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Abstract 

The aim of this bachelor thesis, is to explore how different big corporations in Denmark, 

conceptualize and construct problem and solution in their policy papers explaining they’re 

work with gender equality and advancing women in senior position and management. 

The thesis takes it’s starting point in the current Danish debate on the slow devolvement when 

it comes to gender equality in top management, and thereby gender equality in powerposition. 

The thesis tries to explain the vertical gender segregation of the Danish labour market, by 

using theories and research about structural male domination in organizations, hegemonic 

masculinity and homosocialitet, among other. By examine how specific big private Danish 

corporations work with the policy-paper: Charter for flere kvinder i ledelse, and 

conceptualize the need for more women in senior position and management, and how to gain 

that, the thesis show by using critical discourse analysis, that Charter for flere kvinder i 

ledelse, haven’t got any real potential of chance embedded because of it’s voluntary and loose 

functions and policies.  
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Indledning 

 
Virksomhederne rykker – nu kommer der flere kvinder i bestyrelserne  

(Minister for Ligestilling 2010)  

 

Med denne optimistiske udtalelse fra den 3. December 2010, erklærede minister for 

ligestilling Lykke Friis, det såkaldte Charter for flere kvinder i ledelse, som en dundrende 

succes. Udtalelsen faldt i forbindelse med den første evaluering af Charteret, foretaget af det 

internationale revisions- og konsulentvirksomhed PricewaterhouseCoopers. Udtalelsen endte 

som overskrift på den medfølgende pressemeddelelse, da man fra ministeriets side 

offentliggjorde evalueringen, en sen fredag eftermiddag i december.  

Denne sene fredag eftermiddag sad jeg på et kontor i det danske fagforbund HK, hvor jeg 

dette vinterhalvår arbejdede som praktikant. Normalt ville en sådan pressemeddelelse, havde 

tikket ind i min mailboks lidt efter frokost1. Men denne pressemeddelelse, med den ellers så 

optimistiske titel, blev ikke sent ud via de normale kanaler. Faktisk var det kun fordi jeg 

skulle tjekke datoen på et seminar ugen efter, at jeg lige inden fyraften opdagede at man 

havde offentliggjort pressemeddelelsen om evalueringen af Charter for flere kvinder i ledelse. 

Med pressemeddelelsen og PricewaterhouseCoopers’ evaluering under armen, skyndte jeg 

mig hjem for at holde weekend. En hurtigt gennemlæsning på vej hjem i bussen, viste dog 

hurtigt at der var noget loddent ved det hele, og lørdagen blev afsat til at nå til bunds i 

evalueringen og den medfølgende pressemeddelelse.  

 

På HK var jeg ansat til, med min lidt anderledes akademiske tilgang til ligestillingspolitiske 

spørgsmål, end de økonomer og jurister der ellers sad med stoffet, at arbejde med emnet 

kvinder i ledelse og i særdeleshed med kvinder i bestyrelser. Mit arbejde bestod hovedsageligt 

i, ved hjælp af forskning, vidensindsamling og arbejde med argumentation, at understøtte 

HK’s fremtidige politiske arbejde for få flere kvinder i det danske erhvervslivs top, og her var 

hovedfokuspunktet; spørgsmålet om hvorvidt kønskvotering var vejen til flere kvinder i de 

danske bestyrelser.  

                                                
1 Som det fx var tilfældet da ministeren offentliggjorde sit initiativ Operation Kædereaktion – Anbefalinger for 
flere kvinder i bestyrelser (http://lige.dk/files/PDF/Kvinderledelse/kaedereaktion.pdf), hvor historien blev lækket 
til Jyllandsposten en dag i forvejen, torsdag d. 11 november 2010, og pressemeddelelsen blev sendt ud via deres 
nyhedsbrev dagen efter, omkring middag fredag d. 12 november 2010 
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En af de mest højlydte modstander af en sådan ”radikal” løsning på den ligestillingspolitiske 

problemstilling med kvindelig fravær og mandlig dominans i det danske erhvervslivs top, er 

Lykke Friis (V). Hun har siden den 23. februar 2010 havde haft ligestilling som en af sine 

ministerielle ansvarsområder, ud over klima og energi. Som sine forgængere på posten, var og 

er hun en skrap modstander af én hver form for statslig og direkte politisk intervention2 i 

ligestillingspolitiske spørgsmål. I stedet fremholder hun gang på gang i den til tider ophede, 

betændte og verserende debat, at det kun er gennem frivilligt, individualiseret og 

virksomhedsbaseret initiativer som fx Charter for flere kvinder i ledelse, at det er muligt at 

sikre flere kvinder i ledelse, da det sker med virksomhedernes velvilje og igennem 

konsensusbyggende politik, i stedet for gennem tvang.3  

 

(…) Jeg tror på, at virksomheder af sig selv skal satse på talenter og på fødekæden af ledere - også de 

kvindelige. (Friis 2011a) 

 

Denne holdning er helt i tråd med den dagværende minister for ligestilling Karen Jespersen 

(V), som den 25. marts 2008, sammen med en række store virksomheder, søsatte netop 

Charter for flere kvinder i ledelse. Som ministeren udtalt i den medfølgende 

pressemeddelelse: 

 
Den bedste måde, at få flere kvinder i ledelse på er at arbejde sammen med virksomhederne om at sætte 

konkrete mål. Derfor lancerer jeg dette charter, som alle interesserede virksomheder kan skrive under på 

og dermed forpligte sig til at arbejde for at få flere kvinder ind i virksomhedernes ledelser og bestyrelser. 

(Minister for Ligestilling 25.03.2008) 

 

Så man kan altså formode at der var store forventninger fra de politiske beslutningstagers 

side, til at Charter for flere kvinder i ledelse skulle vise sig at være en succes, og kunne lukke 

munde på de kritiske røster i ligestillingsdebatten, som krævede mere radikale løsninger på 

Danmarks ligestillingsproblemstillinger.  

Problemet var blot, at en sådan udtalt konklusion ikke er at finde i PricewaterhouseCoopers’ 

evaluering. Revisionen udtrykte sig overordnet tilfreds med organisationernes og 

virksomhedernes arbejde med at opstille mål for deres arbejde for at få flere kvinder i ledelse. 

Det er dog lige så tydeligt, at revisionen var ganske utilfreds med den generelle indsats for at 

                                                
2 Her tænkes på bl.a. lovmæssig regulering og lignende tiltag. 
3 Dette synspunkt fremfører hun bl.a.  i en kronik hun skrev sammen med Microsofts danske direktør Jørgen 
Bardenfleth, bragt i Kristlig Dagblad den 19.11.2010. (Friis 2010) 
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opnå de opstillede mål. Selvom omfanget af kritikken til en vis grad blev maskeret bag vage 

formuleringer som enkelte og flere, var der mellem linjerne en stærk kritik af en manglende 

systematik og seriøsitet i arbejdet med at opnå de opstillede mål. Man fremhævede fx kun 

aktiviteter og initiativer fra fem organisationer og virksomheder, ud af et samlet antal på 24. 

Ud fra revisionens evaluering er det langt fra mulig, at konkludere noget entydigt om 

Charterets succes. Der er selvfølgelig blevet igangsat en række initiativer i de enkelte 

organisationer og virksomheder, og der er blevet har taget stilling og formodentligt foregået 

en eller anden form for refleksion over til den manglende ligestilling i de konkrete 

organisationer. Men da der i evalueringen ikke er angivet nogen oversigt over udviklingen i 

antallet af kvindelige ledere i virksomhederne4, er det umuligt at gisne om, hvorvidt arbejdet 

med Charteret kun resulterer i tomme hensigtserklæringer og virksomhedspolitikker som 

ingen på arbejdspladsen reelt kender til, eller om det rent konkret resulterer i en forøgelse af 

kvinder i ledelse og derved en større grad af kvantitativ ligestilling i de berørte organisationer 

og virksomheder. Denne liden flatterende evaluering af Charter for flere kvinder i ledelse, 

stod derfor i skrap kontrast til den medfølgende pressemeddelelse, og det er derfor ikke så 

underligt at man forsøgte at snige den ud af bagdøren, da man endelig offentliggjorde den et 

halvt år efter at den lå klar. 

 

Baggrund – Ligestilling i Danmark 

Alt godt kommer til den, som forstår at vente. Sådan kunne overskriften til det sidste tiårs 

danske ligestillingspolitik, snildt formuleres. Selvom det danske arbejdsmarkedet lider under  

en hidtil uløst horisontal og vertikal kønssegregeringen, så har statslig og politisk intervention 

på dette området været yderst minimal, og til tider været slet og ret fraværende.5  

Denne bacheloropgave tager sigte på den del af ligestillingsproblematikken, som omhandler 

ledelse. På tværs af det danske arbejdsmarkedet, på tværs af sektorer og brancher, tegner der 

sig et tydeligt billedet af danske virksomheder og selskaber, som på trods af fine 

                                                
4 På samrådsmøde i Politisk-Økomomisk udvalg i Folketinget 05. 05.2011, som undertegnende deltog i, kom det 
frem at der i den originale evalueringsrapport fra PricewaterhouseCoopers, faktisk havde fandtes en sådanne 
oversigt. Ministeren og hendes embedsmænd havde dog brugt det halve år de ventede offentliggøre rapporten, til 
at fjerene denne oversigt, og derved fjerne mulighederne for rent konkret at kunne se resultaterne af 
organisationernes arbejde med Charteret. Ministeren forklarede fjernelsens af oversigten i den endelig 
offentliggjorte rapport med, at Charteret ikke var tiltænkt som en offentlig gabestok, og man derfor ikke mente at 
en statistisk oversigt over opnåde resultater tjente til nogen nytte.  
5 Som beskrevet i det foregående. 
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hensigtserklæringer og taler på festlige lejligheder6, til stadighed er fastlåste i gamle 

utidssvarende rekrutterings- og organisationsstrukturere, som reproducere vertikale 

kønssegregering som efterlader kvinder som en lille minoritet i toppen af det danske 

erhvervsliv. 

De tørre tal taler deres tydelige sprog. Uagtet at kvinders beskæftigelsesgrad de sidste 20 år 

kun har været for opadgående, og kvinder nu udgør over halvdelen af alle færdiguddannede 

fra de højere videregående uddannelser, så udgør de en forsvindende lille del af toppen af det 

danske erhvervsliv.(SFI 2006, s.19) De nyeste tal viser at kun 6,5% af topledelsen i den 

private sektor udgøres af kvinder, og kun på 10,6% af bestyrelsesposterne i børsnoterede 

aktieselskaber sidder der kvinder. (Minister for Ligestilling 2011 & Erhvervs og 

selskabsstyrelsen 2011)7 Udviklingen ser ud til, nærmest at være gået i stå. Fremskrivninger 

viser at med den nuværende vækst, vil vi skulle vente helt frem til 2073 før vi kan se en 

ligelig kønsrepræsentation i de danske bestyrelseslokaler. (Ugebrevet A4 12.12.2010) 

Denne stilstand, og de lange udsigter for ligestillingen, får spørgsmålet om hvilken medicin 

man skal udskrive til patienten på baggrund af den dystre diagnose, at virke højaktuelt. 

 

Dette ligestillingspolitiske spørgsmål, er de sidste par år, som tidligere nævnt, blevet et af de 

mest omdiskuteret og betændte. Selvom der hersker en vis konsensus om nødvendigheden af 

en forøgelse af kvinder i toppen af erhvervslivet, så høre enigheden også op her.  

Den siddende regering og dens politiske flertal, har siden magtskiftet i 20018 korset sig ved en 

hver tanke om statslig intervention i erhvervslivets ledelsesret, men med ikrafttrædelse af den 

norske kønskvoteringslov i 20089, blev spørgsmålet om den manglende ligestilling i det 

danske erhvervslivs ledelseslag et hedt og omdiskuteret emne. I stedet for at følge den norske 

løsning med direkte statslig intervention, valgt den dagværende ligestillingsminister Karen 

Jespersen (V) som nævnt i 2008, at søsætte Charter for flere kvinder i ledelse som svar på den 

ligestillingspolitiske udfordring man stod overfor.  

                                                
6 vedrørende vigtigheden af øget ligestilling mm. 
7 Tal fra Dansk Statistik i Ligestillingsministerens Perspektiv- og handlingsplan 2011 & Erhvervs & 
Selskabsstyrelsens opgørelse over bestyrelsessammensætninger Januar 2011. 
8 Her tænkes på valget i november 2001, hvor Venstre og Konservativ Folkeparti vandt valget og derved væltede 
den Nyropledede socialdemokratiske regering, som havde været ved magten siden 1993. Magtskiftet signalerede 
et skrapt ryk mod højre i dansk politisk, hjulpet godt på vej af mindretalsregeringens fuldstændige afhængighed 
af Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag. Dette ryk mod højre har også haft en helt afgørende betydning 
for dansk ligestillingspolitik, som bl.a. kan ses i nedlæggelsen af det selvstændige ligestillingsministeriet og en 
række ligestillings organer. 
9 Det vil sige den lovregulering af kønsrepræsentationen norske aktieselskabers bestyrelser i den norske 
aktieselskabslov, Lov om allmennaksjeselskaper, som blev vedtaget december 2003, med ikrafttrædelse januar 
2008. (Storvik, Aagoth Elise & Teigen, Mari 2010) 
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I stedet for et bindende politisk tiltag, er Charteret et frivilligt, individualiseret og 

virksomhedsbaseret initiativ som nu 113 virksomheder og organisationer har skrevet under 

på.10 De virksomheder som har tilsluttet sig, har forpligter sig til overordnet at opstille måltal 

for flere kvinder i deres ledelseslag, samt udarbejde en strategi eller plan for at få flere 

kvinder i deres ledelse. Der er dog ingen krav på hvor bindende eller progressive disse måltal 

skal være, det er op til den enkelte virksomhed at sætte sine ambitioner. (Se Bilag 1) 

 

Men er frivillighed og individualiserede løsninger vejen frem, når vi som samfund skal give 

os i kast med et så omfattende problem som den vertikale kønsegregering af det danske 

arbejdsmarkedet, og derved sikre reel ligestilling i toppen af det danske erhvervsliv? 

For skal manglen på kvinder i ledelse ikke snarere ses som et udtryk for strukturelle 

problemer indlejret i alle organisatoriske dele af det danske arbejdsmarkedet, end problemer 

isoleret til enkelte brancher og specifikke geografiske placeringer i visse virksomheder, og 

som sådan, kalder det så ikke på en løsning og et initiativ af strukturel tilsnit? 

Over de sidste 30 år, hvis ikke længere, er der blevet produceret store mængder af 

videnskabelige undersøgelser og litteratur, som beskæftiger sig med og påviser de strukturer 

og barrierer som eksludere kvinder fra magten i erhvervslivet og derved reproducere mandlige 

hierarkisk dominans, og som derfor kan siges at give en forklaring på manglen af kvinder i 

danske topledelse. Jeg vil med afsat i denne forskning og teoretisering omkring vertikalt 

kønssegregering i organisationer11, det vil sige med udgangspunkt i forskning i 

kvindeekskluderende strukturer, som fx teorier om hegemonisk maskulinitet, homosocialitet 

m.fl., undersøge hvorledes udvalgte danske virksomheder og selskaber inde for den private 

sektor, som har tilsluttet sig Charter for flere kvinder i ledelse, konstruere og konceptualisere 

arbejdet med at få flere kvinder i deres ledelseslag, for derved at kunne opnå en forståelse af 

mulig forandringspotentiale i charteret.  

 

Dette leder frem til følgende forskningsspørgsmål 

 

                                                
10 På samrådsmøde april 2011, udtalte Lykke Friis at tre virksomheder var udtrådt af  Charteret. Det har dog ikke 
været muligt at finde ud af hvilke, og om disse tre er en del af de 113 som omtales på ministeriets hjemmeside 
om Charteret, dog har jeg fundet frem til at SAS er udtrådt grundet ”omstruktueringer”. Ser man næremre på de 
113, så er over to-tredjedele af de 113 virksomheder består af statsejet selskaber som fx DSB, statslige 
virksomheder som fx Dansk Statistik, fagforeninger, Forsvaret, en række kommuner og Ministerier samt en lang 
række styrelser og nævn. 
11 I det følgende vil organisation blive anvendt synonymt med virksomhed eller selskab.  
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Problemformulering  

Hvordan konstrueres problem og løsning i organisationernes arbejde med Charter for flere 

kvinder i ledelse? 

Hvilket forandringspotentiale kan der siges at være i Charter for flere kvinder i ledelse? 

Kan det formodes at Charter for flere kvinder i ledelse kan være med til at bryde 

kvindeekskluderede organisationsstrukturer som forhindre kvinder i at komme til tops i dansk 

erhvervsliv?  

 

Metode 

Denne opgaves disposition er todelt. Første del består af en gennemgang af teorier og 

forskning vedrørende køns betydning i organisationer, og derpå forklaringer af den vertikale 

kønssegregering. Denne gennemgang og efterfølgende diskussion af teori og forskning, vil 

herefter danne grundlaget for den senere analyse.  

Analysen hovedkomponent er en kritisk diskursanalyse af de baseline rapporter som 

organisationerne udformer tre måneder efter deres tiltrædelse af Charter for flere kvinder i 

ledelse. Disse policydokumenter som beskriver organisationernes udgangspunkt og fremtidige 

arbejde med Charteret, vil blive analysere med udgangspunkt i Carol Lee Bacchis ”What’s 

the Problem?”-tilgang. Bacchi udviklede i bogen Women, Policy and Politics (Bacchi 1999), 

denne tilgang, som et redskab for policyanalyse. Den blev udviklet i reaktion mod den 

traditionelle og ifølge Bacchi konforme tilgang til policy. Bacchi mener at traditionelle 

policystudier, al for ensidigt fokuserer på policies som en række forsøg på, mere eller mindre 

vellykket, at handle og reagere på en række problemstillinger (Bacchi 1999, s.1ff). Bacchi 

mener derimod at alle policyforslag og handlinger, indeholder en eksplicit eller implicit 

diagnose af et givet problem, og ved at tage dette problem op, vælger man mere eller mindre 

bevidst ikke at italesætte andre aspekter og problemstillinger, og lader derfor disse være 

urørte. Det er altså ifølge Bacchi, lige så vigtigt og afgørende at se på hvad der ikke bliver 

sagt, som at se på hvad der bliver sagt. Bacchi kalder den førnævnte diagnose, for problemets 

repræsentation. Repræsentationen anser Bacchi som værende en central del af enhver 

policyanalyse, da diagnosen indeholder en identifikation og derved vurdering af problemets 

natur. Problemets repræsentation, altså måde hvorpå problemet bliver italesat, sætter rammer 

for og afgøre problemets natur. Problemets repræsentation afgør derved hvad der kan gøres 

ved problemet, og om det falder inde for den offentlige interessesfære og råderum. Denne 
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måde at afgrænse og ramme problemet ind, skaber en diskurs hvor problemer og løsninger 

bliver skabt (Bacchi 1999, s.2). 

I forbindelse med analysen, vil der komme en yderligere præsentation af min forståelse og 

brug af Bacchi.  

 

Denne diskursivanalytiske tilgang, er valgt da den er udformet til at behandle policyforslag og 

dokumenter. Jeg vil hævde at, de i analyse anvendte baseline rapporter kan betegne som 

policydokumenter. De er skabt i en politisk sfære, og er tilsigtet at skulle fremme en vis 

ligestillingspolitik. Metodevalget er gjort ud fra den antagelse, at baseline rapporterne giver 

en empirisk tilgang til hvordan man kommunikere internt i og eksternt fra organisationerne 

omkring arbejdet for flere kvinder i ledelse, samt hvordan dette arbejde som problem og 

løsning konstrueres.  

Jeg har valgt kun at fokusere på virksomheder i den private sektor, da offentlige 

organisationer og virksomheder i forvejen er bundet af en lang række reguleringer.  

 

Materiale 

Mit empiriske materiale er som sagt hovedsageligt baseline rapporter fra en række udvalgte 

private virksomheder, som alle har underskrevet og tiltrådt derved Charter for flere kvinder i 

ledelse. De fleste af disse dokumenter er offentligt tilgængelige på charterets hjemmeside, 

mens resten af baseline rapporterne har jeg fået tilsendt pr. mail ved forespørgelse. Jeg mener 

derfor, at efter at der er tale om materiale beregnet til en større offentlighed, så frafalder det 

videnskabsetiske konfidentialitetskrav. Dette frafald gør at der i analysen vil blive anvendt 

konkrete navne og beskrivelser af organisationerne. Det er dog en vigtig pointe, at jeg ikke 

ønsker at hænge de enkelte virksomheder ud, men derimod bruger dem som afsæt til kritisk at 

granske arbejdet med og antagelserne i Charter for flere kvinder i ledelse. 
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Positionering  

I min tilgang til ligestilling, køn og videnskab, udgår jeg fra et kritisk feministisk perspektiv. 

Derfor prøver jeg igennem hele opgave at positionere mig selv og undlade at gemme mig bag 

positivistiske floskler om videnskabelig sandhed og objektivitet, og jeg anråber derfor ikke 

nogen endegyldig sandhed om Charter for flere kvinder i ledelse. Mit kritiske feministiske 

perspektiv betyder at jeg ser ikke ser køn og seksualitet som nogen naturlig eller neutral 

størrelse, men ser tværtimod dem som ideologiske begreber der påvirker, organiserer og 

griber ind i alle dele af den menneskelig væren og sameksistens. Jeg anskuer køn og 

seksualitet som socialt konstrueret, relateret til tid og forskellig på tværs af kulturer og rum, 

men aldrig uafhængig af en historisk udviklingsproces eller uden en form for kontinuitet. 

Derfor kan det måske ses som hyklerisk at jeg, i denne opgave, vælger at arbejde med et 

område, der bestandigt beskrives i termer af kvinder og mænd som to på hinanden 

dikotomiske kategorier. Et forhold traditionel ligestillingsarbejde i lang tid er blevet klandret 

for at reproducere. En standpunkt jeg langt hen ad vejen er helt enig i. Dog er jeg også af den 

illusionsløse holdning, at hvis man ønsker at fremme ligestillingen i samfundet og bekæmpe 

undertrykkende ideologiske opfattelser af køn og seksualitet, så kommer man ikke langt hvis 

man begrænser sine kampe til få arenaer. I blandt er man nød til at kæmpe inden for et 

system, for at kæmpe imod det. Selv om man ønsker en total omvæltning af samfundet, en 

nedbrydelse af gamle normer og et friere samfund, er man nød til at starte et sted. Man er nød 

til at se på hvordan det er muligt nu og her at forbedre den nuværende situation. Uanset hvor 

vigtigt det endelige mål end er, er man nød til også at skabe forandringer nu og her, uanset 

hvor små de end vil blive, er det stadig en skridt på vejen. Så i stedet for at stille sig uden for 

”systemet” og kritisere det, er man nød til at lære dets spilleregler at kende, så man kan 

udnytte det og bekæmpe det inden fra og derved starte en nedbrydelse af selv samme 

”system”. Ligestilling i erhvervslivets top er ikke blot et spørgsmål om resurser, talentspild 

eller noget der kun berøre ”kvinder”. Manglen på reel ligestilling, er et udtryk for et dybere 

demokratisk problem. Det er et spørgsmål om retfærdighed, om hver individs ret til at kunne 

udfolde sit liv efter egne forudsætninger og ønsker, uden at blive udsat for diskriminering, 

direkte/indirekte, grundet sit køn12. Denne opgave eksisterer altså ikke i noget positivistisk 

objektivt vakuum, men skrives med et klart fagligt og politisk formål, og er bundet til en 

bestemt kontekst, og er derved situeret i en bestemt tidsmæssig periode og geografisk 

placering. 
                                                
12 Ligeledes seksualitet, klasse, etnicitet, alder og handikap mm. 
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Hvorfor er der så få kvinder i ledelse? 

 

Det ovenstående spørgsmål har været et vigtigt fokuspunkt for forskning i organisationer og 

køn i de sidste 30-40 år, og har  sideløbende været genstand for heftig politisk diskussion og 

populær videnskabelig behandling, i bl.a. utallige dameblade og selvhjælpsbøger. Men 

hvordan kan man forstår manglen på kvinder i erhvervslivets top ud fra et kønsteoretisk 

perspektiv? 

 

I de kommende afsnit, vil der først være en diskussion af vigtigheden af at have et køns- og 

strukturelt perspektiv, for at overhovedet kunne forstå og undersøge køns betydning for 

kvinders og ledelse. Dernæst vil der blive set på hvilken betydning køn rent konkret kan siges 

at have for lederskab som begreb, og for kvinder og mænds muligheder for hierarkisk 

mobilitet i organisationer. Derefter undersøges hvordan man teoretisk kan forklare hvorledes 

mænds dominans og derved også erhvervslivets elite, gennem homosociale strukturer, 

reproducere og derved konsolidere sig selv. 

 

Køn gøres i organisationer – ikke i organisationsteori 

De fleste ledere, i de fleste organisationer, i de fleste lande13, er mænd. At det forholder sig 

sådan, kan der vel ikke herske stor tvivl om?  

Men på trods af de empiriske beviser for en klippefast mandlig dominans i erhvervslivets 

top14, så hersker der en udbredt tavshed om køns helt afgørende betydning, i litteraturens 

behandling og den akademiske granskning af organisationer og lederskab15. Selvom de 

statistiske oversigter giver et tydeligt billedet af, at hierarkisk magt i organisationer er 

lokaliseret i mandlige enklaver, så har det forskningsfelt som har organisationen som 

genstandsområde; organisationsstudier, på trods for de sidste 30 års feministisk intervention 

                                                
13 Som beskrevet i indledningen, så er dette i høj grad også tilfældet i Danmark. 
14 En dominans som ikke har rykket sig særligt meget over tid og ser heller ikke ud til at ville gøre det i det 
nærmeste fremtid. 
15 Lederskab; forstået som en social proces, snarere end en individuel egenskab. Kan bl.a. beskrives som en 
proces hvor lederen, inde for rammerne af en gruppe udøver indflydelse over andre, gennem at få dem til at 
agere på en bestemt måde. Gruppemedlemmerne plejer vanligst at betragtes som lederens underordnede, som 
lederen er ansvarlig for og som lederen udøver sin indflydelse over for at nå et bestemt mål. (Wahl m.fl. 
2001,s.100) I det følgende vil begreberne Leder og Chef blive brugt lidt i flæng. Det er dog vigtigt at holde sig 
for øje, at Chef vanligvis vil betegner en formal position i en given organisation, mens Leder mere betegner en 
vis handling eller funktion. 
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på området, været yderst vedholdende i sin ignorering af og tavshed omkring køn (Acker 

1990, s.139). 

 
(...) the conditions, processes and consequences of men’s historical and contemporary domination of 

management have received little scrutiny. (Collinson & Hearn 1996, s.1) 

 

I store dele af litteraturen om ledelse som organisatorisk praksis og proces, bliver ledelse 

sædvanligvis beskrevet som var det en kønsneutral aktivitet.16 I Men as Managers, Managers 

as Men (Collinson & Hearn 1996) beskriver David L. Collinson og Jeff Hearn hvordan den 

litteratur som voksede frem under opbygningen af det moderne kapitalistiske samfund, for at 

beskrive denne nye tids organisatoriske leder, skildrede ledelse som en kønsneutral aktivitet 

(Collinson & Hearn 1996, s.6). Disse skildringerne var dog gennemsyret af diskursive 

forestillinger om maskulinitet. Selve den etymologiske oprindelse af begrebet; at lede, har 

igennem historien været tæt sammenvævet med forestillinger om den heroiske krigshelt, den 

store ledere af mænd, og i det hele taget med krigsmetaforer (Collinson & Hearn 1996, s.2ff.). 

Denne tavshed overfor køns betydning, kan derfor ses som ikke kun et nutidigt fænomen, men 

snare et konstant vilkår i ”mainstreamlitteraturens” behandling af organisationer og ledelse; 
 

There has been a strange silence, which (...) reflects an embedded and taken-for-granted association, even 

conflation, of men with organizational power, authority and prestige. (Collinson & Hearn 1996, s.1) 

 

Noget kunne derfor tyde på at denne tavshed kunne spiller en afgørende rolle, i 

konstruktionen og reproduceringen af forestillinger om køn og lederskab. 

 

En lang række studier og undersøgelser af kvinders og mænds karriere og arbejdsliv (fx. 

Kanter 1977, Acker 1990, Hearn m.fl. 2002, Holgersson 2003, Wahl 2003 & Linghag 2009), 

har vist at køn gøres i organisationer, og at organisatoriske praktikker og processer langt fra 

eksisterer i et kønsneutralt vakuum, snarere tværtimod. Det vil sige at normer og forestillinger 

om køn spiller en, hvis ikke den, afgørende rolle i fx rekrutteringsprocesser og 

lederskabsdiskurser, og at køn og de magtforhold som baseres herpå, er et grundvilkår i alle 

dele af organisatoriske strukturer og processer på arbejdsmarkedet. Når vi har et 

arbejdsmarkedet i den vestlige verden, der i så udpræget grad er segregeret horisontalt og 

                                                
16 En hurtig gennemgang af bestsellerne blandt nyere litteratur om ledelse, viser at lederskab til stadighed 
beskrives i kønsneutrale termer. Ligeledes har ingen af de 15 nyeste anmeldte bøger om ledelse og 
organisationer på Dagbladet Børsens (førende dansk erhvervsorienteret dagblad) hjemmeside, et kønsperspektiv. 
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vertikalt langs skillelinjer baseret på køn, kan det undre at der uden for kredsen af de 

indviede17, hersker denne relative tavshed og blindhed overfor de organisatoriske processers 

kønnede karakter. Uden teorier som medtager køn, går det ikke at se fx kvinder og mænd som 

særskilte analytiske kategorier, og deres kønnede vilkår forbliver derved usynlige. Ved kun at 

forstå kvinder særlige situation i organisationer på individniveau, forbliver organisationen 

som struktur uproblematiseret. Ved ikke at ville se køn, forbliver spørgsmålet om kvinders 

hierarkiske mobilitet i organisationer, et spørgsmål om individuelle kompetencer og den 

enkelte kvindes viljekraft. Men ved at skifte fokus fra at se på hvordan kvinder fx er som 

ledere, til hvorfor der er så få kvinder i ledelse, rettes opmærksomheden i stedet mod 

organisationen og de kønnede vilkår som kvinder og mænd arbejder under (Wahl et al. 2001, 

s.105). Når man i sine analyserne undlade at foretage en kritisk granskning af den hierarkiske 

magts kønnede karakter, står de organisatoriske praktikker og strukturer som konsolidere 

mænds dominans tilbage som uproblematiseret (Collinson & Hearn 1996, s.6). Køn skal ikke 

blot ses som en tilføjelse til en igangværende organisatorisk proces, som kan betragtes som 

kønsneutral. Snarere skal det ses som en integreret del af disse processer, som ikke kan forstås 

uden en analyse af køn og af organisationers forsatte kønnede strukturering (Acker 1990, 

s.145ff). Der er altså behov for teoretiske strategier, som undersøger organisationer som 

kønnede processer, og at man som forsker flytter fokus fra individ til struktur i spørgsmålet 

om manglen af kvinder på chefposter (Wahl et al. 2001, s.147). Denne forskydning til 

strukturniveau, som derved faciliteter en forståelse af kønnede forskelle i organisatoriske 

adfærd og karrieremønstre som er konsekvenser af magtstrukturer, snarere end kvinder og 

mænds karakteristika som individer (Kanter 1977,s. 91ff.), er det grundlæggende teoretiske 

udgangspunkt for denne opgaves teoretiske og analytiske arbejde med kvinder, ledelse og 

organisationer. 

 

Men hvad vil det sige at se organisationer som kønnede processer og praktikker? 

 

Med udgangspunkt i Joan Acker, kan kønsliggørelsen18, altså måden hvorpå organisationen 

som social struktur bliver kønnet, ses som resultatet af fem integreret processer19, som selvom 

de er analytiske adskilte, i praksis, er del af samme organisatoriske virkelighed. (Acker 1990, 

                                                
17 Her tænkes der på gruppen af personer som er akademisk skolet i et kritisk kønsteoretisk perspektiv. Her 
medregnes også undertegnede. 
18 Egen letter klodset oversættelse af det engelske: Gendering. 
19 Acker antyder at der kan være tale om flere.  
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s.146) For det første sker der en adskillelse eller segregering, langs kønnede skillelinjer. En 

adskillelse som sætter sig i en kønnet fordeling af arbejdsopgaver, sektorer og brancher, 

normer for tilladt adfærd, fysisk råderum og rumslig placering af magt (Acker 1990, s.146). 

Sådan adskillelse eller rettere segregering er, som tidligere nævnt, veldokumenteret. Selvom 

der er stor variation i mønstrene og i graden af kønssegregering, så er mænd næsten altid på 

de højeste positioner af organisatorisk magt.20 Chefers beslutninger igangsætter 

kønssegregeringen og den organisatoriske praksis opretholder den, selv om de også i blandt 

påtager sig nye former, i takt med forandringer i teknologier og arbejdsprocesser. Historien 

har vist at introduktionen af ny teknologi i en række industrier, blev efterfulgt af en 

reorganisering af, men ikke afskaffelse af, den kønnede fordeling af arbejdsopgaverne, som 

efterlod teknologien i den mandlige domæne og opretholdte derved opfattelsen og 

defineringen af ulært arbejde som mænds arbejde og ulært som kvinders arbejde (Acker 1990, 

s.146). Den anden kønsliggørende proces, er konstruktionen af symboler og forestillinger som 

forklare, udtrykker, forstærker eller sommetider imødegår kønsadskillelsen. Der er mange 

kilder eller formuleringer i sprog, ideologi, populær -og højkultur og massemedier som 

understøtter denne proces (Acker 1990, s.147 ). Den tredje proces som producere kønnede 

sociale strukturer, fx organisationer, er interaktioner mellem kvinder og mænd, kvinder og 

kvinder, og mænd og mænd, heriblandt alle de mønstre eller strukturer som muliggøre 

dominans og underkastelse. Her nævner Acker samtalestudier, som eksempler på denne 

proces hvor kønnet ulighed reproduceres i dagligdags samtale er blevet observeret. (Acker 

1990,s.147) For det fjerde, er disse processer med til at producere kønnede komponenter af 

individuel identitet, som måske inkludere en bevidsthed om eksistensen af de andre tre 

aspekter af køn, så som, i konkrete organisationer, valg af passende arbejde, sprogbrug, 

beklædning og præsentation af egen person, som et kønnet medlem af en organisation. 

Endelig, så er køn involveret i de fundamentale pågående processer som frembringer og 

konceptualisere sociale strukturer. Køn er åbenlyst et grundlæggende konstituerende element i 

familie og slægtskab, men mindre åbenlyst hjælper det med til at formulere de underliggende 

relationer af andre strukturer, inklusiv komplekse organisations former (Acker 1990, s.147). 

 

                                                
20 Det kan blandt andet ses i den offentlige sektor. På trods af at mænd kun udgør 26% af de menige ansatte, så 
er 64% af ledere med overordnet personaleansvar mænd. Så end ikke kvinder talmæssige overvægt i den 
offentlige sektor, kan aflæses proportionelt i deres andel af ledelse. (SFI 2010) 
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Den vertikale kønssegregering – mulige årsagsforklaringer 

Når man ønsker at opnå en forståelse af og forklaring på den klippefaste vertikale 

kønssegregering, som til stadighed er en realitet på det danske arbejdsmarkedet, kan man 

angribe problematikken på mange måder.  

Statslige udredninger i Danmark tendere ofte at komme med forklaringsmodeller, som ikke 

hæver sig nævneværdigt over individniveau.21 I denne optik skal forklaringen til gruppen 

kvinder og gruppen mænds vilkår og hierarkiske placering, forstås ud fra deres individuelle 

forudsætninger. Her leder man efter forklaringen i uddannelsesvalg, fordeling af barselsorlov 

blandt forældrepar, kvinders og mænds forskellighed i ledelsesform og så videre. Men ved 

dette individprægede fokus, forbliver organisationen som kønnene struktur, uproblematiseret. 

Klart at de ”personlige” valg, som vi alle tager igennem vores arbejdsliv, har en afgørende 

betydning for vores videre karriere. Men hvor frie er de valg, og skal de ikke snarere forstås 

som valg truffet gennem en organisatorisk optik, hvis kønnede strukturer og forventninger til 

den enkelte, tilbyder en meget snævre forhandlingsramme som gør at kvinder som gruppe og 

mænd som gruppe, træffe de valg som de gør. 

 

En af de første til gøre opmærksom på de strukturelle aspekter af kvinder og mænds 

organisatoriske adfærd, samt årsagerne til deres placering i organisationen, var Rosabeth 

Moss Kanter (Wahl et al. 2001, s.67). Kanter foretog i 1970’erne et længerevarende studie af 

en stor international virksomhed (Kanter 1977). Kanter fandt en tydelig kønssegregering i 

organisationen, både horisontalt og vertikalt. Der var et tydelig mønster i den organisatoriske 

adfærd, som fremvistes i hverdagssituationer. Et mønster som viste hvordan mennesker i 

organisationer, fungerede i forhold til deres position i organisationsstrukturen. Forestillinger 

om kvindelighed og mandlighed fandtes indbygget i disse funktioner og positioner, og fulgte 

ikke altid naturligt af arbejdsopgaver og ej heller af forestillinger om essentielle egenskaber 

hos kvinder og mænd. Kvinderne situation i organisationen, var generelt kendetegnet af ringe 

hierarkisk mobilitet og få muligheder for udvikling, og de befandt sig hovedsageligt i de mest 

underordnede og magtfattige positioner. Kanter mener at de problemer som kvinder har i 

organisationer er konsekvenser af deres strukturelle placering, og at køn kommer ind i billedet 

gennem organisatoriske roller, som i sig bære karakteriserende forestillinger, af den type 

person som burde beklæde denne rolle (Kanter 1977, s.250). 

                                                
21 Jf. bl.a. AE-rådet 2007, SFI 2008, SFI 2010, m.fl. 
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Begrebet kønsmagtssystem22, er blevet brugt til at forklare de processer og strukturer som 

Kanter fandt i sit studie. Dette såkaldt kønsmagtsystem, aktiveres når kvinder træder ind i en 

mandsdomineret arena, og resultatet bliver en successiv fremvoksende kønssegregering. For 

at kønsmagtsystemet skal aktiveres, må visse betingelser foreligge. For det første kræver det 

at kvinder konkurrere om de samme job med mænd, og at der findes en nærhed mellem 

kønnene i arbejdsopgaver og i geografisk forstand. For det andet kræver det at mænd anser 

kvinder som en afvigergruppe i sammenhænget. Når disse betingelser i nærhed og ulighed 

foreligger, indtræder en tolkningsproces vedrørende interessekonflikter mellem kønnene i 

gang. Kønsmagtsystemet er at betragte som veludviklet når normer og regler for opretholdelse 

af uligheden mellem kønnene, efterleves gennem positive og negative sanktioner. Jo stærkere 

kønsmagtsystemet er, desto hurtigere bliver det indlejret og cementeret i et 

kønssegregeringsmønster i organisationen (Wahl et al. 2001, s.80). 

I et studie blandt civiløkonomers og civilingeniørers karriereudvikling fra 1992 (Wahl 2003), 

opdagede Anna Wahl udtryk for kønsmagtsystemets negative sanktioner. I undersøgelsen 

havde 55%  af kvinderne oplevet direkte diskrimination i arbejdet.23 Det drejede sig fx om 

situationer i forbindelse med lønforhandling, forfremmelse mm. Køn og position viste sig at 

have betydning for hvem som diskriminerede. Det var overvejende mænd som oplevedes som 

den diskriminerende, og derved afdækkedes et diskriminationsmønster som afspejlede den 

hierarkiske kønsmagtsordningens i organisationen (Wahl et al. 2001, s.86). Kvinder som 

gerne ville forfremmes oplevede i højere grad direkte diskrimination, ligeledes tenderede de 

kvinder som allerede havde en chefposition, at opleve mere diskrimination end de kvinder 

som ikke havde en chefposition eller ikke ville blive chefer. Oplevelser af diskrimination 

syntes at øge, når kønsfordelingen var mere mandsdomineret, samt når kvinder viste vilje til 

at ville stige i hierarkiet (Wahl et al. 2001,s.87).  

En af de forskere der har prøvet at finde svar på køns betydning i overgangen fra medarbejder 

til chef, er Sophie Linghag. Linghag foretog i starten af den nye årtusinde, et længerevarende 

studie, af en række medarbejders karriere i en større svensk bank (Linghag 2009). Disse 

medarbejder var alle blevet identificeret som mulige chefer, af personer længere op i bankens 

hierarki. (Linghag 2009) Det er tydeligt at denne komplekse proces, hvorved personer i en 

organisation går fra at være almindelige medarbejder til så småt at bliver chefer, griber an til 

                                                
22 Der findes en række mere eller mindre enslydende begreber som fx genussystemet mm, som alle har 
nogenlunde samme betydning. 
23 Ydermere viste det sig at hele 98% af undersøgelsens kvinder på forskellig vis udtrykte, at køn havde 
betydning i organisationer, og gav ophav til direkte eller indirekte diskrimination.  
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flere forskellige organisatoriske praktikker. Dels handler det om hvordan mulige chefer 

udpeges, udvikles og siden rekrutteres, denne proces kan samles under det begreb som 

Linghag kalder chefforsyning24, og dels handler det om muligheder for at gøre karriere i en 

organisation. Chefforsyningen består af forskellige aktiviteter, med det endemål at anskaffe 

egnede chefer. Denne proces forstås normalt som en række metoder af formel karakter, som 

rekruttere, udvikler og vurdere kommende chefer gennem standardiserede udnævnelses-

processer, fælles chefuddannelsesprogrammer eller ledervurderingsskemaer. Der forekommer 

dog også en række informelle aktiviteter og praktikker i denne proces, ofte ud fra 

argumentation om vigtigheden af ikke-målbare og subjektive størrelser som fx personkemi, 

tillid og kollegialitet. I denne informelle del, har forskningen vist at faktorer som køn, klasse, 

alder og andre sociale kategoriseringer har en stor påvirkning (Linghag 2009, s.21-22). Det 

viste sig da også at især køn kom til at spille en helt central rolle, i det chefforsyningsforløb 

som deltagerne i Linghags studie gennemgik. Et vigtigt element i dette forløb, var et 

chefudviklingsprogram som alle deltagere indgik i. Deres organisation, Banken, havde taget 

en beslutning om at kønsfordelingen på dette kursus, skulle afspejle kønsfordelingen i 

organisationen som helhed. Desuden havde man fra Bankens side, haft et udtalt ønske om at 

dette chefudviklingsprogram skulle være en kønsneutral aktivitet, for at kvinder og mænd 

derved kunne deltage på lige fod.  

Til trods for de tilsyneladende gode intentioner og ambitionerne om lige muligheder, så blev 

køn ganske synligt for Linghag og skulle vise sig at gennemsyrede hele processen. Normative 

forestillinger om køn, viste sig igennem chefs udviklingsprogrammets forskellige øvelser og 

kontinuerlige evalueringer, at være indlejret i den chefsnorm som alles personlige egenskaber 

og adfærd blev vurderet og holdt op imod (Linghag 2009, s.137). Disse normative forestilling 

om køn indlejret i chefnormen, havde som resultat at potentiale som måske kommende chef, 

blev tildelt kvinder og mænd på ganske forskellige vis25. Det potentiale som blev tildelt 

kvinderne, var et afgrænset potentiale, og som så kun strakte sig at identificere dem som enten 

mulig chefkandidater eller ej. De fleste af mændene derimod, blev tilskrevet et langt mere 

diffust og åbent potentiale. Deres potentiale fremstod som forventet og ubegrænset. Der var 

en forventning til at de, på trods af tvivl om dem som mulige chefkandidater på daværende 

tidspunkt, over tid havde ubegrænset potentiale, blot de fik træning og større modenhed 

                                                
24 Egen oversættelse af det svenske Chefförsörjning. 
25 Det skal nævnes at der ikke var nogle udefra set, objektive grunde til denne forskel på kvindernes og 
mændenes potentiale. Under chefudviklingsprogramet, var kvinderne faktisk mere pågående og aktive, end deres 
mandlige modparter, hvilket jo blot understreger Linghags pointe. 
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(Linghag 2009, s.137). Disse to konstruktioner af potentiale, mener Linghag skal forstås som 

repræsentanter for hvordan potentiale i den lokale sammenhæng, i forskellig grad tolkes og 

tilskrives kvinder og mænd. De signalere derved organisatoriske hierarkiske relationer 

mellem kønnene, som resulterer i en overordnet position for mændene i relation til kvinderne 

blandt chefkandidaterne (Linghag 2009, s.178). Linghag anser to aspekter involveret i denne 

kønsopdeling. Dels skete der en skabelse af køn.26 Det vil sige at det afgrænsede potentiale, 

kan betragtes som en sammenvævet konstruktion mellem potentiale og kvindelighed, og 

ligeledes kan det ubegrænsede potentiale betragtes som en sammenvævet konstruktion 

mellem potentiale og mandlighed. Dels skete der en ordning af køn. Konstruktionen af 

potentiale, afgrænset eller ubegrænset, viste at kønnene vurderedes og værdigsattes forskelligt 

som chefkandidater. Dermed synliggjordes magtrelationen mellem kønnene, hvilket samtidig 

antydede reproducering af dem. Da Linghag, efter chefudviklingsprogrammet, senere fulgte 

deltagernes videre karriere, viste det sig i deres erfaringer og karrierefortællinger, at køn 

endnu engang spille en helt afgørende rolle. Samtlige mænd udtrykte en klar forventning om 

en karriere og forsat hierarkiske mobilitet i banken. Kvinderne gav derimod udtryk for mere 

varierende erfaringer end mændene, hvilket omhandlede såvel udeblevne satsninger, som 

muligheder for at udvikles. Disse variationer i erfaringer, reflekteres ved at forventningerne til 

fremtiden blev mere usikre, begrænset og lokalforankret. I stedet for forventninger til forsat 

karriere med hierarkisk mobilitet i organisationen som hos mændene, så udtrykte kvinderne 

forhåbninger på en forsat karriere der de var geografisk placeret. Disse forskelle, mænds 

forventninger og kvinder forhåbninger til karriere, kan kobles til både lokale sociale 

konstruktioner, det vil sige kvinder og mænds situation i organisationen og som identificerede 

potentielle chefer, og dels til konstruktioner af mandlighed og kvindelighed i andre 

sammenhænge (Linghag 2009, s.176). Der er et bevis på at der i de processer og praktikker 

som samlet udgør chefforsyningen, er indlejret en kønnet opdeling og adskillelse, som 

kommer til udtryk i afgrænset og ubegrænset potentiale i forhold til kvinder respektive mænd, 

og som derved synliggøre en magtrelation mellem kønnene (Linghag 2009, s.177). 

Køn og forestillinger om herom, spiller altså en afgørende rolle, når en medarbejder begynder 

en mulige hierarkisk opstigen i en given organisation. Det som Linghag ser som helt 

afgørende i en forklaring af forskellen i de organisatoriske vilkår hun fandt hos kvinder og 

mænd i sit studie, er de normative forestillinger om lederskab, som konstruerer og 

                                                
26 Jf. Ackers kønsliggørende proces.  
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reproducerer chefnormen som mandlig, og derved tilskriver lederskab til mandlige kroppe og 

derved giver mænd som gruppe strukturelle fordele.27 

 

Denne norm, som Linghag identificerede i sit studie, er den samme lederskabsnorm som 

Collinson & Hearn omtalte. Den maskulinitet som er indlejret i lederskabsnormen, er ikke en 

bestemt stabil maskulinitet, men børe snarere ses som udtryk for en hegemonisk maskulinitets 

diskurs. Ud fra dette perspektiv, eksisterer der ikke én statisk universel maskulinitet. Derimod 

eksistere der adskillige maskuliniteter samtidigt, som står i et magtforhold til hinanden, og 

som er hierarkisk inddelt (Connell 2005, s.76). Begrebet hegemoni er lånt fra den italienske 

marxist Antonio Gramsci. Gramsci udviklede dette begreb for at kunne forstå og arbejde med 

klasserelationer og deres interne magtstruktur. Hegemoni kan forstås som en dynamisk proces 

hvor én bestemt gruppe på ét givent tidspunkt, får den ledende stilling i samfundet. Dets 

ideologi eller verdensbilledet får ved hjælp af fx institutioner og sociale praktikker, mulighed 

for at sive fra det øvre magtplan, ned i lavere liggende plan og derved blive del af hverdags-

praksis (Connell 2005, s.77). Hegemonisk maskulinitet kan derfor begrebsmæssigt bruges til 

at kunne forklare, hvordan en bestemt form for maskulinitet, i én bestemt historisk og kulturel 

sammenhæng, er/kan være den dominerende, men også i hvilket magtforhold den står, i 

forhold til andre samtidige eksisterende former for maskulinitet. I vores kulturelle og 

historiske kontekst, argumenterer Connell for at det hegemoniske billedet af maskulinitet, er 

en hvid heteroseksuel mand tilhørende middelklassen. Den hegemoniske maskulinitet bliver 

det dominerede diskursive billedet på lederskab, gennem at dominerede forestillinger ikke 

blot er er dominerende, men i lige så høj grad er normaliserende. Hvad den dominerede 

gruppe forstår, er det der tillades i den sociale interaktion at forstå, og bliver derved den 

eneste måde at forstå. En bestemt version af lederskab, bliver derved igennem denne proces 

universal og naturlig (MacKinnon 2003, s. 23). Eftersom at det er en bestemt type af mænd 

som sidder på lederposterne, så bliver deres måder at udøve magt naturaliseret og 

normaliseret, de fremstå derved som normen for lederskab.  

Med denne forståelse af lederskab som baseret på en hegemonisk mandlig norm, bliver det 

ulogisk at tro, at kvinder og mænd har lige muligheder til at leve op til billedet af chefen. Ved 

at den er baseret på den mandlige norm, så bliver forudsætningerne for vurdering i forhold til 

den, forskelligt for kvinder og mænd. Når kriterierne er mandlig kønsmærket, kommer de til 

at fungere til mænds fordel. Når lederskab fremstilles som kønsneutralt, skjules den mandlige 

                                                
27 Jf. Collinson & Hearn. 
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norm som er så grundlæggende indlejret i lederskab. Via en individualiseret og kønsneutral 

ideologi, kan lederskab som mandlig kønsmærket mobiliseres i organisationen, og samtidig 

skjule sig i det kønsneutrale skalkeskjul (Linghag 2009, s.185). 

Elitens reproduktion 

I undersøgelser af hvem som tilhøre erhvervslivets elite, har det vist sig at der er tale om en 

meget snævre social gruppe. Denne gruppe består næsten udelukkende af hvide mænd, med 

nogenlunde samme sociale baggrund, som rekruttere hinanden og derved holdte kvinder og 

andre mænd uden for indflydelse, magt og kapital 

I 2007 foretog Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en større undersøgelse af den danske elite. 

(AE-rådet 2007) Den danske erhvervselite, viste sig at være en ganske homogen gruppe. 

Statistiske set vil en person som tilhøre denne elite være en mænd over 35 år, og som med al 

sandsynlighed er bosat i ejerbolig over på 100 km. i en af velhaverkommunerne nord for 

København. Kun under 15% af eliten udgjordes af kvinder (AE-rådet 2007, s.2). 

I afhandlingen Firmaet Mænd af  Christoph Ellersgaard &Anton Grau Larsen (Ellersgaard & 

Larsen 2010), undersøgtes hundred topdirektører fra det danske erhvervsliv, som sammenlagt 

var de øverste chefer for 1,1 mio. ansatte.28 Formålet med studiet var, ved at undersøge hver 

enkelte direktørs biografi, at finde ud af hvem den danske erhvervselite er, og hvad der særligt 

kendetegner denne (Ellersgaard & Larsen 2010, s.11). De fandt, ikke overraskende, en høj 

grad af homogenitet blandt direktørerne, som det også var tilfældet i AE-rådets undersøgelse.  

 
Ser man på topdirektørerne (...) ser man midaldrende, hvide mænd. Glatbarberede, iklædt jakke og slips. 

Uniformeringen er næsten total. Kun to topdirektører er kvinder og kun seks er opvokset i arbejderklasse 

hjem. (Ellersgaard & Larsen 2010, s.11) 

 

Det som derfor undrede Larsen og Ellersgaard, var hvilke mekanismer som reproducerede 

topdirektørerne så ens, og om hvorvidt det netop var den udprægede homogenitet som 

formede og integrere dem i eliten. Selvom mange af direktørerne havde tilbragt mange år i 

virksomheden før de var blevet topchefer, så lignede de ikke de andre ansatte i 

organisationen. De havde snarere langt større lighed med lille kreds af bestyrelsesmedlemmer, 

som i sin tid udpegede dem.  

 

                                                
28 Ud af samlet 2,7 mio beskæftigede på det danske arbejdsmarked. Tal fra marts 2010: 
http://www.business.dk/brancher/den-danske-arbejdsstyrke-skrumper-ind  
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De 100 topdirektører er udvalgt af en samlet gruppe på omkring 500 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en 

stor del enten selv er, eller har været, direktører. Det er derfor ikke overraskende at direktørerne i højere 

grad ligner bestyrelsesmedlemmerne end de ansatte i virksomhederne. (Ellersgaard & Larsen 2010, s.11) 

 

Deres konklusion var, at vejen til chefstolen er nemmere for nogle sociale grupper end andre, 

og at det var i graden af homogenitet, og ubevidst reproduktion af denne, at kvinder og andre 

grupper blev holdt ude.  

 

I en undersøgelse fra 2003 af rekrutteringsprocessen af virksomhedsledere i store svensk 

firmaer (Holgersson 2003), fandt Charlotte Holgersson også en udpræget grad af homogenitet 

blandt organisationslederne. Holgersson anvendte, til forskel fra Larsen & Ellersgaard, et 

kritisk kønsperspektiv og kom frem til nogle lidt andre slutsatser. I sin undersøgelse fandt 

Holgersson at der var en bestemt ønskværdig profil som mulige chefkandidaterne skulle 

opfylde. Det var en konstruktion med en vis grad fleksibilitet, som gav bestyrelsen magt og 

manøvremuligheder overfor processen. De mulige chefkandidater blev hentet fra nærliggende 

kilder, fx internt i organisationen, eller eksternt på lederniveau i lignede organisationer og 

brancher. De ledige stillinger blev sjælden slået op, og kandidater som muligvis selv tog 

initiativ, blev mødt med skepsis. Man blev spurgt, man spurgte ikke. 

Potentielle kandidater kunne derimod eksponere sig selv på forskellige arenaer, formelle og 

informelle, via netværk, alliancer og kontakter. Det var informelle sammenhænge, hvor meget 

få, ofte ingen, kvinder havde mulighed for at træde ind i. I vurderingen af kandidater, viste det 

sig at der eksisterede en udpræget ønske om homogentitet. Man ønskede at finde nogen, man 

anså som social acceptabel, det vil sige nogen der ligner dem som allerede fandtes i denne 

funktion, og som var kompatibel med den gældende chefnorm. Selve beslutningsprocessen 

var præget af diskussioner, henlagt til informelle arenaer og var i høj grad konsensuspræget 

(Holgersson 2003, s.179). En potentiel og kompetent lederkandidat blev konstrueret efter en 

hegemonisk maskulin chefnorm, som en borgerlig hvid heteroseksuel mand, med leder-

erfaring fra en funktion med resultatansvar. Kvinder blev derimod konstrueres som anderledes 

og mangelfulde, og det som kvinder repræsentere konstrueres som underordnet. Kandidater 

med mellemlederpositioner og derved personaleansvar, den hierarkiske position som kvinder 

ofte har i organisationer, blev vurderet som mindre kompetente og begrænset i deres 

potentiale. Derved reproduceres og konsolideres den mandlige overordning og kvindelig 

underordning (Holgersson 2003, s.190). 
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For at forklare rekrutteringsprocessens kønnede organisatoriske struktur, anvender 

Holgersson sig af begrebet homosocialitet. Denne homosociale reproduktion af mænd som 

ledere, virker ved at den som har ansvar for udnævnelse af chefspositioner, reservere 

positionerne for individer af sin egen slags. Derved forstærkes billedet af hvem der bør være i 

denne position, og hvem som fortjener den. De vanskeligheder som indtræffer når nogen med 

en anden sociokulturel biografi, fx en kvinde, forsøger at komme ind i organisationen, bliver 

udtrykt for inkompetence. Det legitimeres derved, over for dem som tilhøre eliten, at de gør 

ret i at være ekskluderende (Wahl et al. 2001, s.107). 

Holgersson mener at når sammenhængene hvor defineringen af profilen på en mulig 

lederkandidater er informelle og mandsdominerede, skabes der et handlingsrum for 

homosocialitet. I disse informelle relationer søger mænd identifikation med andre mænd i 

gruppen, og på denne måde adskiller de sig fra andre mænd uden for gruppen, og kvinder i 

almenhed (Holgersson 2003, s.191). 

 

Mandlige ledere sidder således i positioner, hvor de hyppigst har mandlige lederkolleger og relativ 

sjældent skal samarbejde inden for organisationen eller virksomheden med ledere af det modsatte 

køn, mens kvindelige ledere sidder i positioner, hvor de hyppigst arbejder sammen i kønsblandede 

ledergruppe. (SFI 2008, s.146) 

 

Rekrutteringsprocessen tilbyder mange muligheder for homosocialt relationsarbejde, hvilket 

resultere i konstruktioner af ledere som en speciel type mænd, den type som vælges til slut 

(Holgersson 2003, s.200). Altså reproducere og konsolidere den homosociale proces 

homogeniteten blandt virksomhedsledere, og konstruerer og reproducere derved også en 

bestemt hegemonisk maskulinitet som normen for lederskab. 
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Analyse 

 

Da arbejde med denne opgave startede, var den store forkromede plan, at foretage en form for 

evaluering som ville kunne give et endeligt svar, på det eviggyldige spørgsmål; virker den? 

Men det stod hurtigt klart, at det var helt umuligt og alt for ambitiøst. Ideen var fra start at 

kombinere analyser af div. skriftlig materiale fra udvalgt organisationer, med adskillige 

dybdeborende interview, for derved at; kunne bidrage med reel viden til den offentlige om 

ligestilling. 

Den største forhindring for forfatterens ungdommelige overmod, viste sig mod al forventning 

ikke at være tid og pladsproblemer i opgaven, men derimod direkte eller indirekte uvilje til at 

ville tale om eller hjælper til en undersøgelse af organisationernes arbejde  Charter for flere 

kvinder i ledelse. Dette charter, som egentlig burde være et ligetil policydokument, viste sig 

at være omgæret med en del forvirring, mystik, tilbageholdenhed og forglemmelse.  

Jeg havde, som beskrevet i det indledende metode afsnit, valgt at koncentrere mig om de 

private virksomheder som havde tilsluttet sig charteret ultimo april 2011. De fleste af dem 

havde fået deres såkaldte baseline-rapporter offentliggjort på Charter for flere kvinder i 

ledelses hjemmeside.29 På en del af dem var der enten kontaktadresser eller underskrifter fra 

de personer, som i de konkrete organisationer var blevet udpeget til at være torveholder på 

arbejdet med charteret. Da jeg derpå begyndte at sende mails ud, med invitation til deltagelse 

i min undersøgelse og forespørgsel efter skriftligt materiale om deres arbejde med charteret30, 

fik jeg meget forskelligartet besvarelser tilbage.31  

Blandt de 16 private virksomheder som over en treårig periode havde valgt at tilslutte sig 

Charter for flere kvinder i ledelse, var spredningen i reaktionerne på min besvarelse mange og 

foruroligende. Flere pressemedarbejder som jeg korsponderede med, var i tvivl om 

rigtigheden i at deres virksomhed skulle havde tiltrådt charteret. Andre kunne oplyse mig at 

de bl.a. grundet omstrukturering eller lignede, havde fratrådt charteret, trods deres forsatte 

tilstedeværelse på den officielle liste over virksomheder som var med i charteret. Enkelte 

synes at min undersøgelse lød yderst interessant, men havde ikke ressourcerne og tiden til at 

                                                
29 http://kvinderiledelse.dk/  
30 Meget venligt og neutralt formuleret, men vægt lagt på frivillighed. Medsendte desuden en 
forskningsbeskrivelse, som overholdte alle etiske forskrifter til punkt og prikke. 
31 I de tilfælde hvor der ikke var en kontaktadresse på de baseline rapporterne, som var offentliggjort på 
charterets hjemmeside, eller virksomhedernes vis baseline rapporter ikke var at finde på hjemmesiden, 
kontaktede jeg diverse presseansvarlige og kommunikationsafdelinger i de konkrete organisationer. 
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deltage. Endelig var der en del som kort og kontant, blot henviste til deres baseline-rapport, 

hvis jeg nu var så interesseret i deres arbejde med charteret. 

Efterladt med denne lettere forskningsmæssige mavepuster, var spørgsmålet så; hvad nu? 

Med virksomhedernes respons på mine mails og PricewaterhouseCoopers evaluering i 

baghovedet, begyndte jeg efterfølgende at dykke ned i baseline rapporterne, og der viste sig så 

småt konjunkturerne af noget interessant.  

Ville det alligevel være mig muligt, via en analyse af baseline rapporterne at komme frem til 

noget interessant, som kunne give et hint om de forskellige organisationers arbejde med 

charteret, og ikke mindst sige noget om hvilket forandringspotentiale som ligger indlejret i et 

ligestillingspolitisk initiativ som Charter for flere kvinder i ledelse.  

 
Hvordan vi opfatter eller tænker omkring noget, vil påvirke hvad vi mener bør gøres ved det. (Bacchi 

1999,s.1)32  

 

Som beskrevet i det indledende metodeafsnit, har jeg valgt at benytte mig af Carol Lee 

Bacchis ”What’s the Problem”-tilgang i min analyse. Formålet med at anvende Bacchis 

”What’s the Problem”-tilgang, er at kunne se hvordan organisationerne gennem deres 

problemkonstruktion, skaber ligestillingsdiskurser hvor både problem og løsning konstrueres, 

samt hvilke effekter, både symbolske og materielle, diskurser kan tænkes at få.  

Jeg vil rent praktisk i min analyse, udgå fra Bacchis fem spørgsmål, som skal fungere som 

initiering af ”What the Problem”-tilgang. (Bacchi 1999,s.12) 

 

• Hvad er problemet repræsenteret til at være, enten i en specifik policy-forslag?  

• Hvilke antagelser og forventninger understøttes og ligger til grund for denne 

repræsentation? 

• Hvilke effekter bliver produceret af denne repræsentation?  

• Hvad forbliver uproblematiseret? 

• Hvordan ville svaret være anderledes, hvis problemet var tænkt eller problematiseret på 

anden vis? 

 

                                                
32 Egen oversættelse fra engelsk. 
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Formålet med analysen er ikke blot at diskuterer de enkelte tiltag og initiativer som 

virksomhederne har intentioner om at foretage, det er derimod, med hjælp af de tidligere 

afsnits teori, at diskuterer begrænsninger og muligheder i ligestillingsdiskurserne. 

 

Charter for flere kvinder i ledelse - en introduktion 

Som beskrevet i opgavens indledende afsnit, så blev Charter for flere kvinder i ledelse, sat i 

søen den 25. marts 2008 af dagværende minister for ligestilling Karen Jespersen.  

Det var et frivilligt initiativ som blev udformet meget åbent, da man derved mente at 

givegrobunde for større forandringspotentiale, da processen med at få flere kvinder i ledelse 

blev på virksomhedernes præmisser og ud fra det individuelle niveau de nu befandt sig.  
 

Det er ikke et såkaldt ”one size fits all” (...) der en indbygget præmis i charteret, at virksomhederne 

anvender charteret på den måde, der passer til forskellige virksomheders situation. (Friis 2011b, s.8) 

 

Meget kort kan man sige at formålet med charteret var/er at sikre, at kvinder og mænd har 

lige muligheder for at gøre lederkarriere, at de deltagende virksomheder iværksætter konkrete 

og målbare indsatser i virksomhederne og organisationerne, for at øge andelen af kvinder i 

ledelse på alle niveauer, og at offentlige og private virksomheder bruger alle talenter. 

Når en virksomhed har skrevet under og derved tiltrådt charteret, har virksomheden forpligtet 

sig til to hovedpunkter, nemlig at opstilling af måltal for andelen af kvindelige ledere over en 

fra organisationen side afgrænset tidsperiode, og herefter etablere og iværksætte aktiviteter og 

initiativer som skal sikre, at de opnår den forøgede andel af kvinder i ledelse, som er opstillet 

i deres måltal.  

Som nævnt i det indledende afsnit, så udtrykte PricewaterhouseCooper i deres evalueringen 

en vis utilfredshed med, den overordnet set, ret store forskel på hvorledes de forskellige 

organisationer havde opstillet måltal, samt i de aktiviteter og handlingsplaner der var blevet 

igangsat med det formål at opfylde disse måltal. I evalueringen udtrykkes der en kritik af, 

hvad der kaldes en større uklarhed, i forhold til indberetningen af de aktiviteter og initiativer, 

som man fra organisationernes side har tænkt sig at anvende sig af for at opnå sine opstillede 

mål for flere kvinder ledelse. Evalueringen stiller sig kritisk over for, hvad der betegnes som 

organisationernes; intentioner og hensigtserklæringer. Der efterspurgtes en langt større grad 

af systematik og objektivitet i arbejdet, og ikke blot åbne formuleringer, som ikke 

konkretiserer hvad man ønsker at foretage sig, og hvem der skal foretage sig dette, samt 

hvordan det skal være muligt at vurdere, at de fastsatte mål opnås og overholdes. 
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Med denne kritik i baghovedet, skal vi nu vende os mod selve baseline rapporterne. 

 

Vi er allerede godt i gang 

Når man ser på de 15 rapporter, er der en stor forskel i måden hvorpå de beskriver arbejdet 

med kvinder i ledelse.  

I en række rapporter bliver charteret ikke beskrevet som løsningen på et alvorligt problem i 

organisationen, snarere bliver det skrevet ind i en allerede pågående proces.  

 
Hos ISS arbejder vi målrettet med mangfoldighed (...) har gennem mange år været med til at sikre, at 

vores virksomhed har overlevet og udviklet sig (...) (ISS 2009) 

 

Som det ovenstående citater illustrerer, så bliver arbejdet med charteret integreret i det 

diversitets arbejde, som organisationerne allerede er fuldt i gang med. Problemet bliver 

repræsenteret som noget der allerede er taget hånd om, og arbejdet med charteret bliver 

derved implicit neutraliseret. Det viser sig bl.a. i at disse organisationers hovedmål, er at 

fastholde deres nuværende kønsfordeling, med enkelte opjusteringer da: 

 
Det er en fordeling, som vi er rigtig godt tilfreds med. (ISS 2009) 

 

Charteret bliver på denne måde, blot en bekræftelse af det man allerede foretager sig. Selvom 

servicevirksomheden ISS lister en masse gode initiativer op, og som der sikkert ligger arbejde 

og refleksion bag, så må det formodes at måden hvorpå de repræsentere problemet, vil have 

negativ effekt på arbejdet med charteret. Man har tømt arbejdet med ligestilling i 

organisationens hierarki, for al dens problematik. Organisationens kønnede magtforhold 

bliver usynliggjort og enhver kritik neutraliseret. For en kvindelige medarbejder, der gang på 

gang ikke bliver forfremmet og som oplever direkte eller indirekte diskrimination, er det nu 

gjort umuligt at kunne forstå disse problematikker, som andet end resultatet af ens egne 

problemer og valg. Når man fra organisationens side så klart kommunikere at ligestilling ikke 

eksistere som et seriøst problem, og at man allerede er kommet meget langt, ja man er næsten 

kommet til et post-ligestillingsstadie, så bliver det helt umuligt at italesætte strukturelle 

problematikker i organisationen.  
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En lignende diskursiv organisationsfortælling, er at finde i det danskejet multinationale rederi 

A.P. Møller Mærsks baseline rapport.  

 
Mærsk vælger at under skrive Charter for flere kvinder i ledelse (...) fordi det er et område, hvor der er 

plads til forbedring. (A.P. Møller Mærsk 2009) 

 

Denne plads til forbedring, giver sig bl.a. udslag i det ”ambitiøse” mål at får 3% flere kvinder 

i General Manager-chefpositionen på fem år. Lignede ”høje” ambitioner er at finde hos 

størstedelen af organisationerne. Supermarkedskæden Irma ønsker fx over en syvårige 

periode, at går fra 23% kvindelige ledere til ca. 30%. 

En anden måde hvorpå charteret bliver integreret i en allerede pågående proces og derved 

neutraliseret, er hos de danske afdelinger af multinationale selskaber. Her fungere den 

udenlandske del som drivkraften, bag den allerede pågående proces. Men på trods af dette, 

bliver arbejdet med charteret ikke problematiseret eller sat ind i en strukturel sammenhæng. 
 

Da kvinder i IBM generelt har været en mindretalsgruppe, har fokus på kvinder og deres karriere allerede 

i mange år været en del af IBM’s mangfoldighedspolitik. (IBM 2008, se bilag) 

 

Hos IT-firmaet IBM bliver charteret blot en del af allerede eksisterende processer. 

 
”Flere kvinder i ledelse” er et naturligt fokus inden for indsatsområdet med at sikre karrieremæssig 

udvikling for kvinder i IBM Danmark (IBM 2008, se bilag) 

 

Det samme gør sig gældende hos Shell, hvor diversitet har været højt på hovedkoncernes 

agenda, siden 1990’erne. Tiltrædelsen af charteret, bliver ligesom hos IBM, integreret i en 

proces som er blevet drevet frem af deres udenlandske hovedkoncern. 

 
(...) This means that the Danish Charter for more women in Management positions is very much in sync 

with the overall strategy of Royal Dutch Shell (...) (Shell 2010) 

 

Hvorfor man skal arbejde for flere kvinder i ledelse, forbliver bundet op på en meget flyvsk 

argumentation om sammenhængen mellem mangfoldighed og forsat succes for virksomheden. 

Mens meget endnu engang forbliver uartikuleret, tavst og implicit.  
 

Afgørende at alle beslutningstagere i IBM (...) forstår og anerkender problematikken omkring ligestilling 

i ledelsen som vigtig og nødvendighed for (...) forretningssucces. (IBM 2008,) 
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Næste alle virksomheder henviser til en slags commen knowledg-viden om vigtigheden af 

diversitet for organisationens fremtidige succes. Dette buzz-ord kommer dog i en række 

tilfælde til at lyde hult og bruge virker ureflekteret. 

 
Det er ABB-koncernens holdning, at diversitet i medarbejdersammensætningen generelt skal vægtes højt. 

(...) Som en global virksomhed (...) fremmende for innovation og konkurrencedygtighed, at 

arbejdsstyrken afspejler den globale verden, vi lever i. (ABB 2011) 

 

Ved at sætte arbejdet for flere kvinder i ledelse, og derved arbejdet med charteret, ind i en 

diversitetsdiskurs, neutraliseres ligestillingsarbejdets problematik. Ved at sætte arbejdet med 

charteret ind i en forståelsesramme, hvor endemålet er økonomisk gevinst og ikke lige 

muligheder, repræsenteres problemet ikke som indlejret i organisationens struktur eller 

organisationskultur. Arbejdet med charteret konstrueres derimod som svaret på den 

globaliserede tidsalders økonomiske udfordring. Hermed forskydes fokus og derved også 

problem og løsning endnu engang væk fra selve organisationen, til en abstrakt økonomisk 

sfære. 

Lyserøde jobannoncer 

Mens en del rapporter forbliver tavse og uproblematiseret omkring køn, er der andre som 

meget tydeligt eksplicit og implicit kobler køn, til både problem og løsning. 

I supermarkedskæden Irma skal manglen på kvinder i deres ledelse, findes i en 

undervurdering af; de typiske kvindelige ledelsesværdiger (Irma 2008) 

Denne italesættelse af essentialistiske kønnede medarbejder, har som effekt at man som en af 

de mulige løsninger, foreslår en gennemgang af jobannoncerne så man sikre at den appellere 

både til kvinder og mænd.  

 
Vores jobannoncer skal gennemgås for at sikre vores annoncer appellere til både kvinder og mænd.  

(Irma 2008) 

 

Lignede forslag kan findes hos energivirksomheden DONG Engergy, hvor man foreslår en 

ændring af den visuelle kommunikation; 

 
(...) så den fremstår imødekommende og appellerende til kvinder (...) (Dong 2008) 
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Denne målsætninger er at finde hos de fleste organisationer. 
 

Vi gennemgår annoncekonceptet for at sikre, at historier, jobbeskrivelser og branding også appellere til 

kvinder (ATP 2008) 

 

Her kan man så undre sig hvad dette ville indebære. En lyserød Barbie-pastiche, eller 

blomsterranker og smilende børn? 

Man når dog lige at indskyde; 

 
(...) uden at gå på kompromis med troværdigheden (...) (Dong 2008) 

 

Altså skal man gøre annoncerne mere tiltrækkende for kvinder, uden at miste sin 

troværdighed. Her siges implicit at kvinder fravælger almindelige udseende jobannoncer, og 

at man altså må gøre en undtagelse og gå væk fra den normale fremgangsmåde.  

Nu er vi altså igen nede på individniveau, i forklaringen af de manglende kvinder i ledelse. 

Den normale, almindelige og troværdige jobannonce appellere åbenbart ikke til kvinder. 

Kvinders smag og præferencer konstrueres som en del  af problemet. Deres kønnede 

udgangspunkt i jobvalg, forhindre organisationerne at finde kvinderne. Man er nød til at skabe 

særlige annoncer, som er interessante for denne anderledes gruppe, dog uden at miste 

troværdigheden De normale og almindelige annoncers kønnede karakter problematiseres ikke, 

da de er normen for jobannoncen.  

Denne tendens viser sig også, i en del andre rapporter.  

 
En årsag til at vi i ABB generelt ikke har en særlig høj andel af kvindelige ledere (...) Skyldes, at vi (...) 

primært rekrutterer ingeniører, maskinmestre og andre med tekniskfaglig uddannelse. (ABB 2011) 

 

Kvinder bliver altså konstrueret i en afvigerposition. En position som er væsensforskellig fra 

mænd. En position som en gruppe der ikke besidder de kompetencer som de mandlige 

medarbejdere har, mens den normative position; den hegemoniske mandlige ansat, forbliver 

uproblematiseret.  

 
(...) vi har rigtig gode erfaringer med kvindelige ledere, dog desværre kun i et begrænset omfang og 

primært i stabsfunktioner. (ABB 2011) 
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I en række af rapporterne beskrives der hvorledes, som ovenstående citat illustrere, at kvinder 

og mænd findes i forskellige ledelsesfunktioner i  organisationerne, og at måske kan forhindre 

kvinders avancering at de oftest findes i funktioner med personaleansvar, i stedet for drift -og 

produktionsansvar. Dog forbliver de strukturelle årsager til denne kønssegregering af 

ledelsesfunktionerne, uproblematiseret og uartikuleret.33  

Køn bliver her både problem og løsning, men ud fra en meget snævre position, uden særlig 

meget manøvreplads, hvor traditionelle kønnede forestillinger og forventninger til kvinder 

konstrueres og reproduceres. 

 

Man kan altså sige at der er tale om to processer i arbejdet med charteret. På den ene side 

bliver det problematiske og konfliktfyldte neutraliseret, ved at arbejdet med charteret bliver 

integreret i allerede eksisterende organisatoriske processer, hvor diskussionen af køn og 

strukturer er blevet gjort tavs og umuligt at italesætte. Sideløbende sker der en diskursiv 

proces, hvor traditionelle og reaktionære kønnede forestillinger om og forventninger til 

kvinder, bliver genintroduceret og reproduceret. Køn bliver altså både nærværende og 

fraværende, samtidig med at ansvar og fokus bliver lagt på individniveau. Hele ideen med at 

løsningen på manglende kvinder i ledelse er tiltrækning og fastholdelse, bygger på en 

forudsætning om at det blot er kvinders til -og fravalg som frie individer, der fraholder dem at 

søge ind visse brancher og skræmmer dem fra at søge op i hierarkierne. Denne måde at 

anskue den presserende ligestillingsproblematik, er helt frakoblet de organisatoriske strukturer 

og hierarkier som kvinder og mænds arbejdsliv foregår i, stå derved i skærende kontrast til det 

teoretiske og forskningsbaserede svar på den vertikale kønssegregering i de tidligere afsnit. 

Selvom problemkonstruktionerne og løsningsmodellerne i høj grad er gennemsyret er 

normative forestillinger, som bygger på en ideologisk mandlig dominans, om køn og 

lederskab, så forbliver maskulinitet uproblematiseret. Mænds position forbliver ukønnet og 

neutral, mens kvinders position kønnes og deres vilkår gøre subjektive og individuelle. 

Ligeledes forbliver de homosociale netværk som reproducere den mandlige dominans, 

uproblematiseret og skjult. Mange af de initiativer som man vil iværksætte, retter sig kun mod 

de lavere ledelsesniveauer, det på trods af at alle organisationerne også opstiller måltal for 

deres øverste ledelseslag. Dette bygger formodentlig på en antagelse om naturlig udvikling, 

hvor man regner med at tilstrækkelig med kvinder nederst i hierarkiet, med tid, vil føre til 

flere kvinder i topledelse. Men som Holgersson viste i sin forskning, så er det i de øverste 

                                                
33 Jf. Ackers kønsliggørelse  
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ledelselag at den homosociale netværk er stærkest. Når rekrutteringsprocesserne i topledelsen 

ikke problematiseres, og dens informelle karakter ikke forandres, bliver det svært at skabe 

reel forandring. Så længe rekrutteringen foregår i informelle sammenhænge hvor 

homosocialiteten kan trives, så må det formodes, ud fra bl.a. Holgersson, at flere kvinder i de 

levere ledelseslag, igen reel forskel vil gøre i topledelse.  

Når det strukturelle grundlag for den vertikale kønssegregering får lov at bestå, kan det ikke 

forventes at Charter for flere kvinder i ledelse, overhovedet vil gøre nogen forskel. 

 

Konklusion og perspektivering 

Den 27. Maj 2011 blev de første resultater af en større undersøgelse af en lang række mellem 

–og toplederes holdninger til bl.a. arbejdet med Charter for flere kvinder i ledelse, 

offentliggjort. Resultatet af undersøgelsen, som var fortaget af karrierenetværket WOW 

Executive Network, i samarbejde med Lund Universitet og Vfactor, var ganske nedslående. 

De viste sig, at mange af de virksomheder, som offentligt bakker op om Charter for flere 

kvinder i ledelse, ikke ved hvordan de i praksis skal få flere kvinder i deres ledelseslag. 

Effekten af charteret, var derfor, ifølge Susanne Hoeck, til at overse. (Business.dk 2011) 

Det viste sig yderligere at kun 56% af de adspurgte mellem -og topledere, vidste at deres 

organisation havde underskrevet og derved tiltrådt Charter for flere kvinder i ledelse.34 

Det vil altså sige, at næsten halvdelen af de ledere som ude i de enkelte organisationer som 

har forpligtet sig, med charteret i hånden, at arbejde for øget ligestilling i deres ledelse, er 

uvidende om denne forpligtelse. 

Konjunkturerne af en lignede tendens, viste sig også i den mailkorspondance som jeg tidligere 

beskrev. Noget tydede på ,at der var en ganske stor variation i integrering af charteret, i de 

enkelte organisationer. I flere organisationer var Charter for flere kvinder i ledelse for længst 

glemt, eller også var ikke rigtig nogen der vidste, hvem som havde ansvaret for arbejdet med 

dette. Et grelt eksempel var A/P Møller Mærsk, hvor jeg gladelig skrev til den mailadresse, 

som var anført som kontakt på baseline rapporten. Jeg fik en mail tilbage fra en 

engelsktalende person, som ikke mente at kende til charteret. Noget kunne altså tyde på at 

Charter for flere kvinder i ledelse, i en del organisationer, ender med at blive endnu en 

velmenende handlingsplan, som ender nederst i en kontorskuffe. Så hvor meget 

forandringspotentiale er der så tilbage i et initiativ som Charter for flere kvinder i ledelse? 

                                                
34 http://www.wow-women.dk/kalender/kalender/diversity-at-work/noegletal-diversity-at-work.html 
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Det samme syntes Hoeck at konkludere ud fra sin undersøgelse; 

 
Der er dem, der har skrevet under af politiske årsager, men aldrig har fået charteret ud i organisationen. 

Dem, der har skrevet under af et godt hjerte, men ikke ved hvordan de skal bruge det, fordi det er 

uhåndgribeligt. En større gruppe fortsætter bare, med hvad de allerede gjorde, før charteret kom, og 

bruger det til at vise, at emnet er vigtigt. Kun en lille gruppe bruger det som tiltænkt; dem, som ikke 

havde mange kvinder i ledelse før, men som efterfølgende har sat initiativer i gang. (Business.dk 2011) 
 

Det er netop charterets åbne, frivillige, individualiserede og virksomhedsbaserede karakter, 

som udtømmer den for mulig forandringspotentiale. Som illustreret i det tidligere, så forbliver 

de kønnede processer og praktikker som leder frem til den vertikale kønssegregering usynlige. 

Når køn som et strukturelt vilkår ikke italessættes som problem, så bliver en løsning af det 

umuligt. Som PricewaterhouseCoopers evaluering pointerede, så var der en gennemgående 

mangel på systematik i arbejdet med Charter for flere kvinder i ledelse. Hvilket jo også til en 

hvis del kan genfindes i denne analyse af charteret, og i særdeleshed i Hoecks undersøgelse. 

Med afsæt i teorien og forskningen, burde det vel kunne argumenteres, at charteret ikke har 

særlige store chancer for forandring, da virksomhederne som tilslutter sig charteret, ikke 

tilbydes skoling, som ville åbne deres øje for mænds hierarkiske dominans og kvinders 

underordning, som udtryk for strukturelle problemer, og derved gøre dem i stand til for alvor 

at skabe forandring. 

 

Strukturelle problemer, kræver strukturelle løsninger. 
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