnene har en 
særlig gruppe, 
hvor de går ut 
og spiser og gjør 

“Det er ikke slik 
at jeg typisk 
søker mer 
kvinnelig eller 
mannlig 
support. Jeg 
syns alle er 
riktig gode til å 
støtte 
hverandre”  
 
“Jeg synes det er 
positivt, jeg 
synes kvinner 
og kvinner er 
okey, jeg syns 
menn og menn 
er okey. Jeg 
syns menn og 
kvinner er fint. 
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“Også har jeg en 
HR sjef, hun er 
kvinne. Hun 
snakker jeg med 
andre ting om” 
 
“Jeg har to 
kollegaer i 
Norge og 
Sverige som jeg 
har snakker 
med. De er 
begge to menn. 
Så vi møtes 
jevnlig også 
ringer vi 
hverandre. Så 
det er egentlig 
de jeg deler ting 
med” 
 
”Jo vi kan godt 
snakke om barn 
men hvis jeg 
snakker med 
min kvinnelige 
kollega som er 
min HR sjef så 
snakker vi noen 
ganger om noen 
kvinneting. Ting 
jeg aldri ville 
snakket med 
menn om fordi 
det ville de syns 
vært merkelig. 
På den måten er 
det jo litt 
forskjellig 
mellom kvinner 
og menn” 
 
Etter jeg har 
blitt 
administrerende 
direktør i 

gjennom 
kunnskapsdeling 
nettverk hvor vi 
har begynt å 
lage podcast og 
forskjellige ting 
gjennom sosiale 
medier” 
  
“Så vi gjør noen 
ting som er med 
noen man kan 
like å være 
sammen med. 
Og da kan det 
godt være at det 
er lettere at det 
kun er kvinne” 
  
“Jeg tror derfor 
noen ganger at 
menn lar vær 
med å invitere 
kvinner med 
hvis de lager 
noe nettverk. 
Også skal de 
kanskje holde 
opp med å gjøre 
det, så de ikke 
ekskluderer 
kvinner eller ha 
kvinner med 
også blir det en 
relasjon til 
hverandre” 
 
“Det blir litt 
sånn guttekultur, 
men det hadde 
jeg det åpenbart 
fint nok med. 
Jeg var med ut å 
spille dataspill 
på nettcafe som 
man gjorde den 

generelt i 
ledergruppen, så 
er det slik som 
jeg fortalte dere 
at jeg sitter som 
en del av 
investeringsavde
lingen og 
investeringsavde
lingen det er 
bare menn” 
 
Og en mannlig 
sjef og en 
mannlig 
direktør, altså 
det blir litt på 
deres premisser. 
Jeg synes det å 
ha 2 kvinner av 
25 er litt ja. Men 
det er vanskelig 
for det er ikke så 
mange kvinner 
som studerer det 
her, men 
kanskje litt mer 
de bløte fag 
 
“Men jeg kan 
godt merke at 
noen ganger, 
især hos de 
mannlige 
kollegaene, sånn 
litt ”åja”. 
 
 
 
 
 

noe sammen en 
gang i blant” 
  
“Men noen 
ganger blir det 
arrangert en del 
aktiviteter som 
er mest for 
menn som 
gokart, men det 
er også 
aktiviteter for 
begge kjønn der 
alle er 
interesserte. 
Men jeg tror 
ikke ved 
fisketurer at 
kvinner vil være 
med” 
 
“Jeg har noen 
uformelle 
nettverk, da 
noen venner 
som jeg snakker 
arbeid med. 
Men også noen 
jeg møtes med 
til kaffemøter i 
løpet av 
arbeidstiden, 
men også noen 
som jeg møter 
bare en til en og 
diskuterer noen 
faglige 
utfordringer. 
Også i forhold 
til dette med 
kaffemøter 
holder vi 
kontakt til 
forskjellige 
mennesker. Det 
er viktig at man 

Kan godt hende 
det har noe med 
at jeg har et 
filter på, men 
det syns jeg er 
greit, det er 
veldig greit” 
 
“Men det tror 
jeg faktisk er 
typisk når man 
er sjef. Så tror 
jeg ikke man 
skal være så 
masse sammen 
med sine 
medarbeidere 
etter arbeidstid” 
 
“Jeg tror faktisk 
at vi blir 
ekskludert i noe 
grad på disse 
ting. Det er ikke 
fordi jeg tror at 
hvis jeg 
begynner å gå 
på golfbanen så 
vil jeg få adgang 
til det, fordi det 
vil jeg stadig 
ikke. Det er 
fordi jeg ikke er 
i den kretsen 
som posisjonene 
blir utdelt. Og 
det er det vi som 
kvinner må 
begynne å 
utfordre, fordi 
det er en måte å 
dele ut poster 
på” 
 
“Det er også litt 
tilbake til det jeg 
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“virksomhet” så 
ser jeg ikke 
mine kolleger 
privat på den 
måten. 
 
“Vi har noen 
forskjellige 
former for 
klubber rundt 
omkring hvor de 
ser hverandre 
privat. 
Forskjellig fra 
område til 
område hvor 
mye de gjør det” 
 

gang og spille 
bordfotball 
ogsånn. Men det 
var liksom også 
fordi man ville 
være en del av 
det” 
 
“Jeg og min 
kvinnelige sjef 
har en riktig god 
relasjon. Det er 
også det som er 
viktig for meg. 
Jeg tror ikke jeg 
kunne ha vært 
her hvis ikke jeg 
hadde en god 
relasjon til min 
sjef. Hun har 
kun vært her i 2 
år, også var det 
en mannlig 
direktør før 
henne. Han 
hadde jeg bare 
en helt annen 
relasjon med. 
Det var mer 
sånn status. Jeg 
har det bedre 
med henne fordi 
hun er mer en 
menneskekjenne
r” 

sørger for å 
vedlikeholde sitt 
nettverk.”  
 
 
 

sa før med at 
mange jobber 
blir fordelt på 
golfbanen eller 
andre steder og 
vi kvinner 
kommer ikke så 
mye på 
golfbanen som 
det mennene 
gjør” 

Atferd Men jeg tenker 
ikke mye over 
det og jeg føler 
selv at jeg blir 
behandlet på 
samme måte 
som alle andre. 
Det eneste jeg 
kan føle noen 
ganger er 
annerledes er at 

“Ja, det har jeg 
faktisk. Jeg har 
tenkt en del over 
det i starten, da 
tenkte jeg at jeg 
var nødt til å 
endre meg selv 
litt fordi jeg er 
sånn litt 
sprudlende av 
natur og veldig 

“Det var totalt 
klaustrofobisk 
og voksne menn 
som ikke 
gjennomførte, 
men jeg tenkte 
at jeg skulle 
huske eller vise 
at jeg var “One 
of the boys”. Så 
med det tok jeg 

“I noen 
sammenhenger 
har jeg noen 
gang ovenfor 
menn måtte 
gjøre meg mer 
hard enn det jeg 
synes skal være 
nødvendig. 
Dette er for å 
være med på 

“Jeg tror at vi 
alle skal tilpasse 
oss det vi er og 
jeg har vært 
mange steder 
også i utlandet. I 
Hvite Russland 
og Malysia har 
jeg også vært på 
et tidspunkt. Så 
noe atferd må 
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jeg ikke gidder å 
sitte nede i 
baren og snakke 
om fotball hvis 
vi har noe 
forretningsreise 
eller noe sånn 
 
Men det er i 
andre 
virksomheter at 
man føler litt at 
man må påta seg 
litt en manne 
rolle 
 
 

energisk og blir 
veldig 
entusiastisk” 
 
“Det blir litt 
sånn guttekultur, 
men det hadde 
jeg det åpenbart 
fint med. Jeg var 
med ut for å 
spille dataspill 
på nettcafe som 
man gjorde den 
gang og spille 
bordfotball 
ogsånn. Men det 
var liksom også 
fordi man ville 
være en del av 
det” 

og 
gjennomførte. 
Så fikk jeg litt 
streak credit av 
mennene, men 
jeg vil aldri 
gjøre det igjen. 
Jeg hadde ikke 
helt oppdaget 
hvor slemt det 
var, men nå har 
jeg i alle fall fått 
bevis. Så det var 
min måte å gjøre 
det på. Det var 
forså vidt fint 
nok, men det var 
bare ikke min 
bolk og jeg 
interesserte meg 
heller ikke for 
det” 
  
“Jeg får alltid 
vite under MUS 
samtaler at den 
der litt mer 
kvinnelige, 
empatiske delen 
mangler – det 
blir etterspurt” 
 
 “Så som leder 
på mennenes 
premisser, men 
er man kvinne, 
er det 
vanskeligere 
fordi man blir 
raskere ansett 
som usympatisk 
enn det menn 
blir i 
sammenligning” 
 

maktspillet som 
forekommer i 
virksomheten. 
Selv om jeg ikke 
synes at det skal 
være nødvendig 
å gjøre seg stor 
og viktig, men 
jeg har noen 
gang gjort det, 
hvis jeg ville ha 
noe bestemt ut 
av det. For noen 
menn er det kun 
det språk de kan 
forstå” 
  
“Men noen 
ganger skal de 
finne ut av - 
hvis de ikke har 
opplevd og hatt 
kvinner i disse 
stillingene, da er 
de litt usikre på 
hvordan de skal 
behandle meg” 
 
“Jeg opplever 
det positivt jeg 
synes ikke det 
noe negativt ting 
i forhold til det. 
Jeg tror jeg noen 
ganger 
kommunisere 
litt annerledes, 
på en annen 
måte som 
medarbeidere 
liker, fordi de 
kjenner seg 
igjen i det og at 
kommunikasjon 
er viktig for 
dem” 

man endre alt 
etter hvem man 
er med. Men 
ikke noe 
vesentlig som 
jeg kommer på” 
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“Jeg tror ikke at 
de blir opplevd 
som bossy, hvis 
de gjør andre 
oppmerksom på 
seg selv. Slik 
som andre 
kvinner gjerne 
gjør når man er 
litt for frem i 
skoene, litt 
ukvinnelig. 
Mens hos menn 
blir det bare 
forventet i 
forhold til 
stereotyper, noe 
som gjør det 
vanskeligere 

 
 
 
 

Barrierer “Jeg tror de 
fleste stillinger 
bli besatt på 
grunn av 
nettverk. Noen 
som kjenner 
noen. Også har 
menn noen 
nettverk som 
kvinner ikke 
har. Jeg tror 
menn er mer 
frempå med å 
søke disse 
stillinger og jeg 
tror mange 
kvinner er 
mindre 
ambisiøse” 
  
“Jeg kjenner 
dyktige kvinner 
som kan men 
som ikke er 
spesielt 
interessert i det. 
Vi kan se at når 

“Det er noen 
som noen 
ganger er litt 
overrasket over 
at jeg er en 
kvinne i denne 
jobben hvor de 
tror at et var en 
mann eller noe 
sånn” 
  
“Det har vært 
noen ting som 
har vært 
vanskelig, og 
jeg virkelig har 
måtte arbeide 
med meg selv 
fordi jeg syns 
det er vanskelig 
å ta samtaler 
som jeg ikke har 
lyst til eller nødt 
til å sparke en” 
  
“Jeg tror derfor 
noen ganger at 

“Så som leder 
på mennenes 
premisser, men 
er man kvinne, 
er det 
vanskeligere 
fordi man blir 
raskere ansett 
som usympatisk 
enn det menn 
blir i 
sammenligning” 
  
“Men jeg synes 
det er forskjell 
på kjønn og jeg 
synes at det 
stadig er 
vanskeligere for 
kvinner. Det er 
noen andre 
forventninger på 
en måte og man 
blir hurtigere 
som kvinner 
puttet inn i en 
rolle som; ”Kan 

“Noen ganger 
hvis man er på 
arrangementer 
der jeg har med 
min mann, tror 
mange at det er 
han som er 
årsaken til at vi 
kommer, der 
noen blir 
overrasket” 
  
“Det er 
selvfølgelig 
alltid en 
utfordring når 
man har små 
barn å få alt til å 
henge sammen, 
men det synes 
jeg at vi har 
klart veldig 
godt. Så utover 
det tenker jeg at 
kvinner tenker 
mer i forhold til 

“Jeg tror 
innimellom at 
det er kvinner 
selv som lager 
barrierer i det. 
Fordi de tenker 
de ikke kan 
finne ut av det” 
 
“Så det er noen 
ting, hvor det er 
noen kulturelle 
barrierer. Men 
det er ikke noe 
som gjør at man 
ikke kan 
bestemmer eller 
ikke får lov til å 
utføre lederverv. 
Så jeg opplever 
ikke at jeg ikke 
får lov til å 
bestemme” 
 
“For det første 
tror jeg det 
handler om at 
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vi har en stilling 
opplyst på 
topplederstilling 
så er det veldig 
få kvinner som 
søker det. Selv 
om det er mange 
dyktige kvinner 
så gjelder det å 
få kvinnene til å 
tro på at de skal 
søke og at de 
kommer til å 
klare det, men 
også at de har 
lyst” 
  
“Jeg tror ikke 
kvinner har den 
samme drive 
som menn, den 
samme lyst til 
det. De søker 
ikke stillingene 
eller de har ikke 
lyst” 
  
“Nei altså jeg 
personlig tror at 
man som kvinne 
ikke skal legge 
så mye i om 
man er kvinne. 
Altså jeg tror det 
er viktig at man 
minimerer det 
med at man er 
kvinne og derfor 
er jeg 
annerledes” 
  
“Jeg tror det er 
viktig at man 
behandler 
hverandre som 
mennesker og 

menn lar vær 
med å invitere 
kvinner med 
hvis de lager 
noe nettverk. 
Også skal de 
kanskje holde 
opp med å gjøre 
det, så de ikke 
ekskluderer 
kvinner eller ha 
kvinner med 
også blir det en 
relasjon til 
hverandre” 

du ta referat 
eller kan ikke du 
sørge for dette” 
  
“Så vil man 
være flink og søt 
og alt mulig, 
men dersom 
man alltid 
havner med den 
rollen som alltid 
skal lage det 
praktiske 
arbeidet i en 
forsamling er 
ikke helt 
rettferdig. Der er 
menn bedre” 
 
“Jeg kan huske 
da jeg satt i 
“virksomhet” så 
ble det en 
stilling ledig 
som 
sjefsforhandler. 
Også tittet jeg 
på den og tenkte 
gud det lyder 
spennende, dette 
kunne jeg godt 
ha tenkt meg. 
Men jeg følte 
meg slett ikke 
god nok. Også 
var det en annen 
jeg kjenner fra 
tidligere som 
søkte og fikk 
stillingen, også 
var jeg bare litt 
sånn hvorfor 
søkte jeg ikke? 
Jeg er jo mye 
bedre enn han, i 

det å være noe 
for sin familie” 
  
“Men jeg 
tidligere i 
forbindelse til 
rekruttering 
møtt på noen 
barrierer. Jeg 
har blitt stilt 
noen merkelige 
spørsmål. En 
gang ble jeg 
spurt hvordan 
jeg unngikk å bli 
oppfattet som en 
isdronning, hvis 
jeg ble redd eller 
noe. Det er et 
veldig merkelig 
spørsmål som de 
aldri ville ha 
spurt en mann 
om” 
  
“Også har jeg 
blitt spurt om 
jeg tror at det er 
en fordel eller 
ulempe å være 
kvinne i forhold 
til den jobben 
jeg har søkt. Det 
tror jeg ikke 
heller ikke at de 
ville spurt en 
mann om” 
  
“Også tror jeg 
ikke at man 
spesielt har søkt 
etter menn, men 
jeg tror det har 
vært en naturlig 
utvikling. Det er 
menn som har 

man finner noen 
som ligner seg 
selv. Altså at 
man går rundt 
og finner noen 
som ligner det 
man selv er” 
 
“Også tror jeg 
innimellom det 
kan være 
vanskelig å 
finne kandidater 
til disse 
posisjonene. Så 
jeg tror at man 
ofte ser etter 
folk som ligner 
seg selv, også 
tror jeg også at 
det ikke finnes 
de kvinner som 
man gjerne vil 
finne” 
 
“Jeg tenker på 
de 
direktørstillinger 
fordi jeg tenker 
at flertallet av 
kvinner tenker 
at de ikke kan 
finne ut av det” 
 
“Men når er det 
mye med 
kvinner så 
tenker jeg nok at 
det er der vi som 
kvinner skal 
være dyktigere” 
 
“Det er også litt 
tilbake til det jeg 
sa før med at 
mange jobber 
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de 
forskjelligheter 
vi alle har og 
ikke som et 
spesifikt kjønn 
som ofte skjer. 
Også tror jeg 
kvinnene skal 
litt mer frem og 
søke noen flere 
topposter” 
 
 

hvert fall på det 
nivået” 
  
“Jeg tror ikke at 
de blir opplevd 
som bossy, hvis 
de gjør andre 
oppmerksom på 
seg selv. Slik 
som andre 
kvinner gjerne 
gjør når man er 
litt for frem i 
skoene, litt 
ukvinnelig. 
Mens hos menn 
blir det bare 
forventet i 
forhold til 
stereotyper, noe 
som gjør det 
vanskeligere! 
  
“Det er litt sånn 
”ripp rapp rop” 
effekt – men 
hyrer menn og 
kjenner menn i 
deres nettverk 
og ansetter 
menn. Jeg tror 
det er en stor del 
av det” 
  
“Her i mitt lille 
team, Thomas 
min mannlige 
kollega og 
Emilie. Det er 
helt klart en 
tendens blant 
investeringsfolk
ene at de går til 
“Emilie” og ber 
henne gjøre 
referat eller 

sittet der i 
mange år og når 
de ble ansatt var 
det veldig 
uvanlig og 
ansatte kvinner” 
 
 

blir fordelt på 
golfbanen eller 
andre steder og 
vi kvinner 
kommer ikke så 
mye på 
golfbanen som 
det mennene 
gjør. Derfor er 
det viktig at vi 
bruker tid til 
nettverk før å 
møte andre 
mennesker og 
påvirke 
hverandre” 
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powerpoint, 
mens “Thomas” 
får 
investeringsbesl
utninger. Så hvis 
ikke jeg er der 
og sier at nå er 
det Emilie som 
tar den 
beslutningen og 
Thomas som tar 
seg av det andre, 
så glir de to selv 
inn i rollen. 
Emilie er like 
populær som 
Thomas og 
veldig dyktige. 
Men Emilie har 
vært flink og 
Thomas har 
kanskje vært 
smart og sagt 
nei, eller ikke 
blitt spurt. Så 
hvis jeg lar være 
ville Emilie tatt 
av seg alt det 
praktiske som 
må gjøres, mens 
det politiske og 
det som rammer 
direksjonen ville 
Thomas hatt 
ansvaret for. 
Helt tydelig! 
Ingen vond 
mening på noe 
som helst måte, 
det er bare sånn 
det er” 
  
“Det er nok 
mange kvinner 
som tenker; ”let 
the boys do it”, 
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for det er mange 
ting man må 
ofre når man 
sitter så høyt 
oppe som 
direktør. Men 
det er også helt 
klart et element 
at menn velger 
menn” 
 
“Han var der så 
bare i halvannet 
år, så da søkte 
jeg også fikk jeg 
den. Da tenker 
jeg at man setter 
seg selv i en 
boks, og tenker 
at, det der skal 
være på et helt 
annet nivå. Man 
skal ikke alltid 
bare vente på de 
sjanser som 
kommer forbi, 
det er jo deilig 
hvis de gjør det, 
men man skal 
også bidra selv” 

  
 

 Alice  Monica  Emma Helene Lone 
Kjønn i 
nettverk 

     

Eksterne 
nettverk 

“Det er private 
nettverk, også er 
det 
forretningsmessig 
nettverk. Det er 
nettverk på 
arbeidsplassen 
som man skal ha 
for å ha i sitt 
arbeid. Også kan 

“Jeg føler også at 
jeg har plikt til å 
være med i et 
eksternt nettverk, 
siden jeg gjør det 
jeg gjør, og hvis 
jeg bare kan 
inspirere en til å 
gjøre det samme 

“Nettverk er noe man 
kan trekke på og gi 
noe til. Gi noe og få 
noe. Noe som skal 
pleies. Nettverk er 
noe man virkelig 
lærer i 
utenriksministeriet, 
der arbeider man jo 
med nettverk både når 

“For meg er 
nettverk det å 
ha noen 
mennesker 
man kan dele 
viten med, 
både 
uformelt eller 
formelt, men 
noen man 

Nettverk er for meg 
et sted hvor man 
kan diskutere ting i 
et forum, hvor man 
kan være helt åpen 
fordi det er et 
fortrolig forum der 
man kan diskutere, 
få innputt og bli 
klokere på seg selv 
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man også velge å 
investere tid i å 
ha noe ekstra 
nettverk 
profesjonelt” 
 
“Det var for å få 
noe nettverk 
utenfor min 
personlige 
vennekrets eller 
hva man kan si, 
hvor man kan 
drøfte og høre 
hva andre hadde 
av utfordringer 
og best practice. 
Noen ganger når 
man sitter med 
utfordringer eller 
problemer eller 
noen ting man 
syns er vanskelig 
er det godt å høre 
hva andre 
virksomheter 
gjør, og hva 
andre direktører 
sitter med” 
 
“Jeg synes det er 
et fortrolig forum 
der man 
respekterer 
hverandre. Jeg 
følte alle deltok, 
det var ikke kun 
noen som kom 
med noe til 
bordet, jeg syns 
alle kom med 
gode ting og det 
er viktig. Det 
skaper en balanse 
i mellom 
medlemmene” 

som meg så ville 
det vært fett” 
  
“Men så var det 
egentlig mitt 
nettverk – der kan 
man jo ta inn 
nettverk igjen, men 
som mente at jeg 
kunne være en god 
match til en stilling 
her oppe fordi han 
visste at de 
manglet en” 
  
“Det er sånn 
faglige relasjoner 
til noen andre som 
man har noe til 
felles med. Hvor 
man også har tillit 
til hverandre og har 
fortrolig rom og 
kan dele det som 
også er vanskelig 
og det kan både 
være praktiske ting 
man kan dele og 
noen utfordringer” 
  
“Men hvis man 
nettverker med 
menn så får man 
også adgang til noe 
mer, fordi de er i 
forveien historisk 
har hatt det lettere 
å å disse 
bestyrelsesposter” 
  
“Jeg synes at det 
gir noe at man 
hører om hvordan 
man gjør det andre 
steder. Det kan 
være sunt å bli 

man er hjemme og 
ute” 
  
“Styrken ligger i at vi 
alle sammen sitter 
med problemer som 
har gått fra å være en 
nisje til virkelig å bli 
en 
konkurranseparameter 
omdømme messig, så 
det har virkelig blitt 
boostet” 
  
“Jeg kan merke at de 
er like søkende som 
meg, der det er riktig 
spennende å høre 
hvordan man arbeider 
i en privat fond eller 
hvordan man arbeider 
hos en 
kapitalforvalter” 
  
“Også er det noen 
som sitter litt lengre 
nede, men verdien er 
at vi kan sparre 
sammen og har felles 
utfordringer som en 
bransje” 
  
“Men selvfølgelig er 
det et par 
administrerende 
direktører med og det 
er klart at når de taler 
er det kanskje litt 
ekstra interessant. 
Også er det noen som 
sitter litt lengre nede, 
men verdien er at vi 
kan sparre sammen 
og har felles 
utfordringer som en 
bransje. Så der synes 

kan spille på 
hvis man er i 
tvil og noen 
man kjenner 
godt” 
    
“Jeg tror at 
det gir en 
mulighet til å 
tenke på 
andre ting 
enn det man 
tenker på når 
man er på 
arbeid. Man 
får satt ting i 
perspektiv 
for noen 
ganger kan 
man se seg 
blind på noen 
ting i sin 
egen 
organisasjon” 
 
“Jeg har noen 
uformelle 
nettverk, da 
noen venner 
som jeg 
snakker 
arbeid med. 
Men også 
noen jeg 
møtes med til 
kaffemøter i 
løpet av 
arbeidstiden, 
men også 
noen som jeg 
møter bare en 
til en og 
diskuterer 
noen faglige 
utfordringer. 
Også i 

og andre og de 
utfordringer som er 
omkring de rollene 
man er i. 
 
Overveielser 
omkring 
beslutninger og 
andre ting kan man 
diskutere her som 
jeg ikke kan 
diskutere med de 
medarbeidere som 
er på arbeidet.  
 
Jeg synes det er 
fantastisk. 
Kunnskap er mye 
ting, det er jo ikke 
kun faglig men 
også personlig ting. 
Det er jo også noe 
best practice sånn 
helt generelt 
omkring hvordan 
man løser oppgaver 
og hvordan andre 
har løst samme 
oppgaven. 
 
Det er viktig for jeg 
får sparring som jeg 
ellers ikke får 
sparring på. Og jeg 
kan lære litt om 
hvordan andre løser 
oppgaver. En ting 
er mitt faglig virke, 
men det er 
personlig hvordan 
man skal få sitt 
neste jobb, hva gjør 
man for å bli lagt 
merke til 
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“Jeg har ikke 
opplevd at det 
ikke har vært 
godt miljø. Hvis 
det ikke har vært 
et godt miljø ville 
jeg helt sikkert 
trukket meg 
tilbake. Det 
krever at det er et 
åpent og ærlig 
miljø for at man 
gjør seg sårbar og 
deler ting. Fordi 
vil man kun dele 
de gode ting så 
har det jo ingen 
verdi, man er 
nødt til å dele de 
tingene som også 
er vanskelig og 
som man ikke 
gjør godt” 

utfordret og det 
kan også være kult 
å høre at de har 
opplevd noe av de 
samme ting, 
utfordringer for 
eksempel med å 
rulle ut nye 
systemer eller hva 
det kan være” 
  
“Jeg syns at folk 
tar det veldig 
alvorlig og 
kommer og det er 
en god tillit og 
fortrolighet i 
gruppen” 
  
“Ja men, det kan gi 
inspirasjon videre 
og hjelper 
hverandre helt 
konkret hvis vi 
hører om noe om 
ledige stillinger. 
Alle holder øynene 
åpne for hverandre, 
også kan det også 
hjelpe å dele sine 
erfaringer riktig 
mye” 
 
“Men også en 
annen følelse av at 
det man har gjort er 
godt nok” 

jeg alle bidrar og 
deltar” 
 
“Det med å ha et godt 
nettverk i form av å 
kunne ringe til noen 
og få hjelp, samt 
levere noe andre vei. 
Jeg har en håndfull 
med kvinner som er 
rett fantastisk som jeg 
kan bruke i sparrings 
øye med i forhold til 
karriere.”  
 
“Det er mye snakk i 
kvinnegruppen og det 
er ikke så mye snakk i 
min gruppe, der det er 
en overvekt av menn. 
De er direktører og 
veldig to the point – 
de ønsker ikke snakke 
bare for å snakke” 

forhold til 
dette med 
kaffemøter 
holder vi 
kontakt til 
forskjellige 
mennesker. 
Det er viktig 
at man sørger 
for å 
vedlikeholde 
sitt nettverk.”  
 
“Nå har jeg 
vært med i 
EGN i så 
mange år, så 
vi er en del 
som kjenner 
hverandre 
veldig godt. 
“Dermed 
kjenner de 
også meg og 
vet hvordan 
jeg reagerer 
hvis jeg deler 
noen 
dilemmaer 
eller 
problemer. 
De kjenner 
min historie 
og kan støtte 
hverandre i, 
dersom man 
blir i tvil om 
man skal si 
noe eller 
ikke” 
 
 
 
 
 

Når man er på det 
høyeste nivå så er 
det ikke andre i 
virksomheten med 
de samme 
utfordringer. Og det 
kan man si at man 
også kan få her. 
Man får så adgang 
til den kunnskap. 
Også gjennom den 
fortroligheten. 
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Interne 
nettverk 

“Jeg har to 
kollegaer i Norge 
og Sverige som 
jeg har snakker 
med. De er begge 
to menn. Så vi 
møtes jevnlig 
også ringer vi 
hverandre. Så det 
er egentlig de jeg 
deler ting med” 
  
“Også har jeg en 
HR sjef, hun er 
kvinne. Hun 
snakker jeg med 
andre ting om” 
  
“Det er private 
nettverk, også er 
det 
forretningsmessig 
nettverk. Det er 
nettverk på 
arbeidsplassen 
som man skal ha 
for å ha i sitt 
arbeid. Også kan 
man også velge å 
investere tid i å 
ha noe ekstra 
nettverk 
profesjonelt” 
  
“Det er et 
fortrolig nettverk. 
Fordi det er 
masse ting på 
arbeidsplassen 
jeg ikke kan 
snakke om og 
dele fordi det er 
fortrolig. Her kan 
jeg diskutere noe 
problematikk 
eller noen ting 

 “Det blir også min 
leder. Vi har en 
riktig god relasjon. 
Det er også det 
som er viktig for 
meg. Jeg tror ikke 
jeg kunne ha vært 
her hvis ikke jeg 
hadde en god 
relasjon til min 
sjef. Hun har kun 
vært her i 2 år også 
var det en mannlig 
direktør før henne. 
Han hadde jeg bare 
en helt annen 
relasjon med. Det 
var mer sånn 
stauts. Jeg har det 
bedre med henne” 
 
“Jeg opplever assa 
at det er et litt 
gammelt sted, vi 
har eksistert siden 
1953 og det er 
mange fordi det er 
sånn fett sted å 
være så er det 
mange som har 
vært her i mange år 
og det kan være litt 
vanskelig det her 
med her at de ikke 
er så gode til å lære 
noe nytt på kort 
tid” 
  
“Det er en 
utfordring fordi det 
er også mange som 
har vært her lenge” 
 
“Mer i det eksterne 
nettverket, men har 

“Men dersom det er 
noe større eller 
karriereaktig, ville jeg 
ikke ha sparret om her 
inne, men via mitt 
eksterne nettverk” 
  
“Fordi det er noe med 
det at du har vært her 
i flere år – vet du det 
meste, men dersom 
du er relativt ny så 
sparrer du med de 
andre. Men det man 
opplever er mest 
typisk er at hverdagen 
er travel, så med 
mindre man drar ut 
og drikker et glass vin 
eller øl – blir det 
vanskelig i det 
daglige å sparre” 
  
“Jeg får noe retning 
og veiledning fra 
direksjonens side, så 
den komiteen er gull 
verdt. Mens det er litt 
mer faglig sparring i 
det eksterne 
nettverket. Men jeg 
ville aldri unnlatt det 
nettverket jeg har 
her” 
 
 

“Det kommer 
ann på, men 
privat er det 
min søster 
eller en 
venninne. 
Hvis det er 
noe som jeg 
tenker at min 
sjef bør vite 
eller kan 
hjelpe med, 
så vender jeg 
meg mot 
han” 
  
“Vi er et lite 
sted så det er 
litt for mye i 
folks hoder, 
fordi det ikke 
er skrevet 
ned. Men jeg 
opplever ikke 
at det er slik 
fordi det er 
mostand mot 
å dele. Det er 
bare fordi vi 
ikke har tid 
eller behov 
for å skrive 
alt ned” 
  
“Ja, det er 
noen ting 
som er 
vanskelig å 
diskutere 
direkte med 
sin leder med 
og spesielt på 
et lite sted” 
  
“Så på en 
god måte får 

“Positivt. Jeg synes 
ikke det er noe 
problem med 
kunnskapsdeling. 
Tvert i mot. Men 
jeg arbeider også 
mye med 
prosesserer og få 
strukturer rundt 
omkring” 
 
“Nå sitter vi i en 
ledergruppe hvor vi 
utfordrer 
hverandre. Jeg 
tenker at det er 
forskjellig, i 
forhold til hvem 
som tar lederrollen. 
Er det noe om 
utvikling er det som 
regel 
utviklingssjefen 
som bestemmer, og 
er det omkring 
prosjekter så er det 
prosjektsjefen som 
har ansvaret. Så jeg 
syns faktisk det er 
en god balanse i 
det” 
 
“I dette nettverket 
kan man diskutere 
ting som man ikke 
kan diskutere i sitt 
arbeid” 
 
“Men jeg tror 
kanskje også at 
grupper har en 
levetid. Jeg tror 3 år 
holder også må 
man skifte. Eller så 
blir det for mye 
familie og for tette 
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som jeg ikke 
kunne dele på 
min arbeidsplass. 
Og som jeg heller 
ikke ønsker å 
dele privat fordi 
det er fortrolig og 
ikke skal komme 
ut” 
 
 

det også her i 
virksomheten” 
 
“Jeg tror derfor 
noen ganger at 
menn lar vær med 
å invitere kvinner 
med hvis de lager 
noe nettverk. Også 
skal de kanskje 
holde opp med å 
gjøre det, så de 
ikke ekskluderer 
kvinner eller ha 
kvinner med også 
blir det en relasjon 
til hverandre” 

de komme 
tett på meg - 
det ville jeg 
ikke kunne 
gjort med 
mine 
kollegaer, for 
da ville jeg 
hatt en mer 
profesjonell 
distanse” 
 
 
 
 
 
 

relasjoner igjen. 
Man må utfordres 
på andre måter. Så 
jeg tror faktisk det 
er viktig at man 
skifter ut gruppen 
en gang i mellom. 
Så man blir 
utfordret” 
 

Kvinner 
og 
nettverk 

“Like så godt 
som menn. Jeg 
tror ikke det er 
bedre for kvinner 
enn det er for 
menn. Er det en 
god gruppe kan 
man få en god 
utnytte av det. 
Jeg har ikke lyst 
til å være i en ren 
kvinne gruppe 
fordi menn 
kommer med mer 
ting på bordet og 
jeg syns det er 
godt at man får 
ting fra 
forskjellige 
vinkler” 
  
“Nei altså jeg 
personlig tror at 
man som kvinne 
ikke skal legge så 
mye i om man er 
kvinne. Altså jeg 
tror det er viktig 
at man minimerer 

“Også tror jeg det 
vanskelige er også 
at på grunn av 
nettverk så er det 
mange menn som 
kjenner hverandre 
som finner en til en 
annen stilling så 
derfor skal kvinner 
være bedre til å 
nettverke og blande 
oss” 
  
“Jeg tror derfor 
noen ganger at 
menn lar vær med 
å invitere kvinner 
med hvis de lager 
noe nettverk. Også 
skal de kanskje 
holde opp med å 
gjøre det, så de 
ikke ekskluderer 
kvinner eller ha 
kvinner med også 
blir det en relasjon 
til hverandre” 
  

“Pia var med på å 
ansette meg i sin tid, 
så først var hun min 
sjef og deretter ble vi 
kollegaer når jeg ble 
direktør. Hun har 
faktisk også hjulpet 
meg inn i EGN. Hun 
er en fantastisk 
person” 
  
“Så sa Pia at hun ikke 
visste noe om det, 
men at hun kjente 
meg” 
  
“Hennes mannlige 
kolleger ringte henne 
opp når hun var på 
ferie og ba henne om 
å utføre 
arbeidsoppgaver, når 
de selv var på arbeid. 
Hun fikk en hel del 
masse sparring i 
forhold til hva hun 
skulle være obs på og 
hva hun skulle bli 
bedre til – hun fikk 

“Jeg har 
tidligere vært 
medlem av et 
annet 
nettverk, der 
jeg i ett, var 
den eneste 
kvinnen, og 
mennene var 
opptatt av å 
vise hvor 
viktige de 
var, der de 
ikke ville 
vise at de 
hadde noen 
problemer. 
Derfor 
meldte jeg 
meg ut. Det 
gadd jeg ikke 
og jeg fikk 
ikke bruk for 
det” 
  
“Det kan 
henge 
sammen med 
at jeg ikke 

“Nei det synes jeg 
ikke. Jeg vil si at 
når jeg selv 
rekrutterer så titter 
jeg på begge kjønn. 
Hvis det er kvinner 
så vil jeg også alltid 
ta med de inn til 
samtaler. Jeg mener 
faktisk at kvinner 
strekker mer til enn 
de selv regner med” 
 
“Det tror jeg det er 
viktig at man lager 
kvinnenettverk, 
hvordan kan vi 
utfordre og hvordan 
kan vi som kvinner 
få ting til å skje. 
Hvordan kan vi bli 
like smarte som 
menn til å sikre oss 
de gode jobber. 
Hva er det som skal 
til?” 
 
“Også tenker jeg, 
nå sitter jeg faktisk 
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det med at man er 
kvinne og derfor 
er jeg 
annerledes” 
 
 

“De andre som er i 
gruppen er jo også 
toppledere så ofte 
tenker jeg ”I am 
not suppose to be 
here” 
  
“Det er derfor jeg 
arbeider litt med 
personlig branding. 
Tenker det er 
viktig at gjør det, 
og være litt synlig. 
Jeg blir litt sånn 
irritert, det blir 
sikkert dere også, 
når dere hører at de 
gjerne vil ansette 
kvinnelige ledere i 
bestyrelsen, men 
det er ikke riktig 
noen “Come on” 
 
“Jeg synes egentlig 
det har gitt meg 
mer selvtillit ja. 
Man føler at man 
gjør det riktig når 
man hører at andre 
gjør det samme, 
eller at folk lytter 
til hva man sier , 
og er glad for at 
man er med” 
  
“Ja men, det kan gi 
inspirasjon videre 
og hjelper 
hverandre helt 
konkret hvis vi 
hører om noe om 
ledige stillinger. 
Alle holder øynene 
åpne for hverandre, 
også kan det også 
hjelpe å dele sine 

virkelig mye ut av 
det. Det er riktig godt 
og det er kvinner som 
hjelper kvinner” 
 
“Det er viktig å 
identifisere hva som 
er vanskelig i forhold 
til hva vi arbeider 
med og hvilke 
ressurser man har 
tilgjengelig. Også når 
man setter seg selv i 
spill har jeg 
inntrykket av at andre 
også vil bidra, og så 
setter det i gang” 
 
“Det med å ha et godt 
nettverk i form av å 
kunne ringe til noen 
og få hjelp, samt 
levere noe andre vei. 
Jeg har en håndfull 
med kvinner som er 
rett fantastisk som jeg 
kan bruke i sparrings 
øye med i forhold til 
karriere.”  
 
 
 

har møtt på 
særlige 
fordommer, 
hvis jeg 
hadde følt det 
hadde det 
kan vært mer 
fordelaktig å 
høre med 
kvinner om 
hvordan man 
kunne løse 
dette” 
  
“Ved å være 
aktiv og 
melde deg 
selv inn. For 
når du gir 
noe får du 
noe igjen” 
 
  
 
 
 

i mange forskjellige 
kvinnenettverk. Jeg 
tenker at det er godt 
å få input i hvordan 
andre har løst 
oppgaven og ting” 
 
Det er ikke kun 
faglig, men det er 
også hvordan man 
sikrer å bli 
eksponert. Hvordan 
man blir lagt merke 
til. Også utenfor 
den virksomheten 
man er i.   
 
“Det er helt sikkert. 
Kvinner har 
kanskje mer behov 
for det enn menn. 
Fordi kvinner ikke 
er så gode til å 
nettverke som 
menn. Vi kvinner 
syns ofte at det 
sløser tid eller at vi 
skal bruke det på 
vårt arbeid. Eller på 
noen andre 
forskjellige ting. 
Og det tror jeg 
faktisk er en viktig 
læring, at man skal 
bruke tid på sitt 
nettverk hvis man 
gjerne vil videre” 
 
“Det er også litt 
tilbake til det jeg sa 
før med at mange 
jobber blir fordelt 
på golfbanen eller 
andre steder og vi 
kvinner kommer 
ikke så mye på 
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erfaringer riktig 
mye” 
 
“Men også en 
annen følelse av at 
det man har gjort er 
godt nok” 
 
“Jeg tror begge 
deler kan være 
godt fordi man har 
en annen 
connection med 
kvinner enn menn. 
Og kanskje noen 
utfordringer som vi 
kan kjenne oss 
igjen i alle 
sammen. Men hvis 
man nettverker 
med menn så får 
man også adgang 
til noe mer, fordi 
de i forveien, 
historisk, har hatt 
det lettere for å få 
disse 
bestyrelsespostene” 
 

golfbanen som det 
mennene gjør. 
Derfor er det viktig 
at vi bruker tid til 
nettverk før å møte 
andre mennesker 
og påvirke 
hverandre” 
 
“Det er noe som 
dere skal utfordre 
blant annet, 
hvordan kan dere 
komme inn på disse 
postene. Jeg blant 
annet må også 
utfordre dette. Jeg 
er dyktig og jeg vet 
jeg kan gjøre en 
vesentlig forskjell. 
Dette må jeg få lov 
til å bevise. Og det 
er her jeg kan se at 
kvinnenettverk, der 
sitter vi med noen 
av de samme 
utfordringer, og der 
kan vi hjelpe 
hverandre med 
disse ting” 
 
“Bestyrelsesposter 
blir gjerne delt ut 
på golfbaner og alle 
mulig andre steder. 
Og kvinner er ikke 
riktig gode til å 
være på disse 
stedene. Menn er 
flinkere til å få 
disse poster. Det er 
noe vi som kvinner 
skal arbeide med” 

Mentor “Jeg er mentor 
for noen 
forskjellige, og 

“Jeg har alltid vært 
veldig sjenert. Har 
hatt det vanskelig å 

“Ellers bruker jeg 
mye av mitt tidligere 
nettverk som 

 “Jeg tror det 
handler mye om 
nettverksleder og 
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det er også råd 
jeg gir med, at 
man skal sørge 
for at man trives 
og er glade og 
engasjert i 
arbeidet man gjør 
og ikke fokusere 
på det man skal 
gjøre neste gang. 
Det er viktig for 
meg. Det er ikke 
så mye tittelen 
mer at jeg gjør en 
forskjell og er 
glad for mitt 
arbeid” 
 
 

snakke med folk , 
og var virkelig glad 
i å sitte å 
programmere 
alene, men sa min 
sjef til meg i min 
forrige jobb - jeg 
hadde en veldig 
god kvinnelig sjef, 
og hun fortalte meg 
at mange så på meg 
og hva jeg gjorde. 
Så hun lurte på om 
jeg hadde lyst til å 
bli teamleder”  
  
“Det var fordi jeg 
så Pia startet den 
nettverksgruppen, 
og hun syns jeg er 
en inspirasjon 
omkring kvinner i 
ledelse. Jeg syns 
hun brant så veldig 
gjennom, en som 
henne vil jeg være” 
  
“Hvis vi er masse 
kvinner som står 
sammen, vi 
snakker litt om at 
vi skal skrive noe i 
avisen eller noe, og 
prøve å gå litt ut og 
være inspirerende 
for andre for å gå i 
ledelse” 
  
“Jeg har bare noen 
ganger tenkt at 
mentor og mentee 
ordninger er en 
riktig god ide. Jeg 
har selv hatt en 
kvinne som mentee 
og jeg har også en 

venninner og folk jeg 
kjenner fra tidligere. 
Pia var med på å 
ansette meg i sin tid, 
så først var hun min 
sjef og deretter ble vi 
kollegaer når jeg ble 
direktør. Hun har 
faktisk også hjulpet 
meg inn i EGN. Hun 
er en fantastisk 
person” 
  
“Pia gjør er dette med 
søstersolidaritet og 
løfte hverandre opp 
og spille hverandre 
gode. Pia har virkelig 
blikk for det og på et 
helt annet nivå enn 
det jeg er både 
erfaringsmessig og 
arbeidsmessig” 
  
“Jeg tror for eksempel 
at Pia i “virksomhet” 
var en rollemodell for 
veldig mange 
mennesker. Hun 
hadde ansvaret for 
2500 ansatte og var 
direktør for et kjempe 
stort område, der hun 
har vært dyktig til å 
bygge opp talent da 
både kvinner og 
menn.  Hun har vært 
elementært dyktig til 
å hjelpe folk frem og 
videre” 
 
 
 

hvem de andre er. 
Er det noen man er 
på bølgelengde, at 
det er noen som har 
noe man kan ta 
utbytte av” 
 
“Men i det 
tidspunktet hvor jeg 
ble ansatt i 
“virksomhet” var 
det han som var 
bestyrelsesformann, 
han var 
nettverksleder i 
nettverk Danmark. 
Så han sa til meg at 
jeg måtte overveie 
å bli med fordi det 
var et godt nettverk 
å komme inn i” 
 
“Det nettverket jeg 
sitter i nå har en 
dyktig kvinne som 
har gjort en 
fantastisk karriere 
innenfor 
bankverden blant 
annet og hun har 
virkelig noe å 
bringe til bordet 
eller til nettverket” 
 
“Ja, hun er klart. 
Hun er klar en 
mentor for oss. Hun 
kommer også med 
gode input om hva 
vi skal fokusere på. 
Det er riktig mange 
av oss i nettverket 
som gjerne vil gå i 
gang med 
bestyrelsekarriere 
som det neste og 
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mann som mentor 
og det er noe som 
kanskje kan rykke 
kvinner frem hvis 
man gjør noe med 
det” 

det har hun gode 
input på” 
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