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Abstract 

Denmark has had a reputation for being an equal country, regarding gender equality. This though, 

has changed throughout the years - or more precisely, nothing has changed. In fact, the danish 

population is naively convinced that Denmark is an equal country, and therefore gender equality is 

not a topic given much attention. Denmark is not gender equal now, nor has it ever been.   

 

This master thesis examines the underrepresentation of female board members in a danish context. 

With only 6% of women in boards, we examine which barriers that may occur for the women with 

board aspirations. Furthermore, we explore which possible solutions the women find necessary, in 

order to get more women around the table. The study takes a phenomenological-hermeneutic research 

approach, and uses empirical data from 9 interviews, conducted with female board members from the 

female-only network, Bestyrelseskvinder. The collected data relies on a qualitative method, and the 

interviews have been conducted through semi-structured lifeworld interviews.  

 

This master thesis identifies the following findings and barriers: Bias and privilege - and the various 

faces these have, are some of the most common barriers for women in boards. The dominating male 

networks and recruitment through these, are also one of the major barriers. Furthermore, the women 

struggle with finding the right balance between a maskulin and feminin approach to leadership and 

decision making, and this falls back on the differentiated expectations towards each gender. Lastly, 

societal structures constitute a huge obstacle for women, regarding maternity leave and the societal 

expectations towards motherhood, and what motherhood should look like. These societal bias and 

expectations, maintains both men and women in the stereotypical gender roles, which makes the male 

the dominant gender. 

 

In order to get more women into boards, some of the womens solutions amongst others, are to change 

the bias, that goes that women are not biologically made for leadership, and therefore are less suited 

for these roles, than men. Furthermore, the women find it necessary to rethink and rebrand quotas, as 

some of them find these a necessity in order to bring more women to the boardroom. Finally, a 

solution is gender neutral recruitment processes and realizing the non-existing gender equality, in 

order to change it.  
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Kapitel 1 

Indledning:  

Hvorfor er der ikke flere kvinder på bestyrelsesposter i Danmark? Kan kvinder ikke? Vil kvinder 

ikke? Tør kvinder ikke? Det er noget af det, denne afhandling vil forsøge at belyse.  

  

I januar 2021 kunne man læse på Børsen.dk, at der er flere kvinder, der er kvalificerede til at besidde 

en bestyrelsespost, men som simpelthen bliver overset i ansættelsesprocesserne (Tholstrup og 

Jørgensen 2021, Borsen.dk). Børsens egen artikel ”Masser af dynamik og udskiftninger på 

bestyrelsestoppen i 2021” skildrer i samme åndedræt et portræt af 20 hvide mænd, der alle er omkring 

eller over 60 år. Børsen portrætterer dermed ikke et særligt mangfoldigt billede af 

bestyrelseslandskabet (Tholstrup og Jørgensen 2021, Borsen.dk). Forklaringerne på kvinders 

manglende positionering i toppen har igennem årenes løb været mange. For flere er 

årsagsforklaringen den, at “kvinder ikke kan”, eller at “kvinder ikke vil". I 2016 udtaler daværende 

folketingsmedlem Joachim B. Olsen: ”Det er en medfødt mekanik, der gør, at kvinder har mere lyst 

til at gå derhjemme med børnene, mens mændene arbejder” (Possing 2018, s. 20). Her kommer det 

til udtryk, hvordan et højtstående medlem af Folketinget, formår at feje kvinder til side.Et stort 

paradoks for ligestillingskampen er, at mange danskere tror, at vi har ligestilling mellem kønnene i 

Danmark, men det har vi ikke (Possing 2018, s. 14). Ifølge World Economic Forums “Global Gender 

Gap Report” fra marts 2021 er Danmark rykket ned på en ærgerlig 29. plads på listen over “The 

Global Gender Gap Index 2021.” Med denne 29.  plads er vi det eneste nordiske land, der ikke er i 

top 5, og samtidigt er vi rykket 15 pladser hvis man sidestiller med året forinden-  

Birgitte Possing forsøger i sin bog ”Argumenter imod kvinder” at klarlægge, hvordan kvinder lige 

siden det moderne demokratis tilblivelse har skulle kæmpe sig til indflydelse, medbestemmelse og 

magtfulde positioner i samfundet. Hun formår derudover at skildre, hvordan den historiske 

virkelighed til stadighed har greb i nutidens samfund, og hvordan dette, ofte resulterer i mødet med 

det famøse glasloft; 

  

 ”Det paradoksale er, at argumenterne imod kvinder på én og samme gang er 

håndgribelige og uhåndterbare: de har rødder i den historiske virkelighed og forsøger samtidig at 

forhindre dens udvikling. Mønstre giver dem nyt liv igen og igen. Kvinder rammer stadig en barriere, 
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et glasloft eller et usynligt hegn, når de som kompetente personligheder forsøger at komme derind, 

hvor magten findes” (Possing 2018, s. 14).  

  

Dette glasloft er ikke en imaginær størrelse, desværre kan man argumentere for, at det eksisterer i 

bedste velgående i dag. Netop den barriere, som glasloftet præsenterer for kvinder, vil blive undersøgt 

i de kommende analyseafsnit. I forbindelse med udarbejdelsen af Possings bog udtalte direktør i 

DJØF Britta Egevang i 2018 at;  

 

”Tallene taler for sig selv. Der ER for få kvindelige ledere. Et af argumenterne for ikke 

at vælge nok kvindelige ledere er, at ’talentpuljen’ ikke er stor nok. Det synes jeg er noget sludder. 

Det kommer jo helt an på, hvordan man vurderer og også finder og fremmer talent. Når topchefen 

eller bestyrelsesmedlemmet skal vælges, tager man ofte det sikre kort. Den der taler som en selv, læs: 

en mand. Derfor bør headhunterne udvide søgefeltet og præsentere kvindelige kandidater, også 

selvom de taler på en anden måde. Virksomheder bør så på deres side være parate til at vælge 

anderledes end de plejer. Ikke bare for kvindernes skyld, men simpelthen fordi det er dyrt at miste 

gode talenter” (Possing 2018, s. 43). 

  

Uudnyttede talenter og talent-debatten har Bolette Christensen og Lilian Mogensen også arbejdet med 

i deres bog deres bog ”De kan godt, de vil gerne” fra 2020. Bogen belyser, hvordan der i dag er 

kompetente og villige kvinder til både bestyrelsesposter og lederstillinger. En af hovedpointerne i 

deres bog er netop, at det ikke bare er ”synd” for de oversete kvinder, men at det vil være 

samfundsmæssigt og organisatorisk uforsvarligt at tabe så meget talent på gulvet, og at ”....der aldrig 

har været en bedre grund til at få kvinderne med ind i bestyrelserne. Ikke for ligestillingens skyld 

eller for kvindernes skyld – men fordi vi som samfund ellers risikerer at blive fattigere end vi kunne 

have været” (Christensen & Mogensen 2020, s. 29).  

  

Ovenstående citat belyser, en af de centrale overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med specialet 

og dets samfundsmæssige relevans. Det er et samfundsmæssigt problem, som vi sammen har et ansvar 

for at gøre noget ved. Nogle peger fingre ad de såkaldte headhuntere, når det kommer til manglen på 

kvinder, som indstilles til samtale. Christensen & Mogensen mener dog ikke, at headhunterne kan stå 

alene med hele spørgsmålet om skyld. De forklarer om en af udfordringerne ved en meget homogen 

udvælgelsespulje således: ”Hvis der kun var én kvindelig kandidat med i en slutspurt med fire 
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kandidater på listen, var hendes chance for at blive valgt statistisk set 0. Var der to kvinder, steg 

chancerne for kvinderne til 50 pct” (Christensen og Mogensen 2020, s. 126). 

  

Christensen & Mogensen forklarer dette med, at kvinden, som ene kvindelig kandidat, afviger for 

meget fra normen, og så ender det ud i, at vi går med det velkendte. Rekrutteringsprocesserne til 

bestyrelsposter går ofte gennem egne netværk, og der sakker kvinderne bagud, da der her ofte hersker 

en form for ”Old Boys Netværk”, hvilket ofte gør rekrutteringsprocesserne til bestyrelsesposter 

uprofessionelle . Går rekrutteringen igennem disse, så bliver kvinderne derfor selvsagt oversete 

(Christensen & Mogensen 2020, s. 137). Disse netværk spiller en stor rolle i forbindelse med 

rekrutteringen til topstillinger landet over, og da topstillinger og ledelsesmæssig erfaring ofte er 

adgangsgivende i forbindelse med at komme i betragtning til en bestyrelsespost, så kan det resulterer 

i en form for selvopfyldende profeti (Christensen & Mogensen 2020, s.112).   

  

Flere af de ting, vi kan være opmærksomme på i forbindelse med rekrutteringsprocesserne til 

ledelsesmæssige stillinger, præsenterer Sara Louise Muhr i hendes bog ”Ledelse af køn” fra 2019. 

Muhr forklarer, hvordan vi ikke kommer uden om, at vi skal være opmærksomme på vores forskellige 

former for bias og privilegie-blindhed. Fordi mange af dem, der ansætter, er slet ikke opmærksomme 

på, hvorfor de vælger, som de gør. Derudover viser forskning, at mænd markant oftere associeres 

med ledelse, end kvinder gør (Muhr 2019, s.107). Muhr forklarer således om bias og privilegier: 

  

”Alle mennesker oplever og fortolker verden igennem bias og privilegier, som vi tager 

til os gennem livet. Bias er det filter, vi ser verden igennem, og privilegier er de fordele bestemte 

personer har, i kraft af hvilken gruppe de tilhører, snarere end hvem de er som person, eller hvilke 

kompetencer de har […] f.eks. er det et privilegie at være mand i en ledelseskontekst, da stereotype 

opfattelser af, hvad det vil sige at være mand og at være leder, passer godt overens” (Muhr 2019, 

s.107). 

  

De forskellige former for bias, og hvad privilegieblindhed egentlig kan medføre, vil blive uddybet i 

afhandlingens teoretiske apparat. En ting, der dog allerede kan tages med nu, er, at mændene grundet 

disse starter med et forspring i denne arena. Og sammenholdes dette med tesen om at ”kvinder ikke 

kan, eller kvinder ikke vil” eller de ”lukkede” netværk og de uprofessionaliserede 
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rekrutteringsprocesser til disse poster, så kan det måske være med til at kaste lys over netop, hvorfor 

der ikke er flere kvinder på disse poster.  

  

For at konkretisere og afgrænse vores undersøgelsesområde har vi indgået et samarbejde med 

Bestyrelseskvinder.dk. I den forbindelse har ni kvinder efterfølgende kontaktet os, idet de gerne ville 

være med til at inspirere og åbne op for deres vej til bestyrelsesarbejde. Alle kvinderne har  både  

ledelsesmæssig og bestyrelseserfaring, og de kan på den måde, kan hjælpe os med at få et indblik i, 

om de oplever disse processer, og i givet fald hvordan. De 9 kvinder har alle bestyrelsesposter i små 

og mellemstore virksomheder (herefter SMV’er), og afhandlingens omdrejningspunkt vil derfor være 

centreret herom. SMV’er udgør 99% af alle virksomheder i Danmark og beskæftiger over halvdelen 

af arbejdsstyrken (Vilsbæk 2020, s. 12). Vi mener derfor, at det er et godt sted at starte.  

 

På baggrund af ovenstående afsnit byder vi nu velkommen til vores undersøgelse omhandlende, 

hvilke karriere kvinderne oplever i forbindelse med bestyrelsesposter i SMV’er i Danmark.  

 

God læselyst!  
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Motivation og studierelevans:  

Motivationen bag denne afhandling udsprang af en intern fælles, men også stigende offentlig interesse 

for ligestilling samt debatten om kvinders vilkår på arbejdsmarkedet. Vi har gennem vores studie 

tidligere beskæftiget os med flere aspekter af ledelse, og vi fandt det derfor som en naturlig 

overbygning og en yderligere udfoldelse af vores interesseområde at beskæftige os med bestyrelser.  

 

Med vores indskrivning på kandidatuddannelsen Cand. soc. i Human Resource Management bevæger 

os blandt andet indenfor områderne; HRM-cyklussen, organisationsudvikling, diversitet og ledelse. 

Denne afhandling indskriver sig, ifølge os, i dette felt, idet vi belyser forskellige barrierer for kvinder, 

der ønsker at gøre bestyrelseskarriere bla. indenfor områderne;  rekruttering, diversitet, ligestilling og 

work-life-balance. Afhandlingen belyser endvidere, hvordan et ikke eksisterende fokus på disse 

problematikker kan føre til både et organisationstab og samfundstab som følge af  manglende 

udnyttelse af den menneskelige ressource. Det er derfor ikke kun “synd” for de kvinder, som møder 

disse barriere, men rammer samtidig også samfundet som helhed, idet der tabes en talentpulje på 

jorden.  

 

Gennem denne afhandling har vi identificeret nogle samfundsmæssige fænomener i forbindelse med 

kvinder og bestyrelseskarrierer. Derudover stiller vi os desuden kritiske overfor de krav, som 

samfundet stiller, idet vi undersøger barsel, bias, privilegier, diskrimination og ligestilling mellem 

kønnene i en bestyrelseskontekst. Vi anvender relevant teori, som grundet vores overvejende 

induktive samt abduktive tilgang er udsprunget af vores indsamlede empiri. Disse teorier anvender vi 

til at få indblik i de krav, som individ, organisation og samfundet opstiller til kvinder, der gerne vil 

gøre bestyrelseskarriere. Endvidere viser vi også, at vi er i stand til at diskutere nogle af de 

problematikker, der bliver synlige gennem vores bearbejdning af empirien. Vi er yderligere 

opmærksomme på, at denne afhandling ikke kan belyse, hvilke barriere alle kvinder med et ønske om 

en bestyrelseskarriere møder, men i stedet kan den være med til at åbne op for, hvad de specifikke 

kvinder, som vi har talt med, har oplevet. (studieordninger.cbs.dk, 2021) 
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Afhandlingens problemformulering  

Nedenfor præsenteres afhandlingens problemformulering: 

 

Hvilke barrierer oplever kvinderne i forbindelse med at gøre bestyrelseskarriere i små og mellemstore 

virksomheder? Og hvordan oplever kvinderne at vi kan få flere kvinder i bestyrelser i Danmark?  

Afhandlingens opbygning 

Afhandlingens opbygning er inspireret af Kvale og Brinkmanns “Syv faser af en 

interviewundersøgelse”, der fremlægger en kronologisk og praktisk tilgang til interviewforskning 

(Kvale og Brinkmann 2015, s. 154). Fase 1 tematisering bliver behandlet i Kapitel 1. Her gives blandt 

andet en redegørelse for afhandlingens formål,  indledning og problemformulering. I Kapitel 2 og 3 

behandles faserne design, interview og transskription, som indeholder vores metodiske og 

analysestrategiske overvejelser samt vores teoretiske rammesæt. I kapitel 4 præsenteres fasen 

analyse, hvori vores empiriske analyse vil blive behandlet. Slutteligt behandles afhandlingens 

diskussion, konklusion og perspektivering i fasen verifikation i Kapitel 6. Den sidste fase 

rapportering udgør den samlede afhandling (Kvale og Brinkmann 2015, s. 154-155). Denne 

opbygning er valgt for at sikre en systematisk og favnende afhandling, hvor alle aspekter af den 

praktiske undersøgelse behandles. Nedenfor ses en illustrativ afbildning af afhandlingens opbygning 

i Figur 1: 
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Figur 1: Opbygning af speciale og læsevejledning, jf. Kvale og Brinkmann (2015)  

 

Køn og samfund  

Dette afsnit har til formål at præsentere kønsforskningen som felt i en historisk kontekst. Dette er 

gjort med henblik på at skabe et overordnet helikopterblik over køn som forskningsfelt. Efterfølgende 

følger et afsnit om state of the art, der stiller skarpt på, hvordan vi specifikt placerer os i dette felt. 

Disse afsnit skal derfor ses som en form for tragt, hvor læseren går fra det brede kønsfelt og hen mod 

det specifikke genstandsfelt.  

 

Marie Bruvik Heinskou argumenterer i hendes kapitel ”Køn og samfund,” i bogen ”Klassisk og 

senmoderne samfundsteori” fra 2013 for, at det aldrig har været mere aktuelt at tale om køn, end det 

er i dag;  
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”Der findes ikke et tidspunkt i historien, hvor vi har forholdt os så refleksivt til køn, som 

vi gør i dag. Hvad vil det sige at være mand? Hvad vil det sige at være kvinde? Er køn ikke fuldstændig 

lige meget? Og findes der flere måder end to at gøre køn på?” (Heinskou 2013, s. 727).  

  

Heinskou forklarer videre, at køn for mange år tilbage blev anset som en bestemt naturlighed og nogle 

medfødte egenskaber. Dermed var det ikke noget, som vi blev socialiseret til (Heinskou 2013, s. 727). 

I dag er det anderledes, og kvinderne har indtaget arbejdsmarkedet. De huslige pligter, som tidligere 

var associeret med det at være kvinde, varetages nu også af mænd (Heinskou 2013, s. 727).  Der er 

sket et skift fra udelukkende at anskue køn som noget naturbetinget, og senere er der også kommet 

fokus på den socialiserende rolle (Heinskou 2013, s. 727). Heinskou forklarer kønsteori som felt 

således: ”Kønsteori er derfor et komplekst felt, som cirkulerer i historisk vekselvirkning med de 

samfundsmæssige betingelser og teorier, der har gjort sig gældende gennem tiden” (Heinskou 2013, 

s. 727).  

   

Heinskou belyser, hvordan de første feministiske frontløbere havde blikket rettet mod kønsroller og 

kønsarbejdsfordeling - mere specifikt på, hvad der nu forventes af kvinden i hjemmet og på 

arbejdsmarkedet. Heinskou trækker på den amerikanske sociolog Charlotte Perkins Gilman, der i 

1892 skrev ”Det gule tapet”, hvori hun beskrev: ”Hvordan patriarkatet – dvs. mandens strukturelle 

dominans og magt og manglen på kvindelig autonomi – indvirkede på hele kvindens mentale, 

følelsesmæssige og psykiske velbefindende” (Heinskou 2013, s. 729). Fra slutningen af 1700-tallet 

til starten af 1900-tallet voksede romanen og skønlitteraturen frem, dette bidrog til en udbredelse af 

bevidstheden om kvindens nye rolle i det nye moderne samfund (Heinskou 2013, s. 729). Der var 

også mænd, der bidrog til kvindefrigørelsen, og i 1869 udgav John Stuart Mill blandt andet bogen 

”The subject of women,” hvori han argumenterede for ligestilling mellem kønnene (Heinskou 2013, 

s. 729). Også socialismen og Marx og Engels bevidsthed om magt og undertrykkelse spredte sig, og 

socialismen blev dermed også en forudsætning for kvindefrigørelse (Heinskou 2013, s. 729). 

Kvindernes nye rolle på arbejdsmarkedet skulle på den måde være med til på sigt at sikre dem 

økonomisk uafhængighed og dermed give dem muligheden for at ryste sig fri af mandens økonomiske 

dominans (Heinskou 2013, s. 729).   

  

I 1900-tallet blomstrede nye og mere filosofiske samt eksistentielle tilgange til køn frem, blandt andet 

gennem Simone de Beauvoir, der i 1949 skrev bogen ”Det andet køn”. Heri argumenterede hun for, 
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hvordan kønnet bør anskues som noget socialt konstrueret. ”Man fødes ikke som kvinde – man bliver 

det” (Heinskou 2013, s. 731). Det var meget revolutionerende inden for måden at tænke køn på, fordi 

det udfordrede den tidligere ”naturlige” forestilling om køn. De Beauvoir argumenterede for: ”At 

kvinden som fænomen blev dannet i et komplekst samspil mellem biologiske, sociale og psykologiske 

forhold” (Heinskou 2013, s. 731).  

  

Heinskou forklarer, hvordan nyere kvindeforskning er blevet til kønsforskning, og hvad dette betyder 

for feltets rummelighed, således: 

  

”Intentionen for nyere kønsforskning har været at mangfoldiggøre vores blik for 

kønnede betydninger. Således er ”kvindeforskning” også med tiden blevet til ”kønsforskning.” En 

forandring i betegnelse, der både afspejler et udvidet forskningsmæssigt fokus, der inkluderer mænd 

og maskuliniteter, og et forsøg på at bryde med ”kvinden” som universel social kategori for 

femininitet” (Heinskou 2013, s. 731).  

  

Skellet mellem det biologiske og det sociokulturelle køn udspringer fra det engelske sprog i form af 

”sex” og ”gender”, men samme opdeling findes ikke gennem brugen af det danske pendant ”køn” 

(Heinskou 2013, s. 731). Netop denne opdeling af biologisk og sociokulturelt køn er blandt andet 

blevet kritiseret af Karin Winterberg i 1998, idet hun problematiserer, hvorvidt det overhovedet er 

muligt at adskille biologi, historie og sociale konstruktioner? (Heinskou 2013, s. 732).  

  

I slutningen af 1990’erne udvides den feministiske tænkning om strukturelle hierarkier med teorien 

om intersektionalitet. Grundtanken i intersektionalitet fremlægger Heinskou således: ”Det centrale 

element i denne tænkning er, at flere sociokulturelle kategorier virker sammen med køn – det være 

sig sexistiske, racistiske, homofobiske og xenofobiske diskurser, der virker sammen og dermed 

samkonstruerer særligt udsatte identiteter” (Heinskou 2013, s. 737). Ifølge Heinskou er det vigtigt at 

forstå, at der ikke blot er tale om et simpelt regnestykke, hvormed de forskellige kategorier og 

magtstrukturer lægges sammen, men i stedet om en gensidig påvirkning (Heinskou 2013, s. 737).  

  

Heinskou beskriver sammenhængen mellem køn og arbejde og problematiserer og stiller samtidigt 

spørgsmålstegn ved den manglende stigning i kvindelige ledere og direktører: 
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”Derudover problematiseres det i stigende grad, at kvinders indtog på arbejdsmarkedet 

ikke har medført en tilsvarende stigning i antallet af kvindelige ledere og direktører – hverken på det 

offentlige eller det private arbejdsmarked. Er den mangelfulde repræsentation af kvindelige ledere 

udtryk for et frivilligt fravalg, eller afspejler fraværet et rigidt og mandsdomineret arbejdsliv?” 

(Heinskou 2013, s. 736). 

  

Netop denne problematisering og dertilhørende undren er noget af det, denne afhandling ønsker at 

beskæftige sig med. Også her stilles der spørgsmålstegn ved den ulige fordeling af mænd og kvinder 

i topstillinger og på bestyrelsesposter.  

  

Heinskou forklarer til sidst, hvordan: ”Ændringerne i Norden har været særligt bemærkelsesværdige 

i forhold til ligestilling mellem kønnene. Det skyldes især velfærdsstatens udbredelse og aktive 

indtænkning af familiens nye rolle og behov f.eks. via tilbud om børnepasning, sundheds- og 

omsorgsfunktioner og retten til barsel” (Heinskou 2013, s. 747). Dog påpeger Heinskou, at der stadig 

er kampe og udfordringer i det kønnede univers - også i Norden (Heinskou 2013, s. 747).  Hertil kan 

vi stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Danmark, grundet vores velfærdsstat, ikke burde have reelt 

ligestilling mellem kønnene - også i bestyrelsesverden? Og her kan man igen stille spørgsmålstegn 

ved, hvad det er, der gør, at dette ikke altid er den verden, vi møder? Det er også et af de 

undersøgelsesområder, denne afhandling beskæftiger sig med.  

 

State of the art 

Som det blev præsenteret i ovenstående afsnit, så har dette afsnit til formål at specificere 

afhandlingens genstandsfelt med udvalgt litteratur. Dette er gjort med henblik på at vise, hvordan 

denne afhandling adskiller sig fra allerede-eksisterende undersøgelser, og dermed også hvordan den 

placerer sig. Forskelle og ligheder vil blive uddybet efter hvert afsnit. Vi har valgt at inddrage to 

danske og et amerikansk bidrag til at belyse emnet med nationale og internationale perspektiver. 

Følgende litteratur er inddraget: “Den store forskel” (2020) af Sophie Egede-Schrøder, “Women 

rising: The unseen barriers” (2013) af  Ibarra et al., og “Creating gender diversity in danish 

companies” (2016) af Poulsen et al.  
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Den store forskel af Sophie Egede-Schrøder  

I sin bor “Den store forskel - vejen, valgene og vennerne” (2020), interviewer Sophie Egede-Schrøder 

stærke kvindelige ledelsesprofiler med henblik på deres karrieremæssige færd, hvor de er i dag og 

sætter fokus på til- og fravalg samt vennerne: 

 

“I denne bog har jeg valgt at fokusere på de tre vigtigste faktorer, nemlig vejen, valgene og 

vennerne. Vejen har sjældent været lige, der har været afgørende (til)valg undervejs, og ingen er 

kommet frem uden at blive set og støttet af deres overordnede og virksomhederne, hvor de har været 

tilknyttet” (Egede-Schrøder 2020, s. 12).  

 

Egede-Schrøder lægger ydermere vægt på, hvordan kvindelige ledere bliver portrætteret i medierne, 

hvilket er meget forskelligt fra interviews med mandlige ledere. Hun beskriver endvidere, hvordan 

man nærmest ikke kan finde et erhvervsinterview med en kvindelig leder, hvori der ikke spørges ind 

til de fravalg og afsavn som en toplederstilling måtte medføre (med fokus på familiære fravalg) 

(Egede-Schrøder 2020, s. 10). Hun argumenterer yderligere for, at netop denne fremstilling af 

kvinderne har stor betydning for den unge generation af kvinder, der har aspirationer om en 

toplederkarriere. Hun beskriver, hvordan de yngre kvinder ikke kan undgå at blive påvirket af den 

måde, hvorpå de nuværende kvindelige ledere og deres udfordringer bliver fremstillet på, og hvordan 

“profetien bliver selvopfyldende” (Egede-Schrøder 2020, s. 11). Ifølge Egede-Schrøder er mediernes 

fremstilling af en lederkarriere ikke et spørgsmål om hårdt arbejde og høje ambitioner, men nærmere 

om fraværet med familie og venner og med en dertilhørende risiko for “at blive udskammet som 

ravnemor” (Egede-Schrøder 2020, s. 11). Og sammenligner man denne forestilling om lederkarrieren 

med den måde, hvorpå mændene bliver spurgt ind til det på, ser det noget anderledes ud. Hun 

argumenterer for, at mændene ikke er kommet til toppen i kraft af fravalg, men derimod med deres 

tilvalg (Egede-Schrøder 2020, s. 11).  

 

Egede-Schrøder beskriver informanterne i sin bog som værende: “Fantastiske rollemodeller for alle 

med aspirationer om en plads i topledelse. Deres vej til toppen er en inspiration for alle uanset køn” 

(Egede-Schrøder 2020, s. 12). De interviewede kvinder i Egede-Schrøders bog er alle kvinder med 

lang uddannelse og erfaring som CEO, EVP eller andre høje stillinger.  
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Hvor Egede-Schrøder søger indsigt i valgene, vejen og vennerne, ønsker vi dog i denne afhandling at 

kigge endnu nærmere på de barriere som samfundet og kulturen har indlejret sig, og som kvinderne 

støder ind i, i højere grad end mænd. Ydermere ser vi en forskel i udvælgelseskriterierne for 

informanterne i henholdsvis “Den store forskel” og denne afhandling. Modsat kvinderne fra Egede-

Schrøders bog, så er informanterne i denne afhandling ikke udvalgt grundet CEO eller topleder 

erfaring, men i stedet qua deres bestyrelseskarriere. Vi er dog opmærksomme på, at mange af vores 

informanter også besidder denne slags erfaring, men det har til gengæld ikke været udslagsgivende i 

forbindelse med udvælgelsen af disse.  Ydermere adskiller vi os fra “Den store forskel” ved at 

afdække og fremlægge et bud på, hvordan kvinderne oplever, at vi kan få flere kvinder i de danske 

bestyrelser ved hjælp af gavnlig teori og litteratur.  

 

Women Rising: The unseen barriers (2013) Ibarra et al. 

Nedenstående artikel er et amerikansk studie fra Harvard Business Review, der fokuserer på 

amerikansk virksomhedskultur og på de problemstillinger, der hersker der.  

 

I Ibarra et als., artikel fra 2013 beskrives de barriere og udfordringer, som kvindelige ledere kan møde 

i deres rejse til toppen med deres begreb; “second-generation gender bias. De fremlægger “second-

generation gender bias” som værende den primære grund til underrepræsentationen af kvinder på 

ledelsesgangene. Ibarra et al., beskriver endvidere, hvordan bias skaber underspillede, men stadig 

stærke barriere for kvinder: “This bias erects powerful but subtle and often invisible barriers for 

women that arise from cultural assumptions and organizational structures, practices, and patterns of 

interactions that inadvertently benefit men while putting women at a disadvantage” (Ibarra et al., 

2013).  

 

Ud fra begrebet om second-generation gender bias redegør de for fire former for barrierer: 1) 

Aspirerende ledere har brug for rollemodeller, hvis lederstil og handlinger kan inspirere de 

kommende ledere. Men idet der ikke findes mange kvindelige ledere, findes der ikke mange 

kvindelige rollemodeller, og dette har effekt på kvinder med lederdrømme. 2) Mange organisationer 

er bygget på gamle mandlige værdier inden kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet. De ældre 

organisationsstrukturer gør det derfor vanskeligere for kvinder at få succes som leder, idet jobbene 

vægter mandlige værdier højere end de kvindelige. 3) Ulighederne mellem mænd og kvinders 
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stillinger og karriere har betydning for kvindernes evne til at netværke. Mænds netværk er stærkere 

end kvindernes, og de ansætter dermed oftest andre mænd i stedet for kvinder. 4) Mandlige og 

kvindelige værdier er for karikerede og medvirker til, at kvinder bliver sat i “double bind.” Kvinder, 

der handler ud fra mandlige værdier, bliver oftest mere ilde set end mænd, der handler ud fra 

selvsamme værdier (Ibarra et al., 2013).  

 

Ovenstående artikel differentierer sig fra nærværende afhandling, idet den kigger på de barriere 

kvinder i ledelse møder, hvor vi i denne afhandling derimod søger svar på, hvilke barriere kvinder i 

bestyrelser møder. Ydermere er artiklen et amerikansk studie, der fokuserer på amerikansk 

virksomhedskultur og på de problemstillinger, som hersker der, hvorimod vi beskæftiger os med en 

dansk kontekst. Ibarra et al., har derudover et stort fokus på, hvad “ledelse i sig selv” betyder, men 

da dette ikke er det videnshul, som vi forsøger at lukke med vores afhandling, er det derfor ikke et 

centralt element i denne. Ledelseserfaring ses i denne afhandling som en form for adgangsbillet til 

bestyrelsesposter, men ledelseserfaringen i sig selv er der afgrænset fra, da fokus ligger et andet sted. 

Dog korresponderer denne afhandling med Ibarra et als., i forbindelse med et løsningsperspektiv, da 

begge ønsker at give deres bud på, hvordan vi kommer problematikkerne til livs.  

 

Creating value with gender diversity in danish companies (2016) fra Boston 

Consulting Group. 

Poulsen et al., har i deres undersøgelse fra 2016 udført kvalitative interviews med flere Human 

Resource Direktører fra Danmarks 30 største virksomheder samt udført en kvantitativ undersøgelse 

med næsten 500 kvindelige ledere. Dette er gjort med henblik på  at undersøge og identificere 

årsagerne til uligheden blandt kønnene, samt hvordan virksomheder fremover kan fremhæve 

kvinderne (Poulsen et al., 2016, s. 4).  

 

De beskriver, hvordan virksomheder med højere kønsdiversitet har en lang række fordele: de 

tiltrækker talenter fra en større talentpulje, de har en større og mere klar forståelse af kundernes behov, 

hvordan de bedst muligt kan imødekomme disse behov og slutteligt, hvordan kønsdiverse 

virksomheder drager fordel af forskellige lederstile og måder at løse problemer på (Poulsen et al., 

2016 s. 5). 
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Poulsen et al., beskriver, hvordan Danmark, til trods for stor medieovervågenhed og interesse, til 

stadighed er bagud i forhold til resten af Norden i forbindelse med kønsligestilling; kun 27 procent 

(pr. 2016) af alle lederstillinger i Danmark er besat af kvinder, hvor procentdelen for Norge er 33 

procent og 35 procent for Sverige (Poulsen et al., 2016 s. 6). 

 

De har ud fra deres indsamlede data identificeret tre hovedårsager til, hvorfor der ikke er flere kvinder 

at finde i topledelsen i Danmark: 1)  Mange mandlige topledere mener, at kvinderne ikke har den 

nødvendige motivation for at opsøge topposter. 2) De kvindelige ledere mener ikke, at der findes en 

“naturlig” karrierestige for eget køn, og dertil mangler der kvindelige rollemodeller i blandt 

nuværende ledere. 3) Virksomhedernes topledelse bør fokusere på følgende; Sikre transparens og 

ansvarlighed, bruge mellemledere til at promovere forandring, styrke karriereplanlægning for 

kvinder, sørge for fleksible arbejdsmuligheder i henhold til tiden samt skræddersy rekruttering til 

kvinder for at højne kvindernes muligheder for ledelsespositioner (Poulsen et al., s. 2).  

 

Opsummeret argumenterer Poulsen et al. for, at der er behov for en systematisk tilgang til 

kønsligestilling for at overkomme de barrierer, der spænder ben for kvinderne. Hvis virksomhederne 

gør, hvad Poulsen et al., anbefaler, vil de “outperfome og outcompete”, hvilket er en mulighed, som 

ingen virksomheder vil gå glip af.  

 

Ovenstående undersøgelse har med sin mixed-method tilgang givet indsigt i, hvad danske HR 

direktører samt et bredt udsnit af kvindelige ledere mener om kvindernes muligheder for at gøre 

lederkarriere i Danmark. De har med deres kvantitative bidrag været i stand til at generalisere ved 

hjælp af tal og procenter på baggrund af deres store empirigrundlag, hvilket giver et mere afklaret 

syn på problemstillingen i Danmark, end hvad denne afhandling kan give, når man tager vores 

udelukkende kvalitative empirigrundlag in mente. Poulsen et al.’s undersøgelsesfelt adskiller sig også 

fra denne afhandlings, idet det i deres undersøgelse er kvindelige ledere og HR-direktørernes 

oplevelser af barriere for kvinder i ledelsesmæssig sammenhæng, og ikke i bestyrelsesmæssig 

sammenhæng. 
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Vores placering 

I henhold til de tre præsenterede bidrag placerer denne afhandling sig i lignende felt, da den 

beskæftiger sig med en lignende problematik om ulighed blandt kønnene. Dog adskiller afhandlingen 

sig med sit særlige fokus på bestyrelsesarbejde og de barrierer, kvinderne oplever, knytter sig hertil. 

De præsenterede undersøgelser beskæftiger sig alle med kvinder og ledelse, og dette parameter har i 

denne afhandling fungeret som “adgangsbillet”, men er ikke i sig selv en del af undersøgelsens 

genstandsfelt. Denne afhandling adskiller sig yderligere metodisk fra de præsenterede bidrag ved 

vores empirigrundlag grundet et andet genstandsfelt og en anden informantudvælgelse. Endeligt er 

det vigtigt at påpege, at denne afhandling adskiller sig fra Poulsen et al.’s kvantitative tilgang, ved 

vores i stedet kvalitative metodiske tilgang.  
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Kapitel 2 

 

Metode 

Følgende afsnit har til hensigt at præsentere afhandlingens videnskabsteoretiske og metodiske 

overvejelser. Afsnittet har i denne forbindelse til formål at bidrage med gennemsigtighed i de 

metodiske til- og fravalg, der er foretaget i denne afhandling. Ydermere præsenteres vores 

analysestrategiske overvejelser. 

 

Videnskabsteori  

Vi har på baggrund af vores problemformulering og ønske i forhold til viden skrevet ud fra et 

fænomenologisk videnskabsteoretisk udgangspunkt. Nedenstående afsnit skal ses som en form for 

vejledning i forhold til, hvordan vi har valgt at tilgå undersøgelsesfeltet. Vores fænomenologiske 

videnskabsteori suppleres af den filosofiske hermeneutiske videnskabsteori for at kunne belyse vores 

vej til viden bedst muligt. Afhandlingen arbejder indenfor den fænomenologiske ontologi, idet vi 

prøver at beskrive og fortolke det væsentlige, i det empirien har vist, ud fra den fænomenologiske 

ontologiske tese om, at mennesket eksisterer i verden (Juul 2012, s. 69). Dertil tager vi udgangspunkt 

i den hermeneutiske epistemologi og deraf den hermeneutiske cirkel til bearbejdelse af vores empiri, 

idet vi som forskere her spiller en aktiv rolle i fortolkningen af empirien samt i afhandlingens 

diskussion. Hvordan disse to videnskabsteoretiske discipliner anvendes alene og i samspil i 

afhandlingen, vil vi redegøre yderligere for i dette afsnit. Først vil vi dog give en grundig gennemgang 

af den fænomenologiske disciplin, idet denne videnskabsteori er den bærende i afhandlingen.  

 

Videnskabsteori vil i denne afhandling hjælpe os med at belyse, hvilken type viden vi gerne vil 

producere, samt hvordan vi vil producere denne viden (Juul & Pedersen 2012, s. 9). Videnskabsteori 

er en normativ størrelse, og de forskellige videnskabsteoretiske tilgange har hver deres opfattelse af 

den samfundsmæssige virkelighed, samtidigt med at de arbejder med forskellige normer inden for 

videnskabelig aktivitet (Juul & Pedersen 2012, s. 10). Dette udspringer af et ønske om at opnå indsigt 

i menneskers subjektive livsverden (Juul & Pedersen 2012, s. 13). Hvad dette mere præcist betyder, 

vil blive uddybet senere i dette i afsnit.  
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”Fænomenologi er grundlæggende en beskrivende lære om verdens fænomener og erfaringer hermed 

… fænomenologi betyder dermed læren om det der viser sig for os” (Juul 2012, s.65). En 

fænomenologisk tilgang er derfor ideel, idet da vores vidensgrundlag blandt andet bygger på 

informanternes levede og erfarede livsverden. Fænomenologien er kendetegnet ved, at der ikke findes 

én objektiv sandhed. Den verden, der opleves, er også den virkelige verden, og den kan derfor ikke 

forklares uafhængigt af de subjekter, om oplever den (Juul 2012, s. 65). Fænomenologien hævder 

altså, at det, der fremtræder for os (fænomenet), er den eneste virkelige verden, og det er et 

uundgåeligt udgangspunktet for enhver form for erkendelse (Juul 2012, s. 66). Det er af den grund, 

vi har valgt det kvalitative semistrukturerede livsverdensinterview med kvinderne.  

 

Edmund Husserl anses ofte som værende ”fænomenologiens fader”. Husserl stiftede bekendtskab 

med teserne om ”intentionalitet” eller ”rettethed” af den böhemiske filosof Bernard Bolzano, og disse 

teser var afgørende for Husserls opgør med positivismens (og den moderne videnskabs) epistemologi, 

ontologi og virkelighedsforståelse (Juul 2012, s. 66).  Vejen til sand erkendelse gennem et 

fænomenologisk perspektiv vil ske gennem en indsigt i menneskers/subjekters oplevede 

erfaringsverden, hvilket stemmer overens med den type viden, som vi ønsker at skabe i denne 

afhandling. At fænomenologien bygger på subjektivitet og erfaringer, er bestemt ikke ensbetydende 

med, at det er en ”blød” videnskab, hvis den holdes op imod de ”strenge” naturvidenskaber (Juul 

2012, s. 68). ”Det sikre grundlag for fænomenologisk erkendelse bliver det oplevede 

verdenserfarende subjekt, der i sin omgang med verden, herunder andre subjekter, gør erfaringer og 

reflektere over dem” (Juul 2012, s. 69). Den fænomenologiske videnskab kan altså opnå objektiv 

viden på gennem subjekternes mangfoldige oplevelser og erfaringer (Juul 2012, s. 69). Husserl 

fremlagde, hvad han kalder fænomenologisk reduktion, og anvender epoché (at sætte sine fordomme 

i parentes) i sin fænomenologiske proces. Dette gjorde han, idet han hævdede, at det ikke giver 

mening at lade sine fordomme farve ens syn på subjekternes oplevede erfaringer, da fordommene om 

en virkelig verden uden subjekternes oplevelser, ifølge ham ikke eksisterer (Juul 2012, s. 70-71).  

  

I Husserls forståelse er vi er nødt til at lægge et intersubjektivt perspektiv på bedømmelsen af den 

individuelle erfaring, for at vi på den måde kan undersøge om den enkeltes erfaring deles med andre 

mennesker (Juul 2012, s. 77).  
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”Mennesket erfarer således ikke verden som sin egen private konstruktion men som en 

intersubjektiv verden, som med sine objekter er tilgængelige for alle. Og alligevel har vi alle hver 

især vores egne erfaringer, som ikke fuldstændig falder sammen med den andens eller de andres” 

(Juul 2012, s.77).  

 

Husserl præsenterer begrebet “livsverden,” der her skal forstås som den umiddelbart oplevede verden, 

hvori vi lever med andre. ”Det er grundlæggende en intersubjektiv verden, der præger de subjekter, 

som lever i den” (Juul 2012, s. 79).  Juul trækker yderligere på Zahavi 2010, der definerer 

livsverdensbegrebet således: ”Livsverden henviser til den verden, vi lever i og tager for givet. Det er 

den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi er fortrolige med og ikke sætter spørgsmålstegn ved” 

(Juul 2012, s.80).  

 

Husserl beskriver, hvordan vores intersubjektive erfaringer er styret af normalitetsforventninger: 

 

 ”Objektivitet må derfor forstås som en konsensusdannelse. Hvad der er normalt og rigtigt, 

lærer jeg fra andre, og når jeg optager de gældende normalitetsforventninger i mig selv og handler 

ud fra dem, bliver jeg delagtig i en fælles kulturel tradition” (Juul 2012, s. 81).  

 

Hvis de førnævnte normalitetsforventninger gang på gang slår fejl, så begynder vi at tvivle på deres 

gyldighed, og dermed kan der opstå rum for nye normalitetsforventninger og typificeringsprocesser; 

(Juul 2012, s.84) 

  

”Det fænomenologiske perspektiv i samfundsvidenskaben viser sig således, som en interesse 

for førstepersons-perspektivet, en interesse for at studere mennesker og deres sociale samhandlen i 

hverdagen. Hvad det drejer sig om at få frem, er brede beskrivelser af subjekternes spontane og 

ufortolkede erfaringsverden, deres interaktioner og praksisformer” (Juul 2012, s.91).  

 

Netop ovenstående citat taler lige ind i den type viden, vi gerne vil skabe i denne afhandling.  

 

Fænomenologien har også et etisk aspekt, der går på, at: ”Vi forpligter os til at gøre den anden synlig 

og behandle ham eller hende som en moralsk autoritet” (Juul 2012, s. 93). I den fænomenologiske 

videnskabsteori er det i stedet et vigtigt element, at teorier må: ”Være villige til at lade sig belære og 
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korrigere, når de indgår i en dialog med fremmede horisonter. De må være sensitive og åbne over for 

menneskers livsverdensnære erfaringsverden” (Juul 2012, s. 94).  

 

Som det blev skrevet indledningsvist, så ønsker vi ydermere at supplere fænomenologien med 

hermeneutikken - mere præcist den filosofiske hermeneutik - der er inspireret af Martin Heidegger. 

Idet den fænomenologiske epistemologi antager, at nogle erkender verden, inddrager vi deraf den 

filosofiske hermeneutik, der ligeså fænomenologien interesserer sig for menneskers livsverden. 

Begge discipliner er en del af fortolkningsvidenskaberne, og formålet for begge discipliner er at 

komme til forståelse af andre menneskers oplevelser og meninger (Juul 2012, s. 75). Ser vi på 

Heideggers filosofiske hermeneutik, så er menneskets eksistens en væren i verden, og vi bedrager os 

selv som forskere, hvis vi tror, at vi kan gå til feltet fuldstændig neutralt. Heidegger bryder dermed 

med den klassiske fænomenologi, som vi har udlagt i ovenstående, idet han mener, at vores fordomme 

er et grundvilkår for menneskelig væren i verden, og at disse kan være produktive i vores erkendelser 

(Juul 2012, s. 72-73). Ifølge Heidegger så er forskeren aldrig “uden” for verden, men tværtimod en 

del af den verden, som studeres (Juul 2012, s. 121). Da afhandlingens felt ikke på forhånd er/var en 

del af vores umiddelbare livsverden, så kan strategien om at sætte sig i den andens sted og lære den 

andens livsverden at kende (en fænomenologisk tilgang) derfor være at foretrække. Dette taler netop 

også ind i, hvorfor vi har valgt at arbejde med det forskningsbaserede livsverdensinterview (Juul 

2012, s.75).  

  

De to fortolkende videnskabsteorier adskiller sig på den måde, hvorpå de opfatter forskerens rolle i 

erkendelsesprocessen (Juul 2012, s. 76). Hvor fænomenologien er præget af fænomenologisk 

reduktion (at sætte sine forforståelser i parentes), så tager hermeneutikken istedet udgangspunkt i 

forskerens rolle og egen forforståelse i tolkningen. Fænomenologien tager dermed en mindre aktiv 

og styrende rolle og arbejder dermed ud fra et åbent syn og fokus. Dette er den måde, vi ønsker at 

arbejde på i afhandlingen. Dermed er det informanternes livsverdener, der er vigtige for os - ikke vore 

egne perspektiver og interesser. Vi anvender den hermeneutiske cirkel i filosofisk hermeneutisk øje 

til at belyse forholdet mellem forskeren og genstanden. Nedenfor ses en illustrativ forklaring på den 

hermeneutiske cirkel: 



 23 

 

 

Figur udarbejdet af forfatterne, jf. den hermeneutiske cirkel.  

 

Vores valg af videnskabsteori(er) hænger ydermere sammen med vores henholdsvise induktive og 

abduktive forskningstilgang. For at være tro mod fænomenologien har vi således forsøgt at arbejde 

overvejende induktivt særligt i forbindelse med udarbejdelsen af interviews og den dertilhørende 

interviewguide. Dette er gjort for at opnå informanternes umiddelbare oplevelser. Vores refleksioner, 

der er inspireret af den hermeneutiske cirkel, ses tydeligt i forbindelse med vores fire-delte opdeling 

af analysen, og netop denne opdeling vil blive yderligere redegjort for senere i afhandlingen. 

Ydermere gør vi konkret brug af den filosofiske hermeneutik og den hermeneutiske cirkel i 

forbindelse med vores diskussion. Her blev det tydeligt for os, at fænomenologien kom til kort. For 

at kunne åbne mere op for diskussionen har vi derfor inddraget den filosofiske hermeneutik, hvor vi 

som forskere spiller en mere aktiv rolle i forbindelse med fortolkningen af empirien. Hvordan vi 

veksler mellem induktion og abduktion, samt hvornår vi bevidst anvender hermeneutikken, belyser 

vi så vidt muligt gennem hele afhandlingen.  

 

Undersøgelsesdesign 

Denne afhandling er udformet som et kvalitativt casestudie, der tager udgangspunkt i ni kvinders 

oplevelser og erfaringer - allesammen fra netværket Bestyrelseskvinder. Casestudiet vurderer vi som 

værende særdeles velegnet for netop dette studie, idet vi har til ønske at udforske og undersøge et 

konkret fænomen - nærmere bestemt kvindernes oplevede barrierer i forbindelse med 

bestyrelsesarbejde. Dertil vurderer vi, at casestudiet sammen med vores fænomenologiske tilgang og 

overvejende induktive forskningsmetode vil kunne åbne op for fortolkning af fænomenet om 

underrepræsentationen af kvinder i danske bestyrelser: 
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 “Uanset tilgang kan man generelt sige om casestudier, at der er tale om en kontekstuel eller 

praksis viden. Dvs. at casestudiet er teorigenerende. Der er tale om en tilgang, hvor forskeren går 

fra praksis til teori (og ikke omvendt) ud fra en overordnet teoretisk ramme, som sætter præmisserne 

for hvad og hvordan der observeres” (Flyvbjerg 1991; i Thualagant 2016, s. 319).  

 

Ud fra Thomas’ (2011) fire typer af casestudier; det basale, det instrumentale, det evaluerende og 

eksplorative, vurderer vi vores som værende evaluerende og eksplorativt, idet vi har til ønske at 

illustrere og beskrive informanternes fænomener. Vi har, modsat det basale og deduktive casestudie, 

ikke til ønske at teste en teori (Thomas 2011, i Thualagant 2016, s. 322).  

 

Den kvalitative metodiske tilgang 

Der vil i denne afhandling gøres brug af kvalitative forskningsinterviews, der har til formål at forstå 

verden ud fra informanternes synspunkt (Kvale & Brinkmann 2015, s. 19). Denne metodiske tilgang 

er valgt i denne afhandling, idet den med sine egenskaber vil kunne bidrage til at generere den slags 

viden, som vi ønsker at producere med afhandlingen. Vi ønsker ikke at indsamle så meget data som 

muligt, men i stedet indsamle empiri der kan give kvalificerede og dybdegående svar på de spørgsmål, 

der stilles til informanterne. Idet vi med vores fænomenologiske videnskabsteoretiske ståsted ønsker 

at åbne op og forstå informanternes fortællinger, mener vi, at netop de kvalitative interviews er 

særdeles velegnede for netop dette. 

 

I det kvalitative semistrukturerede livsverdensinterview forsøger vi som forskere at forstå 

informanternes oplevelser med de begrænsninger, der er i forbindelse med tilegnelsen af en 

bestyrelsespost ud fra deres egen livsverden og perspektiver (Kvale & Brinkmann 2015, s. 49). 

“Livsverden er verden, som man møder den i hverdagslivet og som den fremtræder i den umiddelbare 

og middelbare oplevelse uafhængigt af og forud for alle forklaringer” (Kvale & Brinkmann 2015, s. 

50). Via det kvalitative interview får vi som forskere  således mulighed for at forstå, hvordan 

informanterne forstår bestemte fænomener i sit eget liv, og det vil i denne afhandling derfor blive 

muligt at forstå, hvordan informanterne forstår barriererne ved tilegnelsen af bestyrelsesposter.  
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Det semistrukturerede interview adskiller sig fra en hverdagssamtale, idet interviewet har et 

professionelt formål og hermed en dertilhørende teknik for netop denne interviewform (Kvale & 

Brinkmann 2015, s. 49).  Idet det kvalitative semistrukturerede livsverdensinterview giver adgang til 

informanternes personlige viden og erfaring, skabes der dermed ny viden, idet informanternes 

verdensopfattelse ikke er skrevet ned andre steder, og det vil derfor ikke være muligt at få adgang til 

netop denne viden via andre kilder, hvilket gør denne nyopnåede viden unik (Poulsen, s. 75). Det 

kvalitative semistrukturerede livsverdensinterview giver endvidere mulighed for fleksibilitet i 

undersøgelsen, idet intervieweren kan stille nye spørgsmål til de temaer, der dukker op under selve 

interviewet, og som forskeren må finde relevant i forhold til den givne problemstilling (Poulsen 2016, 

s. 76). Kvale og Brinkmann beskriver denne åbenhed for nye temaer som bevidst naivitet: 

“Intervieweren forholder sig åben overfor nye og uventede fænomener frem for at arbejde med 

færdige kategorier og fortolkningsskemaer” (Kvale & Brinkmann 2015, s. 50). ”Ved 

fænomenologiske undersøgelser er udgangspunktet sjældent en stramt formuleret problemstilling 

men en åben erkendelsesinteresse eller et fokus, der kan bevæge sig i mange forskellige retninger 

som følge af undersøgelsen” (Juul 2012, s. 100) 

 

Abduktiv/induktiv forskningsstilgang:  

Følgende afsnit har til formål at tydeliggøre vores induktive og abduktive forskningstilgang. Det vil 

både løbende i afhandlingen og i dette afsnit fremgå, hvornår vi forholder os henholdsvis induktivt 

eller abduktivt i vores forskning.  

 

“Induktion er en proces, der består i at observere en række tilfælde for at sige noget generelt om den 

givne klasse af tilfælde” (Kvale & Brinkmann, s. 258). Den induktive fremgangsmåde er et ideal - 

det vil sige at arbejde fuldkommen induktivt, nærmest er umuligt. Som forskere ønsker vi at 

undersøge vores problemstilling ved ikke at have for mange forudfattede ideer med i processen. 

Modsat deduktion ønsker vi at lade den empiriske verden afgøre, hvad der er værd at søge et svar på. 

Vi har i forbindelse med Grounded Theory kodet vores empiri tematisk og induktivt for at identificere 

mønstre og derefter formulere mulige forståelser på disse mønstre (Kvale & Brinkmann, s. 259). 

Denne proces vil uddybes i forstående afsnit om kodning.  
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Som skrevet i ovenstående afsnit om vores videnskabsteoretiske overvejelser, vil afhandlingens 

analytiske strategi bære præg af en blanding mellem en induktiv og abduktiv tilgang. Vores 

udarbejdede problemformulering er et eksempel på den abduktive tilgang, idet vi med vores 

forforståelser har haft en undren til emnet, som vi har ønsket at uddybe i dette speciale. Vores 

bearbejdning af vores indsamlede empiri er overvejende induktiv, da vi har ladet empirien styre vores 

kodning og ikke ladet denne være teoriforankret. Vores analyse er udarbejdet abduktivt, idet vi 

gennem den hermeneutiske cirkel oplever en vekselvirkning mellem teori, empiri og fortolkning.  

 

Som forskere er det et ideal at kunne sætte sine forforståelser fuldkommen i parentes, det som Husserl 

betegner som ‘epoché’ (Juul 2012, s. 70-71), og Juul & Kristensen beskriver om netop dette: 

 

“De fleste nutidige fænomenologer ved naturligvis godt, at man ikke kan være helt åben over 

for feltet, og mange finder disse teoretiske forhåndsantagelser nødvendige og vigtige. Disse må 

imidlertid være åbne og ufærdige og sensitive over for det, der viser dig” (Juul & Kristensen 2012, 

s. 422).  

 

Vi som forskere er opmærksomme på netop epoché, men vi har stadigvæk forsøgt at udarbejde en 

induktiv interviewguide ved at stille så åbne og undrende spørgsmål som muligt. Dette er gjort ud fra 

ønsket om at være så tro mod vores videnskabsteoretiske udgangspunkt som muligt. Interviewguiden 

og de dertilhørende interviewspørgsmål vil til ytrods for vores store opmærksomhed indeholde 

elementer af vores egne idéer og forforståelser, i forhold til hvilke problematikker der kan være 

gældende for kvinder i bestyrelsesposter, hvilket stemmer overens med vores valg om at inddrage 

den filosofiske hermeneutik. 

 

Efter hvert interview skrev vi vores refleksioner ned, og ved hjælp af den hermeneutiske cirkel fik vi 

efterfølgende en ny forståelse samt nyt perspektiv på emnet. Vi har dog været opmærksomme på, at 

netop disse nye erkendelser ikke fik betydning for de forestående interviews, således at vi fortsat 

havde vores forforståelser i parentes og dermed ikke bevidst eller ubevidst ledte og søgte efter emner, 

vi havde set i forrige interviews (Kvale & Brinkmann 2015, s. 49). Til trods for at vi ikke gjorde brug 

af vores refleksioner og dermed nye erkendelsesinteresse i selve interviewsituationen, så brugte vi 

dog den hermeneutiske cirkel til inspiration i forbindelse med vores analytiske opdeling (Kvale & 

Brinkmann 2015, s. 275). Den konstante vekselvirkning mellem forståelse og fortolkning af 
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informanternes oplevelse udgjorde en forståelse af de gengangere, der sprang i øjnene under hvert 

interview. Ifølge vores tolkning af informanternes oplevelser var der fire forskellige niveauer at finde 

i forbindelse med deres oplevelser i bestyrelsesarbejde. Disse fire niveauer tolkede vi som værende 

barriere på individniveau, organisatorisk niveau, samfundsmæssigt niveau samt et 

løsningsperspektiv. Disse fire niveauer vil vi redegøre for yderligere i det analysestrategiske afsnit.  

 

Metodisk kvalitet  

De to følgende afsnit om reliabilitet og validitet har til formål at belyse afhandlingens metodiske 

kvalitet.  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet refererer til troværdigheden og konsistensen af forskningsresultaterne og omhandler, 

hvilke data der bruges, indsamles og bearbejdes (Kvale & Brinkmann 2015, s. 318). Reliabiliteten i 

kvalitative studier kan ikke testes eller begrænses på samme måde som i kvantitative studier, idet den 

kvalitative interviewform er unik og kan dermed påvirkes af konteksten. Dette betyder, at det ville 

være umuligt at fremkalde og genskabe den nøjagtig samme situation med de nøjagtig samme 

resultater, idet reliabiliteten afhænger af forskerens egne refleksioner, samt hvornår og hvem som 

gennemfører interviewet (Kvale & Brinkmann 2015, s. 318). For at styrke afhandlingens reliabilitet 

har vi forsøgt at udvise metodisk transparens ved at beskrive de til og fravalg, vi har gjort os i hvert 

enkelt trin i afhandlingen. Vi har med andre ord forsøgt at beskrive, hvad vi har gjort, og hvordan vi 

har gjort det, således at vores undersøgelses reliabilitet styrkes (Kvist & Jensen 2016, s. 52). Idet vi 

bevæger os indenfor det fænomenologiske videnskabsteoretiske ståsted, har vi ligeledes forsøgt at 

modvirke vilkårlig subjektivitet for igen at styrke afhandlingens reliabilitet, såfremt denne skulle 

måles, og opgaven skulle genskabes. Som det blev skrevet i indledningen, så er vores genstandsfelt 

efter vores vurdering yderst samfundsaktuelt, samtidigt med at det har stor interesse for os som 

forskere, og vi erkender som tidligere skrevet, at vi har båret nogle forudindtagetheder med ind i 

processen. I samspil med vores induktive forskningsmetodiske overvejelser har vi derfor stort fokus 

på at tilsidesætte netop disse forudindtagetheder i forbindelse med kodningen af empirien. Dette er 

gjort ud fra et ønske om at styrke afhandlingens reliabilitet.  
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Validitet 

Validitet refererer til rigtigheden og gyldigheden til studiet og stiller spørgsmålstegn ved, i hvilken 

grad studiet egentlig undersøger det, det ønsker at undersøge (Kvale & Brinkmann 2015, s. 318). 

Validitet i samfundsvidenskaberne referer dertil om, hvorvidt den valgte metode rent faktisk 

undersøger det, den påstår at undersøge. På baggrund af dette opfatter vi validiteten i dette studie som 

værende ganske høj, idet vi igennem vores indsamlede empiri rent faktisk befandt os indenfor vores 

ønskede genstandsfelt. Den induktive kvalitative forskningsmetode har dermed givet os svar på netop 

det, vi ønskede at opnå viden om. Idet udarbejdelsen af afhandlingen er forløbet over en tidsperiode 

på 5 måneder, har vi dermed haft tid til at arbejde dybdegående med fænomenet, og vi er med denne 

lange proces dermed i stand til at adskille relevant materiale fra irrelevant information (Kvale og 

Brinkmann 2015, s. 320). Med denne forståelsesproces og bearbejdelse af empirien mener vi dermed 

også, at vi er blevet stærkere stillet i forbindelse med at udarbejde en analyse, der svarer på 

afhandlingens problemformulering.  

Ydermere ønsker vi at fremhæve, at informanterne frivilligt har valgt at deltage i dette studie, hvilket 

viser, og som vi argumenterer for, at besvarelserne baserer sig på ægte og ærlige opfattelser og 

oplevelser, som har været med til at styrke studiets validitet yderligere.  

 

Litteratursøgningsstrategi  

I vores søgning på relevant litteratur til afhandlingen har vi gjort brug af flere forskellige metoder. 

Som nævnt i ovenstående er vores forskningstilgang overvejende induktiv, betydende at vi først 

igangsatte litteratursøgningen til teori efter gennemlæsning og kodning af empirien. Vi startede med 

at lave en systematisk emnesøgning, hvor vi søgte specifikt efter de tematikker, der udsprang af 

empirien. Til dette gjorde vi brug af Copenhagen Business Schools databaser, mere specifikt søgte vi 

på blandt andet Børsens database “Børsen ledelse,” idet vi med vores danske undersøgelse i første 

omgang ledte efter dansk litteratur. Det var et krav fra vores side, at litteraturen var peer-reviewed 

samt ikke var skrevet efter 2012. Dette valg foretog vi, da vi ønskede så ny og moderne litteratur som 

mulig, idet vi mener, at vores genstandsfelt er i konstant udvikling. Det ville derfor ikke være 

fordelagtigt at læse litteratur af ældre dato, idet vi ønsker at få et aktuelt og reelt billede af emnet i 

dag.  

Ydermere havde vi forfatterens baggrund, genren og selve forlaget for øje for igen at sikre os litteratur 

af så høj kvalitet og relevans som muligt (Andersen et al.,  2016 s. 68). 
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Søgeordene i den systematiske søgning var blandt andet: ‘ledelse,’ ‘bestyrelser,’ ‘diversitet,’ 

‘ligestilling,’ og ‘kvinder.’ Denne strategi gjorde vi brug af for at danne os et overordnet overblik 

over feltet og for at kunne udarbejde både state of the art og teoriafsnittet. En anden metode, vi gjorde 

brug af i forbindelse med at finde relevant litteratur, var kædesøgning. Med denne metode hoppede 

vi ‘fra kilde til kilde’ på baggrund af de kilder, som de respektive artikler eller bøger anbefalede 

(Andersen 2016 et al., s. 66-67). Netop denne fremgangsmåde hjalp os til at ‘grave dybt’ ned i 

genstandsfeltet for at finde kilder af høj relevans, samtidigt med at vi stadigvæk bevægede os inden 

for samme felt. Vi var dog opmærksomme på, at vi ikke kom til at fokusere for meget på ét perspektiv 

af problemstillingen og dermed kun på én forskningstradition. Havde vi udelukkende gjort dette, 

havde vi kun søgt ‘tilbage’ i tiden og ikke frem (Andersen et al., 2016, s. 66-67). Et eksempel på 

denne form for kædesøgning findes i måden, hvorpå vi fandt frem til Rennisons (2012) 5 koder. Efter 

fundet af Bolette Christensen & Lillian Mogensens bog “De kan godt, de vil gerne - kvinder i 

bestyrelser” via en systematisk emnesøgning fandt vi gennem deres henvisning af Rennison frem til 

netop hendes teori, som vi har valgt at gøre brug af i vores teoretiske rammesæt.  

 

Kildetyper og ressourcer  

Der er i denne afhandling gjort brug af både primære, sekundære og tertiære kilder som ressourcer 

for udarbejdelse af afhandlingen.  

For at skabe et overblik over den problematik, der hersker i erhvervslivet vedrørende 

underrepræsentationen af kvinder i bestyrelser, har vi gjort brug af faglitteratur i form af bøger og 

artikler for at kunne danne os et overblik over den nuværende situation på området. Bøgernes og 

artiklernes egen indsamlede data har fungeret som supplerende viden og sekundær empiri til vores 

egen undersøgelse og har yderligere givet os en forståelse af feltet og de meninger og holdninger, der 

allerede eksisterer. Den sekundære empiri har ligeledes fungeret som værktøj til vores analyse til at 

åbne op for en større forståelse af kvindernes oplevelser. Idet vi har til ønske at bruge de kvindelige 

bestyrelsesmedlemmers forståelser og fortællinger som afhandlingens epistemologiske 

udgangspunkt, fungerer de indsamlede interviews som primære empiri. (Andersen et al 2016, s. 59). 

Hvordan denne er indsamlet, samt hvordan den håndteres, vil vi uddybe yderligere i det nærværende 

metodiske afsnit. De tertiære kilder udgør afhandlingens håndværksmæssige grundlag og er i denne 

afhandling “Interview” af Kvale og Brinkmann (2015) og Metoder i samfundsvidenskaben af Juul 

Kristensen og Hussain (2016) (Andersen et al 2016, s. 60).  
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Informantudvælgelse  

Forinden afhandlingens dataindsamling rejste sig flere spørgsmål, såsom hvem og hvor mange 

informanter skal vi interviewe? Og ifølge Poulsen (2016) er problemformuleringen altafgørende for, 

hvem og hvor mange der skal interviewes. Hvem, der skal interviewes, er knyttet til det emne, der 

ønskes ny viden om, som altså i denne afhandling omhandler kvinder, der både kan og vil besidde en 

bestyrelsespost (Poulsen 2016, s. 78).  Derfor valgte vi at henvende os til to organisationer, der 

beskæftiger sig med kvinder, som allerede besidder en eller flere bestyrelsesposter, eller kvinder der 

har ønske om dette. Kvinderne i disse netværk er ud fra deres kompetencer vurderet til at være 

potentielle kandidater til at besidde en bestyrelsespost, og alle medlemmerne af netværket har 

gennemgået en formel rekrutteringsproces, hvori deres profil og kompetencer er blevet vurderet. 

Derefter er kvinderne blevet tilbudt et medlemskab (Bestyrelseskvinder.dk, 2021). Begge 

organisationer meldte positivt tilbage med ønske om at deltage i afhandlingen. Dette førte til en 

overvejelse om, hvorvidt vi skulle interviewe kvinder fra begge netværk eller kun fra det ene, idet de 

adskilte sig på geografiske og niveaumæssige faktorer. Efter nøje overvejelse valgte vi derfor kun at 

gå videre med netværket “Bestyrelseskvinder”, idet dette netværk udelukkende repræsenterer 

kvinder, som er ansat i bestyrelsesposter i små- og mellemstore virksomheder (SMV), og har 

medlemmer udelukkende i Danmark. Vi vurderede derfor, at dette valg ville berige og skærpe vores 

case ved udelukkende at have informanter, der opererede under samme virksomhedstype samt samme 

land. Det er også vigtigt at holde for øje, at informanterne alle har valgt at organisere sig i et netværk 

for kvinder, hvilket kan have betydning for deres oplevelse af, at der ér barrierer for kvinder.  

 

Spørgsmålet, der relaterer sig til, hvor mange informanter vi bør interviewe, er ifølge Poulsen og 

Kvale ligeledes relateret til problemformuleringen (Poulsen 2016, s. 79). Idet vores 

problemformulering begår sig på at undersøge, hvilke barrierer der er for kvinder, som både kan og 

vil i bestyrelsesposter, samt hvordan vi får flere kvinder i netop disse poster, Vi argumenterer for, at 

vi bør have en passende mængde informanter for at kunne danne os et billede af de fænomener, der 

er gældende i forbindelse med problemformuleringen. Ifølge Poulsen bør vi derfor interviewe nok 

personer til at kunne besvare problemformuleringen fyldestgørende (Poulsen 2016, s. 79). Poulsen 

beskriver dog ydermere, at så længe hvert enkelt interview bringer ny og relevant viden til besvarelsen 

af problemformuleringen, så er der endnu ikke nået et “mætningspunkt” (Poulsen 2016, s. 79).  
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Ud fra et ønske om at inddrage mellem 8-10 informanter som grundlag for afhandlingens empiri 

afholdt vi en forventningsafstemning via telefon med netværkets sekretær. Hun videresendte 

efterfølgende vores projektforslag ud til netværkets 150 medlemmer på mail, hvori der var mulighed 

for at tilmelde sig som informant til afhandlingen. Dette resulterede i, at 9 kvinder tilmeldte sig som 

informanter. Afhandlingens 9 informanter er kvinder mellem 45-65 år, som varetager en eller flere 

bestyrelsesposter. Derfor er de særdeles relevante i forbindelse med vores problemformulering, idet 

de kan bidrage med deres oplevelser i forhold til de begrænsninger og barriere, de er stødt på gennem 

deres karriere. Efter afholdelse af vores 9 interviews vurderede vi, at vi ikke længere fik nye indsigter 

og dermed have nået vores mæthedspunkt. Derfor besluttede vi ikke at kontakte 

Bestyrelseskvinder.dk for at få flere informanter.  

 

Afgrænsning  

I afhandlingen består empirien udelukkende af kvinders fortællinger og forståelser af 

problemstillingen. Mere specifikt er alle informanter kvinder, som er vurderet som værende 

kvalificerede og samtidigt har en personlig motivation for opgaven som bestyrelsesmedlem. Med 

andre ord: kvinder, der kan og vil. Informanterne er dermed afgrænset fra kvinder, der “ikke kan” - 

det vil sige, kvinder der ikke har de relevante kompetencer for at varetage en bestyrelsespost. Det er 

ligeledes derfor, vi valgte at række ud til specifikke netværk for kvinder med netop disse “relevante 

kompetencer” og ikke række ud til, hvem som helst. De udvalgte kvinder har en unik indsigt i det 

emne, vi ønsker at undersøge, og kan dermed bidrage med relevant viden til afhandlingen.  

 

I denne afhandling har vi til ønske at undersøge kvinders oplevede begrænsninger i forbindelse med 

tilegnelsen af en bestyrelsespost samt fortolke på deres perspektiver på området, derfor er der taget 

et bevidst valg om ikke at inddrage mandlige informanter. Havde vi valgt at inddrage mandlige 

informanter, eksempelvis mandlige ledere eller mandlige bestyrelsesmedlemmer, havde selve 

undersøgelsen fået en anden karakter. Afhandlingens problemformulering ville i stedet begå sig på at 

undersøge både mænd og kvinders forståelser af uligheden i bestyrelsesposter, hvilket vi som forskere 

(i denne omgang) ikke er interesserede i at undersøge. Derimod ønskes der udelukkende at få en 

forståelse for kvindernes oplevelser af selvsamme fænomen.  

Som vi skriver i ovenstående, så er alle de interviewede kvinder mellem 45-65 år. Det er dog vigtigt 

at understrege, at der er afgrænset fra at lægge vægt på kvindernes alder og generation. Dette er valgt, 
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da vi ikke ønsker at belyse, hvilke barrierer der er mellem de forskellige generationer, men i stedet 

hvilke barriere kvinderne generelt møder i forbindelse med at ville gøre bestyrelseskarriere i SMV’er. 

 

Ydermere lægges der ikke vægt på, hvilke brancher kvinderne kommer fra, da vi ikke ønsker at 

differentiere mellem disse, men nærmere ønsker at belyse de barriere, kvinderne møder på tværs af 

brancher. De ni kvinder kommer fra vidt forskellige brancher og med forskellige baggrunde, men vi 

har ikke ladet dette påvirke vores analytiske overvejelser.  

 

Der er grundet Covid-19 pandemien afgrænset fra andre metodiske forskningstilgange såsom 

observationsstudier og større fokusgruppeinterview. Idet de fleste danske arbejdspladser har været 

lukket ned, og medarbejderne dermed har været hjemsendt, har vi derfor ikke kunne følge 

informanterne på arbejde (til bestyrelsesmøder) og dermed udføre observationsstudier. Det kunne 

have været interessant at observere et bestyrelsesmøde for blandt andet at se de forskellige 

reaktionsmønstre hos bestyrelsesmedlemmerne med egne øjne  (Juul & Pedersen 2012, s. 422). 

 

Begrebsafklaring 

Bestyrelser beskrives ifølge “Den store Danske” således; “Bestyrelse, ledelsesorgan i aktieselskab, 

andelsselskab, anpartsselskab, fond eller forening med kompetence til at varetage den overordnede 

ledelse af selskabet og til om fornødent at gribe ind i den daglige ledelse” 

(denstoredanske.lex.dk/bestyrelser, 2021).  

 

SMV står for “Små og Mellemstore virksomheder.” Laura Vilsbæk præsenterer disse i sin bog “Du 

behøver ikke hedde jens og gå i jakkesæt” SMV’er således; “De små og mellemstore virksomheder 

(SMV) er groft sagt kategoriseret ved at have under 250 medarbejdere, og de udgør - i antal - 99% af 

alle danske virksomheder” (Vilsbæk 2020, s. 34).   

 

C-erfaring er betegnelsen for stillinger, som blandt andet indebærer: CEO (Chief Executive Officer), 

CFO (Chief Financial Officer) og COO (Chief Operating Officer). Når informanterne anvender denne 

betegnelse, tolker vi det som et udtryk for den erfaring, disse positioner medfører.  
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Afholdelse af interviews 

Forinden afholdelse af interviews modtog alle informanter en mail fra os, som inkluderede 

information angående interviewets varighed, overordnede temaer samt en lovning anonymitet.  På 

baggrund heraf er alle informanter i forestående afhandling anonymiseret, og informanternes navn og 

stilling vil derfor ikke offentliggøres i afhandlingen. Med udgangspunkt i fuld anonymitet har vi 

derfor valgt at identificere informanterne ved fiktive navne for at adskille informanterne. 

Informanterne vil derfor i denne afhandling identificeres som: Anna, Ditte, Emma, Emilie, Hannah, 

Katrine, Mia, Thea og Trine. Nedenfor ses en visuel illustration af de kvindelige informanter, samt 

deres navne og antal bestyrelsesposter: 

 

(Udarbejdet af forfatterne, 2021) 

 

Interviewene er efterfølgende transskriberet for at sikre en så fyldestgørende bearbejdelse af empirien 

som muligt, samt at vi som forskere sikrede os at få så meget af information med som muligt fra 

interviewet (Kvale & Brinkmann 2015, s. 237).  

 

Alle interviews blev afholdt i perioden fra d. 17 februar til d. 28 februar 2021 og havde en varighed 

af mellem 43 minutter til 1 time og 38 minutter, hvilket i alt giver 10 timers empiri.  

 

Idet den nuværende Covid-19 pandemi og faren for smittespredning stod i vejen for afholdelse af 

ansigt-ansigt interview, blev alle interviews afholdt via onlinemediet Microsoft Teams. Dette var 

både vi som forskere samt informanter indforståede med for at sikre alles sikkerhed. Et onlinebaseret 

interview betegnes af Kvale & Brinkmann som “computerstøttede interviews” (Kvale & Brinkmann 

2015, s. 204). Online-interviewene er - modsat de asynkrone e-mailinterview - synkrone. Det vil sige, 

at selve interviewsituationen foregår, som var det et ansigt-ansigt interview.  
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Idet vores onlineinterviews har foregået på Microsoft Teams, har det været muligt både at få lyd og 

billede med, og vi er på den måde kommet så tæt på en fysisk interviewsituation som muligt. 

Derudover viste online-baserede interviews sig også at have den fordel, at tid og sted ikke var af 

afgørende betydning, da flere af vores informanter er bosat på både Fyn og i Jylland (Kvale & 

Brinkmann 2015, s. 204-205).  

 

Interviewguide  

“En interviewguide er et script, som strukturerer interviewforløbet mere eller mindre stramt” (Kvale 

& Brinkmann 2015, s. 185). Som skrevet i ovenstående, er afhandlingens interview af den kvalitative 

art. Et valg som er truffet grundet afhandlingens ønske om at åbne op for informanternes tanker og 

erfaringer på undersøgelsesfænomenet. 

 

For at overskueliggøre interviewet for os selv har vi tilføjet en “overblikskolonne.” Denne kolonne 

er udelukkende inkluderet for at sikre vores eget overblik under interviewsituationen.   

 

Nedenfor finder I selve interviewguiden, denne er vedlagt for at gøre at gennemsigtiggøre 

interviewprocessen for læseren:  

 

Briefing:  

Først og fremmest vil vi gerne sige tusinde tak, fordi du har lyst til at deltage, det sætter vi meget stor 

pris på. Hvis der på noget tidspunkt er noget, du ikke har lyst til at svare på, så siger du bare til. Vi 

skal gøre opmærksom på, at interviewet vil blive optaget.  

 

Formålet med interviewet er at belyse kvinders vej til bestyrelsesposter - på godt og ondt. Gennem 

interviewet vil vi bevæge os i dine oplevelser med dit køn, din erfaring, din nuværende position, 

overvejelser og motivation i forbindelse med medlemskabet i Bestyrelseskvinder og dine fremtidige 

karrieredrømme.  

 

Spørgsmålene er meget åbent formuleret, da vi ønsker at få indsigt i netop dine oplevelser, så du skal 

endelig bare svare det, der falder dig ind. Har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang?  
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Overblik        Interviewspørgsmål  

Indledende  Kan du fortælle om dig selv og din vej til 

hvor du er i dag? 

  Fortæl om din første bestyrelsespost? 

Hvordan fik du den? 

  Hvordan oplever du det, at få tilkæmpet sig 

en bestyrelsespost nu kontra før i tiden? 

  

  Hvad er dine tanker omkring kvinder, 

karriere og bestyrelsesposter? 

  

 Kan du fortælle om din opvækst? 

  Kan du fortælle os om de personer du vælger 

at bruge tid med? 

  

 Udfoldende  Har du oplevet dit køn som en begrænsning? 

Hvis ja, hvornår var første gang og kan du 

fortælle om det? 

  

  Har du oplevet dit køn som en fordel? Hvis 

ja, hvornår var første gang og kan du 

fortælle om det? 

  

  Hvordan oplever du, at kvinder og mænd er 

forskellige? 
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  Hvad er dine tanker omkring henholdsvis 

mænd og kvinders muligheder for at 

balancere arbejdsliv og privatliv? 

  

  Hvordan ser du dig selv som kvinde i 

forhold til den mainstreame forestilling om 

kvindekønnet? 

  

 Kan du beskrive mand/kvinde 

konstellationen i dine nuværende 

bestyrelsesposter? 

  

  Konkretisering Er det en mand eller en kvinde der har ansat 

dig? Hvilken betydning tror det har haft? 

  

  Hvorfor tror du at valget er faldet på netop 

dig? 

  

  Hvorfor tror du at du er blevet valgt fra 

nogle gange? 

  

  Kan du fortælle om de eventuelle 

forventninger der er til dig som kvinde i en 

bestyrelsespost? 

  

  Føler du dig hørt i dine nuværende 

positioner? 
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  Hvordan oplever du dynamikken i en 

bestyrelse, hvis der er en eller flere kvinder? 

  Hvordan oplever ligestilling kønnene 

imellem i bestyrelsesverden? 

 Hvad er dine tanker om netværk som 

bestyrelseskvinder.dk og hvorfor har du 

valgt at blive medlem i et netværk for 

kvinder med bestyrelsesdrømme? 

Afsluttende Kan du fortælle om dine karrieredrømme? 

  Hvilken betydning oplever du at dit køn har 

haft i forbindelse med dine karrieredrømme? 

 Hvad ville dit bedste råd til andre kvinder 

med karrieredrømme om ledelsespositioner 

og bestyrelsesposter, være? 

  Til slut, vil vi gerne høre dig om dine 

oplevelser med kvinder i bestyrelser og dine 

argumenter for hvorfor vi skal have flere af 

dem? 

  

De-brief: Er der noget du føler, du ikke har fået sagt?  

 

Grundet vores tidligere arbejde og uddannelsesmæssige baggrund har vi en baggrundsviden og 

interesse for feltet. Vi har vores primært induktive tilgang for øje, men idet ren induktion er et ideal, 

kan vi ikke se of helt fri fra vores baggrundsviden, og vi kan derfor heller ikke udelukke, at denne 

har haft en vis påvirkning på udarbejdelsen af de stillede spørgsmål, hvilket betyder, at vi har arbejdet 

overvejende induktivt med abduktive elementer i denne proces.  
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Idet vi ønskede at gå semistruktureret til værks, havde vi udformet et begrænset antal spørgsmål, der 

gav plads til, hvad Kvale & Brinkmann (2015) kalder for “bevidst naivitet”, for at sikre, at vi forholdt 

os åbne overfor ændringer, afvigelser og nye temaer.  

 

Som det fremgår af interviewguiden, startede vi hvert interview med en briefing, ligesåvel som det 

sluttede med en de-briefing, hvilket også kaldes  “informeret samtykke” (Kvale & Brinkmann 2015, 

s. 116).  Briefingen havde til formål at definere interviewsituationen for vores informanter samt 

understrege, at informanten til enhver tid kunne sige fra, hvis der var noget, de ikke ønskede at svare 

på, ligesom at den skulle sikre, at alle var indforståede og trygge ved, at interviewet blev optaget. Den 

afsluttende de-briefing havde til formål at give informanten mulighed for eventuelt at kunne tilføje 

noget, hvis de mente, der var noget, de ikke fik sagt og for at afrunde interviewet og takke for 

informanternes tid (Kvale & Brinkmann 2015, s. 183). Ydermere blev informeret samtykke brugt til 

at give information omkring afhandlingens formål og de forestående interviews rolle heri. Den 

ovenstående informationsudveksling er med til at undgå at skade informanterne samt respektere deres 

evner til at tage selvstændige beslutninger (Kvale & Brinkmann 2015, s. 116).  

 

Spørgsmålstyper  

Som det fremgår af interviewguiden, har vi valgt at lade os inspirere af de såkaldte grand tour-

spørgsmål, det vil sige, spørgsmål som lægger op til lange, detaljerede forklaringer fra informanten i 

informantens eget sprog (Poulsen 2016, s. 83). Denne tilgang har vi valgt med afsæt i vores ønske 

om at opnå en dyb indsigt i informanternes tanker, meninger og erfaringer med de barriere, der måtte 

være på deres vej til bestyrelsesposterne. Formålet ved at stille netop grand tour-spørgsmål er, at vi 

som forskere får en slags rundvisning i informantens livshistorie (Poulsen 2016, s. 83). Grandtour-

spørgsmålene er åbent formulerede dog med et fokus for øje og kan for eksempel være: “Kan du 

fortælle om dig selv og din vej til, hvor du er i dag?”. Meningen med dette spørgsmål er at få en så 

detaljerig fortælling om informantens vej til sin nuværende position som muligt. Vi kunne have spurgt 

på en anden måde ved at formulere spørgsmålet anderledes og gøre det mere konkret: “Hvad er din 

uddannelsesmæssige baggrund?” eller “Hvad er din nuværende position?”  

 

Vi har dertil gjort brug af supplerende spørgsmål, som i vores interviews er blevet brugt til at sikre 

forståelsen af en udtalelse. Et eksempel vises i nedenstående uddrag fra interviewet med Ditte: 



 39 

 

 

D: [...] Men omvendt så er vi begge to også kvinder, der sidder deri meget resultatorienterede, 

og der er ingen af os, der sådan har den der helt tydelige sådan, jamen jeg ved ikke, om man 

kan sige ,feminine profil, for jeg ved ikke, hvad det vil sige, for vi er begge enormt feminine 

på det ydre, der er bare ikke, og den anden er faktisk med HR kompetencer, som jo også er 

kvindeligt. Altså, så hvis det endelig skulle være, jeg kommer med marketing, og hun kommer 

med HR, som der begge er discipliner, som der er mange kvinder, der excellerer inden for.  

 

I: Men du mener ikke, det at være resultatorienteret er kvindeligt? Eller hvordan? 

 

D: Det er måske bare mange, der opfatter det som sådan en mandeting (Bilag 8, s. 13). 

 

Ovenstående uddrag viser, hvordan vi som interviewere stillede et opfølgende spørgsmål for at få 

informanten til at uddybe sin holdning til det pågældende emne. Nedenstående eksempel viser 

ligeledes, hvordan vi som interviewere stillede opfølgende spørgsmål ved interessante tematikker: 

 

M: [...] Jeg har ikke brug for at det bliver fuldstændig sådan kvindesk på den måde, nogen 

gange så tvinger jeg mig selv til at diskutere det der med kvoter og finde ud af, burde vi og 

burde vi ikke. 

I: Hvad er du kommet frem til? 

M: Jeg ville HADE at blive valgt på en kvote (Bilag 3, s. 21).  

 

Transskribering  

Alle interviews blev som skrevet i ovenstående optaget på lydfil i overensstemmelse med 

informanterne. Alle transskriberinger er vedhæftet som bilag.  

 

Transskriptionen af interview fra mundtlig til skriftlig form har til formål at strukturere 

interviewsamtalerne i en form, der er egnet til analyse. Ifølge Kvale & Brinkmann så udgør 

transskriptionen i sig selv en første analytisk proces (Kvale & Brinkmann 2015, s. 238). Eftersom 
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vores interview var spredt ud over en strækning på 11 dage, blev transskriptionen af de ni interviews 

udført løbende.  Forinden starten af transskriptionen har vi skulle gøre os selv bevidste om den 

foreliggende “oversættelse” fra sproglig form til skriftlig form, og vi måtte dermed foretage os en 

række valg i forbindelse med transskriberingen af interviewene. Det talte sprog fungerer ikke altid 

lige så godt på skrift, som det gør mundtligt, ligesåvel som en velskrevet akademisk artikel kan virke 

kedelig og tung, når den læses højt (Kvale & Brinkmann 2015, s. 236). Derfor foretog vi en række 

valg for at overskueliggøre transskriberingsprocessen og for at sikre, at vi gjorde brug af samme 

skriveprocedure.  

 

Vi valgte derfor at rette eventuelle grammatiske fejl i sproget, og samtidigt inkorporerede  vi fuld 

tegnsætning og gjorde sproget til en mere formel skriftsproglig stil. Ydermere valgte vi at undlade 

fyldord som “øh” og lange pauser, hvor der ikke var en indholdsmæssig betydning, og ligeledes blev 

det fravalgt at understrege suk og halve sætninger, med mindre disse blev vurderet som værende 

betydningsfulde for helhedsforståelsen af informanternes oplevelser. Det er dog med det i mente, at 

vi ikke kommer for langt væk fra det oprindelige materiale, således at vi risikerer, at informanterne 

føler sig krænkede over at se sig selv gengivet på skrift grundet de valgte modifikationer og 

tilpasninger i transskriberingen (Poulsen 2016, s. 88). Vi har ligeledes været opmærksomme på de 

ulemper, som skriftlig transskribering medfører. Sproglige faktorer såsom tempo, tonefald og ironi 

bliver tabt i transskriptionen, da det er meget svært at gengive på skrift (Kvale & Brinkmann 2015, s. 

236). 

 

I de situationer, hvor informanterne refererer til specifikke personer ved navns nævnelse, har vi 

således valgt at gengive dette ved at skrive “han” eller “hun” eller ved blot at nævne deres funktion 

og eller jobtitel. I de situationer, hvor informanterne nævner deres egen arbejdsplads, vil denne 

gengives som “organisationen” eller “tidligere arbejdsplads.”   

 

I nedenstående vises de tegn, vi har valgt at inddrage i vores transskription:  

 

[] angiver, at et ord er sat ind. Eksempel: Oprigtig sætning: “Det var en hård omgang.” 

Modificeret sætning: “Det [Organisationsændringen] var en hård omgang.”  

 

(...) angiver en lille pause eller hul, i eller mellem ytringer.  
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Latter angives som: “haha.”  

 

Capslock er anvendt når informanten lægger tryk på et bestemt ord, for eksempel: “PINLIGT” 

 

Kodning  

Vi har i denne afhandling valgt at kode vores empiri for at danne et overblik over tekstmaterialet. 

Kvale og Brinkmann forklarer blandt andet om kodning således: ”Kodning indebærer, at der knyttes 

et eller flere nøgleord til et tekstafsnit med henblik på senere at kunne identificere en udtalelse” 

(Kvale & Brinkmann 2015, s. 262). Kvale og Brinkmann argumentere også for, at kodning spiller en 

vigtig rolle i forbindelse med grounded theory, som er en mere åben form for kodning. I denne 

forbindelse henviser kodning til - ifølge Glaser og Strauss, der grundlagde Grounded Theory - til 

”analyse, undersøgelse, sammenligning, begrebsliggørelse og kategorisering af data” (Kvale & 

Brinkmann 2015, s. 262) i det kvalitative univers. I denne tilgang er kodning ikke nødvendigvis 

kvantificerbar, da dette ikke er målet. I stedet indgår de i; ”en kvantitativ analyse af relationer til 

andre koder og til kontekst og handlingskonsekvenser” (Kvale & Brinkmann 2015, s. 262). 

 

Vi har i forbindelse med grounded theory foretaget det, man kalder en datastyret kodning, idet vi har 

ladet vores indsamlede data styre, hvilke kodninger vi har lavet. Dette betyder i praksis, at vi begyndte 

uden koder, for så løbende i forbindelse med gennemlæsning af empirien at inkorporere koder baseret 

på materialet og de temaer, der sprang frem i denne. Kvale og Brinkmann skriver således om 

datastyret kodning: 

 

  

”… datastyret kodning indebærer, at forskeren begynder uden koder og udvikler dem 

gennem aflæsninger af materialet. (f.eks. i grounded theory). I princippet kan hvad som helst kodes 

– Gibbs giver følgende eksempler: specifikke handlinger, begivenheder, aktiviteter, strategier, 

tilstande, betydninger, normer, symboler, deltagelsesniveauer, relationer, betingelser eller rammer, 

konsekvenser, miljøer og refleksive kodninger, der registrerer forskerens rolle i processen” (Kvale 

& Brinkmann 2015, s. 263).  
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Vi er også opmærksomme på, at kritikere af kodning argumenterer for, at det ”undergraver en 

ansvarsetik, fordi ‘forskere koder; andre bliver kodet’” (Kvale & Brinkmann 2015, s. 263). Vi mener 

dog, at vores anvendelse Grounded Theory lader informanternes udsagn styre kodningen, og på den 

måde undgår vi at undergrave en ansvarsetik. Derudover gør kodningsprocessen os i stand at se 

forskelle og ligheder, og den giver os på den måde muligheden for at blive endnu klogere på de 

processer og begrænsninger, der gør sig gældende i forbindelse med vores informanters oplevelser af 

det at være kvinde og gøre bestyrelseskarriere.  

 

Kvale og Brinkmann fremlægger formålet med Grounded theory således; ”Grounded theory har ikke 

til formål at teste en eksisterende teori, men at udvikle en teori ud fra empirisk materiale. Det er en 

induktiv, komparativ, iterativ og interaktiv metode, der ikke helt lader sig standardisere” (Kvale & 

Brinkmann 2015, s. 262). Denne tilgang til kodning er netop den fremgangsmåde, denne afhandling 

har benyttet sig af, idet vi - både gennem vores videnskabsteoretiske ståsted og vores metodiske valg 

om at gå kvalitativt og induktivt til værks - vil argumentere for, at dette skaber den type viden, vi 

ønsker.  

  

Selve grounded theory-koderne og målet med disse præsenteres af forskeren Charmaz i 2005 som 

værende: ”Umiddelbare og korte og definerer den handling eller oplevelse, der beskrives af 

interviewpersonen. Målet er at udvikle kategorier, der giver en fuldstændig beskrivelse af de 

oplevelser og handlinger, som undersøges” (Kvale & Brinkmann 2015, s. 262). Gennem disse 

kategorier vil det være muligt at finde ligheder og forskelle, og disse fører herefter til en ny og mere 

fokuseret kodning. Dette fortsætter, indtil man når et mætningspunkt, hvor yderligere 

kategoriseringer ikke længere giver nye indsigter (Kvale & Brinkmann 2015, s. 262).  

 

Skematisk opdeling:  

For at forklare tilblivelsen af nedenstående opdeling gjorde vi, som skrevet i ovenstående, brug af 

den hermeneutiske cirkel som værktøj og inspiration til udarbejdelsen af opdelingen. Gennem en 

konstant vekselvirkning mellem refleksion og forståelse kom vi frem til følgende kodninger: Barriere 

på individniveau, på organisatorisk niveau og på samfundsmæssigt niveau. Dertil sprang et 

løsningsperspektiv i øjnene, som fjerde og sidste gennemgående tema.  
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Kodningen efter disse fire temaer er skematisk opdelt nedenfor: 

 

Tabel 1:  

Barriere på individniveau Beskrivelse  

Opvækst Når informanten forklarer noget, der har med 

deres opvækst at gøre.  

Erfaring  Når informanten nævner hendes uddannelse 

og erhvervserfaring og betydningen af denne 

for hvor hun er i dag.  

Subjektive holdninger og egne oplevelser  Når informanten fortæller om en oplevelse 

hun selv har været ude for eller en subjektiv 

holdning til et givent emne.  

Drømme og mål Når informanten beskriver fremtidige 

drømme og mål.  

Forståelse af sig selv som kvinde Når informantens forståelse af sig selv som 

kvinde kommer til udtryk.  

 

 

Tabel 2:  

Barriere på organisatorisk niveau Beskrivelse 

Netværk Når informanten nævner netværk og 

vigtigheden af disse i forbindelse med 

karriere. 

Rollemodeller Når informanten fortæller om betydningen 

af rollemodeller.  



 44 

Work-life-balance  Når informanten åbner op omkring work-

life-balance tiltag eller manglen på samme.  

 

 

Tabel 3:  

Barriere på samfundsmæssig niveau Beskrivelse 

Generalisering af mænd og kvinder: Når informanten udtaler sig om 

generaliserende om køn fx. “mænd er sådan, 

kvinder er sådan” samt generelle 

forventninger til kønnene  

Samfundsmæssige strukturer og 

forventninger 

Når informanten udtaler sig om nogle 

samfundsmæssige strukturer der præger 

deres livsverden, fx barsel, barn syg, 

Forståelse af andre kvinder Når informantens forståelse af andre kvinder 

kommer til udtryk.  

 

 

Tabel 4:  

Hvordan: Flere kvinder i bestyrelser Beskrivelse 

Argumenter Indfanger de argumenter informanten bruger 

i forbindelse med deres forklaringer af, 

hvorfor vi skal have flere kvinder i 

bestyrelser.  

Løsningsforslag Når informanten kommer med 

løsningsforslag til hvordan vi får flere 

kvinder i bestyrelser. fx kvoter.  
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Analysestrategi 

Analysens opbygning:  

Afhandlingens temaer er udsprunget af den indsamlede empiri, og disse danner strukturen for 

analysen. Denne opdeling er i den forbindelse med til at hjælpe os med at svare på 

problemformuleringen. De temaer, der refereres til, er barriere på individniveau, 

organisatoriskniveau, samfundsniveau samt mulige løsninger. I temaet; individniveau refereres der 

til informanternes egne oplevelser, valg og selvbillede og nedenstående citat viser et eksempel på 

netop dette: 

 

“Jeg tror faktisk, at jeg har været ret mande-agtig i forhold til, hvis man skal se på den del af 

det, der er, der er massere handlekraftige kvinder, det er slet ikke det, men jeg har været sådan meget 

- måske lidt dominerende, handlekraftig og sådan noget” (Bilag 5, s. 8).  

 

Temaet omhandlende det organisatoriske niveau er udsprunget af informanternes evne til at sætte sig 

i relation til andre. Her ses et eksempel på en af udtalelserne, der bidrager til temaet ‘organisatoriske 

udfordringer’: “Der hvor det kan være en udfordring, det er hvis man ikke er enige i det her mande-

netværk”  (Bilag 8, s. 4).  

 

Det næste tema, der udsprang af den indsamlede empiri, var samfundsniveau, og på dette niveau 

åbner kvinderne op omkring deres tanker i forbindelse med generaliseringer såsom;  “mænd er sådan 

og kvinder er sådan”. Nedenstående citat er et eksempel på en af de udtalelser, der har inspireret til 

tematiseringen ‘samfundsniveau:’ “Men der er heller ingen tvivl om, at kulturelt, så må du være mere 

skarp og have mere kant når du er mand, end når du er kvinde” (Bilag 9, s. 13) 

 

Det sidste tema, der udsprang af den indsamlede empiri, var et løsningsperspektiv. Mange af 

kvinderne havde flere bud på, hvordan vi får flere kvinder i bestyrelser, og denne interesse har derfor 

inspireret til dette tema. Nedenfor ses et eksempel på dette tema;  

 

“[...] Derfor så tror jeg, at kvoter er en af vejene. For eksempel det der med at alle 

ansøgninger skal være kønsneutrale, det, synes jeg, er, det vil være en start - et langt skridt i hvert 

fald. For det der med at sætte kvinder ind i ansættelsesudvalgene, jo jo fint nok, fint nok. Men det de 

har jo også en bias. Kvinder er nogle gange sig selv værst, ikke” (Bilag 6, s. 6). 
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Rækkefølgen, de forskellige temaer bliver præsenteret i analysen, udspringer af et ønske om at starte 

med det enkelte menneske for derefter at se kvinden i relation til andre og efterfølgende se på, hvilke 

barriere der opleves at være på et endnu større niveau - samfundsmæssig sammenhæng. Sidst sluttes 

der af med løsningsperspektivet, idet dette tema kan være med til at åbne op for et fremtidsperspektiv. 

Dette perspektiv har dermed også påvirket vores abduktive tilgang til problemformuleringen, idet vi 

fik indsigt i, at løsningsperspektivet fyldte meget hos de adspurgte kvinder, og det har derfor påvirket 

opgavens genstandsfelt.  

 

Dette giver disse analysedele og følgende rækkefølge;  

 

1. Hvilke barrierer oplever kvinderne på individniveau? 

2. Hvilke barrierer oplever kvinderne på organisatorisk niveau? 

3. Hvilke barrierer oplever kvinderne på samfundsmæssigt niveau? 

4. Hvordan oplever kvinderne at får vi flere kvinder i bestyrelser? 

 

Teori:  

Nedenstående afsnit har til formål at præsentere afhandlingens samlede teoretiske apparat samt 

klarlægge, hvordan dette anvendes i analysen. Det teoretiske afsnit er udarbejdet med en abduktiv 

tilgang, idet vi så vidt muligt har ladet den indsamlede empiri styre, hvilke temaer der skulle åbnes 

op for ved hjælp af teori. Dog er vi også opmærksomme på den vekselvirkning, teori og empiri har i 

anvendelsen af den præsenterede teori i analysen. Den abduktive tilgang kommer også til udtryk, i 

og med at det færdige teoretiske apparat er tilpasset den færdigudarbejdede analyse. Dette afsnit 

indeholder en præsentation af de teoretiske begreber, der anvendes i analysen, og skal derfor ikke ses 

som et regulært teorikapitel, der indeholder en fyldestgørende diskussion af teoriernes relevans og 

gyldighed. Denne diskussion vil i stedet være at finde i vores selvrefleksive diskussion i slutningen 

af afhandlingen.   

 

Først præsenteres fire ud af fem af Betina Rennisons (2012) årsagsforklaringer, som hun betegner 

som “kønnets koder.” Med disse koder tegner Rennison et bredt billede af de problematikker og 

diskurser, der følger kvindekønnet, i forbindelse med det at gør karriere. Rennisons teori præsenteres 
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som første teori for at give læseren et overordnet billede af de samfundsparadigmer, der, ifølge 

Rennison, hersker for kvinder i ledelse.  

Dernæst præsenteres en række relevante begreber af Sara Louise Muhr, der alle er fra hendes bog af 

nyere tid, Ledelse af køn fra 2019. Dette er gjort med henblik på at blive i stand til at åbne op for 

nogle specifikke problematikker, som Rennisons koder ikke berører. Vi inddrager derefter relevante 

begreber af Bolette Christensen og Lilian Mogensens, som er præsenteret i deres bog “De kan godt, 

de vil gerne” fra 2020. Christensen og Mogensen er inddraget, idet de gør os i stand til at åbne op for 

og forstå bestemte dele af informanternes oplevelser - specifikt i en bestyrelseskontekst. Christensen 

og Mogensen adskiller sig derved fra Muhr og Rennison, idet de specifikt beskæftiger sig med 

bestyrelsesarbejde og ikke ledelse generelt. Efterfølgende præsenterer vi begreber fra Cordelia Fines 

bog “Testosterone Rex” fra 2017. Cordelia Fine er inddraget, idet hun supplerer Rennisons biologiske 

kode med et nyere og kritisk perspektiv på dette paradigme. Fine adskiller sig derfor fra Rennison, 

idet hun tilkendegiver, hvilket paradigme hun abonnerer på, og hun anvendes derfor som 

argumentationen for en forkastelse af den biologiske kode og Testosterone Rex tankegangen. 

Rennison åbner derimod op for flere mulige paradigmer, men tilkendegiver ikke hvilket hun 

abonnerer på. Vi har derudover valgt at inddrage den ældre teori af Albert Bandura fra 1977. Dette 

er gjort med henblik på at belyse et af de gennemgående temaer, der sprang frem i empirien - nemlig 

rollemodeller og disses betydning i forbindelse med informanternes oplevelser. Banduras teori er den 

eneste teori, der er ældre af dato, og dermed den eneste der undviger fra vores ønske om litteratur fra 

2012 og op efter, men den er inddraget, idet den efter vores opfattelse bidrager med den mest 

fyldestgørende forståelse for vores informanters oplevelser vedrørende rollemodeller og social 

læring.   

 

Disse udvalgte teorier bidrager i samspil med hinanden til spændende perspektiver på den indsamlede 

empiri. Netop denne kombination af teoretiske begreber med forskellig oprindelse er derfor inddraget, 

idet vi oplever, at de samlet set bidrager til den bedst mulige forståelse af informanternes oplevelser.  

 

Betina Wolfgang Rennison (2012) 

Betina Wolfgang Rennison har i sin bog “Knæk kønnets koder” optegnet fem typiske 

årsagsforklaringer - koder - på hvorfor kvinder ikke er at finde i topledelse. Den biologiske kode, 

talentkoden, nyttekoden, eksklusionskoden og frihedskoden (Rennison 2012). Da vores teoretiske 
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rammesæt er udarbejdet induktivt, vil der i følgende afsnit kun blive redegjort for 3 af de 5 

eksisterende koder. Dette forklarer vi med, at nyttekoden og talentkoden ikke udsprang af kvindernes 

oplevelser.  

 

Rennison udfolder de fem diskursive koder med et teoretisk og empirisk grundlag, således at der 

gives et overblik over feltets kønsopfattelser, ligestillingsvisioner, problembetragtninger og 

løsningsstrategier (Rennison 2012, s. 376). Der vil gives en overordnet redegørelse af de 

hovedpunkter, som de relevante koder indeholder for at kunne åbne op for brugen af disse i et 

analytisk perspektiv. Vi som forskere er indforståede med, at der findes flere nuancer og argumenter 

i Rennisons teori, men vi har grundet vores induktive tilgang udvalgt dem, der bidrager på bedst 

mulig vis til den forestående analyse.  

 

Den biologiske kode  

 

“Kvinder og mænd er fra naturens hånd forskellige - og den forskel gør en forskel for den 

person, de er, og den position, de får på arbejdspladserne. Biologiens kode er enkel: Der går en 

direkte linje fra biologi til psykologisk/social/kulturel identitet og samfundsmæssig position. Groft 

sagt: Biologien bestemmer, at mænd bestemmer.” (Rennison 2012, s. 33) 

 

Rennison beskriver, hvordan der findes en traditionel kønsopfattelse om, at vi har to modsatrettede 

køn henholdsvist et feminint og et maskulint. En kvinde eller en mand, der træder i karakter ved netop 

at være hinandens modsætninger: Manden er udadreagerende og opfarende, hvorimod kvinden er den 

livgivende og hengivende (Rennison 2012, s. 34). På baggrund af denne traditionelle forestilling har 

Rennison opstillet sin egen tolkning af de kønsforskelle:  

 

Mand Kvinde 

Rationelle Emotionelle 

Logiske Intuitive 

Lineære Cirkulære 
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Analytiske Holistiske 

Singe-taskende Multi-taskende 

Pragmatiske Empatiske 

Funktionalistiske Æstetiske 

Konkurrencemindede Samarbejdsorienterede 

Egennyttige Tjenstvillige 

Resultatorienterede Processuelle 

Hurtige Omhyggelige 

Eksperimentelle, improviserende Principfaste, kontrollerende 

Præstationscentrerede Anerkendelsesfokuserede 

Modige Tryghedssøgende 

Bramfrie Beskedne 

Magtbegærlige (hvem gør) Sagsfikserede (hvad gøres) 

(Rennison 2012, s. 35) 

 

Rennison fremlægger ydermere, hvordan det i den biologiske kode antages, at kvinder og mænd 

agerer forskelligt, idet kønnenes hjerner er udformet forskelligt (Rennison 2012, s. 41).  

Ifølge den biologiske kode er kvinder fra naturens side ikke lige så egnede som mænd. Mandens 

biologi gør ham til en overlegen leder, hvorimod kvinder biologisk set er skabt til omsorg - og har fra 

naturens side faktisk ikke lyst til at lede. I denne kode handler det derfor ikke om kultur, men om 

hormoner, livmoder og hjerneforskelle (Rennison 2012).  Dette paradigme vil blive udfordret af 

forskeren Cordelia Fine længere nede i den teoretiske præsentation. 
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Eksklusionskoden  

“Ekslusionsdiskursen centrerer opmærksomheden på den grundlæggende, dybtliggende - formelle 

som uformelle, synlige som usynlige - strukturelle magtfordeling i samfundet og i organisationerne, 

der groft sagt tildeler mænd magten og kvinder afmagten. Mænd inkluderes, kvinder ekskluderes” 

(Rennison 2012, s. 228). Ifølge Rennison betragter eksklusionskoden kvinder som værende 

undertrykte eller nedvurderede og beskriver, hvordan den ikke bare er ulige i forhold til, hvordan 

mænd er forskellige fra dem, som både talent- og nyttekoden hævder, men hvordan kvinder 

systematisk bliver undertrykt og kontrolleret af mænd (Rennison 2012, s. 229).  

 

Koden peger endvidere på, at differentierede magt og mulighedsstrukturer på arbejdspladserne og i 

samfundet systematisk privilegerer mænd frem for kvinder og giver kvinderne begrænsede 

avancemuligheder. Det er dermed sagt ikke kvinderne, der vælger bestyrelsesposterne fra - kvinderne 

vælges fra (Rennison 2012, s. 238). Koden opfatter dermed ikke problemet som et resultat af biologi, 

psykologi og socialisering, men mere som en effekt af de omstændigheder kvinderne er underlagt 

(Rennison 2012, s. 283).  

 

Frihedskoden 

“Overbevisningen i denne diskurs er, at problemet og løsningen for det beskedne antal kvinder i 

ledelse ligger hos kvinderne selv. Kvinder vil gerne være ledere, men de hænger fast i hæmmende 

selvopfattelser og adfærdsmønstre, der bremser deres karriereudvikling” (Rennison 2012, s. 326). 

 

Frihedskoden betragter kvinder som værende selvforskyldt i de forestillinger, de ligger under, idet de 

af egen vilje undergår sig netop disse forestillinger. Ifølge frihedskoden udelukker kvinderne sig selv 

ved at acceptere netop de forestillinger omhandlende, hvad de kan, skal og bør gøre (Rennison 2012, 

s. 321). Det er, ifølge Rennisons udlægning af  frihedsdiskursen, kvindernes eget ansvar at ændre 

forholdene, de er i (Rennison 2012, s. 323).  

 

Til at supplere Rennisons fremlagte koder præsenteres nu de valgte begreber af Sara Louise Muhr for 

at gøre os i stand til at dykke dybere ned i specifikke problemstillinger frem for “blot” at beskæftige 

sig med forskellige problembetragtninger. 
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Sara Louise Muhr (2019)  

I sin bog “Ledelse af køn” fra 2019 præsenterer professor Sara Louise Muhr en lang række af de 

problemstillinger, der eksisterer i forbindelse med køn og ledelse i Danmark. Bogens empiriske 

grundlag udspringer af interviews og erfaringer, der er er indsamlet over en periode på over 15 år og 

indeholder derfor en lang række temaer og emner, der alle er interessante i forbindelse med at forstå 

uligheden og den stærke underrepræsentation af kvindekønnet i ledelsessammenhæng. Vi er bevidste 

omkring, at vores “skæring” i disse betyder, at vi ikke får alle nuancer og vinkler med, dog er dette 

et bevidst valg grundet vores induktive tilgang til forskningen. De begreber, der er inddraget, hjælper 

os allesammen med at få en dybere forståelse for vores informanters oplevelser.  

 

Bias og privilegier 

 

“Alle mennesker oplever og fortolker verden igennem bias og privilegier, som vi tager til os 

gennem livet. Bias er det filter, vi ser verden igennem, og privilegier er de fordele, bestemte personer 

har, i kraft af hvilken gruppe de tilhører, snarere end hvem de er som person eller hvilke kompetencer 

de har” (Muhr 2019, s. 107).  

 

Som beskrevet i ovenstående citat, ser, oplever og fortolker alle mennesker ifølge Muhr verden på 

hver deres måde, gennem bias. Hun argumenterer for, at mennesket fødes ind i eller tildeles et 

privilegie, og forklarer, hvordan det er et privilegie at være mand i en ledelseskontekst, idet den 

almene opfattelse i forhold til, hvad det vil sige at være mand og leder, stemmer overens (Muhr 2019, 

s. 107). Muhr argumenterer endvidere for, at bias og privilegier hænger sammen, idet man ikke ville 

få tildelt privilegier, hvis ikke andre mennesker var forudindtagede i deres vurderinger af omverden 

og af identitet. Kønsbias opstår, når den stereotype - almene - opfattelse af mænd og kvinder påvirker, 

hvordan de vurderes - personligt samt professionelt. Kvinder nedvurderes, på baggrund af det 

privilegie mænd har, idet vi oftest vurderer mænd til at være mere kompetente til lederrollen end 

kvinder. Denne vurdering foregår dog ofte ubevidst, hvilket uddybes yderligere i nærliggende afsnit.  

 

Eksplicit bias er ifølge Muhr de holdninger om andre mennesker, som vi godt er klar over vi har, og 

som vi mener er sande. Eksplicit bias kommer til udtryk i diskussioner og i dialoger med andre og 

kan for eksempel være politiske holdninger eller bestemte holdninger til emner og grupper af 

mennesker (Muhr 2019, s. 108). Muhr argumenterer yderligere for, at eksplicit bias er de holdninger, 
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som, vi mener, er valide, og som, vi mener, kan bakkes op af beviser, men som vi ikke nødvendigvis 

kan argumenterer yderligere for: “kvinder vil have børn, mænd er jægere og krigere, kvinder er sarte 

sjæle, sådan er det jo bare..” (Muhr 2019, s. 121). Idet mennesket mener, at sådanne holdninger er 

fakta, har de derfor også større tendens til at diskriminere på baggrund af dette - og samtidigt mene, 

at det er berettiget. Et eksempel er, at hvis en mandlig leder har den holdning, at mænd generelt er 

mere ambitiøse og kompetente, end kvinder er, så vil han have større tendens til eksplicit at 

diskriminere kvinder og endda sige det højt og stå ved det (Muhr 2019, s. 121).  

 

Implicit bias kommer modsat eksplicit bias til udtryk i de holdninger, vi ikke er opmærksomme på, 

vi har (Muhr 2019, s. 122). De udløses automatisk, helt uden vi selv er klar over det. Implicit bias gør 

således, at vi automatisk og øjeblikkeligt former en mening om et andet menneske - i en positiv eller 

negativ retning. Implicit bias er meget sværere at identificere end eksplicit bias, idet det ikke 

nødvendigvis kommer til udtryk i holdninger og meninger, men snarere i øjeblikkelige og spontane 

tanker (Muhr 2019, s. 122). Fordi implicit bias er ubevidst, foregår den forskelsbehandling, det 

eventuelt kan medføre, derfor ikke intentionelt. En mand kan derfor godt have lav eksplicit bias, men 

høj implicit bias imod kvinder - både generelt og i forbindelse med bestyrelsesposter. Eksempelvis 

kan dette komme til udtryk i en rekrutteringsproces, hvor man ubevidst tager implicit bias med i 

processen og dermed stiller spørgsmål og træffer beslutninger, på baggrund af netop ubevidst bias 

(Muhr 2019, s. 124). Hvis man ikke selv tror, at man er biased i sine holdninger og beslutninger, kan 

man derfor ifølge Muhr have svært ved at se, at de valg, man træffer, er stærkt præget af 

forudindtagede former for bias. 

 

Privilegier og privilegieblindhed  

Muhr beskriver, hvordan privilegie historisk set er blevet brugt positivt om en persons rettigheder, 

fortjenester og fordele, men senere hen er blevet brugt: “...til at forstå ulighed strukturelt, det vil sige 

som en betegnelse for, at der i samfundet systematisk gives visse fordele til specifikke grupper af 

mennesker, hvorved nogle menneskers privilegier er forbundet med nogle menneskers ulemper” 

(Muhr 2019, s. 131).  

 

Muhr uddyber, hvordan det at have et privilegie er uafhængigt af, om man indgår i en diskriminerende 

praksis, eller om man tager afstand fra den. En mands privilegie i en bestyrelseskontekst påvirkes 

således ikke af, hvilke holdninger han har, da han stadig vil være en mand, til trods for hans positive 
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holdninger til ligestilling (Muhr 2019, s. 132). Muhr fremsætter dertil en populær definition på 

privilegie og privilegieblindhed: “hvis du ikke behøver tænke over det, så er det et privilegie” (Muhr 

2019, s. 132). Et eksempel på netop dette er, at de fleste mænd siger, at køn ikke spiller en rolle for 

at få en bestyrelseskarriere, hvorimod kvinder siger, at det betyder alt. Dette kan være grundet i, at 

kvinder bliver lagt mærke til i forhold til deres køn, hvor mænd derimod passer ind (Muhr 2019, s. 

132). Ifølge Muhr kan et privilegie derfor oversættes med at ‘passe ind,’ eller være usynlig (Muhr 

2019, s. 132). 

 

Glasloftet 

Glasloftet er ifølge Muhr en metafor for den barriere, som mange kvinder møder, når de har valgt en 

bestyrelses- og eller ledelseskarriere og når et vist niveau, hvor de samfundsmæssige forestillinger 

om deres køn ikke længere stemmer overens med forestillingen om de nødvendige kompetencer - den 

valgte karriere (Muhr 2019, s. 133). Glasloftsmetaforen italesætter den usynlige grænse, der er at 

finde mellem mellemlederniveau og toplederniveau. Selve metaforen peger på de kønnede 

magtstrukturer og biasformer, der stopper kvinderne før det højeste niveau (Muhr 2019, s. 133).  

 

Meritokrati  

Et meritokrati er betegnelsen for, når et samfund udelukkende bedømmer på meritter uafhængigt af 

køn, etnicitet, alder, højde med videre. Muhr beskriver, hvordan meritokrati i Danmark er en illusion, 

og at først skridt er at anerkende, at vi ikke er lige, og at vi ikke lever i et meritokrati (Muhr 2019, s. 

23). Muhr præsenterer problematikken omkring manglende meritokrati således; 

 

“[...] Men problemet er bare, at vi i dag ikke bedømmer udelukkende på kompetencer, men 

foretrækker mænd frem for kvinder i vurderingen af lederegenskaber. Det vil sige: Vi går allerede på 

kompromis, fordi vi i troen på meritokratiet lader vores bias styre, den måde vi vurderer kandidater 

på” (Muhr 2019, s. 198).  

 

Kønslinedanseren 

Muhr argumenterer for, at kvindelige ledere - modsat mænd - må balancere i et meget snævert 

råderum - et råderum som Muhr har valgt at kalde kønslinedanseren:  
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“Kønslinedanseren er metafor for den måde, mange kvindelige ledere oplever det at gå på en 

meget tynd line mellem femininitet og maskulinitet: Er man for feminin, bliver man ikke taget seriøst 

som lederpotentiale; er man for maskulin, bliver man opfattet som en unaturligt bossy mini-mand” 

(Muhr 2019, s. 139).  

 

I denne sammenhæng fremhæver Muhr to kvindeinitiativer, og det ene “fix the women,”  begår sig 

på at få kvinderne fixet, således at de ville passe ind i den maskuline organisationsstruktur, hvor de 

mandlige værdier og normer hersker. Med andre ord så skulle løsningen på underrepræsentationen af 

kvinder løses, hvis kvinderne altså bare blev mere maskuline (Muhr 2019, s. 140). Muhr fremhæver 

et andet initiativ, der modsat “fix the women”-initiativet har til formål at fejre det feminine. “Value 

the feminine”-initiativet  argumenterer dermed for, at det ikke er kvinderne, der skal fixes, alt imens 

organisationerne skal lære at sætte pris på og give plads til kvinderne. Muhr vurderer derfor for, at 

kvinderne tit ender midt i mellem de to perspektiver og derfor som en lus mellem to negle. Er 

kvinderne for maskuline, bliver de ikke anset som værende kvindelige, og hvis de er for feminine og 

dermed kvindelige, bliver de ikke anset som lederpotentiale. Kvinderne har derfor ifølge Muhr en 

meget smal line at begå sig op på, og mange kvinder oplever netop denne linedans på daglig basis 

(Muhr 2019, s. 150).  

 

Work-life-balance  

“Et af de mest anbefalede initiativer for at få flere kvinder til at gå ledelsesvejen er at sørge 

for bedre “work-life-balance” for kvinderne [...] Det er derfor nærliggende, at mange organisationer 

forsøger sig med sådanne initiativer for at støtte deres kvindelige talenter og fastholde dem i et 

karrierespor” (Muhr 2019, s. 194).  

 

Ifølge Muhr så findes work-life-balance initiativer i mange forskellige former. Mange har dog det til 

fælles at ville give medarbejderne nogle muligheder for at arbejde mindre, mere effektivt eller på 

fleksible tidspunkter. På den måde kan medarbejderne gå fra kontoret tidligt, hente deres børn og så 

arbejde videre, når de sover (Muhr 2019, s. 195).  

 

Muhr argumenterer for, at alle ovenstående eksempler på work-life-balance oftest bliver framet som 

noget, kun kvinder har brug for: mere specifikt, noget kvinder med børn har brug for (Muhr 2019, s. 

195). Muhr beskriver i denne sammenhæng tre generelle problematikker vedrørende, at det 
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udelukkende er kvinder, der får disse tilbud: 1) Mænd får ikke tilbudt samme muligheder. Når work-

life-balance initiativer bliver omtalt i forbindelse med initiativer til at få flere kvinder i ledelse, så 

begrænses mændenes adgang til selvsamme. Muhr argumenterer for dette som værende problematisk, 

idet kvinderne bliver skubbet ufrivilligt ud på et ‘mommy track’, og at mændene, der ønsker at bruge 

tid med deres børn, slet ikke får muligheden (Muhr 2019, s. 196). 2) Work-life-balance initiativerne 

ender ofte med at reproducere stereotypen om at kvinden er omsorgspersonen, der har behov for hjælp 

til at balancere familie og karriere. Dette gør det ikke kun sværere for mænd at bede om barsel og 

nedsat tid, men forstærker også idéen om at kvinder vil life-delen mere end work-delen og det 

omvendte for mænd (Muhr 2019, s. 196). 3) Life-delen i work-life-balance reduceres til at have børn, 

hvilket vil sige at medarbejdere (fra begge køn) uden børn, ikke på samme måde kan få adgang til et 

balanceret liv (Muhr 2019, s. 196).  

 

Barsel 

Ifølge Muhr så vil fokusset på kvinder med børn reproducerer de kønnede stereotyper, der holder 

kvinder ude af bestyrelses- og ledelseskarriere, understøtte forestillingen om, at kvinder ikke kan eller 

vil (Muhr 2019, s. 196).  

 

Ifølge Danmarks Statistik tager mænd i gennemsnit 30,8 dages barsel, hvorimod kvinder i gennemsnit 

tager 297,6 dages barsel - hvilket leder mange forskere til at konkludere, at forventningen om, at 

kvinder er væk fra arbejdsmarkedet, skaber et stort løngab (Muhr 2019, s. 41). Ifølge Muhr er det 

store argument for ligeløn derfor: lige barsel. Ifølge de førnævnte stærke kønsstereotyper så forventes 

det, at kvinder vil børn, og mænd vil karriere, hvilket gør det svært at gå imod traditionen om, at 

kvinderne tager den største andel af barslen. Muhr argumenterer derfor for, at øremærket barsel ikke 

kun er økonomisk gavnligt for kvinderne, men at det samtidigt vil skabe et nyt billede af at unge 

mennesker skal på barsel - og ikke kun kvinder (Muhr 2019, s. 43). Øremærket barsel til mænd vil 

kunne afhjælpe nogle af de fejlagtige vurderinger, der medfører at man vælger en mand frem for en 

kvinde til leder og - bestyrelsesposter (Muhr 2019, s. 43).  

 

Til at supplere Rennison og Muhr præsenteres nu valgte begreber af Bolette Christensen og Lilian 

Mogensen. Christensen og Mogensen er inddraget i vores teoretiske rammesæt, idet de bidrager med 

et unikt syn for barrierer for kvinder i bestyrelseskontekst. 
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Christensen & Mogensen (2020) 

Bolette Christensen og Lilian Mogensen har skrevet bogen ”De kan godt, de vil gerne – kvinder i 

bestyrelser” og præsenterer blandt andet en lang række af deres forklaringer af, hvorfor der ikke er 

flere kvinder i bestyrelser samt argumenter for, hvorfor der bør være det. Derudover belyser de, hvad 

diversitet kan bidrage med i bestyrelseslokalet, og de præsenterer ydermere, hvad et differentieret 

blik i forhold til begrebet ”kvoter” kan indeholde. Vi er opmærksomme på, at vi qua vores 

overvejende induktive tilgang ikke inkluderer alle nuancer og argumenter, som præsenteres i bogen. 

Dette er dog et bevidst valg, idet alle de inddragede begreber spiller en essentiel rolle i tolkningen af 

vores empiri, og at alle begreberne derudover også tilføjer elementer til det samlede teoretiske 

apparat, som de andre inddragede teorier er blinde for.    

 

Diversitet 

Christensen og Mogensen belyser, at en større diversitet i bestyrelserne og topledelserne giver mere 

innovative løsninger og et mere flervinklet syn på det aktuelle problem (Christensen & Mogensen 

2020, s. 81). De argumenterer dermed for, at flere kvinder i bestyrelserne vil bidrage til de bedst 

mulige beslutninger for organisationerne (Christensen & Mogensen 2020, s. 89). Som det blev nævnt 

tidligere i afhandlingens indledning, så fremlægger Christensen og Mogensen, hvordan det er 

samfundsmæssigt- og organisatorisk uforsvarligt ikke at inddrage kvinderne i disse ledelseslag. Det 

vil det, da vi fratager både organisationer og samfundet som helhed muligheden for at lade 

talentmassen komme til sin ret og gennem dette bidrage til de bedst mulige løsninger (Christensen & 

Mogensen 2020, s. 29).  

 

Rip-Rap-Rup-effekten  

En af forklaringerne på, hvorfor der ikke er flere kvinder i bestyrelsesposter, er ifølge Christensen og 

Mogensen at finde i rekrutteringsprocessen. Her præsenterer de et specifikt handlemønster, som ofte 

gør sig gældende i uprofessionaliserede rekrutteringsprocesser, men som bestemt også kommer til 

udtryk i de mere professionaliserede. Der er her tale om Rip-Rap-Rup-effekten (Christensen & 

Mogensen 2020, s. 194). Christesen og Mogensen forklarer, at det formentlig er de færreste ledere, 

der er opmærksomme på dette handlemønster, men at de ikke desto mindre ofte falder ind i det 

alligevel:  
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”De fleste ledere vil formentlig afvise, at de er mest tilbøjelige til at ansætte mennesker, 

der ligner dem selv, men Rip-Rap-Rup-effekten har det alligevel med at snige sig ind af bagdøren. Vi 

er trygge ved det kendte. Vi føler os trygge når vi kender den andens uddannelsesmæssige baggrund, 

kender den branche, vedkommende kommer fra, og kender vedkommendes ledelsesmæssige værdier. 

Det er oplagt at argumentere for, at jobbet eller bestyrelsesposten bedst løses med en profil der ligner 

ens egen” (Christensen & Mogensen 2020, s. 193).  

  

Det, at der ofte - bevidst eller ubevidst - rekrutteres efter en med den samme erfaring (fx CEO, 

topleder mm.), kan resultere i, at organisationen går glip af den værdiskabelse, det ville medføre at få 

tilført nogle andre kompetencer, der endnu ikke er at finde i organisationens ledelse eller bestyrelse. 

På den måde kan Rip-Rap-Rup-effekten også spænde ben for de føromtalte innovative og flervinklede 

løsninger, som mere diverse teams har muligheden for at komme frem til (Christensen & Mogensen 

2020, s. 193). 

 

Kvoter  

Christensen og Mogensen belyser, hvordan kvoter potentielt kan være en del af løsningen på den ikke 

eksisterende ligestilling i bestyrelsesverdenen i dag. I Berlingske Business (2019) fremgik det af den 

årlige liste over de 100 kvinder i toppen af dansk erhvervsliv, at;  

“Der vil gå 102 år, før der er lige mange mænd og kvinder i spidsen for Danmarks 1000 

største virksomheder, hvis udviklingen fortsætter i samme tempo, som det seneste år.“ Og hvis 

frivillighed er adgangsbilletten til bestyrelseslokalerne, så vil det tage mange år, før der kommer 

væsentligt flere kvinder i bestyrelseslokalerne.” (Christensen & Mogensen 2020, s. 239).  

Det fremgår af Christensen og Mogensens empirigrundlag, at mange af informanterne beskriver 

”kvinde-kvoter” eller ”køns-kvoter” som en form for skrækscenarie, idet det ifølge dem vil betyde, 

at man går på kompromis med kompetencerne (Christensen & Mogensen 2020, s. 249). Dette leder 

Christensen og Mogensen hen til deres præsentation af forskellige typer kvoter. Den eneste type, der 

er medtaget her, er Tie break kvoter, idet det var den eneste type, der kom til syne i empirien.  

”Tie break kvoter” kan bruges, når der er to kandidater tilbage i rekrutteringsprocessen, og de begge 

har samme kvalifikationer og kompetencer. Ved denne type kvote vil bestyrelsen vælge den kandidat, 

hvis køn der er underrepræsenteret i bestyrelsen eller i ledelsesteamet, da begge kandidater er lige 

kvalificerede.  
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Cordelia Fine (2017) 

Cordelia Fine er en australsk forsker, der med sin prisvindende bog ”Testosterone Rex” (2017) gør 

op med myterne omkring, hvorledes vores ”kønnede hjerner” er en direkte årsagsforklaring til vores 

handlinger. Fine er inddraget i denne afhandling for at belyse, hvordan biologi, kultur og køn hænger 

sammen. 

  

I bogen skelner Fine mellem begreberne ”sex” og ”gender.” Hun anvender ”sex” til at forklare det 

biologiske køn, men anvender derimod ”gender” når hun refererer til et køns sociale tilskrivninger i 

samfundet (Fine 2017, s. 26). I denne afhandling vil der, grundet manglende tilsvarende danske 

begreber, fremadrettet anvendes ”biologisk køn”, når der refereres til Fines definition ”sex”, og 

”socialt køn” når der refereres til hendes definition af ”gender.”  

  

Fine gør som sagt op med tesen om, hvordan mænd og kvinders forskellige hjerner er en direkte 

årsagsforklaring til vores handlemønstre. Fine forklarer ”Testosterone Rex” som værende en 

forældet forklaringsmåde på, hvorfor og hvordan mænd, grundet testosteronen i deres hjerner, blandt 

andet er mere modige og risikovillige end kvinder. Testosterone Rex tankegangen taler ind i ”boys 

will be boys” mind-settet (Fine 2017, s. 21). Fine forkaster i sin bog aldrig nogensinde argumentet 

om, at mænd og kvinder har forskellige hjerner, der blandt andet adskiller sig ved mængden af 

testosteron og østrogen samt de velkendte XX eller XY kromosomer.  

   

Fine argumenterer for - ud fra både neuroforskeres, sociologers og andre psykologers tidligere 

forskning og eksperimenter - hvordan vores biologiske køn ikke alene kan forklare vores 

handlemønstre. Hun belyser, hvordan det ikke længere er tilstrækkeligt at dele vores hjerner op i 

“mande-hjerner” og “kvinde-hjerner”, 

  

”Human brains cannot be categorized into two distinct classes: male brain / female 

brain,”[…] instead they are comprised of unique ’mosaics of features‘ one way to think of this is like 

this: a neuroscientist certainly might be able to correctly guess your sex from your brain, but she 

wouldn’t be able to guess the structure of your brain from your sex” (Fine 2018, s. 89).  

  

Fine forkaster derfor ikke tesen om, at der er forskellige elementer, som adskiller mænd og kvinders 

hjerner, men hun argumenterer i stedet for, at ”boys won’t just be boys.” Det, at Fine taler om 
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menneskets hjerne som værende en ”mosaik af forskellige komponenter”, understøtter hendes 

forklaring om, hvordan det ikke blot er det mandlige hormon testosteron, der bestemmer, hvorvidt 

han er modig eller risikovillig. Fine problematiserer den klassiske opdeling af mænd og kvinder 

således; ”What does it mean to say that “boys will be boys” or to ask a why a woman can’t be more 

like a man? Which boy? Which woman, and which man?” (Fine 2017, s. 106).  

  

Fine forklarer videre, hvordan køn er en dynamisk proces, der opstår i samspillet med sociale 

kønskonstruktioner;  

  

”Beyound the genitals, sex i supricingly dynamic, and not just open to influence from 

gender constructions, but reliant on them. Nor does sex incribe us with male brains and female 

brains, or with male natures and female natures. There are no essential male or female 

characteristics – not even when it comes risk taking and competitiveness, the traits so often called on 

to explain why men are more likely to rise to the top” (Fine 2017, s. 23) 

  

Hertil uddyber Fine, hvordan forskellige karaktertræk såsom risikovillighed, promiskuitet og 

omsorgsfuldhed, ikke tilhører et bestemt køn. Det er karaktertræk, der er dybt afhængige af individets 

(oplevede) livsverden (Fine 2017, s. 87). Ifølge Fine så betyder dette derfor, at besiddelsen af et y-

kromosom eller manglen på selvsamme ikke i sig selv er en årsagsforklaring til, hvorfor individet 

agerer, sådan som han eller hun gør (Fine 2017, s. 87).  

 

Vi valgt - til at supplere Rennison, Muhr, Christensen & Mogensen og Fine, at inddrage Albert 

Banduras teori om “social learning”. Dette er gjort med henblik på at tilføje vores teoretiske apparat 

et social lærings- og et rollemodels-perspektiv for yderligere at kunne åbne op for fortolkning af 

informanternes oplevelser.  

 

Albert Bandura (1977) 

Bandura er i denne afhandling inddraget for at belyse, hvordan individer lærer i samspil med andre, 

og hvilken betydning rollemodeller kan have. Ydermere er Bandura inddraget for at belyse, hvad self-

efficacy kan have af betydning i forbindelse med valg af blandt andet karriere. Vi er opmærksomme 

på, at der er nuancer i Banduras social learning theory, der ikke er medtaget i dette afsnit, dette er et 
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bevidst valg grundet vores induktive tilgang, hvor det er den indsamlede empiri, der har afgjort, hvilke 

nedslagspunkter der inddrages.  

  

Social learning Theory & Modelling 

Social learning theory er en teori, der har til formål at forklare, hvilke mekanismer og processer der 

påvirker individers handlemønstre. Bandura lægger i den forbindelse vægt på en vekselvirkning og 

gensidig relation mellem menneske og miljø: ”Social learning theory approaches the explanation of 

human behavior in terms of a continuous reciprocal interaction between cognitive, behavioral, and 

environmental determinants” (Bandura 1977, s. vii). Banduras ideologi indbefatter derfor, at 

mennesker hverken er ”powerless objects” eller ”free agents”, da både mennesker og omverden er 

gensidigt afhængige af hinanden (Bandura 1977, s. vii). Bandura forklarer videre, at al læring 

heldigvis ikke behøver at ske ud fra egne oplevelser, men at læring ofte udspringer fra observation af 

andre; 

  

”Learning would be exceedingly laborious, not to mention hazardous, if people had to 

rely solely on the effects of their own actions to inform them what to do. Fortunately, most human 

behavior is learned observationally through modeling: from observing others one forms an idea of 

how new behaviors are performed, and on later occasions this coded information serves as a guide 

for action” (Bandura 1977, s. 22).  

  

Her præsenterer Bandura begrebet ”modelling”, som refererer til den rolle og effekt læring gennem 

observation har på individet. ”Models” kan betegnes som en form for rollemodeller, og hvordan 

observationen af andres handlinger og dertilhørende enten negative eller positive outcomes hjælper 

individet til at navigere i, hvilke handlemønstre der er effektive eller ineffektive (Bandura 1977, s. 

17). Der er flere faktorer, som afgør, hvor kraftigt individet identificerer sig med rollemodellen. Dette 

inkluderer blandt andet, hvilke karaktertræk rollemodellen besidder, samt hvilke karaktertræk 

individet (observatøren) selv besidder (Bandura 1977, s. 88). Derudover er det også afgørende for 

den vægt, der tillægges rollemodellens handlinger, at det ikke er et enkeltstående tilfælde. For at 

individet (observatøren) skal kunne anvende rollemodellens handlinger som fremtidige guidelines, er 

det derfor vigtigt, at der er en form for gentagelse af denne handling, så den netop ikke opfattes som 

et unikt og enkeltstående tilfælde, men i stedet kan ses som en ”regel” for, hvad en bestemt handling 

resulterer i (Bandura 1977, s. 25). Rollemodeller kan dog også ”falde” i værdi, hvis deres handlinger 
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ikke stemmer overens med det ønskede outcome, da de på den måde mister en del af deres 

troværdighed og gyldighed som en god rollemodel/forbillede: ”A prestigious or attractive model may 

induce a person to try a given course of action, but if the behavior should prove unsatisfactory, it will 

be discarded and the model’s future influence diminished” (Bandura 1977, s. 90), det er derfor ikke 

”ufarligt” for rollemodeller at være innovative eller tage chancer, da dette kan skade deres fremtidige 

troværdighed.   

   

Self-efficacy 

En vigtig faktor i forbindelse med at fastslå, hvorfor individer handler som de gør, er ”self-efficacy”. 

Bandura forklarer self-efficacy som et individs egen tro på, at de er i stand til agerer ønskværdigt og 

dermed opnå, det ønskede outcome. Styrken af individers self-efficacy er med til at afgøre, hvor 

meget individet er villig til at ”kæmpe:” “Efficacy expectations determine how much effort people 

will expend, and how long they will persist in the face of obstacles and aversive experiences” 

(Bandura 1977, s. 80). Et individ danner sin self-efficacy på basis af flere forskellige former for 

information. Det inkluderer: personlige præstationer (performance accomplishments), 

stedfortrædende oplevelser (vicarious experience), verbal overtalelse (verbal persuasion), 

følelsesmæssig involvering (emotional arousal) og situationens omstændigheder (situational 

circumstances). Personlige præstationer er baseret på individets egne oplevelser. Stedfortrædende 

oplevelser viser individet, at de også vil kunne opnå, hvad rollemodellen har opnået, hvis de agerer 

ligesom dem. Verbal overtalelse er, når individet bliver overtalt til at tro på egne evner i en given 

sammenhæng. Følelsesmæssig involvering omfatter, hvilken grad af fysisk påvirkning situationen har 

på individet - fx angst eller stress i en eksamenssituation -, og situationens omstændigheder påvirker, 

hvilke forventninger individet har i forbindelse med succes i denne specifikke setting (Bandura 1977, 

s. 80-83).   

 

Bandura argumenterer videre for, at de mennesker, du omgås, har stor indflydelse på, hvilken adfærd 

man får mest ”under huden” (Bandura 1977, s. 24). Dette betyder også, at du, via de mennesker du 

omgås, ofte vil tillære dig selv blandt andet ”judgmental orientations, linguistic styles, conceptual 

schemes, information-processing strategies, cognitive operations, and standards of conduct ” 

(Bandura 1977, s. 42).  
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Teoritabel 

Nedenfor præsenteres en samlet teoritabel, hvori de relevante begreber, og hvordan disse anvendes i 

analysen, fremstilles.  

 

 

Teoretiker Begreb Beskrivelse Anvendelse  

Betina 

Rennison 

Den biologiske 

kode 

Kvinder er fra 

naturens side ikke 

skabt til at lede. 

Den biologiske kode anvendes til 

at forstå informanternes 

rationalisering af hvad mænd kan, 

kontra kvinder.   

 Eksklusionskoden Kvinder ekskludere 

sig selv fra 

ledelsesjobs. 

Anvendes når informanterne - 

bevidst eller ubevidst - taler ind i 

diskursen om at både mænd og 

kvinder ekskludere kvinder fra 

bestyrelsesposter. 

 Frihedskoden Kvinderne er 

selvforskyldt i de 

forestillinger de 

ligger under. 

Anvendes når det efter vores 

tolkning, udspringer af vores 

informanters oplevelser, at de 

anser kvindernes 

underrepræsentation i 

bestyrelseskontekst, som værende 

selvforskyldt.  

Sara Louise 

Muhr 

Implicit- og 

eksplicit-bias 

Implicit bias: 

ubevidste 

holdninger.  

 

Eksplicit bias: 

bevidste holdninger. 

Eksplicit og implicit bias, 

anvendes når informanterne 

bevidst eller ubevidst udtrykker 

holdninger eller oplevelser der, 

efter vores tolkning, er prægede af 

de forskellige former for bias.  

 Privilegie og 

privilegieblindhed 

Privilegie: hvordan 

nogle mennesker har 

en fordel.  

 

Privilegieblindhed: 

når individet ikke er 

opmærksom på 

denne fordel 

Anvendes til at belyse, hvordan 

nogle mennesker har en fordel i 

bestræbelsen på en 

bestyrelseskarriere, netop fordi 

deres krop og køn passer bedre og 

mere naturligt til netop denne type 

post. 

 Glasloft  Den usynlige 

barrierer kvinder ofte 

møder i forbindelse 

med at gøre karriere 

på topniveau.  

Metaforen om glasloftet anvendes 

når informanterne ifølge vores 

tolkning støder på netop denne 

barrierer.  
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 Meritokrati Når man 

udelukkende 

dømmes på ens 

meritter. 

Meritokrati anvendes når 

informanterne ifølge vores 

tolkning, fortæller om oplevelser 

hvorpå de ikke er blevet bedømt 

udelukkende på deres meritter. 

 Kønslinedanseren Den tynde line som 

kvinder skal 

balancere på i 

forhold til at være 

henholdsvis 

maskulin og feminin. 

Metaforen om kønslinedanseren 

anvendes når informanterne ifølge 

vores forståelse, giver udtryk for 

den svære balance mellem 

femininitet og maskulinitet i en 

bestyrelseskontekst.  

 Work-life-balance  Balancen mellem 

arbejdsliv og 

privatliv.  

Work-life-balance begrebet 

anvendes når kvinderne efter 

vores tolkning giver udtryk for at 

de bliver placeret i et andet 

paradigme end deres mandlige 

kollegaer, blandt andet i forhold 

til de forskellige forventninger i 

forbindelse med balanceringen af 

arbejdsliv og privatliv.  

 Barsel Pause fra 

arbejdsmarkedet 

efter fødsel. 

Muhrs problematisering af de 

samfundsstrukturer der omhandler 

kvindernes karrieremuligheder i 

forbindelse med barsel, anvendes 

når informanterne følge vores 

tolkning, italesætter selvsamme 

problematik.  

Christensen 

& Mogensen 

Diversitet Argumentet for at 

mere diverse 

ledelsesteams, tager 

de mest innovative 

beslutninger. 

Diversitet anvendes når 

informanterne ifølge vores 

forståelse, argumenterer for netop 

“hvorfor” der skal flere kvinder i 

bestyrelser, ved hjælp af samme 

diversitetsargument,  som 

Christensen & Mogensen.  

 

 Rip-rap-rup 

effekten 

Der ansættes ofte 

nogle der ligner en 

selv.  

Rip-rap-rup-effekten anvendes når 

informanterne ifølge vores 

tolkning, beskriver oplevelser der 

indikerer denne effekt i 

forbindelse med 

rekrutteringsprocesser.  
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 Tie break kvoter Tie break kvoter: 

bruges, når der er to 

kandidater tilbage i 

rekrutteringsprocesse

n med samme 

kvalifikationer og 

kompetencer. 

Bestyrelsen vil her 

vælge den kandidat, 

hvis køn der er 

underrepræsenteret, 

da begge kandidater 

er lige kvalificerede.  

Tie break kvoter anvendes når 

kvinderne bevidst eller ubevidst 

taler ind i argumentationen for tie 

break kvoter som en mulig 

løsning. 

Cordelia 

Fine 

Sex vs. Gender Sex: Biologisk køn. 

Gender: Socialt køn. 

Sex og Gender anvendes når vi 

tolker informanternes udsagn som 

være præget af en adskillelse 

mellem socialt-køn og biologisk-

køn. 

 Testosterone Rex  Fines teori omkring Testosterone 

Rex er inddraget for at 

problematisere og udfordre 

Rennisons biologiske kode. Fines 

teoretiske vinkel anvendes både 

når informanterne ifølge vores 

tolkning giver udtryk for en 

Testosterone Rex tankegang, og 

også når de bryder med denne.  

Albert 

Bandura 

Modelling  Banduras begreb om ‘models’ 

anvendes når informanterne i 

vores tolkning, fortæller om 

oplevelser om eksisterende eller 

manglende rollemodeller og 

indflydelsen af disse.  

 Self-efficacy  Self-efficacy anvendes i analysen 

til at belyse når informanterne 

ifølge vores tolkning giver udtryk 

for en tro på dem selv, eller 

mangel på samme. 
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Kapitel 3 

 

Analyse 

Analysedel 1 

 

Hvilke barrierer oplever kvinder, der findes på individniveau, i forbindelse med at gøre 

bestyrelseskarriere? 

 

Dette analyseafsnit har til formål at belyse, hvilke barrierer kvinderne oplever på individniveau i 

forbindelse med at gøre karriere i bestyrelser. Der vil derfor i dette afsnit tages udgangspunkt i 

kvindernes eget selvbillede og egne oplevelser. En af de ting, der går igen hos samtlige af vores 

informanter, er, at de føler sig anderledes end deres opfattelse af, hvad den gængse kvinde er (Bilag 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Et eksempel på denne afstandstagen ses blandt andet hos Hannah, hun fortæller 

således:  “Der er ingen tvivl om, at jeg måske ikke har været den typiske kvinde, og der er også nogle 

af mine veninder, de kunne simpelthen ikke fatte, hvad det var, jeg gik og lavede” (Bilag 5, s. 8). Hun 

åbner videre op omkring, hvordan hun har prioriteret sit arbejde på bekostning af sociale 

arrangementer og fortæller dertil, hvordan hun derfor nok nærmere ser sig selv som “mande-agtig;” 

 

“Jeg tror faktisk, at jeg har været ret mande-agtig i forhold til, hvis man skal se på den del af 

det, der er, der er massere handlekraftige kvinder, det er slet ikke det, men jeg har været sådan 

meget... måske lidt dominerende, handlekraftig og sådan noget” (Bilag 5, s. 8).  

 

Ud fra dette citat forstår vi det som om, at Hannah ser sig selv anderledes end andre kvinder, og at 

hun samtidig spejler sig mere i nogle - ifølge hende - “mande-agtige egenskaber.” Hannahs udtalelse 

kan efter vores tolkning understøttes af Rennisons definition af den biologiske kode (Rennison 2012, 

s. 33). Denne tolkning drager vi, idet hun åbner op omkring hendes forståelse af, at der er nogle 

identitetsmarkører, som er kønnede. Rennison forklarer, hvordan den biologiske kode argumenterer 

for, at mænd er mere opfarende og egennyttige end kvinder (Rennison 2012, s. 35). Dette kan være 

med til at belyse, hvorfor Hannah tillægger specifikke egenskaber kønnede værdier. Dog tager 

Hannah, ifølge vores tolkning, afstand fra den “typiske kvindeforståelse,” og vi forstår det som om, 
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at hun ikke ser det som værende egenskaber der udelukkende er defineret qua ens biologiske køn. 

Trækker vi her på Fine (2017), kan hun hjælpe med at åbne op for, hvordan mænd for eksempel ikke 

er mere risikovillige alene grundet deres testosteron. Hun belyser i stedet, hvordan vores ageren 

bestemmes ud fra en hel mosaik af forskellige komponenter (Fine 2017, s. 89). Vores forståelse af 

Hannahs differentiering af sig selv fra andre kvinder kunne tyde på, at hun er mere eller mindre 

bevidst om, at der er forskelle inden for det enkelte køn. I forbindelse med vores ønske om at åbne 

op for Hannahs oplevelse trækker vi på Fine, som kan hjælpe os med at udfolde en lignende 

problematik. Fine stiller sig kritisk over for “boys will be boys” eller tanken om, at kvinder bare skal 

være mere som mænd; ”What does it mean to say that “boys will be boys” or to ask a why a woman 

can’t be more like a man? Which boy? Which woman, and which man?” (Fine 2017, s. 106). Fine 

forklarer, hvordan der er forskel på det sociale- og det biologiske-køn, og at det biologiske køn derfor 

ikke nødvendigvis kan adskilles fra det sociale køn. Fines adskillelse af det biologiske og det sociale 

køn kan være en årsagsforklaring til vores forståelse af Hannahs differentiering af hende selv som 

kvinde fra “andre kvinder”.  

 

En anden kvinde, der efter vores tolkning adskiller det biologiske og det sociale køn, er Anna. Hun 

beskriver, hvordan hun ikke “tror ret meget på biologi” og dermed heller ikke på, at mænd og kvinder 

repræsenterer noget forskelligt udelukkende på baggrund af dette. Hun tror derimod på, at vi som 

mennesker repræsenterer noget forskelligt; 

 

“Jeg tror ikke ret meget på biologi. Jeg tror rigtig meget på miljø. Jeg hader, når man siger, 

at man skal have diversitet i bestyrelser, fordi kvinder repræsenterer noget andet end mænd. Det er 

røv og nøgler. Som mennesker repræsenterer vi noget forskelligt. Men det meste (...) det er kultur. 

Og de strukturer der er i vores kultur, det er det, der er min anekdotiske evidens” (Bilag 9, s. 11).  

 

Vores tolkning af Annas forkastning af det biologiske køn som værende en direkte årsagsforklaring 

til vores ageren kan understøttes af Fines selv samme argument (Fine 2017, s. 26).  

 

En anden kvinde, der i vores øjne tillægger bestemte egenskaber og interesser en kønnet værdi og 

samtidig distancere sig selv fra de kønnede værdier, hun lige har tillagt sit eget køn, er Thea. Hun 

fortæller, hvordan hun bestemt ikke identificerer sig med de “fleste kvinder”;  
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“Jeg er ikke kvinde, som de fleste kvinder er. Jeg læser ikke dameblade, jeg følger ikke med i, 

hvad der er trend indenfor makeup eller alt muligt andet. Det interessere mig simpelthen ikke. Det er 

der, jeg får det svært, når jeg er sammen med piger. Fordi i virkeligheden er det slet ikke det, jeg 

gider sidde og snakke om. Det interesserer mig simpelthen ”nada”.  Så der går ikke ret lang tid, så 

snakker jeg med mændene omkring bordet i stedet for kvinderne” (Bilag 2, s. 7).   

 

Vi forstår Theas udtalelse som et udtryk for det, som Rennison forklarer som eksklusionskoden, idet 

hun fortæller, hvordan hun ikke “gider” tale om “dameblade, trends eller makeup.”  Når Thea 

anvender “gider” i stedet for “kan,” kunne dette indikere, at hun opfatter kvindernes manglende 

interesse for “mandeting” som en bevidst egen eksklusion fra samfundet. Rennison forklarer igennem 

eksklusionskoden, hvordan kvinder bevidst underlægger sig og fastholder sig selv i de strukturer, der 

findes i samfundet (Rennison 2012, s. 238). Ydermere tolker vi Theas brug af vendingen “piger” som 

værende nedvurderende om de kvinder, hun omtaler. Denne tolkning udspringer af det interview, vi 

havde med Emilie, hvor hun om brugen af selvsamme tiltaleform forklarer som værende nedsættende. 

“Enten kalder du dem ved navn eller kvinderne eller medarbejderne eller et eller andet. Men pigerne! 

Det er nedsættende“ (Bilag 7, s. 16). Vi ser Theas udtalelse som værende et udtryk for den 

samfundsdiskurs, der går på, at “kvinder ikke vil.” Ifølge vores tolkning ser Thea hendes egen måde 

at være kvinde på, og vi forstår hendes sociale køn som værende et samspil af de valg, hun tager. 

Derfor identificerer hun sig ikke, som vi ser det, med kvinderne i dette eksempel. Vi ser også Theas 

udtalelse som en indikator for forskellige former for bias imod kvinder. Med Muhrs definitioner af 

henholdsvis eksplicit og implicit bias (Muhr 2019, s. 108, 122) kan vi åbne op for det, vi forstår som 

Theas eksplicitte bias omkring, at kvinder går op i trends og dameblade. Derudover kan det også 

hjælpe os til at åbne op for, hvordan Thea i vores tolkning har implicit bias omkring, at kvinder ikke 

“vil” udnytte deres fulde potentiale og gøre karriere. Netop diskursen omhandlende, at kvinder ikke 

vil, kunne indikerer en af de barrierer, der findes for nogle kvinder.  

 

Eksplicit bias i mod kvindekønnet kommer ifølge vores forståelse også til udtryk hos Emilie, der 

opfatter den unge generation af kvinder som værende “svage”: “Og så er der altså også nogle kvinder, 

synes jeg, unge kvinder, som er svage” (Bilag 7, s. 10). Denne udtalelse kunne ifølge os både indikere 

Emilies forståelse af kvinders manglende engagement eller gåpåmod, men også være et udtryk for at 

kvinder ikke kan eller vil. Ved hjælp af Rennisons eksklusionskode kan Emilies udtalelse tolkes som 

om, at kvinder systematisk nedvurderes. I Rennisons beskrivelse af eksklusionskoden lægger hun 
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vægt på, hvordan mænd systematisk nedvurderer og undertrykker kvindekønnet (Rennison 2012, s. 

228), men i ovenstående citater fra både Thea og Emilie ses det også, at kvinderne nedvurdere 

kvinderne i forbindelse med karriere.  

 

Dog skal denne vinkel ikke tage fra det argument, at mænd, der ofte nedvurderer kvindekønnet i 

forbindelse med karriere, også er en eksisterende barriere for kvinder. Oplevelser af denne karakter 

fremgår nemlig i størstedelen af de udførte interviews. Emilie åbner op for en oplevelse, hvor hun på 

egen krop har mærket, hvordan hendes køn stod i vejen for hendes avance muligheder. Den 

daværende direktør i hendes organisation udtalte direkte: “[...] Ja, du må nok kunne forstå, at en 

kvinde jo aldrig kan besidde det job, jeg har, dertil arbejder hun for meget med sine følelser” (Bilag 

7, s. 8). Dette er i vores øjne et tydeligt eksempel på eksplicit bias fra en mandlig magtindehaver, der 

uden at tøve fastslår, at kvinder er uegnede til topposter. I samme stil har Trine oplevet modstand 

grundet hendes køn: “Jeg har ikke syntes andet lige, første gang jeg kom ind, der følte jeg godt nok, 

at jeg skulle kæmpe lidt. Det var udelukkende, for at sige det ligeud, den ene ældre mand efter den 

anden” (Bilag 1, s. 3). Trines oplevelse af, hvordan de andre i bestyrelseslokalet stillede sig kritiske 

overfor hendes evner, tyder ifølge vores tolkning på, at der er tale om implicit bias fra de “ældre 

mænd”, fordi hun var en kvinde. Hun fortæller videre, hvordan hun i en anden sammenhæng oplevede 

diskrimination på baggrund af hendes køn - til trods for hendes overlegne kompetencer: 

 

“Der var der rimelig mange mellemlederstillinger, der skulle blive til få - nogle og tyve skulle 

blive til 8. Der havde vi lavet noget præsentationsmateriale, og i mit område havde vi nået vores mål 

og fået implementeret flere ting, så der var faktisk mange, der så lidt op til mig. Jeg snakkede med 

flere, og de sagde, at jeg selvfølgelig fik en af de nye stillinger. Og var helt chokerede, da der ikke 

var plads til mig [...] Jeg havde faktisk fået den højeste score i medarbejderundersøgelserne. En af 

mine gode venner, også en mand, han fortalte mig, at han havde snakket lidt med den nye chef, som 

skulle finde de 8. Han havde spurgt chefen ”Jamen hvad med Trine?” Og så havde han svaret: ”Han 

skulle ikke have nogen kvinder.” Det var første gang. Han tog ingen kvinder overhovedet ” (Bilag 1, 

s. 6).  

 

Trines udlægning viser ifølge os en en direkte diskrimination af hende på baggrund af hendes køn. 

Hun fortæller, hvordan hverken hendes overlegne resultater og eller hendes kollegers opfattelser af 

hendes kompetencer var nok til at gøre op for det faktum, at hun er en kvinde. Som vi ser det, er det 
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et udtryk for eksplicit bias, at han fastslår, at han ikke skal have nogle kvinder (Muhr 2019, s. 108). 

Ydermere ser vi også hans udtalelse som et udtryk for implicit bias omkring, at kvinder ikke er i stand 

til at varetage vigtige stillinger, selvom resultater og målinger peger på noget andet (Muhr 2019, s. 

122). Disse eksempler er desværre ikke enkeltstående, men er medtaget idet de ifølge os, tegner et 

tydeligt billede af, hvilken barriere mænds bias kan have på kvinders muligheder for at gøre 

bestyrelseskarriere.  

Vender vi igen blikket mod Trines chefs direkte bias omkring, hvordan “han skulle ikke have nogen 

kvinder”, kunne det ifølge vores anvendelse af Muhrs begreb om privilegier (Muhr 2019, s. 131), 

også pege på et bestemt privilegie, som mænd er givet. Hvis vi anvenderMuhrs definition af 

privilegier til at udfolde Trines oplevelse, kunne det tyde på, at mænd generelt har det fælles privilegie 

“at være en mand” eller “ikke at være en kvinde” i forbindelse med tilegnelsen af ledelsesstillinger 

samt udførelsen af denne jobfunktion. Muhr forklarer i denne forbindelse, hvordan den maskuline 

krop i højere grad forbindes med ledelsesstillinger og bestyrelsesposter, og det at være mand er 

dermed et privilegie (Muhr 2019, s. 131).  

 

Ditte fortæller om en samtale med hendes mand i forbindelse med ønsket om orlov;   

 

“[...] når man min mand og jeg diskuterede det, hvor han også sagde “Jamen, det er jo bare 

en kort periode, og det er jo ligegyldigt, om du gør det nu, eller om du gør det om 5 år, det kan også 

være om 10 år”, og der var jeg enormt nervøs for, om det ville betyde noget” (Bilag 8, s. 10). 

 

Som vi forstår det, tegner Dittes fortælling et billede af, hvor langt hende og hendes mand er fra 

hinanden, i forhold til deres oplevelse af konsekvenser forbundet med orlov. Idet at Dittes mand ikke 

oplever nogen risiko fundet med at tage orlov, kunne det  indikere, at han qua hans privilegie som 

mand ikke har været nødsaget til at overveje mulige konsekvenser forbundet med dette. Ser vi i stedet 

på, hvordan Ditte er “nervøs for, om det vil betyde noget,” kunne dette indikere, at hun allerede har 

oplevet nødvendigheden af at overveje de mulige konsekvenser for hendes fremtidige karriere.  

 

Endnu en, der ifølge vores forståelse har oplevet det manglende mandlige privilegie på egen krop, er 

Emma. Hun fortæller, hvordan nogle bestyrelsesmedlemmer blot taler hinanden efter munden og 

gentager, hvad den forudgående har sagt; “Mænd gør det, men de får ikke tæsk for det på samme 

måde, som vi kvinder. Der oplever jeg en forskel” (Bilag 6, s. 14). Her kan vi ved hjælp af Muhrs 
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definition af privilegie argumentere for, at det, Emma oplever, er hendes manglende privilegie i “at 

være mand,” idet mændene kan slippe afsted med at være nikkedukker, mere end hun selv kan (Muhr 

2019, s. 132).  

 

Privilegier eller mangel på samme kan derfor være en barriere for kvinder, der ønsker at gøre 

bestyrelseskarriere. Mia fortæller, hvordan hun oplevede at skulle kæmpe dét hårdere for 

mulighederne, end det var tilfældet med hendes mandlige kollegaer, og til trods for lige kompetencer 

og samme niveau oplever Mia, hvordan mænd systematisk bliver forfordelt i karriere-regi; 

“Og jeg fik så også alle mulighederne, det får man ikke gratis. Nu er vi allerede inde i noget 

af alt det der, fordi jeg tror (...) eller det ved jeg, jeg skulle bevise meget mere, at jeg var dygtig til 

det, jeg lavede, fordi mine mandlige kollegaer på samme niveau fik mulighederne uden at skulle 

bevise noget som helst. De blev spurgt!” (Bilag 3, s. 3).  

Mias fortælling vidner i vores øjne om, hvordan både det mandlige privilegie og de dertilhørende 

biasformer for kvinder kan være en hæmsko i forbindelse med avance muligheder. Mias fortælling 

kan ydermere tolkes som et udtryk for manglende meritokrati (Muhr 2019, s. 23). Det, at Mia lægger 

vægt på at hendes mandlige kollegaer intet skulle bevise, men alligevel blev spurgt, tolker vi som om, 

at hun ikke blev bedømt udelukkende på hendes meritter. Vi ser ikke Mias oplevelse som et 

enkeltstående tilfælde, og denne problematik vil derfor blive forsøgt udfoldet senere i analysen.  

Delkonklusion 

Efter ovenstående analyseafsnit tyder det på, at en barriere kan være de kønnede værdier, der tillægges 

det biologiske køn. Flere af de interviewede kvinder distancerer sig ifølge vores tolkning fra ”den 

gængse kvinde.” Kvindernes oplevelser indikerer yderligere, at en barriere for kvinderne efter vores 

tolkning er både eksplicit og implicit bias. Disse findes bla. i forbindelse med diskursen om, at kvinder 

ikke kan eller vil. Ifølge informanternes oplevelser fremgår det også, at flere af kvinderne oplever, at 

de bliver systematisk nedvurderet i forhold til mænd. Denne nedvurdering og de omtalte biasformer 

har dog ikke udelukkende mænd som afsendere. Ifølge vores analyse af kvindernes oplevelser 

nedvurderer kvinder også kvinder, og dette kan være endnu en barriere for kvinder i forbindelse med 

at gøre bestyrelseskarriere. Derefter kan vi gennem vores tolkning af kvindernes oplevelser også 

udlede, at flere af kvinderne har oplevet deres køn som en barriere i forbindelse med avance 

muligheder. Nogle af de interviewede kvinder beretter endda om oplevelser af direkte 
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diskriminerende karakter og åbner op for, hvordan deres overlegne kompetencer ikke kunne gøre op 

for det faktum, at de var kvinder. Dette leder op til den næste barriere, vi har identificeret i 

ovenstående analyseafsnit, som er kvindernes manglende ”mandeprivilegie.” “Mandeprivilegiet”, 

eller mangel på samme, findes blandt andet i forbindelse med muligheden for at tilegne sig de 

lederstillinger, der fungerer som adgangsbillet til en bestyrelsespost. Det fremgår også igennem vores 

tolkning, at det mandlige privilegie ikke kun spiller en rolle i forbindelse med tilegnelsen af en 

bestyrelsespost, men også i selve bestyrelsesarbejdet. En af kvinderne fortæller, hvordan hun oplever, 

at mænd kan slippe afsted med at gentage, hvad en anden lige har sagt, hvor det samme ikke gør sig 

gældende, hvis du er kvinde. Den sidste barriere, dette analyseafsnit belyser, er manglende 

meritokrati. Flere af kvindernes oplevelser indikerer ifølge vores analyse at meritokratiet desværre er 

en illusion - både i forbindelse med  rekrutteringsprocessen og i selve bestyrelsesarbejdet.   

 

Analysedel 2 

 

Hvilke barrierer oplever kvinderne på organisatorisk niveau i forbindelse med at gøre 

bestyrelseskarriere? 

 

Dette analyseafsnit har til formål at belyse, hvilke udfordringer kvinderne oplever i forbindelse med 

at gøre bestyrelseskarriere i et organisatorisk perspektiv. Derfor udfoldes der i dette afsnit på 

betydningen af netværk, rollemodeller og de mest generelle organisatoriske udfordringer, som 

kvinderne beretter om. Samtlige af vores informanter fortæller om deres oplevelse af vigtigheden af 

at have et godt netværk (Bilag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). En af de problematikker, der springer os i 

øjnene i forbindelse med kvindernes fortællinger, er, hvordan “mandenetværk” - i vores øjne - ofte 

spænder ben for at fremme en større diversitet i bestyrelseslokalet. For eksempel fortæller Ditte, 

hvordan en “intern søgning” i mandenetværk, selvsagt udelukker kvinderne på forhånd;  

 

“Der er bare stadigvæk rigtig rigtig mange, der kigger rundt i deres egne mandenetværk, når 

de skal rekruttere ind i bestyrelsen, og så kommer man jo slet ikke i spil […]  Men der er jo ufatteligt 

få åbne søgninger, så hele problematikken er jo, at langt de fleste bliver bare besat via netværk. Og 

via mandenetværk. Det er et problem” (Bilag 8, s. 7). 
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Til at belyse dette fænomen vil vi inddrage Christensen og Mogensen teoretiske tanker omkring Rip-

Rap-Rup effekten (Christensen & Mogensen 2020, s. 193). Når der er så få åbne søgninger, og 

rekrutteringen ofte går gennem “mandenetværk,” er der ifølge kvinderne stor risiko for at ende med 

at mangle diversitet i bestyrelseslokalet. På den måde får vi ikke kvinders kompetencer i spil, hvilket 

Christensen og Mogensen argumenterer for vil være et tab for virksomheden (Christensen & 

Mogensen 2020, s. 193). En anden, der også åbner op for, hvordan ansættelsesprocessen sjældent 

falder ud til hendes fordel, er Hannah. Hannah fortæller således; “Det er nemmere og mere trygt og 

rarere at koble op med dem man kender i forvejen” (Bilag 5, s. 12). Ud fra dette citat tolker vi det 

som et udtryk for, at Hannah er opmærksom på, at hendes chancer er lavere, idet hun ikke er en del 

af disse mænds netværk. Hannahs tanker udspringer af en oplevelse, hun havde med en mandlig 

bestyrelsesformand;  

 

“Så var der en formand, som sagde, der var sådan en dialog omkring, hvad er det man har 

brug for i bestyrelserne, og hvad er det for nogle kompetencer vi kigger efter, og hvordan laver vi 

diversiteten og sådan noget. […] Han rejser sig og markerer “Jamen det er også meget fint alt 

sammen, men jeg kigger mig omkring, og der er ingen kvinder der har de kompetencer”” (Bilag 5, s. 

12).  

 

Hannahs oplevelse kan ifølge os tolkes som et tydeligt udtryk for, at hendes tidligere 

bestyrelsesformand, udelukkende havde øje for kandidater, der lignede ham selv eller på anden måde 

indgik i hans netværk. Hannahs oplevelse af bestyrelsesformandens udtalelse kan enten indikere, at 

han oplever, at der faktuelt set ikke findes kvinder med de efterspurgte kompetencer, eller at han 

udelukkende kigger efter kandidater i egne netværk. Anvendes Rennisons eksklusionskode til at 

belyse, hvordan mænd ekskluderer ved at undlade at kigge efter kvinder, når de skal besætte en ny 

bestyrelsespost, kunne det indikerer, at det er mændene, der har magten, og de giver den ikke fra sig 

(Rennison  2012, s. 288).  

 

Dette leder os hen til endnu en vinkel på de ulige rekrutteringsmuligheder og diskussionen om 

netværk generelt, som præsenteres af Emma: “Så netværksmæssigt, igen bestyrelsesmæssigt, vi kan 

ikke give hinanden posterne, det er mændene, vi skal ind til, så vi kan kun bruge det 

(Bestyrelseskvinder) til at bygge hinanden op og hjælpe hinanden fremad” (Bilag 6, s. 16). Vi tolker 

Emmas oplevelse som værende et klart udtryk for, at vi skal Rip-Rap-Rup effekten til livs, for at vi 
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på den måde kan sikre os, at mændene ansætter ud fra kompetencer, og ikke blot fra netværk. Vi ser 

også citatet som et udtryk for, at hun er opmærksom på mænds eksisterende privilegie i forbindelse 

med rekrutteringsprocesserne (Muhr 2019, s. 131). Rip-Rap-Rup effekten og det dertilhørende 

privilegie kan ifølge os ses som værende en barriere for kvinder på organisatorisk niveau. Emma 

fortæller i samme citat om, hvordan kvinder bør hjælpe hinanden og bygge hinanden op. Til at se 

nærmere på, hvad dette blik på kvinders tro på sig selv kan betyde, vil vi anvende Banduras (1977) 

udlægning af self-efficacy (Bandura 1977, s. 80).  

 

Ifølge os tegnes der et billede af, at én af kvindernes organisatoriske udfordringer i forbindelse med 

at gøre bestyrelseskarriere er, hvordan mandenetværk ikke støtter kvinderne. Vi anvender Banduras 

teori til at belyse, hvordan vi ved at styrke kvindernes tro på egne kompetencer (dette sker i samspil 

med andre) kan bidrage til, at flere kvinder tør tro på det og gå efter det. I denne forbindelse fortsætter 

Emma og fortæller, hvor vigtigt det er at bygge hinanden op, og hun deler her, hvordan hun agerer, 

hvis hun hører om en bestyrelsespost, men ikke selv leder efter en;  

 

“ […] Jeg hjælper hver gang, der er nogen, der ringer til mig med en bestyrelsespost ”Ej det lyder 

rigtig spændende, men jeg skal ikke have mere lige nu i min portefølje, men lad mig høre, hvad du 

har brug for, så kan jeg hjælpe dig med nogle navne” Og hvis jeg har en mand, så har jeg altid tre 

eller fire kvinder. Sådan er det bare. Og de siger ”er det virkelig rigtigt?” Der var en IT-organisation 

for et par måneder siden, de troede slet ikke, der fandtes så mange kvinder” (Bilag 6, s. 3).  

 

Med dette eksempel åbner Emma op for, hvordan hun helt praktisk forsøger at komme det, vi tolker 

som Rip-Rap-Rup effekten, til livs ved at foreslå kandidater, der ikke ligner de siddende 

bestyrelsesmænd.  

 

Ditte fortæller om hendes forståelse af Bestyrelseskvinder og om ambitionen om at synliggøre de 

kvinder, der både kan og vil samt få flere kvinder i bestyrelserne: 

 

“Det er jo så der, hvor vi blandt andet igennem Bestyrelseskvinder prøver på at sikre, at der 

er nogle flere kvinder, der kommer ind i bestyrelseslokalerne ved at gøre opmærksom på, at der 

faktisk er en masse kvinder, der gerne vil, fordi de eneste undskyldninger vi hører, det er, at mændene 

ikke kan finde dem” (Bilag 8, s. 16).  
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Dittes fortælling bidrager også til en forståelse af, hvad der ifølge os kan ses som værende én af de 

barriere, kvinder kan møde på organisatorisk niveau i forbindelse med at gøre bestyrelseskarriere - 

nemlig at mændene simpelthen ikke ser dem.  

 

En oplevelse, der også går igen hos alle kvinderne, er historien om, hvordan kvinderne er i undertal i 

deres bestyrelser. Dette gælder alle 9 ud af 9 kvinder (Bilag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). At kvinderne ofte 

er i undertal i toppen, har efter tolkning af empirien også en anden uheldig følgevirkning, udover at 

det i sig selv kan være svært at træde igennem som ene kvinde. Trine fortæller her om en oplevelse, 

hun havde, da hun sagde et tidligere job op;  

 

“De bestyrelser og ledelsesstillinger jeg har siddet i, specielt lederstillinger, der har jeg 

prøvet at peptalke lidt til kvinder længere nede i organisationen og sige ”du kan godt!” Og den sidste 

stilling jeg havde, inden jeg gik selvstændigt, og det er ikke for at rose mig selv, men der var der 

mange sådan mellemstilling kvinder, specialister og sådan nogle, hvor en af dem hun græd da jeg 

stoppede. Og jeg blev sådan lidt.. For hun sagde ”Du er den eneste kvinde i topledergruppen og vi 

har bare sådan set op til dig, så var der også en mulighed for os andre, og så har de fundet en mand 

i stedet for.” Jeg sagde selv op, men så fandt de en mand i stedet. Det betyder faktisk noget for nogle 

at se andre i toppen. Det kan jeg godt lide” (Bilag 1, s. 4)  

 

Trines oplevelse åbner op for en debat omkring hvorvidt kvinder i toppen, ikke blot er godt for 

diversiteten i ledergruppen, men hvordan gåpåmod hos kvinderne, ifølge os, kan sprede sig som ringe 

i vandet. Til at belyse dette, anvender vi Banduras take på modelling og rollemodeller. Bandura 

forklarer hvordan læring ofte foregår gennem observation af andre, og vi anvender det her til at tolke 

på hvad effekten af rollemodeller kan have for kvinderne og for organisationen som helhed. Banduras 

begreb “Models,” kan ifølge ham selv, betegnes som en form for rollemodeller og hvordan 

observationen af andres handlinger og dertilhørende outcomes, hjælper individet til at navigere i 

hvilke handlemønstre der er effektive, eller ineffektive (Bandura 1977, s. 17).  

 

Anvender vi Bandura til at udfolde Trines oplevelse, forstår vi det som om, at Trine har været den 

rollemodel, som kvinderne længere nede i organisationen har haft behov for. Hendes kvindelige 

kollega fortæller; “Du er den eneste kvinde i topledergruppen og vi har bare sådan set op til dig, så 
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var der også en mulighed for os andre, og så har de fundet en mand i stedet for” (Bilag 1, s. 4). Dette 

ser vi som værende et udtryk for, at kvinderne længere nede i organisationen har observeret, hvordan 

Trine var lykkedes med at komme i topledergruppen, og hvordan hendes erfaringer blev til “deres 

erfaringer.” Dog ser vi Trines kollegas udtalelse som om, at hun er nervøs for, om Trines eksempel 

var et enkeltstående tilfælde, i og med organisationen efterfølgende besatte stillingen med en mand. 

Vi anvender igen Bandura til understrege vigtigheden i, hvordan det er afgørende for den vægt, der 

tillægges rollemodellens handlinger, at det ikke er et enkeltstående tilfælde (Bandura 1977, s. 25). 

Denne analyse kunne derfor ifølge os indikere, at Trines “aftryk” som rollemodel desværre blev 

underkendt og muligvis går i glemmebogen, idet det ses som et enkeltstående tilfælde, og ikke som 

“normalen” i organisationen.  

 

Rollemodeller spiller ifølge Bandura en essentiel rolle i forbindelse med, hvordan vi lærer i samspil 

med andre. Trines oplevelse tegner i vores øjne et tydeligt billede af, at der er behov for kvindelige 

rollemodeller. Bandura kan hjælpe os med at åbne op for, hvordan manglende rollemodeller kan have 

betydning for kvindernes evne til  at se, hvordan en bestemt ageren resulterer i en topstilling. 

Ydermere kan den manglende genkendelighed også påvirke deres self-efficacy, idet de hverken har 

set andre opnå det, eller selv er blevet bekræftet i denne mulighed.  

 

Vores informanter fortæller ikke blot om, hvordan de selv agerer rollemodeller. Anna fortæller om 

en oplevelse, som vi forstår som værende med en anden kvindelig rollemodel;  “Min direktør i min 

tidligere organisation, hun er simpelthen rocker-sej og hun er sådan en jeg tænker “Hun er 

bestyrelseskvinde”” (Bilag 9, s. 6). Ud fra dette citat ser vi en positiv oplevelse med en kvindelig 

rollemodel samt en positiv oplevelse i forbindelse med Annas syn på kvinders muligheder. Følger vi 

Banduras forklaring af rollemodeller og self-efficacy, tolker vi dette som om, at hendes tidligere 

direktørs ageren har haft indflydelse på Annas syn på egne fremtidsudsigter.  

 

En anden organisatorisk barriere for kvinder i forbindelse med at gøre karriere i bestyrelser kommer 

ifølge vores forståelse til udtryk i Emilies oplevelse af hendes muligheder for at blive hørt; 

 

“Det er sjovt fordi, når man så er sådan en fremmed fugl i selskabet. fordi man er den eneste 

kvinde, der bliver lyttet lidt bedre til dig lige de første 10 sekunder, ej, det første minut eller sådan 
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noget. Har du så ikke noget at proppe på, du kan ikke klare den længere end et minuts tid på charmen, 

vel. Så bliver du ligesom nødt til at have noget indhold” (Bilag 7, s. 7). 

 

Idet Emilie beskriver sig selv som en “fremmed fugl”, indikerer det ifølge os, at hun er “the odd one 

out,” qua hun er kvinde. Hendes oplevelse af, hvordan man som kvinde udelukkende har det første 

minut til at overbevise mændene om sit værd, tolker vi som værende implicit bias fra mændenes side. 

Et bias der går på, hvordan kvinder ikke egner sig til bestyrelsesarbejde (Muhr 2019, s. 122). 

Derudover forstår vi også - qua hendes egen identifikation som en “fremmed fugl” - at mændene har 

det privilegie, at de ‘blender’ ind. Til at åbne yderligere op for denne problematik trækker vi igen på 

Rennisons eksklusionskode, da vi tolker Emilies oplevelse som være præget af en differentieret magt- 

og mulighedsstruktur i bestyrelsesrummet, idet mændene er “normen” (Rennison 2012, s. 238).  Vi 

argumenterer derfor for, at ekslusionskoden hænger uadskilleligt sammen med Rip-rap-rup effekten, 

og de er derfor begge er medvirkende til de manglende kvindelige rollemodeller. På den måde kan 

det siges at være skruen uden ende.  

 

Selvom de fleste af vores informanter gerne ser sig selv som rollemodeller, der både står på mål for 

femininitet og kompetencer, så er der alligevel udtalelser, der kan være med til at kaste lys over, 

hvordan alle ikke nødvendigvis gør det. Emilie fortæller, hvordan hun vælger at bruge tid med mænd 

og forklarer i den forbindelse, hvordan hun oplever kvinder på sin egen alder (65 år);  

 

“Det er, hvad skal man sige, det her skal ikke lyde snobbet, men der skal være indhold i det. 

Og jeg synes nogen af dem som […] Kvinder i min alder, jamen det er jo børnebørnene og strikketøjet, 

hvad skal vi have at spise på mandag” (Bilag 7, s. 8).  

 

Emilies oplevelse af andre kvinder kan ved hjælp af Banduras argument om, hvordan vi ligner dem 

vi bruger mest tid med, ifølge vores læsning betyde, at Emilie nu har overtaget mange af de 

biasformer, der gør sig gældende i hendes bestyrelser. Vi ser dette som et udtryk for, at dette kan 

besværliggøre hendes gennemslagskraft som rollemodel for kvinder, der ikke deler disse opfattelser. 

En tolkning af dette kunne også synliggøre, hvordan Emilie “er blevet en af drengene.” En mulig 

forståelse i henhold til, hvorfor Emilie tager afstand fra hendes køn, kan udfoldes via Banduras 

argument om, hvordan det ikke er “ufarligt” at være rollemodel. Bandura forklarer, hvordan din 

troværdighed kan svækkes, hvis du argumenterer for noget, der falder igennem (Bandura 1977, s. 
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87). Havde Emilie modsat citatet ovenfor udtalt sig positivt og måske endda anbefalet en kvinde til 

bestyrelsen, og havde denne kvinde vist sig ikke at leve op til forventningerne, kunne dette skade 

Emilies troværdighed samt den vægt, hendes bestyrelseskolleger tillægger hendes ord. En måde at 

forstå Emilies ageren på kan enten være, at hun har assimileret sig med mændene i hendes bestyrelse 

og derfor faktisk mener det samme som dem. En anden måde at forstå det på kan være, at hun er 

bange for sin egen position, hvis det viser sig, hun tager fejl.  

 

I henhold til Emilies tidligere udtalelse i analysedel 1 - omkring unge kvinder som værende “svage” 

(Bilag 7, s. 10) - kunne dette også i vores øjne tyde på endnu en overtagelse af hendes omgangskreds’ 

(læs: mænds) både implicitte og eksplicitte bias omkring kvinder. Hun fortæller, hvordan hun oplever 

det som værende “svagt,” når unge kvinder i dag ikke både balancerer en fuldtids karriere og samtidig 

står for alle huslige pligter (Bilag 7, s. 10). Dette kan kobles med Annas fortælling omkring, hvordan 

mændene i hendes bestyrelse, ville forlange, at hun var hjemme og lave mad nu i stedet for at være 

til bestyrelsesmøde (Bilag 9, s. 16). Disse fortællinger ligner hinanden, men fra hver deres perspektiv. 

Dette kan vi kan fristes til at tolke som et udtryk for, at Emilie (med hendes syn på unge kvinder som 

“svage”), muligvis har overtaget et eksisterende bias som ofte knyttes til et ældre (mandligt) 

bestyrelsesmedlem. 

Delkonklusion 

Efter ovenstående analyseafsnit tyder det på, at kvinderne oplever en barriere i forbindelse med de 

meget få åbne søgninger. Derudover kan man også efter vores tolkning af kvindernes oplevelser 

konkludere, at Rip-Rap-Rup effekten er en barriere for kvinderne i forbindelse med at blive ansat i 

en bestyrelse. De omtalte ”mandenetværk” oplever kvinderne også i den forbindelse som en barriere. 

Det er derfor også blevet tydeligt i ovenstående analyseafsnit, at ”mandeprivilegiet” udgør en barriere 

for kvinderne på organisatorisk niveau. Flere af de interviewede kvinder giver ifølge vores tolkning 

også udtryk for, at en barriere er, at mænd simpelthen ikke sér eller hører dem. Endnu en barriere for 

kvinderne, som blev synlig for os i ovenstående analyseafsnit, er de manglende kvindelige 

rollemodeller. I den forbindelse blev det synligt for os, hvordan det kan være en barriere for de 

kvinder, der er rollemodeller, at deres autoritet i bestyrelsen er dybt afhængig af, om de kan stå på 

mål for de kvinder, de anbefaler. Derfor kan en barriere være, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer 

ikke tør stå på mål for en anden kvinde, hvis de ikke er 100% sikker på, at hun kan det, hun siger, 

hun kan. Denne frygt for at miste sin autoritet kan også ifølge vores tolkning resultere i, at kvinderne 

assimilere sig mændenes holdninger, og det kan derfor også udgøre endnu en barriere for kvinderne.  
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Analysedel 3 

 

Hvilke barrierer oplever kvinderne på samfundsmæssigt niveau i forbindelse med at gøre 

bestyrelseskarriere? 

 

Dette analyseafsnit har til formål at belyse, hvilke udfordringer kvinderne oplever på 

samfundsmæssigt niveau i forbindelse med at gøre bestyrelseskarriere. Et gennemgående tema hos 

de interviewede kvinder er hele udfordringen ved at balancere det at være kvinde og det at have en 

bestyrelsespost (Bilag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Flere fortæller, hvordan de oplever mødet med det, vi 

tolker som tanken “Think manager - Think male,” og hvordan denne tankegang er med til at 

besværliggøre det at finde balancen mellem det feminine og maskuline i arbejdsregi. Emilie forklarer 

blandt andet, hvordan kvinder hverken må være for maskuline eller for feminine: “Der er også meget 

snak om, at kvinder og mænd skal være ens, og så skal kvinderne opfører sig som mænd, men så 

bliver… Så det er også forkert, hvis de er for maskuline lige pludselig” (Bilag 7, s. 10). Til at åbne 

op for Emilies rationalisering anvendes Muhrs begreb om kønslinedanseren (Muhr 2019, s. 139). 

Disse dobbeltrettede forventninger kan give kvinderne problemer i forbindelse med at navigere i disse 

og i deres arbejde. Muhr ville forklare det som: “som en lus mellem to negle” (Muhr 2019, s. 150). 

Også Emma fortæller om en oplevelse, vi forstår som værende ulige i forhold til at blive klandret for 

at udnytte sin køn; “Og begynder man at spille på det, at man er kvinde, så har det en negativ klang” 

(Bilag 6, s. 8). Dette tolker vi som om, at Emma oplever kønslinedanserproblematikken på egen krop, 

i og med at denne udfordring udelukkende gør sig gældende for kvinder og ikke er et 

opmærksomhedspunkt for mænd.  

 

Modsat Emma oplever Emilie, at det ville være dumt ikke at udnytte det, at hun adskiller sig fra 

mændene (se gerne ovenstående analyseafsnit, hvor Emilie forklarer om det “1. minut”). Disse 

forskelligartede historier tolker vi som et endnu et udtryk for, hvordan det som kvinde kan være svært 

at balancere “det kvindelige” og det at besidde en bestyrelsespost. Dette grundet kvindernes helt 

forskellige oplevelser af, hvordan man som kvinde bør begærde sig. Splittelsen mellem at være 

kvinde og besidde en bestyrelsespost opleves også af Ditte. Dog tolker vi det her som om, at Dittes 

(modsat Emmas og Emilies) opdeling bunder i egne forventninger;  
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“Jeg er meget kvindelig i min fremtoning. Langt lyst hår, krøller, kjoler, silkeskjorter og print, 

alt sådan noget, høje sko og alle de der ting. Så i min fremtoning er jeg meget kvindelig - sådan på 

det ydre. Make-up og alle sådan nogle ting. Men jeg er også på den anden side meget 

resultatorienteret […] Jeg synes da, jeg er meget kvindelig i nogen ting og går meget op i vores hjem 

med boligindretning, og at vi spiser det rigtige og ja.. Styr på kroppen og alle de der ting. Så hvis det 

sådan er kvindelige ting, så er jeg meget kvindelig på det punkt. Men ikke sådan typisk kvindelig i 

forhold til det, jeg står for” (Bilag 8, s. 10-11). 

 

Muhrs begreb om kønslinedanseren hjælper os her til at forstå, hvordan Ditte i dette tilfælde oplever 

en indre splittelse omkring det at være kvinde og det at besidde de kompetencer, det kræver at være 

et bestyrelsesmedlem. Dittes oplevelse ser vi også som et udtryk for, at hun har eksplicit bias omkring, 

at kvinder ikke kan være resultatorienterede, og at det dermed er et privilegie som mænd har, idet de 

er mænd. Grunden til at dette er eksplicit bias, er qua Dittes helt naturlige og umiddelbare ytring om, 

at forskellige kompetencer er kønnede (Muhr 2019, s. 108). Rennisons biologiske kode kan være en 

årsagsforklaring til, hvorfor Ditte anvender tillægsordet “resultatorienteret,” idet vi forstår det som, 

at hun - bevidst eller ubevidst - tillægger “resultatorienteret” kønnet en værdi (Rennison 2012, s. 35). 

Fine kan anvendes til at åbne op for forståelsen af, hvordan Dittes opdeling af mandlige og kvindelige 

kompetencer kan forstås ud fra forældet Testosterone Rex tankegang (Fine 2017, s. 89).  

 

Også Katrine er meget tydelig i hendes oplevelse af de forskellige forventninger, som vi ser, hun 

oplever, at der er til henholdsvis mænd og kvinder;  

 

“ [...] Så det vil sige, når en kvinde siger helt præcis det samme som en mand, så bliver det 

måske opfattet som om, hun er for hård eller for karriere agtig. Er hun for blød, så tænker man, at 

hun ikke har de rigtige kompetencer. Så jeg tror, den udfordring, kvinder har, er at finde sig balance. 

Hvordan vil jeg være? Mens manden har en mindre udfordring, han kan bare være en mand. Fordi 

vi på en eller anden måde associere den adfærd en mand viser, er tættere på en ledelsesadfærd” 

(Bilag 4, s. 6).  

Ud fra dette citat forstår vi det som om, at Katrine er sig bevidst om både udfordringen ved 

kønslinedanseren samt de forskellige former for bias, der hører til det at være kvinde og være “karriere 

agtig.” Netop hendes sondring mellem at manden “bare kan være mand,” ser vi som et udtryk for det 

tidligere nævnte “mandeprivilegie.”  
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Også Hannah belyser de forskellige samfundsmæssige forventninger, der er til mænd og kvinder i 

forbindelse med at balancere privatliv og karriere. Hun fortæller om hendes oplevelse af, hvordan 

hun oplever, at kvinder påtager sig nogle andre roller (altid henter børn, bager boller mv.) og dermed 

bliver ekskluderet fra topstillingerne; “Og så bliver mændene jo valgt, fordi de kan balancere det på 

en anden måde” (Bilag 5, s. 7). For at åbne op for Hannahs oplevelse af at kvinderne påtager sig nogle 

andre roller, anvender vi Rennisons frihedskode, der refererer til, hvordan kvinder betragtes som 

værende selvforskyldt i de forestillinger, de ligger under, idet de af egen vilje undergår sig netop disse 

forestillinger (Rennison 2012, s. 321). Den samfundsmæssige forventning om, at kvinderne bør have 

andre prioriteringer, anser vi Katrine som værende enig i, idet hun forklarer, hvordan balancen 

mellem karriere og familieliv ikke på samme måde er udfordrende hos mænd; “Hvor jeg personligt 

tænker, at mænd ikke er udfordret på den måde. De kan have familie og karriere uden problemer.” 

(Bilag 4, s. 13). Til at belyse denne skævvridning i  opfattelsen af, at kvinder altid bør prioritere 

familie før karriere, anvender vi Muhrs problematisering af work-life-balance tiltag. Disse 

“misforståede work-life-balance tiltag” hjælper os med at belyse endnu et aspekt af, hvorfor de 

interviewede kvinder indirekte oplever at blive placeret i en anden diskurs end deres mandlige 

kollegaer. Anna fortæller om et eksempel på dette; 

 

“Men bortset fra at min mand ikke tog barsel eller ville tage barn-sygedage, og derfor 

organiserede jeg mig så med au pair piger. Fordi ellers havde jeg jo ikke mulighed for at have et 

arbejde, og jeg ville have et arbejde. Og det jeg blevet skoset meget for, at jeg ikke rigtig havde været 

gået på deltid, men har arbejdet og så videre. Og det synes jeg jo også er helt urimeligt, at man som 

kvinde altid skal spørges om, altså du har en diskurs, der hedder, at kvinder kan ikke tillade sig at få 

børn, hvis de vil have et arbejde, for så skulle de ikke have haft børn, vel. Det er der fandme aldrig 

nogen, der siger til mændene. Det er også sådan noget, jeg virkelig bliver rasende over. Og den 

diskurs har jeg jo været så meget mødt med, og jeg har også været så ramt af den og guilty trips og 

alt det der. Men jeg har bare vidst, at for mig som menneske, altså jeg er en bedre mor ved at have 

et arbejde, det kan godt være, jeg er en shitty mor, men jeg er stadig en bedre mor ved at have et 

arbejde end ved at være hende, der arbejder 4 timer om dagen og laver boller hver eftermiddag” 

(Bilag 9, s. 10). 

 

Anna fortæller, hvordan hun er blevet “skoset” for ikke at have benyttet sig af et work-life-balance 

tiltag om at gå på deltid, og hun i samme forbindelse forklarer det som helt “urimeligt,” at der aldrig 
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er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved om mændene skal gå på deltid. Muhrs udlægning af work-

life-balance som værende “lavet til kvinder med børn,” er problematiske på 2 områder. 1) De fordrer 

en kultur, hvor kvinder bør gøre brug af dem, og 2) samtidigt fratager de indirekte mændenes 

mulighed for, at benytte sig af selvsamme tiltag (Muhr 2019, s. 196). Dette leder hen til det næste 

analytiske begreb, som vi anvender til at belyse, hvilke barrierer og udfordringer på samfundsniveau 

som kvinder oplever, - nemlig “Mommy Tracks.” Muhr problematiserer Mommy Tracks som de 

ufrivillige skub, som kvinderne oplever i forbindelse med samfundets forventning om deres 

“overprioritering” af “life-delen.” Vi tolker Annas, Hannahs og Katrines oplevelser af samfundets 

“pres” som et udtryk for ikke at ønske at ende ud på et Mommy Track (Muhr 2019, s. 196). 

 

Netop Mommy Tracks leder os hen til endnu en samfundsmæssig barriere - nok den mest omtalte - 

som de interviewede kvinderne beretter om -  barsel. Emilie fortæller, hvordan samfundet - i hendes 

optik - har gjort kvinderne en “bjørnetjeneste” ved at give dem mulighed for så lang barsel: 

 

“Fordi alle kvinder dels har de 24 plus og så videre, men næsten alle tager jo yderligere et 

halvt års orlov derhjemme. Og hvad fanden forventer vi? At erhvervslivet står og venter på, du 

kommer tilbage? No way! Det kører videre. Så hele det der med at man tilbyder, det er jo det, vi gør, 

tilbyder kvinderne, at de kan gå hjemme i så lang tid, hvad er det, vi gør? Vi sætter et indirekte pres 

på, at de gør. For hvad sker der, hvis du begynder at aflevere din unge på 3 måneder i vuggestuen, 

hvad for en type mor bliver du så stemplet som? Hvad fanden er hun for en ravnemor? Hvorfor går 

du ikke hjemme, det er da dejligt, du får penge og alt muligt andet. [...] Og vi vil jo gerne have, de 

føder flere børn, ikke? Og så kan vi jo begynde at regne ud, hvor lang tid at de er væk fra 

arbejdsmarkedet.” (Bilag 7, s. 11) 

 

Ifølge Danmarks statistik tager kvinder i gennemsnit 297,6 dages barsel, hvorimod mænd tager 30,8 

dage (Muhr 2019, s. 41). Vi forstår Emilies udtalelse omhandlende, hvordan at erhvervslivet ikke 

ligefrem “står og venter” som værende en af de barrierer, kvinder møder i forbindelse med barsel. 

Derudover ser vi det også som et samfundsmæssigt bias, at mødre, der vægter “work-delen,” bliver 

udskældte som “ravnemødre” som et eksplicit bias omkring kvinder. Netop denne frygt for at blive 

stemplet som ravnemor,fremlægges også af Egede-Schrøder i det tidligere præsenterede state of the 

art afsnit. Dette forstår vi som et udtryk for, at dette ikke blot er en frygt, Emilie er opmærksom på, 

men at der kan være tale om et regulært samfundsmæssigt problem.  
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Det er ikke kun kvinder, der oplever bias i forbindelse med det at tage barsel. Det er vores opfattelse, 

at for at vi får brudt med de samfundsmæssige forventninger til, hvordan mænd og kvinder “deler” 

barslen mellem sig, er det nødvendigt at få mandlige rollemodeller i spil. De mandlige rollemodeller 

kan i vores forståelse være med til at gøre opmærksom på deres ønske om barselsorlov og på den 

måde være med til at udjævne “the playing field” (Bandura 1977, s. 17). Trine forklarer om en 

oplevelse, hun havde på en på en tidligere arbejdsplads;  

 

“[...] jeg har været ved teknologisk institut i Odense i deres robotteknologi afdeling, hvor der 

selvfølgelig også var flest mænd, men alle de mænd der var meget unge, og de gik på barsel 3-4 

måneder. Det har min egen mand også gjort (Bilag 1, s. 8).  

 

Trines oplevelse tolker vi som et udtryk for, at der også er behov for mandlige rollemodeller. Flere 

af vores andre informanter fortæller ligeledes, hvordan det kan være svært for mænd, at “bede” om 

fri til barsel (Bilag 9, 8). Dette vi ser som implicit bias, om at mænd ikke bør tage barsel, idet der 

sjældent er nogle, der er villige til at sige det direkte. Det, at kvinder er længere væk på barsel, oplever 

størstedelen af vores informanter som værende medforklarende til, hvorfor vi ikke ser flere kvinder i 

toppen. Bias i forbindelse med barsel spiller ifølge Anna også en enorm rolle i forbindelse med selve 

rekrutteringsprocessen. Hun fortæller, hvordan hun selv på sin vis er med til at reproducere denne 

ulighed;  

 

“Men det er jo sådan, at når man sidder på den anden side af bordet, og man kigger på en 

kvinde på 29, der har et barn på 12-14 måneder, og man har nogle unge mænd, så orker man jo ikke 

at tage hende, fordi man ved, at om 10 minutter så får hun barn nummer 2, og så er hun væk i 12 

måneder. Der er det bare nemmere at tage fyren, som tager 6 uger inklusive de 14 dage han er på 

fædreorlov […] Og man kan godt sige, at det er urimeligt at virksomhederne ikke tager deres ansvar” 

(Bilag 9, s. 9).  

 

Ud fra Annas fortælling i ovenstående citat tolker vi det som værende både implicit og eksplicit bias. 

Implicit bias idet hun på den ene side “står ved” denne slags forskelsbehandling. Vi kan dog stille 

spørgsmålstegn ved, om hun i virkeligheden ville stå ved det, hvis hun blev spurgt indtil det, uden 

den anonymitet hun er sikret i denne afhandling, da der er tale om decideret diskrimination (Muhr 

2019, s. 108-121).  
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Også Mia berører den både implicitte og eksplicitte bias, der i vores øjne hersker i forbindelse med 

rekrutteringsprocessen; “Som vi snakkede om, den der indirekte og ubevidste bias, når du kommer 

ind til en samtale, så er du bagud på point” (Bilag 3, s. 19). I vores læsning af Mias citat er kvinderne 

“bagud på point,” allerede når de kommer til samtale, udelukkende fordi de er kvinder. Disse både - 

som Mia kalder dem - indirekte og ubevidste former for bias - medvirker ifølge vores tolkning til, at 

kvinderne både starter “bagud,” men medvirker yderligere også til, at samfundet fastholder dem i 

lavere rangerende positioner. Når vi tager denne problematik in mente, ser vi det gavnligt at inddrage 

Muhrs begreb om glasloftet (Muhr 2019, s. 133). Glasloftet spænder selvsagt ben for kvinder, der 

gerne vil gøre bestyrelseskarriere. Flere af kvinderne fortæller, hvordan de på egen krop har oplevet, 

at C-erfaring og bundlinjeansvar er nødvendigt for overhovedet at komme i betragtning til en 

bestyrelsespost.  

 

Emma åbner op for dette således: “Jeg vil sige, de der ikke har siddet for bordenden og haft 

bundlinjeansvar, man kommer ikke ind i en bestyrelse, før man har prøvet det. Det er en 

adgangsbillet” (Bilag 6, s. 4). Når Emma refererer til denne type erfaring som en “adgangsbillet,” 

bliver det for os meget tydeligt, hvordan glasloftet er en samfundsmæssig barriere for kvinder, der 

ønsker at gøre bestyrelseskarriere. Rent lavpraktisk kan man sige, at hvis kvinderne ikke får 

forfremmelserne grundet blandt andet forskellige biasformer, privilegieblindhed, Mommy Tracks 

osv., afholder det dem også fra at komme i betragtning til en bestyrelsespost. Man kan derfor fristes 

til at sige, at glasloftet er støbt af bias.  

 

Flere af kvinderne fortæller, hvordan de har oplevet netop det, som vi tolker som mænds både 

implicitte og eksplicitte bias mod kvinder som værende med til at holde kvinderne væk fra top- og 

bestyrelsesposterne. Emma beretter om en oplevelse således; “Jeg tror faktisk generelt nogle gange, 

at mænd er lidt bange for at ansætte os” (Bilag 6,  s. 11). Også Hannah fortæller, hvordan hun ikke 

kunne få job i en bestemt organisation,grundet deres bias omkring kvinder; “Der sagde de ganske 

enkelt, at jeg ikke kunne få et job hos dem, fordi jeg var kvinde” (Bilag 5, s. 11). Mændenes bias er 

derfor i vores forståelse med til at fastholde og reproducere den usynlige barriere, der spænder ben 

for kvinderne. Dette da mændene ikke “tør” give plads til kvinderne, samtidigt med at deres både 

implicitte og eksplicitte bias omkring kvinder også udgør en massiv barriere. Emilie fortæller, 

hvordan hun har oplevet, at hendes køn blev reduceret til nogle, der udelukkende gik op i håndtasker; 
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“Vi havde, og det er ca halvandet år siden, bestyrelsesformanden for en organisation sagde “hvad 

skal vi med kvinder i bestyrelsen, det er sjældent, vi diskuterer håndtasker”” (Bilag 7. s. 20).  

 

En anden samfundsmæssigt barriere, der sprang os i øjnene i forbindelse gennemlæsningen af 

empirien, var, hvordan sprogbrugen om kvinder ofte havde en tendens til at være  nedsættende. Som 

nævnt i analysedel 1, fortæller Emilie, hvordan to kvinder i en af hendes tidligere organisationer altid 

bare gik under “pigerne”;  

 

 

“Så der ansatte vi faktisk to antropologer. Kvinder i 30’erne. Den ene meget lyshåret, den 

anden knap så lyshåret, og de hed aldrig andet end “pigerne.” Og jeg sagde, nu stopper I…. Lad nu 

være med at tale ned til dem.” Og det ved jeg ikke, om der bare blev rystet på hovedet af […] Og der 

var det min egen direktør, som ellers er meget sådan, og han talte “jamen pigerne oppe i 

strategiafdelingen,” og så siger jeg, det siger du ikke. Enten kalder du dem ved navn, eller kvinderne 

eller medarbejderne eller et eller andet. Men pigerne?. Det er nedsættende. Det er sjovt, fordi det 

kan mænd ikke forstå. De tror, at det er en ros, når de siger pigerne. Og jeg siger sgu da ikke drengene 

om jer. Men det er nedsættende. Fordi at vi på en eller anden mærkelig måde, så er det sådan okay 

pigerne, det er sådan “dernede”. Der er mændene og pigerne, ikke?. Jeg bliver fuldstændig harm 

over det simpelthen.” (Bilag 7, s. 16) 

 

Til at udfolde denne systematiske nedsættende tiltaleform Emilie beretter om, trækker vi på 

Rennisons eksklusionskode. Mændene (enten bevidst eller ubevidst), undertrykker og ekskluderer 

kvinder, ved blandt andet at tale nedsættende til (og om) dem (Rennison 2012, s. 229). Derudover 

springer det os også i øjnene, hvordan Emilie lægger vægt på, at “mændene slet ikke kan se, at det er 

nedsættende, de tror det er et kompliment at kalde dem pigerne” og da Emilie fortæller hvordan 

mændene aldrig behøver, at forholde sig til at blive kaldt for “drengene” tolker vi det som værende 

et udtryk for mændenes privilegieblindhed (Muhr 2019, s. 131). I dette eksempel oplever mændene 

det ikke som nedsættende, da de aldrig selv er blevet pålagt den “barnlige” eller med andre ord 

degraderende tiltaleform. Når der gentagne gange tales mere eller mindre nedsættende om og til 

kvinder, kan det i vores øjne også være med til (bevidst eller ubevidst) at fastholde kvinder i en 

bestemt diskurs. Her refererer vi til diskursen, som vi tolker som, at kvinder ikke er lige “voksne” 
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“kompetente” og “egenrådige,” og derfor med andre ord ikke er i stand til at besidde en 

bestyrelsespost.  

Delkonklusion 

En af de barriere, der findes for kvinder, der gerne vil gøre bestyrelseskarriere, som blev synlig for 

os i ovenstående analyseafsnit, er, hvordan der er mange  som møder ”think manager – think male” 

tankegangen. Dette resulterer i, at kvinderne - ifølge dem selv - bliver overset. I ovenstående 

analyseafsnit blev det også tydeligt, at kvinderne oplever at have meget sværere ved at balancere 

feminine og maskuline værdier, i og med at de som kvinder hverken må være for bløde eller for hårde. 

Disse dobbeltrettede forventninger  i forhold til, hvor maskulin eller feminin kvinderne skal være, 

kommer ikke udelukkende udefra. Nogle af kvinderne belyser efter vores tolkning også, hvordan 

egne modsatrettede forventninger til dem selv kan agere en barriere for kvinderne og deres 

bestyrelsesarbejde. Det, at der i samfundet er mange kønnede forventninger, er også en barriere for 

kvinder, i og med at det at være resultatorienteret f.eks. er noget, der i samfundet forbindes med at 

være mand. Endnu en samfundsmæssig udfordring for kvinderne er ifølge kvindernes oplevelser, 

hvordan der er en forventning om, at kvinder bør have andre prioriteringer end mænd,i forbindelse 

med arbejdsliv og privatliv. Netop disse samfundsmæssige forventninger er med til at skubbe 

kvinderne ud på såkaldte Mommy-tracks, som også bliver en barriere for de kvinder, der gerne vil 

gøre bestyrelseskarriere. Den måde, vi har barsel på i dag, er efter vores tolkning også en 

samfundsmæssig barriere for kvinderne, i og med at erhvervslivet ikke bare står og venter på dem. 

Størstedelen af vores informanter oplever kvindernes lange barsel som værende medvirkende til, at 

der ikke er flere kvinder i toppen. Flere af vores informanter fortæller også, hvordan kvinderne 

allerede starter bagud på points af den simple grund, at de er kvinder. Dette leder os hen til endnu en 

barriere for kvinder, der gerne vil gøre bestyrelseskarriere - nemlig glasloftet. Når kvinderne rammer 

glasloftet og dermed ikke får den nødvendige ”adgangsbillet” til bestyrelsesarbejde, er det selvsagt 

også en barriere for kvinder med bestyrelsesdrømme. Derfor er både mænd og kvinders bias omkring 

kvinder med til at reproducere og fastholde den usynlige barriere, der spænder ben for kvinderne. 

Flere af vores informanter fortæller også, hvordan sproget, vi bruger om kvinder, kan påvirke vores 

underliggende opfattelser, som når kvinderne konsekvent kaldes for ”pigerne”. Denne nedsættende 

tiltaleform udgør derfor også en barriere for kvinder.  
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Analysedel 4 

 

Hvordan oplever kvinderne at vi kan få flere kvinder i bestyrelser i Danmark?  

 

Dette analyseafsnit har til formål at belyse de forskellige løsningsforslag, som kvinderne ser i 

forbindelse med at få flere kvinder ind i bestyrelseslokalet. Et gennemgående tema hos de 

interviewede kvinder er, hvordan de lægger vægt på, at vi skal fange kvinderne længere nede i det, 

som en af kvinderne beskriver som ‘fødekæden’ (Bilag 9, s. 8).  

 

Emma fortæller, hvordan hun oplever at spørgsmålet og løsningen på, hvordan vi får flere kvinder i 

bestyrelser, findes meget tidligere i kvinders karriere; “Men vi er nødt til at sørge for, at der er nok 

talent at tage af. Eller ikke talent - det er jo erfaring. Man skal have siddet længe nok i direktionen 

eller selv for enden af bordet” (Bilag 6,  s. 12). Idet Emma åbner op om omkring talent- og 

erfaringsaspektet i forbindelse med en bestyrelseskarriere, så ser vi det som værende et udtryk for, at 

vi simpelthen skal have fokus på kvinderne meget tidligere i deres karriere. Også Anna lukker os ind 

i hendes, i vores øjne, lignende overvejelser. Da vi spørger ind til Annas generelle tanker omkring 

kvinder og bestyrelser, forklarer hun, hvordan vi er nødt til at starte et helt andet sted;  

 

“Prøv at hør, det starter jo et helt andet sted, ikke også. Du skal jo lave en fødekæde. Og den 

fødekæde laver man jo ikke, når kvinder er 57 år, vel. Den fødekæde laver man jo der, hvor I er. Og 

der er ingen tvivl om (...) at delt barsel er vejen frem til karriereudvikling for kvinder” (Bilag 9, s. 8).  

 

Ud fra Annas oplevelse ser vi flere forskellige problematikker. Den første er selve spørgsmålet om 

fødekæden. Som vi tidligere har fremlagt i ovenstående analyse, så er C-erfaring og bundlinjeansvar 

ifølge kvinderne nærmest ensbetydende med den “adgangsbillet,” det kræver at komme i betragtning 

til en bestyrelsespost (Bilag 6, s. 4). Vi vil derfor gerne fremhæve vigtigheden af, at alle bliver 

opmærksomme på de bias og privilegier, der danner grobund for glasloftet (Muhr 2019, s. 107, 133). 

Så ifølge vores tolkning vil det at komme glasloftet til livs være en af de løsningsmuligheder, der 

findes i  forbindelse med de barrierer, som knytter sig til kvinder og bestyrelseskarrierer.  

 

I vores læsning af Emma og Annas oplevelser vil et øget fokus på og tiltro til kvinder i bl.a. ledelse 

medvirke til at få flere kvinder i bestyrelser. 
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Den anden problematik, vi forstår ud fra Annas oplevelser, omhandler spørgsmålet om barsel. Det 

må, sammen med spørgsmålet om hvor i fødekæden vi bør starte, være det omdrejningspunkt, der gik 

mest igen hos de interviewede kvinder. Som Anna siger ovenfor “der er ingen tvivl om (...) at delt 

barsel er vejen frem til karriereudvikling for kvinder” (Bilag 9, s. 8).  

 

Som udlagt i ovenstående og tredje analyseafsnit er barsel en væsentlig problematik og debat for 

kvinderne. Vi belyste også, hvordan flere af de interviewede kvinder oplever nødvendigheden i at få 

udjævnet bias omkring mænd og barsel for at udjævne “the playing field.” I dette afsnit vil vi dog se 

på barsel i et mere løsningsorienteret perspektiv. Ligesom Anna fortæller, at delt barsel er vejen frem, 

så åbner Thea op omkring, hvordan hun oplever det, vi tolker som “kvinde er kvinde værst” i 

forbindelse med barsel;  

 

“Det der med at kvinder er rigtig gode til at disse andre kvinder, hvis de ikke lige tager den 

fulde orlov eller tager deres barn med på arbejde. Så i stedet for at være stolt af at der faktisk er 

nogen, som gør noget og kan få det til at fungere, så er vi bare fantastiske til at fastholde os selv i de 

der normer” (Bilag 2, s. 3).  

 

Ud fra ovenstående citat forstår vi Theas oplevelse af andre kvinders fordømmelser som værende et 

udtryk for, at vi er nødt til at komme dette problem til livs. Vi er nødsaget til at arbejde på de 

underliggende strukturer, der fordrer de forskellige typer bias imod kvinder, der enten tilvælger 

karriere, eller som finder en individuel balance, mellem det at være mor og være karriereorienteret. 

Ud fra Theas fortælling omhandlende, hvordan “vi som kvinder er fantastiske til at holde os selv i de 

der normer” kan vi anvende Rennisons frihedskode til at forstå Theas oplevelse. Vi tolker Theas 

oplevelse af behov for “underkastelse,” som et udtryk for netop den “frihed,” som kvinder opgiver i 

frihedskoden. Frihedskoden fordrer også, at kvinderne af egen vilje accepterer de forestillinger, der 

er om dem, og de udelukker dermed faktisk sig selv (Rennison 2012, s. 321). Det kunne ifølge vores 

læsning af Thea godt lyde som om, at hun selv har ladet sig påvirke af frygten for andre kvinders 

dømmende blikke. En løsning på ovenstående problematik kan derfor findes i at forkaste de 

biasformer, forestillinger og samfundsmæssige strukturer, der hæmmer kvinderne.  
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Endnu en genganger i forbindelse med kvindernes løsningsforslag er debatten om kvoters 

nødvendighed. Langt de fleste af de interviewede kvinder forholder sig positivt til indførelsen af 

kvoter (nogle endda uden at være bevidste om det).  Andre forholder sig dog kritiske til denne måde 

at komme underrepræsentationen af kvinder i bestyrelser til livs på. Anna er meget positivt indstillet 

overfor kvoter og fortæller her hvorfor;  

 

“Jeg går jo helt vildt meget ind for kvoter […]  Jeg synes det er helt vildt urimeligt, med den 

der diskurs der er “jamen jeg vil ikke ansættes på mit køn.” Venner. Mændene de er blevet ansat på 

deres køn de sidste 1000 år. Det har bare været indlejret. Den ene inkompetente mand har fået et job, 

ongoing” (Bilag 9, s. 9). 

 

Det, at Anna fremhæver, at mændene “de sidste 1000 år” har fået job udelukkende på baggrund af 

deres køn, ser vi som et udtryk for, at det privilegie, mænd har i  form af “at være mænd,” skal opløses. 

Vores forståelse af Annas oplevelse er ikke, at hun ønsker, at kvinder skal behandles bedre end mænd, 

men i stedet at vi skal udligne den allerede eksisterende ulighed med kvoter. Vi læser det som om, at 

Anna oplever, at andre kvinder ikke kan se, at mændene bliver forfordelt. I vores øjne er Anna blevet 

opmærksom på sit privilegie og fortæller videre om, hvordan blikket for den eksisterende ulighed 

stadig er usynlig for nogle; “I skal huske, at de fleste af dem, der er med i bestyrelseskvinder, tilhører 

jo boomergenerationen, og det er jo ikke alle, der har mistet deres blinders endnu” (Bilag 9, s.15). 

Annas oplevelse kunne indikere, at kvinder og mænd skal “miste deres blinders” og indse, at kvoter 

har til formål at udligne den allerede eksisterende ulighed og ikke at forfordele kvinder.  

 

Hannah har i modsætning til Anna en meget negativ opfattelse af kvoter. Vi ser det som om, at hun 

oplever det som diskrimination;  

 

“Jeg har altid haft en klar holdning imod kvoter […]  Der er et eller andet forkert, der ringer 

forkert i mit hovede, når man skal gå ind og tjekke en boks af og sige “nå du har rødt hår, så kan du 

godt komme med,” men fordi sorthårede dem kigger vi ikke på i øjeblikket, vi har for mange 

sorthårede, jeg ved godt, det er lidt banalt at sige det på den måde” (Bilag 5, s. 15).  

 

Her ville Anna nok fortælle Hannah, at hun burde “tage sine blinders af.”. Mia er som Hannah 

negativt stemt over for kvoter. Hun forklarer dog, at hvis kompetencerne stadig går først, så kunne 
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hun til nøds leve med det; “Altså jeg kan til nøds leve med, at hvis vi er lige gode, at så bliver jeg 

valgt” (Bilag 3, s. 23). Vi tolker Mias rationalisering omkring,  at hun “til nøds” kan leve med det, 

hvis de er lige gode, for det  Christensen og Mogensen ville kalde Tie break kvoter. (Christensen & 

Mogensen 2020, s. 259).  

 

Tie break kvoter kan her hjælpe os med at udfolde, hvordan kvoter ikke altid er én fast størrelse. 

Kvoter betyder ikke, at du udelukkende skal vælges på dit køn, det kan være langt mere nuanceret. 

Mia fortæller først, at hun er imod kvoter, men giver efterfølgende udtryk for, at hvis kompetencerne 

går først, så ville det være okay at blive valgt. Dette kan ifølge os indikerer, at Mia egentlig ikke er 

så negativt stemt vedrørende kvoter. Hun har blot en meget unuanceret opfattelse af, hvad kvoter kan 

indebære. En løsning i forhold til at få “ændret” stemningen om kvoter er muligvis at få oplyst og 

afmystificeret, hvordan kvoter er et mere nuanceret end som så.  

 

Som vi forstår Mias udtalelse, kunne tie break kvoten være en mulig løsning for hende, idet hun giver 

udtryk for (uden at vide det), at ville være okay med at benytte sig af denne tilgang.  Mia giver senere 

også udtryk for, at når kompetencerne er de samme, vil hun altid gå efter at rekruttere det køn, der er 

underrepræsenteret i bestyrelsen; 

 

“Jeg siger ikke, man skal vælge en kvinde, som er mindre erfaren eller mindre et eller andet, 

hvis det er det, det handler om. Men hvis de er lige, så vil jeg til hver en tid, hvis der sad fire kvinder 

i forvejen, hvis der sad fire mænd i forvejen - så tag en kvinde” (Bilag 3, s. 17)  

Også Trine bringer ifølge vores forståelse endnu en løsning på banen i forbindelse med spørgsmålet 

om kvoter. Trine drager parallel til andre lande, der med sine kvoter har “fremtvunget noget.” Hun 

uddyber derefter ved at fortælle; “Så kan det godt være, at man skal have kvoter i måske 5 år, og så 

kan det være, at man fjerner dem igen, fordi så har det fået et naturligt leje” (Bilag 1, s. 15). Ifølge 

vores tolkning af Trines udsagn kan kvoter i en bestemt tidsperiode være med til at udligne uligheden 

mellem mænd og kvinder og dermed “finde et naturligt leje.”  

Emilie åbner op for en anden mulig løsning i henhold til rekrutteringsprocessen. Hun forklarer, 

hvordan en kønsneutral tilgang kunne bidrage til en udligning af den eksisterende ulighed; 

“Man kunne for eksempel starte med at alle ansøgninger, de bliver gjort kønsneutrale. Fjern 

fornavnet, fjern de sidste 4 cire i CPR-nummeret.” Altså hvor svært kan det være? Fordi vi helt 
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ubevidst sidder og kigger på det, og det gælder jo også etniske. Ja, nu skærer jeg dem over en kam 

og kalder dem etniske. At man lægger et eller andet form for, ja, filter ned over sådan, så det er 

fuldstændig ubevidst” (Bilag 7, s. 6).  

Ud fra vores læsning af ovenstående citat kan Emilies anvendelse af ordet “et filter” indikerer et 

ønske om at komme de implicitte bias for kvinder og andre minoriteter til livs (Muhr 2019, s. 122). 

Dette tyder på et løsningsperspektiv, der går på, at vi er nødt til at blive opmærksomme på både vores 

bias og privilegier. Ud fra vores forståelse af Emilies udtalelse præsenterer Emilie altså med sit citat 

et konkret og håndgribeligt værktøj, der kunne være med til at udligne en eksisterende ulighed.   

 

Emma fortæller; “Jeg synes, det er bedre at lægge pres på, at man skal kunne dokumentere det lidt, 

så man får det gjort synligt, hvor mange de har. Så får man skabt noget opmærksomhed omkring det” 

(Bilag 6, s. 11). Emma præsenterer i vores forståelse endnu en måde, hvorpå man kan komme bias 

og privilegier til livs, og vi forstår hendes oplevelse, som om hun - bevidst eller ubevidst - 

argumenterer for, at vi er nødt til at snakke om køn og skabe en vis synlighed for at komme uligheden 

til livs.  

 

Udover at vi skal være opmærksomme på de underliggende former for bias, så er det ifølge vores 

tolkning af Emma også nødvendigt, at vi får mændene i tale. Emma forklarer, hvordan kvinderne kan 

have nok så gode intentioner, men i og med at mændene sidder på magten, så er de også et vigtigt 

element i processen;  

 

“Det nytter ikke noget at tage kaffemøder med kvinder, fordi vi skal nok hjælpe hinanden, men 

det er ikke os, der kan få hinanden ind. I nævnte selv de der 20 hanhunde der. De sidder jo alligevel 

på over 95% af flæsket som formænd. Så det er dem, man skal ud og mødes med” (Bilag 6, s. 4). 

 

I samme stil forklarer Anna, hvordan der først sker et “skred” i den offentlige debat, når budskabet 

har en mandlig afsender;  

 

“(...) hvor jeg før bare var en skrigeskinke, der stod og råbte om ligestilling og delt barsel, så 

er det min diskurs, der trænger frem nu […] Der er virkelig sket et skred, og det som virkelig er 

irriterende, sådan i mit perspektiv, det er, at grunden til, at der sker et skred, det er fordi, der er nogle 

MÆND, der begynder at gå ind og tager diskursen. Hvor kvinder på et højt niveau, kvinder med røv 
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i bukserne og høje positioner de har også haft taget diskursen, men de har ikke kunne flytte noget 

som helst” (Bilag 9, s. 8)  

 

Annas oplevelse tegner i vores øjne et tydeligt billede af, hvordan det priviligie “at være mand” 

fremmer dine muligheder for at blive hørt. Som hun beskriver det, så har hun selv stået og råbt om 

ligestilling og delt barsel, men at det er først, når mændene begynder at få øje for problematikken, at 

det tages alvorligt. Som Rennison præsenterer eksklusionskoden, er det mændene, der har magten, 

og kvinderne har afmagten (Rennison 2012, s. 229). Dette kan ifølge vores tolkning af Annas 

oplevelse ses som et udtryk for, at den offentlige debat er præget af eksklusionskoden. En løsning på 

netop denne problematik vil derfor ifølge vores forståelse være, at mændene og kvinderne bliver 

opmærksomme på den ekskluderende diskurs og derefter ændrer den.  

 

Som vi præsenterede i analyseafsnit 2, så er det af stor betydning, at kvinder har nogle rollemodeller, 

som de kan spejle sig i (Bandura 1977, s. 22). Vi ser det som om, at alle de interviewede kvinder på 

sin vis er med til at forsøge at skabe momentum samt være rollemodeller, i og med de er villige til at 

stå frem og også bidrage til ligestillingsdebatten. Vores forståelse af kvindernes motivation bag 

deltagelsen i denne afhandling beror blandt andet på et ønske om at tage de barrierer, de har mødt i 

deres karriere, op til diskussion og samtidigt være med til at inspirere den kommende generation af 

unge kvinder. Emilie åbner op for motivationen bag hendes deltagelse således; “Jeg vil gerne fortælle 

om, hvordan det har været at kæmpe mig op og specielt i en mandsdomineret verden”  (Bilag 7, s. 5).  

 

Vi spurgte alle kvinderne til sidst i de respektive interviews, hvad deres bedste råd til unge kvinder 

med bestyrelsesdrømme ville være, og Thea svarer så fint “GÅ FOR DET” (Bilag 2, s. 12). Dette 

tolker vi som et udtryk for, at kvinder både skal ville, kunne og turde! For at vi kommer dertil, hvor 

kvinder både kan, vil og tør gå bestyrelsesvejen, er det derfor ifølge vores analyse vigtigt, at vi bliver 

opmærksomme på bias, priviliegier, glasloft, meritokrati, kønslinedanseren, work-life-balance, 

barsel, diversitet, Rip-rap-rup-effekten, kvoter, rollemodeller og de forskellige paradigmer, der 

hersker i samfundet.  

Delkonklusion 

I ovenstående analyseafsnit blev det tydeligt, at hvis vi vil have flere kvinder i bestyrelserne, så skal 

vi starte længere nede i ”fødekæden”. Vi skal altså have fokus på kvinderne meget tidligere i deres 

karriere. Vi skal ydermere slået hul i glasloftet. Det vil sige, at vi skal have opmærksomhed på både 
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de bias og privilegier, dette udspringer af. Flere af vores informanter giver også udtryk for, hvordan 

en øget tiltro til kvinder og ledelse på den måde vil være med til at få flere kvinder i bestyrelser. For 

at få flere kvinder i bestyrelser kunne en løsning også være at forkaste de biasformer, forestillinger 

og samfundsmæssige strukturer, der hæmmer kvinderne - eksempelvis i forhold til barsel. En af vores 

informanter giver udtryk for, at vi skal have ”smidt vores blinders” og blive opmærksomme på den 

eksisterende ulighed, for at vi derefter kan forsøge at komme den til livs. I ovenstående analyseafsnit 

blev det også tydeligt, at flere af de interviewede kvinder mere eller mindre bevidst argumenterer for 

en bestemt type kvote som en måde at få flere kvinder i bestyrelser på. Det er derfor også essentielt 

efter vores tolkning, at vi får afmystificeret kvoter og dermed får belyst, hvordan kvoter ikke behøver 

at gå på kompromis med kompetencer. En af informanterne fremlægger også muligheden for at have 

kvoter i en begrænset periode, så vi får sat skub i tingene for så efter at fjerne dem igen. Flere af 

informanterne argumenterer også for, hvordan en mere kønsneutral rekrutteringsproces ville være 

med til at få flere kvinder i bestyrelser. Vores tolkning er også, at vi er nødt til ikke at være så ”bange” 

for at snakke om køn - snakker vi ikke om det, ændrer vi ikke noget. Der skal gøres opmærksom på 

den ekskluderende diskurs, der er om kvinder, og derefter skal vi forsøge at ændre den.  
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Kapitel 4 

Diskussion 

Selvrefleksiv diskussion og kritisk distance til den analytiske opdeling 

Det følgende afsnit har til formål at belyse, de refleksioner der er udsprunget af ovenstående analyse 

i forbindelse med den analytiske opdeling. I forbindelse med vores konstante vekselvirkning mellem 

forståelse og fortolkning har vi igennem vores refleksioner fået en ny forståelse af genstandsfeltet. 

Den hermeneutiske cirkel har derfor muliggjort vores kritiske distance til analysen, idet vi gennem 

refleksioner har fået en ny forståelse.  

 

Ydermere vil vi i kommende selvrefleksive diskussion give en dybere kritisk gennemgang af 

teorierne samt de faldgruber, der viste sig at være ved brugen af disse. Vi er blevet opmærksomme 

på, at flere af de ovenstående barrierer kan “bevæge” sig på flere analyseniveauer. Dette har fået os 

til at reflektere over, hvordan det måske ikke er muligt,at skille individ og samfund fra hinanden. 

Nogle af de barrierer, kvinderne oplever på indivniveau, har muligvis rødder i et samfundsniveau 

også. Hvis vi ser på, hvordan vi tolker, at kvinderne oplever eksplicit og implicit bias på 

individniveau, så kan man dertil diskutere, hvorvidt disse biasformer mon ikke er udsprunget fra 

nogle samfundsmæssige faktorer. Hertil kan man reflektere over, hvilket “niveau” der kom først? Om 

det er de mange, der influerer den enkelte, eller er det den enkelte, der spreder ringe i vandet? Til 

trods for den mulige bevægelighed mellem niveauerne fastholder vi vores argumentation for netop 

denne opdeling, idet vi til stadig mener, at det er fordelagtigt at skelne mellem barriererne på 

forskellige niveauer - for overskueligheden og for læsevenlighedens skyld.  

Kritisk gennemgang af vores inddragede teorier 

Det første nedslagspunkt, vi dykker ned i i forbindelse med vores kritiske distance til vores valgte 

teorier, er det faktum, at alle vores teoretikere på nær Albert Bandura er kvinder. En af de største 

temaer i denne afhandling er forskellige former for bias, der finder sted i forbindelse med kvindernes 

muligheder i bestyrelser. Dertil er det relevant at overveje, hvorvidt vores primært kvindelige 

teoretiske apparat selv indeholder bias omkring mænd. Og antager vi, at dette er gældende, betyder 

det så også, at vi som forskere er blevet påvirket af netop disse bias? Og måske endda har reproduceret 

disse? Disse mulige bias springer os i øjnene ved gennemlæsning af Muhrs bog om Ledelse af køn, 

hvor hendes informantgrundlag både består af kvindelige og mandlige informanter. Hendes 
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fortolkning af de mandlige citater bærer præg af et - i vores øjne - lidt snæversynet blik, der ikke 

retfærdigt belyser sagen fra både et mandlige og kvindeligt perspektivt. Det er ifølge os tydeligt at 

læse, at Muhr spiller på kvindernes hold. Hun fremstiller mændene på en måde, som understøtter 

hendes argumenter om, at mændene spiller en stor rolle i forbindelse med kvindernes begrænsede 

repræsentation på ledelsesgangene. Det kunne derfor være interessant at inddrage en vinkel, der 

bidrager med et mandligt perspektiv, som kunne tilføje til et mere flervinklet syn på bias. Denne 

vinkel ville kunne give modvægt til den tunge overvægt af kvindelige informanter. Et sådan 

perspektiv på afhandlingen vil blive uddybet nærmere i perspektiveringen.  

 

Vender vi nu blikket tilbage mod vores første nedslagspunkt, hvor vi diskuterer, hvorvidt vores 

teoretiske apparat (næsten) udelukkende belyser den bearbejdede problematik fra en “kvindevinkel,” 

kan det også være gavnligt at holde for øje, at selvom Bandura er den eneste mandlige teoretiker i 

denne afhandling, så er han også en eneste teoretiker, der ikke direkte medtager et kønnet perspektiv. 

Det vil sige, at Banduras teori ikke direkte skelner mellem mænd og kvinder. Denne observation kan 

problematisere følgende;  Kan Bandura overhovedet anvendes i forbindelse med en 

“kønsproblematik,” i og med han ikke beskæftiger sig med mand/kvinde adskillelsen i forhold til 

hans teori om social læring? Ydermere er det vigtigt at nævne, at Banduras teori - modsat flertallet af 

vores inddragede teorier - ikke er af dansk oprindelse. Vi kan derfor stille spørgsmålstegn ved 

gyldigheden af teorien i et dansk perspektiv. Samtidigt med at teorien alene er den eneste teori, der 

afviger fra vores krav til litteratursøgning, idet den er udgivet i 1977. Dette stiller ligeledes 

spørgsmålstegn til, hvorvidt teorien stadig er relevant og gældende her i 2021? Kan den med sine 

over 40 år stadig bidrage til vores genstandsfelt? Det vil vi mene, at den kan, idet teorien ikke tager 

udgangspunkt i en bestemt aldersgruppe eller køn, men snarere ser rollemodeller på et mere 

overordnet plan. Havde teorien derimod taget udgangspunkt i kvinder i ledelse eller manglen på 

selvsamme i 1977, havde teoriens “forklaringsgrad” været mindre i vores øjne, idet samfundet har 

rykket sig enormt meget på dette område,de sidste 40 år (Heinskou 2013, s. 727).  

 

Næste nedslagspunkt, vi vil udfolde i denne diskussion, er det faktum, at Rennison og Muhrs teorier 

beskæftiger sig med ledelse og ikke med bestyrelser. Hvad betyder denne forskel i genstandsfelt for 

gyldigheden for anvendelsen i vores afhandling? Hvis det overhovedet betyder noget? Gennem vores 

empiri blev det tydeligt, at ledelse hænger unægteligt sammen med bestyrelsesarbejde. De barrierer, 

der gør sig gældende for kvinder i ledelse, har gennem vores empiri vist sig at være de samme, der 
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spænder ben for kvinder med drømme om bestyrelsesarbejde. Dermed mener vi, at både Rennisons 

og Muhrs teoretiske refleksioner kan gøre sig gældende til trods for de forskellige genstandsfelter. I 

vores induktive gennemlæsning af empirien blev netop det tydeligt for os gennem Emmas udtalelse 

om ledelsesansvar som en direkte adgangsbillet til bestyrelsesarbejde (Bilag 6, s. 4). Med dette 

argument så vi os nødsaget til at inkludere teori om barrierer på ledelsesniveau, idet vi så en direkte 

forbindelse mellem de barrierer, der var for kvinder på ledelsesniveau, og ligeledes de barrierer der 

findes for kvinder i bestyrelser.  

Diskussion af tvetydighed   

Det var derfor uden for denne afhandlings rammer at forfølge det kommende spor teoretisk. Derfor 

kommer dette vigtige empiriske fund i diskussionen. Der er her tale om, hvordan informanternes 

erfaringer og selvopfattelser ikke passer sammen. Under gennemlæsning og kodning af empirien blev 

tvetydigheden i flere af informanternes udtalelser tydelig. En stor del af vores informanter modsiger 

sig selv i større eller mindre grad i løbet af interviewet, hvilket betyder, at vores fænomenologiske 

videnskabsteoretiske ståsted kommer til kort:  

 

“Fænomenologien hævder som sagt, at den verden, der fremtræder for os, er den eneste 

virkelig verden. At påstå, at der skulle være en sandere eller “virkeligere” verden bag ved oplevelsen 

eller fænomenet, som det fremtræder for os, opfattes som spekulativt nonsens” (Juul 2012, s. 66).  

 

På den måde kan vi som forskere inden for fænomenologien ikke fortolke på informanternes 

tvetydighed mellem deres erfaringer og modsatrettede selvopfattelser, idet fænomenologien mener, 

at det, der fremtræder for os - og informanterne -, er den eneste virkelige verden (Juul 2012, s. 66). 

Af den årsag trækker vi på hermeneutikken og inddrager deraf os selv som forskere og vores 

dertilhørende forforståelser for at kunne åbne op for nedenstående problematik:  

 

Den føromtalte tvetydighed finder vi særligt tydelig, når vi spørger ind til, hvorvidt de har oplevet 

deres køn som en fordel eller begrænsning. Flere af kvinderne har ikke oplevet deres køn som hverken 

en fordel eller en begrænsning, men fortæller i samme åndedræt, hvordan de er blevet positivt eller 

negativt forskelsbehandlet. Ditte fortæller, hvordan hun ikke oplever, at der er begrænsninger knyttet 

til hendes køn; “Nej, det synes jeg faktisk ikke” (Bilag 8, s. 7), hvortil hun i selvsamme åndedrag 

fortæller, at hvis der ikke er åbne søgninger, er det en ulempe at være kvinde;  
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“Der er bare stadigvæk rigtig, rigtig mange, der kigger rundt i deres egne mandenetværk, når 

de skal rekruttere ind i bestyrelsen, og så kommer man jo slet ikke i spil […]  Men der er jo ufatteligt 

få åbne søgninger, så hele problematikken er jo, at langt de fleste bliver bare besat via netværk. Og 

via mandenetværk. Det er et  problem. Hvis man ser det på den vinkel, så er det selvfølgelig en 

udfordring at være kvinde” (Bilag 8, s. 7). 

 

Gennem Dittes citat kan man fristes til at tro, at hun har “godtaget” status quo og egentlig først mener, 

at det da er helt fair, at mændene har en fordel i rekrutteringsprocessen.  Man kan diskutere, hvorvidt 

det måske er fordi, hun simpelthen har assimileret mændenes adfærd- og holdninger så meget, at hun 

nu reelt set ikke ser hendes køn som en ulempe? Indtil hun er “tvunget” til at se kritisk på netop 

manglen af åbne søgninger. Er det overhovedet et problem, at der ikke er flere åbne søgninger? Hvis 

dit køn ikke betyder noget? Så burde alle jo have samme muligheder. Også Thea er i vores læsning - 

måske lidt naivt - blind for den forskelsbehandling, som hun ubevidst oplever;  

 

“Jeg tror ikke som sådan, jeg har oplevet mit køn som en begrænsning. Alting er jo sådan set 

altid lykkedes for mig. Så på den måde kan jeg ikke sige, at mit køn på den måde har været en 

begrænsning. Hvis jeg skal pinpointe det på, hvor jeg altid har skulle kæmpe hårdere, så er det for 

min løn. Det har egentlig ikke været for mine jobs, det føler jeg ikke i hvert fald. Men jeg føler, at jeg 

har skulle kæmpe for min løn” (Bilag 2, s. 4). 

 

Også her har vi et eksempel på, hvordan vores informant i samme åndedræt har modstridende 

fortællinger, i forbindelse med forskelsbehandling på grund af hendes køn. Thea fortæller, hvordan 

hun grundet sit køn måtte kæmpe hårdere for at få den løn, hun fortjener - mere end hendes mandlige 

kollegaer. Her kan man igen stille sig kritisk og derved stille spørgsmålstegn ved, hvilke bevæggrunde 

hun har for at underspille dette? Er det virkelig sådan, at hun har vendt det blinde øje til, så hun derved 

er opmærksom på forskelsbehandlingen, men undlader at tale om det? Eller oplever hun det som fair, 

at hun skal kæmpe hårdere for hendes løn, da hun i starten af citatet giver udtryk for, at hun ikke 

oplever sit køn som en begrænsning, men alligevel fortæller om netop det?  

 

Det har været en gennemgående undren hos os som forskere, hvordan kvinderne tager afstand fra de 

belyste problematikker om kvinder og bestyrelseskarriere. Kvinderne modsiger kontinuerligt sig selv, 
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men hvorfor gør de det? Er det med et ønske om at tage afstand fra deres eget køn, der i daglig tale 

bliver underlagt diskursen om, at kvinder ikke kan eller vil? For os virker det som om, at kvindernes 

eget selvbillede ikke stemmer overens med de oplevelser, de fortæller om. Nedenstående citat fra 

Trine viser eksplicit den modsigende tendens, som vi diskuterer i dette afsnit: “Og [jeg] har aldrig 

oplevet noget diskrimination eller kiggen til. Der var da godt nok nogen, der lige kiggede, da jeg først 

startede med alle de mænd” (Bilag 1, s. 5). Trine udtaler her, at hun aldrig har oplevet diskrimination 

eller kiggen til, men forklarer i  samme sætning, hvordan hun blev kigget til af alle mændene. Det er 

vel og mærke også Trine, der forklarer, hvordan hun blev valgt fra, - udelukkende fordi - hun var en 

kvinde; 

 

“En af mine gode venner, også en mand, (...) fortalte mig, at han havde snakket lidt med den 

nye chef, som skulle finde de 8. Han havde spurgt chefen ”Jamen, hvad med Trine?” og så havde 

han svaret ”Han skulle ikke have nogen kvinder.” Det var første gang. Han tog ingen kvinder 

overhovedet. ”  

 

 

Hvis det ikke er diskrimination, hvad er det så? Om det i virkeligheden er Trine, der ser oplevelsen 

mere unfair, i og med det er hende selv, der er blevet valgt fra, eller om det faktisk er det, der skete, 

så bør hun jo om nogen stadig have oplevet det, at være kvinde, som en ulempe. Hvorfor gør hun så 

ikke det? Det er spørgsmålet. Er det for farligt for kvinderne at stå ved den eksisterende ulighed? Det 

kunne vi godt frygte. Og hvad har denne frygt af betydning for kvindernes mulige gennemslagskraft 

som rollemodel? Hvis de ikke tør sige fra (af frygt for at miste autoritet), er de så egentlig 

rollemodeller overhovedet? Hvis kvinderne rent faktisk har godtaget den forskelsbehandling, de 

møder, og opfatter dette som værende acceptabel adfærd, så kan vi godt frygte, at for at kvinder skal 

få success med en bestyrelseskarriere, så skal man se denne ulighed som en uundgåelig præmis, og 

dette er i vores optik ikke måden at komme uligheden til livs på.  

 

En anden vigtig pointe at holde sig for øje i forbindelse med kvindernes oplevelse af ligestilling er, 

hvad vi tolker som et udtryk for et ‘pleaser gen’ hos Katrine. Hun forklarer, hvordan vi skal passe på 

med ikke at “gøre mændene trætte;” 
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“[...] De her diskussioner med stiletter og så videre giver sådan en modpol til et bestemt 

niveau, hvor en mand, der måske overhovedet ikke har en holdning, måske bliver lidt træt? Vi risikere 

i hvert fald, at vi kører nogle mænd trætte, tror jeg” (Bilag 4, s. 7). 

 

Hvorfor er det mændene, vi skal passe på med at gøre trætte? Hvis vi gør mænd trætte, betyder det 

så, at de vil “behandle os endnu dårligere?” Vi tolker Katrines forklaring om, hvordan vi er nødt til 

at passe på, at vi ikke kører mændene trætte, som  værende et udtryk for, at hun godt ved, at det er 

mændene, som har magten, og at hun bevidst eller ubevidst underlægger sig den. Er det her endnu et 

udtryk for, at det er nødvendigt for kvinder ikke at gøre sig for upopulære hos mændene, hvis de vil 

have en succesfuld bestyrelseskarriere?  

 

Konklusion 

Dette afsnit har til formål at besvare afhandlingens problemformulering, og vi vil derfor nu fremlægge 

hvilke fund afhandlingen har bragt med sig.  

 

Vi kan blandt andet nu konkludere, at nogle af de kønnede værdier, der tillægges kvindekønnet, 

opleves som barrierer for kvinder, der ønsker at gøre bestyrelseskarriere. Derudover fandt vi også, at 

implicit og eksplicit bias fremstod som en barriere for kvinderne. Vi fandt, at den systematiske 

nedvurdering af kvinderne i forbindelse med bestyrelsesarbejde ikke kun har mænd som afsendere, 

men at også kvinder nedvurderer andre kvinder. Endnu en oplevet barriere for kvinder, der ønsker at 

gøre bestyrelseskarriere, er, hvordan kvindernes køn og de dertilhørende bias spænder ben for dem i 

forbindelse med avance muligheder. Flere af de interviewede kvinder beretter om, hvordan de er 

blevet valgt fra, blot fordi de er kvinder. Dette udgør en stor barriere for kvinder, der ønsker at gå 

bestyrelsesvejen, i og med at C-erfaring ifølge flere af vores informanter er en form for 

”adgangsbillet”. Endnu en barriere, som de interviewede kvinder oplever, er manglen på det, vi kalder 

”mandeprivilegiet”. Også manglen på meritokrati er en barriere, der ikke kun kommer til udtryk i 

forbindelse med tilegnelsen af en bestyrelsespost, men også i selve bestyrelsesarbejdet. Endnu en 

barriere, der er blevet belyst i denne afhandling, er, hvordan der er alt for få åbne søgninger. Dette 

resulterer i, at der rekrutteres gennem egne netværk, og at det derfor ofte foregår dette i 

”mandenetværk”, hvilket selvsagt udgør en barriere for kvinderne. Kvinderne oplever, at de ikke 

føler, at mændene hverken ser eller hører dem. Dette leder os hen til endnu en barriere, som vi ser i 
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forbindelse med kvindernes fortællinger. Nemlig manglen på kvindelige rollemodeller. Der er 

simpelthen for få kvinder, de kan spejle deres karrieredrømme i. En barriere, der knytter sig til dette, 

er, hvordan man som kvinde risikerer at miste sin autoritet, hvis man står på mål for en anden kvinde, 

der ikke lever op til forventningerne. Det samme er, ifølge vores informanter, ikke i lige så høj grad 

gældende for mænd. Endnu en barriere, der blev tydelig i denne afhandling, er, hvordan kvinderne 

oplever at have meget sværere ved at balancere feminine og maskuline værdier, i og med at de 

hverken må være for bløde eller for hårde. Disse forventninger til denne balancering udspringer ikke 

blot fra kvindernes omgivelser, men findes for flere af de interviewede kvinder også inde i dem selv. 

Denne svære balancegang mellem feminine og maskuline værdier er derfor også en barriere, der 

knytter sig til kvinder og bestyrelseskarrierer. Endnu en barriere, vi er stødt på i denne undersøgelse, 

er, hvordan kvinderne oplever, at der er en forventning om, at kvinder prioritere anderledes end mænd 

og dermed bruger mere tid derhjemme. Dette betyder også, at kvinderne kan risikere at ende ud på 

mommy-tracks, hvilket gør det at opnå en bestyrelseskarriere endnu sværere. En af de mest italesatte 

barriere for kvinder, der ønsker gøre bestyrelseskarriere, har været barsel. De interviewede kvinder 

oplever den måde, hvorpå vi har organiseret barslen herhjemme som en bjørnetjeneste i forbindelse 

med kvinder og karrierer. Kvindernes fortællinger kaster også lys over, hvordan man som kvinde kan 

komme i karambolage med glasloftet, og hvordan dette bestemt også udgør en barriere i forbindelse 

med kvinder og bestyrelsesdrømme. Vi så også, hvordan nogle af kvinderne enten selv anvender 

nedsættende tiltaleformer om kvinder eller har oplevet, at mænd gør det. Disse nedsættende 

tiltaleformer kan ifølge vores tolkning bidrage til (bevidst eller ubevidst) at fastholde en form for 

undertrykkelse af kvinderne, og dette udgør derfor også en barriere i forbindelse med kvinder og 

bestyrelsesarbejde.  

  

De interviewede kvinder giver deres bud på, hvordan vi kan komme nogle af disse barrierer til livs, 

og vi skal ifølge kvinderne have fokus på kvinder langt tidligere i deres karriere, så de på den måde 

kan få den nødvendige adgangsbillet til bestyrelsesarbejde. Vi tolker også kvindernes løsningsforslag 

som et udtryk for, at vi skal gøre op med de forskellige former for bias og privilegier, der findes i dag 

og gennem dette forsøge at komme alle følgevirkningerne til livs. Derudover ser flere af kvinderne 

(mere eller mindre bevidst) også tie-break kvoter eller kønsneutrale rekrutteringsprocesser som en 

måde til at opløse de barrierer, kvinder møder i forbindelse med at gøre bestyrelseskarriere. Og sidst 

men ikke mindst, så oplever flere af kvinderne, at vi er nødt til ikke at være så bange for at tale om 

køn. Vi er nødt til at blive opmærksomme på de uligheder, der findes, før vi kan ændre dem.  
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Vi kan yderligere konkludere, at flere af de barrierer, kvinderne oplever, der findes for  netop kvinder, 

der ønsker at gøre bestyrelseskarriere, kan bevæge sig på både samfunds- organisatorisk- og 

individniveau. Der er derfor ikke altid en klar afgrænsning på disse, hvilket kan gøre et 

løsningsperspektiv mindre håndgribeligt, i og med det ikke altid er tydeligt, hvor man bør sætte ind. 

Vi kan ydermere konkludere, at vi med vores fænomenologiske videnskabsteoretiske udgangspunkt 

ikke var i stand til at forklare, hvorfor kvinderne giver meget modstridende forklaringer, når det 

kommer til egne oplevelser af (ikke) at være blevet diskrimineret og samtidigt beretter om netop dette 

i samme åndedrag. Fænomenologien kommer derfor her til kort i forbindelse med at åbne op for alle 

de interessante empiriske fund, vi har gjort os. Grundet afhandlingens videnskabsteoretiske 

udgangspunkt og ønsket om at forstå kvindernes oplevelser som deres virkelighed er denne undren 

derfor ikke teoretisk belyst, men den er stadig medtaget i afhandlingens diskussionsafsnit.  

 

Perspektivering 

Som skrevet i den selvrefleksive teoretiske diskussion, så har dette afsnit til formål at belyse, hvilke 

perspektiver der ville kunne blive åbnet op for, havde vi inddraget et mandligt perspektiv.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af vores genstandsfelt og den dertilhørende epistemologi vil vi efter 

endt analyse perspektivere til, hvordan en anden tilgang end denne ville have bidraget med en ny type 

viden. Vi har efterfølgende haft overvejelser om, hvilken konsekvens det har haft, at vi udelukkende 

har analyseret kvindernes oplevelser af mænds reaktions- og handlemønstre. Vi vil ud fra denne 

overvejelse perspektiverer til, hvilken type  viden vi kunne generere, havde vi inddraget mænd som 

en del af vores empiriske grundlag. På den måde ville vi have mænds direkte oplevelser og en 

forståelse af deres paradigme ville komme til syne og ikke kun kvindernes oplevelse af selvsamme. 

Vi ville på den måde kunne bruge mænd som førstehåndskilde og ikke kun kvindernes oplevelse af 

mændenes ageren.  

 

Dette perspektiv kunne i forlængelse af vores diskussion (hvor vi belyser et muligt bias hos vores 

teoretikere), udfordre det bias vores kvindelige informanter i den forbindelse også kunne have. Havde 

vi haft mænd som en del af vores informantgrundlag, kunne vi få et større indblik i deres oplevelser 

af denne problematik. Følger vi vores informanter og vores dertilhørende analyse, spiller mændene 
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unægteligt en vigtig rolle i forbindelse med de oplevede barrierer. Mændenes perspektiv ville også 

gøre os i stand til at dykke et lag dybere ned i snakken om privilegier, i og med det ville blive synligt, 

hvorvidt de faktisk er privilegieblinde eller ej. Indtil nu er dette udelukkende understøttet af vores 

tolkning af kvindernes fortællinger. Vi kunne med dette nye perspektiv have udført en komparativ 

analyse på baggrund af henholdsvis kvindernes og mændenes fortællinger af selvsamme fænomen. 

Genstandsfeltet ville derfor også flytte sig fra at være kvindernes oplevelser af barrierer i forbindelse 

med bestyrelsesarbejde til nu at omhandle, hvordan kønnene oplever barriererne forskelligt/ens.  
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