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Abstract
Both equality between the two sexes and diversity in organizational management
constitute central problems in the danish society and business industry, and
accordingly it seems obvious to inform solutions for them. This thesis begins with
the question: How does social, discursive, corporeal and material phenomena
construct and challenge three danish women in their jobs as managers? I have
investigated the problem focused on the managers articulations, reflections and
performativity produced in relation to their gender, bodies and manager-positions.
The aim of the thesis is thus to conduct research that enables an understanding of
the constructions and challenges of the female manager that goes beyond the
immediate and common understandings of the equality and diversity problems.
This thesis constitutes an attempt to study some practices of the manager in a
performative manner. This means that I have attempted to investigate how situated
career women go about their businesses of advancing and developing their careers
by intervening in those practices and negotiating the discursive notions of what a
manager can be. I have done so in order to understand at least some of the problems
and challenges a female manager with career ambitions can experience. The thesis
is premised by a posthuman understanding of both science and management as
performative practices through which managers are produced as heterogeneous
actor-networks constructed through the interactions of different human and
nonhuman

bodies,

tempers,

clothing,

colleagues,

prejudices

and

ideas,

heteronormative stereotypes and family practices. In the same way, this thesis’
knowledge propositions has been shaped through interactions between myself as a
student, my supervisor, already existing knowledges within Science-TechnologySociety Studies (STS) and in society, a set of choices, bias, the interviewees, markers,
notebooks, 127 colored post-its, internet connections, a desk and a computer - all
phenomena which in relation to each other has performed a scientific practice
through which a series of translations has resulted in this paper. In posthuman STS
the constructed and the real should not be seen as opposites, but rather viewed as
mutually constitutive.
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The thesis is divided in three segments. First, I review my chosen Resources
and Approaches, which are divided into two chapters: Chapter 1: The Manager and
STS introduces the reader to the central ways of thinking within the research field
of STS and the feminist tradition in which this thesis is written. Here I present
central posthuman understandings and concepts from actor-network-theory (ANT)
and corporeal feminism, focusing on agents, bodies, materialization, translations,
articulations, and performativity. Chapter 2: Approach to the field describes both
why and how I through virtual interviews and observations of organizations and
society in Denmark have collected my empirical data, and some of the reflections I
have made about myself as a student and active actor in the mobilization of the
female managers own and individual articulations, experiences and reflections.
After these chapters, I present the body of analysis in the thesis’ second
segment called The Problems of the Manager, which is divided into three chapters.
Each chapter opens up a cluster of problems and narratives that have emerged in
the relationships between the interviewees, material objects, discourses, gender,
bodies, and management-positions; Chapter 3: Materials, Chapter 4: Bodies, and
Chapter 5: Social Structures. The contents of these three boxes can all be seen as coconstituting to how the interviewed women consciously and unconsciously talk
about and try to manage themselves, their professional networks and careers in the
relationships to the different sets of manager-roles that can be traced in their
organizations. A key point for these chapters is that the sometimes surprising and
conflicting strategies in relation to clothes, voice, humor and maternity, enable the
women to translate and perform the manager in their own ways, even though they
also are challenged by their own perceptions of themselves as managers.
In the last segment of the thesis, I review the Implications of the study. Chapter
6, Unruly Relations points out that all these different phenomena in the women's
manager-network, including the women themselves, turn out to be simultaneously
social and material actors, which in relations to each other constitute the manager’s
performativity. It also showcases how these situated phenomena turn out to be both
relative and multiple, wherefore it would be inappropriate to claim a conclusion
about the manager’s volatile problems.
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Introduktion
I starten af specialeprocessen, da jeg for første gang sad ved mødebordet med min
vejleder og to mandlige peers og skulle løfte sløret for nærværende afhandlings
emne, var jeg en smule anspændt. Jeg ville undersøge kvinder i ledelse indenfor det
tværdisciplinære forskningsfelt Science-Technology-Society Studies (STS). På
Aarhus Universitet var jeg allerede – mere eller mindre frivilligt – gennem de
forudgående år blevet eksponeret for en række af kønslige problemstillinger knyttet
til alt fra fænomener som menstruation, reproduktion, seksualitet, etnicitet og
kroppe til nyhedsmedier, ”drengepiger”, sport og online gaming, og på min
bacheloruddannelses femte semester i 2017 skyllede den første bølge af #MeToofænomenet tilmed for alvor ind over Danmark. Da jeg startede på kandidaten i 2018,
lovede jeg mig selv aldrig at nævne den amerikanske kønsforsker Judith Butler igen.
Alt hvad der klingede af feminisme, oplevede jeg blev sat på prøve eller udskammet
– også af mig selv. Til min lettelse virkede de tre herrer ved bordet dog ganske
interesserede i mit feministiskklingende emne, og til trods for et år i 2020 med både
Covid-19, #MeToo-fænomenet vol. 2 ved Sofie Linde, egen karriereudvikling i itbranchen og ikke mindst kvababbelse over emnet, har jeg lagt mig i forlængelse af
en feministisk teoritradition og belyst en problemstilling, som både har været
motiveret af min egen personlige interesse som ”karrierekvinde” og af emnets høje
aktualitetsgrad og tilstedeværelse i den offentlige debat. Under indflydelse af min
kontekst har jeg indsamlet mine empiriske data og gennem en iterativ proces
oversat dem til en meningsfuld analyse, som jeg på fortællende vis vil præsentere.
Afhandlingen tager afsæt i spørgsmålet: Hvordan konstruerer og udfordrer sociale,
diskursive, kropslige og materielle fænomener tre danske kvinder i deres arbejde som
ledere? Afledt heraf et særligt fokus på kvindernes artikulationer, refleksioner og
performativitet, som knytter an til deres køn, kroppe og roller. Undersøgelsen
anvender forståelser og begreber fra posthumanismen, corporeal feminism og
aktørnetværksteori, men trækker ligeledes linjer til poststrukturalismens mere
traditionelle og socialkonstruktivistiske feminisme og diskursteori.
Af vigtige nøgletekster, som har været til særlig inspiration for min besvarelse
af undersøgelsens problem, vil jeg nævne; Sara Ahmeds ”A phenomenology of
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whiteness” (2007), som illustrerer, hvordan man som forsker fordelagtigt kan bruge
fænomenologien som afsæt til at undersøge sociomaterielle forhold, som knytter sig
til kroppe, samt hvordan de kan opleves af og påvirke mennesker; Donna Haraways
"Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of the
Partial Perspective" (1988), hvor Haraway kritiserer objektivitetsbegrebet og
udforsker idéen om, at alt hvad vi ved og gør, er bestemt af kontekst, og derfor bør
vi lære at tage ansvar for det, vi italesætter som viden, samt hvordan vi producerer
den; Sharon Traweeks ”Bodies of Evidence: Law and Order, Sexy Machines, and the
Erotics of Fieldwork among Physicists” (1995), som er et glimrende eksempel på en
posthumanistisk analyse, der i et opgør med den positivistiske forsknings
traditionelle og formelle stil producerer situeret viden gennem en etnografisk
tilgang og et fortællende modus; Elizabeth Grosz’ Volatile Bodies: Toward a Coporeal
Feminism (1994), som drejer et fokus kendt fra Judith Butlers poststrukturalistiske
feminismeteori mod de kropslige materialiteter, som hun advokerer for er lige så
konstituerende for sociale strukturer, som de sociale strukturer kan være for
kroppene selv; og ikke mindst John Laws ”The Manager and His Powers” (1997),
som repræsenterer en eksperimentel aktørnetværksteori (ANT), hvor en leders
magt kommer til syne som antiessentielle, relationelle konstruktioner i et netværk
af forskelligartede både humane og nonhumane aktører. Sidstnævnte tekst fungerer
derudover også som empiri til min samling, og skal i det følgende afsnit, bidrage til
en let indføring i mit posthumanistiske studium.

The Manager and His Powers
En af fagteksterne, der på Informationsvidenskab har trådt særligt frem for mig, var
den første fagtekst, vi som hold blev introduceret for i undervisningen, nemlig John
Laws ikoniske fortælling om ”The Manager and His Powers” (1997). Teksten talte til
mig, måske fordi jeg kommer fra en bacheloruddannelse, hvor finurlig litteratur,
sprog og formidling ofte har været genstandsfelterne for flere undersøgelser. Og
måske ganske simpelt fordi teksten tilbyder et humoristisk tankeeksperiment, hvor
et klassisk, antropocentrisk forhold mellem mennesket og omverdenen bliver
udfordret. ”The Manager and His Powers” bygger jf. Law på egne observationer og
har til formål at indfange ”sjælen” i det erfarede, hvor mennesker og teknologier i
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relationer til hinanden kan udgøre en virksomhed (Law 1997: 1). I en deskriptiv
fortælling bliver man inviteret med ud på en dramatiseret, kvik og detaljerig rejse
gennem den store organisation, med bureaukrati, administration og ikke mindst
magtfulde ledere. Manageren, Andrew, er stiliseret som den vrede, irriterede mand
med et stort ansvar, et godt smil, ”iron teeth” og magten på toppen af organisationen.
I Laws tankeeksperiment lader han siden en ondsindet fe trylle én for én af lederens
ressourcer i organisationen væk fra den magtfulde Andrew, hvor det gradvist bliver
mere og mere synligt, at den dekonstruerede leder ikke kan udføre sin lederrolle
alene. Lederens magt er omdrejningspunktet, og fortællingen viser, at hans magt
ikke at kan findes som en iboende kraft i ham selv, men snarere i relationerne til de
mange og forskelligartede aktører i organisationens netværk; hans regneark,
computer, telefon, kalender, sekretær, postvæsen og øvrige ansatte. Det bliver
ekspliciteret

gennem

Laws

klassiske

aktørnetværksteoretiske

tilgang

til

organisationen, at aktørers magter ikke er essentielle, men at magten bliver
konstrueret gensidigt i relationen til andre aktører i netværket. Laws pointer om
aktørnetværksrelationer og lederens magt fungerede i undervisningen som en fin
introduktion til klassisk ANT og har sammen med øvrige nøgletekster inspireret mit
blik på min undersøgelses interviews af tre kvinder, som står i relationer til hver
deres sæt af lederroller. Laws tekst reproducerer dog lige så interessant en manager
som en særlig type maskulint kønnet leder med bestemte kendetegn og egenskaber,
og det er denne stilisering af lederen, der mobiliserede arbejdstitlen for mit projekt;
The Manager and Her Powers. Laws tekst skal dermed ikke alene stå som et
inspirerende eksempel på en ANT-analyse af lederens magt i en organisation, men
også som et eksempel på fortællingen om lederen som en mand. Teksten er ikke
antifeministisk, men bør læses som en erfaret repræsentation af lederen i en
organisation – og kan derfor også anses for empiri til min samling.
Law fremstiller med et etnografisk afsæt en afgrænset del af verden, hvorfra
han analyserer og fortolker organiseringen og magten mellem aktører, ligesom jeg
selv har haft i sinde at gøre indenfor posthumanistisk STS som forskningsfelt. Mit
fokus har dog været at undersøge potentielle særligheder som kan være gældende i
denne type organisationers aktørnetværk, når organiseringen bliver erkendt af
forskellige menneskelige sansesystemer, som dog har det til fælles, at de alle
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betegnes som kvinder – kvinder med kroppe, som indgår i nære relationer med
påklædning, mødelokaler, excel-ark og nærværende narrativer og diskurser, der
kan påvirke deres måder at performe og reflektere over en lederrolle på. Gennem
den implicitte videndeling af lederen som en mand tilbage i undervisningslokalet og
det danske samfunds stadige fokus på feminisme og kvinder i ledelse, blev der
mobiliseret en ny hypotese omkring kvinder og lederen, der har fungeret som et
nysgerrigt sprintbræt for både empiriindsamling og analyse; nemlig om kvinder kan
opleve at stå i en sekundær relation til en herskende ide om lederen som maskulint
kønnet, og hvordan det i så fald påvirker dem.

Specialeafhandlingens struktur
Afhandlingen falder i tre overordnede dele.
Først gennemgår jeg Ressourcer og tilgange, der er inddelt i to kapitler:
Kapitel 1: Lederen og STS har til formål at introducere læseren for de centrale
tænkemåder indenfor forskningsfeltet Science-Technology-Society Studies (STS)
samt den feministiske teoritradition, som specialeafhandlingen skriver sig ind i. Her
præsenterer jeg centrale posthumanistiske forståelser, aktørnetværksteoretiske og
feminismeteoretiske begreber, herunder med fokus på forskellige kroppes agens,
materialisering, translationer, artikulationer og performativitet.
Kapitel 2: Tilgang til felten beskriver dels hvorfor og hvordan, jeg metodisk
gennem virtuelle interviews og egne observationer af organisationer og samfundet
i Danmark har indsamlet min empiri, og dels nogle af de refleksioner jeg har gjort
mig omkring mig selv som studerende og aktiv aktør i en efterstræbt mobilisering
af kvindernes egne og individuelle artikulationer, oplevelser og refleksioner.
Efter disse kapitler gennemgår jeg kroppen af analysen, som skal findes i
afhandlingens anden del kaldet Lederens problemstillinger, som videre er inddelt i
tre kapitler. Hvert kapitel åbner op for en klynge af problemstillinger og narrativer,
som har vist sig i min analyse af relationerne mellem interviewpersonerne,
materielle genstande, diskurser, køn, kroppe og lederroller; herunder med hver sit
fokus; Kapitel 3: Materialer, Kapitel 4: Kroppe, og Kapitel 5: Sociale strukturer. Disse
tre kassers indhold kan alle ses som medkonstituerende for, hvordan de
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interviewede kvinder bevidst som ubevidst taler om og forsøger at lede sig selv,
deres professionelle netværk og karrierer i relationerne til de forskellige sæt af
lederroller, der kan spores i deres respektive arbejdsgivende virksomheder. En
central pointe for kapitlerne er, at de nogle gange overraskende og konfliktende
strategier, herunder blandt andet i forhold til påklædning, stemmeføring, humor og
barsel, muliggør, at kvinderne på hver deres måde kan oversætte og performe en
lederrolle i deres netværk, men også er udfordret af egne forestillinger omkring sig
selv som ledelseskandidater.
Som sidste led i afhandlingen gennemgår jeg studiets Implikationer. Kapitel 6,
Ustyrlige relationer rummer dels en pointe om, at samtlige fænomener i kvindernes
ledernetværk, inklusive kvinderne selv, viser sig som værende samtidigt sociale og
materielle aktører, som i relationerne til hinanden udgør ledernes performativitet,
og dels en pointe om, at flere af fænomenerne viser sig som både situerede, relative
og multiple, hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt at påstå en konklusion omkring
problemstillingerne knyttet til kvinder og ledelse. Sidst men ikke mindst, giver jeg
dog min refleksion over afhandlingens som et etnografisk bidrag til STS som
forskningsfelt.
Tak for, at du vil læse med.
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Ressourcer og
tilgange
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Kapitel 1
Lederen og STS
For at etablere en fælles teoretisk referenceramme tilbyder jeg i dette første kapitel
en indføring i nogle grundlæggende tankemønstre indenfor posthumanistisk STS,
efterfulgt af to afsnit, der præsenterer et særligt sæt af udvalgte begreber hentet fra
henholdsvis aktørnetværksteori og corporeal feminism. En godt sæt som jeg på
pragmatisk vis har kunne anvende i undersøgelsen af relationerne mellem og
omkring kvinderne og deres respektive lederroller.

Posthumanistisk STS
Som forskningsfelt har den posthumanistiske STS kunne tilbyde min undersøgelse
af kvinder og ledelse et fokus på flere forskelligartede og overraskende forbindelser
mellem teknologier, kroppe, organisationer, sociale og politiske forhold og ikke
mindst, hvad der for nogen bliver betragtet som konventionel viden. Det spændende
ved STS som overordnet ressource har været undersøgelsen af, hvad der sker med
ens blik på felten, når man anser fænomener som barselsprogrammer, stemmebånd
og blazere for at være vævet sammen med menneskets sociale agens, politik og
sociale strukturer – til trods for at sammenvævningen måske ikke er synlig for alle
deltagende parter i en organisation, eller sagt med et aktørnetværksteoretisk
vokabular, aktører i netværket. Fælles for flere posthumanistiske tænkere er, at de
både stiller sig kritiske overfor en positivistisk idé om, at der kun findes én
virkelighed, der kan belyses gennem empiriske undersøgelser, samt overfor
humanistiske menneskecentrerede forståelser, der eksempelvis er at finde i
lingvistikken og socialkonstruktivismen. I en posthumanistisk optik ser vi en
decentrering af det menneskelige subjekt, hvor man abonnerer på, at den
menneskelige bevidsthed aldrig har været i kontrol over den verden, som
mennesket er en del af. Nancy Katherine Hayles fremstiller i How We Became
Posthuman (1998) menneskets metatænkning som en styrende instans over sig selv
og omverdenen som værende – ganske simpelt – en illusion:
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… the very illusion of control bespeaks a fundamental ignorance about the nature of the
emergent processes through which consciousness, the organism, and the environment
are constituted. (Mastery through the exercise of autonomous will is merely the story
consciousness tells itself to explain results that actually come about through chaotic
dynamics and emergent structures). (Hayles 1998: 288)

Med denne forståelse består verden ikke blot af passive materialer og fænomener,
som afventer at blive socialt imprægneret af mennesket – derimod abonnerer man
med en posthumanistisk tankegang på, at alle fænomener, mennesker inklusive, er
antiessentielle, relationelt politiske og ikke mindst gensidigt medkonstituerende af
hinanden (eksempelvis Star 1991, Barad 2007, Haraway 1991, Hayles 1998, Latour
1993, Pickering 1995). Man fratager med andre ord menneskets bevidsthed og magt
sin særposition i verdensordenen og gør hierarkiet mellem alle forskelligartede
fænomener aldeles fladt. Det betyder dog ikke, at man stopper med at undersøge,
hvordan disse forskelligartede fænomener tager sig ud, og hvordan de igennem
mangfoldige processer bliver til. Som Peter Danholt har formuleret det, interesserer
man sig netop i posthumanismen for ”the emergence and becoming of bodies”
(Danholt 2008: 61). Her skal de gestaltede kroppe ikke alene forstås som sociale og
materielle menneskekroppe, men også som fysiske genstande som eksempelvis
blazere og biler og mere abstrakte fænomener som eksempelvis stereotyper,
diskurser og viden. I forhold til, hvordan viden bliver til, er det vigtigt at pointere, at
min undersøgelse og den viden, jeg fremstiller, i en posthumanistisk optik også altid
vil være performativ (Latour & Woolgar 1979, Pickering 1995, Haraway 1991), idet
at den viden jeg fremstiller frembringes gennem bestemte udvalgte praksisser, der
inkluderer både humane og nonhumane aktører. Derfor er det særligt vigtigt for mig
at fremskrive mine refleksioner over de valg, jeg har truffet, og de metoder, jeg har
anvendt, samt udfordre eventuelle tankestrukturer hos både mig selv og
undersøgelsens interviewpersoner, hvis noget uigennemskueligt fremstilles som
faktuel viden eller sandhed.
I nærværende undersøgelse har det for mig i et posthumanistisk perspektiv
været særlig interessant at undersøge lederfænomenets beskaffenhed, og ikke
mindst de processer, som kan have indflydelse på tilblivelsen af forskellige kroppe
set fra forskellige kvinders perspektiv.
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ANT
I forhold til sine konstruktivistiske teoriforgængere kan aktørnetværksteori anses
for at være et ganske radikalt videnskabsteoretisk afsæt, idet den som teori gør op
med tidligere herskende dikotomier, hvor for eksempel objekt-subjekt, natur-kultur
har stået i et hierarkisk forhold til hinanden. I ANT anser man alle fænomener for at
have samme ontologiske udgangspunkt og en antiessentiel magt, hvorfor hierarkiet
mellem fænomenerne er særdeles fladt. Det implicerer en generaliseret symmetri
som et metodisk princip, hvor man som forsker eller studerende må tilgå alle
empiriske fænomener med samme sæt af begreber (Callon 1986: 200). ANT
præsenterer som en del af sit forholdsvist beskedne begrebsapparat de ontologiske
begreber aktør, netværk og ikke mindst aktørnetværk. I ANT opfatter man alle
fænomener som et netværk af aktører – deraf aktørnetværk – da fænomener først
konstrueres med sin betydning og afgrænsning i relationerne til hinanden. ANT er
en poststrukturalistisk tilgang, der helt overordnet beskæftiger sig med dannelsen
af heterogene netværk, ”hvor aktører af enhver tænkelig art indgår i indbyrdes
alliancer for at opnå nogle resultater, de kan tilslutte sig og have gavn af” (Olesen &
Kroustrup 2007: 72). Da nærværende studie hviler på online interviews af
kvinderne og ikke observationer i deres respektive organisationer, giver jeg bevidst
primært de humane kvinder og deres kroppe en stemme i form af en art
fænomenologi, og i mindre grad stemme til øvrige materialiteter og mere abstrakte
fænomener.
ANT kan også findes under navnet Sociology of Translation (Callon 1986), som
måske er mere sigende for de altid eksisterende processer, vi kan spore i verdens
netværk. Translationsbegrebet dækker over de dynamiske og processuelle
bearbejdninger af aktørnetværk, der altid i nogen grad finder sted i interaktionen
mellem aktører. Begrebet kan dermed forstås som en samlende betegnelse for flere
underordnede proceskategorier:
I use translation to mean displacement, drift, invention, mediation, the creation of a link
that did not exist before and that to some degree modifies two elements or agents.
(Latour 1994: 32)
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I nærværende projekt anvender jeg i stil med Bruno Latour translation som et
overordnet begreb til at undersøge beskaffenheden af de netværksrelationer
mellem kvinder, kroppe og øvrige aktører i interviewpersonernes respektive
organisationer, familier og samfund, samt hvordan kvinderne hver især agerer i
netværket for at opnå bestemte resultater. Særligt vigtigt er det også, som en anden
ANT-bannerfører, Michel Callon pointerer, at for hver translation i netværket bliver
aktørnetværkenes relationelle identiteter, mulighed for interaktion og marginer for
manøvre forhandlet og afgrænset (Callon 1986: 203). Callon plæderer derudover
for agnosticisme som et vigtigt princip i analysen af translationer, selvom der kan
spores konflikt eller gnidninger i netværket (Callon 1986: 200). Det betyder også, at
selvom undersøgelsens empiriske grundlag består af kvinders ytringer, betyder det
ikke, at jeg ”holder med” nogen af dem. Det er derfor til eksempel heller ikke
relevant for mig i undersøgelsen selv at valorisere hverken fundet af lederen som et
maskuliniseret fænomen eller barsel som et feminiseret fænomen.
Hvis strukturerne i aktørnetværk bliver standardiseret eller umiddelbart
stabile for nogen, kan fænomener fremstå som lukkede black boxes (Latour 1987:
106). Fænomener fremstår da som én enhed, hvor det komplekse netværk af
relationer eller aktørnetværk, som fænomenet består af, bliver usynlige. Det kunne
her være ideen om lederen eller husmoren. Drift af fænomener (Latour 1987: 105)
er derimod et resultat, som i modsætning til diffusion opstår i translationerne, når
fænomenet indgår i relationer til andre aktørnetværk og forandrer sig undervejs i
processen. Det kunne være fænomener som praksisser omkring husholdning og
barsel, det at være mand, kvinde eller leder, eller også teknologier og kroppe.
Fænomener er dermed altid i kontinuerlig forandring. Selvom et aktørnetværk
fremstår stabilt for nogle, er det stadig i konstant udvikling, og vil jf. den kritiske
ANT-fanebærer, Susan Leigh Star, aldrig være stabilt for alle i netværket (Star 1991:
36). Inspireret af Star, Haraway og Ahmed har jeg som en del af min afgrænsning
prioriteret at interviewe kvinder, da de statistisk udgør en mindre andel i danske
virksomheders ledelsesgrupper (Dansk Erhverv 2020, bilag 1; BCG 2019, bilag 2) –
bevidst om, at denne afgrænsning implicerer en udelukkelse af øvrige interessante
problemstillinger vedrørende ledelse og bestemte kroppe, som af andre årsager end
køn måtte opleve at være marginaliserede i de større virksomheder i Danmark.
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Corporeal feminism
Som en reaktion på blandt andre Judith Bultlers antropocentriske verdenssyn og
socialkonstruktivistiske tilgang til køn og krop som sociale konstruktioner, der kan
ændres gennem subversive performances (Butler 1990), er der udsprunget flere
posthumanistiske feminismeteoridannelser, som søger at tage afstand til dens
teorihistoriske tilknytning til poststrukturalismen. Behovet for afstandstagen
kommer af poststrukturalismens forsatte antropocentriske fokus på, hvad
menneskelige fænomener som sprog, diskurs og kultur betyder. Kritikken består i,
at man som forskende aktør med det antropocentriske fokus let kan overse
materialiteters beskaffenheder og betydning. Disse dannelser kan blandt andet
identificeres under navne som corporeal feminism og feminist new materialism.
Nogle af bannerførerne indenfor disse grene af feministiske studier kan blandt
andre nævnes Elizabeth Grosz (1994), Karen Barad (1998, 2003), Sara Ahmed
(2004, 2007), Mayra Rivera (2015) og til dels den senere Judith Butler (1993).
Fælles for denne gruppe er, at de alle anser tings og særligt kroppes materialiteter
som medkonstituerende aktører for vores sociale verden. Man sætter ikke fysiske
materialer som kroppe over det sociale, men pointen er derimod a la ANT, at den
sociale verden og menneskekroppe er fuldkomment uadskillelige, og at kropslige
transformationer og tilblivelsesprocesser sker i relationerne mellem dem:
These transformations entail the interaction between social forces and the creative
capacities of the body to respond to it’s environment. Describing bodies as “reflecting”
or “internalizing” social standards or stereotypes is misleading, because it suggests
instead that societies act on a passive body. Body sensations and social representations
are inextricable from each another. But they are not identical. I do not reflect social
identities as a mirror. They are not “inscribed” on my body, as an image stamped on
pliable wax. I do not “internalize” them, housing them in some “inner” self. Instead,
corporeal materiality is dynamically constituted in relation to social forces. (Rivera
2015: 142).

Kropslige sensationer og sociale repræsentationer er med andre ord altid jf. Mayra
Rivera viklet ind i hinanden. Når Butler formulerer det biologiske køn som altid
allerede at være socialt (1990), betyder det at vores opfattelser af og praksisser
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omkring materielle kroppe altid i en vis udstrækning er konstrueret gennem mødet
med kulturelle værdier, begrebsdannelser og normer. De mere posthumanistiske
tænkere tilføjer til det en bevidsthed omkring, at kroppe ikke altid uden modstand
følger de diskursive påbud, og at kroppen ”sparker tilbage” med, hvad der for
mennesker kan forekomme som, spontane handlinger (Barad 1998: 91). Kroppe i
sin materialitet opfattes her som genstridige, nogle gange ligefrem aktiv handlende,
kræfter, som ikke altid uden videre kan manipuleres med og ændres gennem
kulturelle interventioner og menneskets intentionelle gøren (Haraway 1988: 591).
Som et aktivt og ustyrligt fænomen kan den fremstå som det Donna Haraway kalder
en ”witty agent” (Haraway 1988: 593). Min tidligere underviser, Tobias Skiveren,
yndede at henvise til legemet som ”kropumuligt”, idet menneskekroppene i vores
sprog- og kulturanalyser ofte viste sig at være oplevede som netop det (Gregersen
& Skiveren 2016: 121).
Ud fra en kønskonstruktivistisk tilgang til interviewpersonerne var det
rimeligt at forvente, at man som forskende aktør, gennem hver interviewpersons
måde at italesætte og reflektere over køn og krop i relation til forskellige roller, ville
kunne identificere mindst en af to overordnede typer af performances; Den ene type
ville være, at de bevidst som ubevidst ville komme til at reproducere nogle
traditionelle, måske endda stereotype, idéer om lederen, køn og mand-kvinde, som
de agerer i overensstemmelse med. Den anden type ville være, at de optræder i
netværket med subversive eller intervenerende performances med formålet at
undergrave selvsamme traditionelle eller stereotype opfattelser. Grosz formulerer
dog helt grundlæggende i sin corporeal feminism-teori, at: ”There is no body as such:
there are only bodies” (Grosz 1994: 19). Formuleringen implicerer, at man som
forsker og studerende altid bør undersøge hver krops specifikke karakteristika,
snarere end at se på kvinde- eller mandekroppen som universelle kategorier. På den
måde kan man åbne op for hver krops aktiviteter og modstandsdygtighed uden blot
at reproducere traditionelle kønsdikotomier, hvor der hersker en forforståelse af
eksempelvis maskulin fornuft over feminin følelse (Grosz 1994: 22).
Ved at tilføje et ekstra lag i brillen med corporeal feminism og
aktørnetværksteori har jeg kunne åbne op for, hvordan både diskurser og fysiske
kroppe, humane som nonhumane, i samspil kan påvirke det, man indenfor
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fænomenologien vil kalde interviewpersonernes livsverdener. Med et fokus på
kroppe, har jeg derudover kunne undersøge, hvornår en kvindekrop i relation til
lederne kan opleves at træde frem og blive synlig, og hvornår den forholder sig i
utydeligt i baggrunden. Denne horisontudvidelse har bidraget til at lade
undersøgelsesprocessen og kvinderne overraske, og bistå med forståelsen af, dels
hvordan kroppe og andre materialer kan agere som handlede aktører i sociomaterielle relationer til lederne og øvrige mennesker i en karriere- og
organisationssammenhæng, og dels hvordan oplevelsen heraf bliver bearbejdet og
tolket af kvinderne selv.
Fra at have præsenteret nogle centrale pointer fra undersøgelsens tankegods
hentet fra posthumanistisk STS, ANT og corporeal feminism, skal vi nu til nærmere
præsentation af min tilgang til felten.
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Kapitel 2
Tilgang til felten
I et posthumanistisk perspektiv må man nødvendigvis betragte min afhandling og
tilblivelsen af den som værende performativ. Min undersøgelse skal ses som en
bestemt praksis, der bygger på en række subjektive valg og fravalg, hvor jeg ved at
være loyal overfor min empiri kan fremvise forskellige og situerede virkeligheder.
Det implicerer et højt krav om transparens, hvorfor jeg i dette kapitel åbner op for
mine valg omkring undersøgelsen udformning, og hvilke refleksioner jeg har gjort
mig undervejs. Først redegør jeg for mine virtuelle interviews af kvinderne, og
derefter for min interesse for modstand til undersøgelsens praksis. Til sidst en
introduktion til de tre kvinder.

Virtuelle interviews
Formålet med mine interviews har overordnet været at få tre forskellige kvinder
med forskellige lederambitioner til at fortælle om, hvordan de vælger at performe
deres roller i relation til ledelse i deres respektive organisationer, og hvorfor de
bevidst som ubevidst gør det netop sådan. Med Barbara Czarniawskas formulering
har jeg arbejdet med interviewsene som et ”site of narrative re-production”
(Czarniawska 2014: 31), hvoraf en vigtig pointe er, at man med disse interview ikke
får indblik i interviewpersonernes personlige handlingsstrategier, men snarere et
indblik i, hvordan de hver især redegør for deres strategier (ibid.: 38). Kvindernes
reproduktioner under et interview repræsenterer dermed streng taget ikke andet
end sig selv, men som Czarniawska tilsvarende pointerer i forbindelse med sine
egne studier (ibid.: 38), så har jeg ingen grund til at tro, at de tre kvinder, som i øvrigt
ikke kender hinanden, uafhængigt af hinanden skulle have staget (Goffman 1959)
nogle fuldkomment nye og unikke repræsentationsmodi i forbindelse med deres
fortællinger under interviews med mig. Med inspiration fra fænomenologien
(Justesen & Mik-Meyer 2010: 46), har jeg haft et ønske om at mobilisere nogle rige
beskrivelser af konkrete og specifikke oplevelser, kvinderne har haft, samt deres
refleksioner over det at være kvinde og stå i relation til forskellige lederroller. Det
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har indbefattet deres anlagte strategier i forhold til forudbestemte temaer som
karrierer, kropsfremstillinger, børn og familieliv set i lyset af deres personlige
erfaringer

og

fortolkninger

af

forskelligartede

faktorer

som

kroppe,

organisationskulturer og -politikker og samfundets fortællinger om ligestilling. Jeg
forventede, at nogle af mine spørgsmål om eksempelvis hormoner og kroppen samt
feminisme, kønsstereotyper og børn måske kunne opleves som tabubelagte og/eller
som særligt sårbare emner for kvinderne. Derfor har jeg haft fokus på at skabe nogle
rammer, hvor kvinderne har haft lyst til at åbne op for deres livsverdener og sænke
eventuelle parader. Jeg havde af samme årsag udvalgt tre kvinder, som jeg i forvejen
havde et personligt kendskab til, bygget på antagelsen om, at jeg lettere ville kunne
få adgang til de rige beskrivelser. Oprindeligt var idéen at mødes til et glas vin i en
sofa og lade samtalerne flyde. På grund af nedlukningen af Danmark under Covid19-pandemien i 2020, en aktiv aktør, har jeg været nødt til at afvikle samtalerne
virtuelt med kvinderne siddende i hvert vores hjem i stedet. I forhold til min egen
personlige fremtoning har jeg bestræbt mig på at virke så ufarlig som muligt; ved at
invitere til ”en snak” i blød striktrøje eller med dynen rundt om sig, minimal makeup
og gerne med en kop kaffe, te eller en øl afhængigt af klokkeslættet; en
performativitet, som skulle få mig selv til at fremstå mindre iscenesat, selvom jeg
selvfølgelig var netop dét. Jeg har forsøgt at undgå at give oplevelsen af et
traditionelt forskningsinterview, selvom jeg dog dels er startet med at præsentere
dem for min etiske protokol (Kvale 1997: 116), og dels givet en indkøring til de
semistrukturerede interviews temaer, hvor jeg har haft nogle hovedspørgsmål
defineret på forhånd. Min etiske protokol har primært bestået i at indhente
informeret samtykke omkring min brug af dataene og sikre fuld anonymitet af alle
navne, lokale steder og organisationer. Mine interviewguides (eksempel se bilag 3)
har skulle sikre, at vi kom rundt om de forskellige temaer; personlig selvfremstilling,
stereotyper, familie, ledelsessammensætning, politikker osv. og at jeg fik besvaret
enkelte hovedspørgsmål, eksempelvis: ”Er der situationer, hvor din krop eller køn
nogensinde trådt særligt frem for dig genstridigt eller usamarbejdsvilligt i forhold
til din rolle?”. Det semistrukturerede interview har som metode været fordelagtig,
idet jeg har kunne teste forskellige hypoteser af gennem mine på forhånd udvalgte
emner, men også at kunne bevare en eksplorativ tilgang til kvindernes livsverdener
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i en ”indefra-position” (Justesen & Mik-Meyer 2010: 100). I forsøget på at bryde
mure ned og skabe et fordomsfrit rum, har jeg bragt mig selv på banen med mine
personlige eller andres erfaringer. Generelt har jeg startet ud med emner, som jeg
har antaget, var mindst muligt tabubelagte, som for eksempel deres baggrund og
nuværende roller i deres pågældende virksomheder, hvorfra jeg senere har spurgt
ind til sårbare emner som for eksempel børn eller motivationshæmmende
oplevelser på arbejdspladsen.

Bias og interesse for modstand
Som en del af min etnografiske tilgang er nødt til at rulle mig selv ind i undersøgelsen
bevidst om, at jeg i nogen grad abonnerer på en række bias og håbe på, at kvinderne
giver modstand i stedet for at ”hoppe med på vognen” og tilsvarende forholde mig
kritisk overfor egne potentielle affektive responser. Stengers og Despret
falsificeringsbegreb i videnskaben, kræver at man som forsker sætter sit
rammesættende og styrende privilegium på spil. Det betyder i praksis, at jeg har
forsøgt at give kvinderne rum til at rekvalificere (inspireret af Despret & Stengers i
Latour 2004: 2016) mine spørgsmål til kvinderne i undersøgelsen ved fx at spørge
dem alle: ”Hvad anser du for at være de væsentlige problemstillinger, når det
kommer til kvinder og ledelse?” På den måde afgiver jeg noget af min magt som
interviewer, og lader kvindens artikulerede propositioner få medindflydelse på
dialogerne. Stengers og Desprets generelle princip går på, at man skal udtænke sine
problemformuleringer eller spørgsmål på en måde, så de maksimerer
vrangvilligheden for dem eller det, der udsøges – både humane og nonhumane
aktører. Latour peger dog på, at det paradoksalt nok, kan være mere vanskeligt at
applicere det princip på mennesker, fordi mennesker i mødet med videnskabelige
autoriteter kan have tendens til at føje undersøgelsen med redundante svar på en
måde, hvor man som studerende eller forsker kan fortrøstes til at tro, at man har
ramt hovedet på sømmet med sine spørgsmål og kan fremstille verden objektivt. I
naturvidenskaberne kan det derimod være meget synligt, når non-humane aktører
udviser vrangvillighed: "Human science laboratories rarely explode" (Latour 2004:
2017). Jeg oplevede heldigvis flere gange nogle uproblematiske ”eksplosioner”,
særligt hvis jeg efter deres artikulationer spurgte "om jeg skulle forstå x, på y måde".
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Her svarede de nogle gange "Ja, præcist!", men heldigvis skete det også, at de sagde
”nej”, eller ”både og”. I stedet for at se det som et nederlag at fejltolke deres
artikulationer, kan man med tanke på Stengers og Despret princip se det som en
styrke for undersøgelsen at blive bevidst om sine egne bias eller propositioner, idet
at der på den måde bliver tilføjet nye ellers oversete propositioner til
problemstillingen. Det var derfor også særligt vigtigt for mig at fremstille mig selv
både uvidende og naiv i min tilgang til kvinderne, så de oplevede at kunne give
modstand. Her oplevede jeg det kun som en fordel, at de alle var ældre end mig, ud
fra forestillingen om, at jeg derfor fremstår mindre som en autoritetsfigur for dem,
og derfor mindre prægende for deres svar. Derudover forsøgte jeg at invitere til en
samtalesituation, der skulle være så afslappet som muligt og lægge sig et sted
imellem det, man kan kalde en fri og åben veninde-snak og et traditionelt interview
med en klar rollefordeling.

Kvinderne
Jeg fik forholdsvist let adgang til alle tre kvinder, da jeg på forhånd havde truffet dem
alle personligt igennem mit netværk. Forinden min specialeproces kendte jeg dem
alle som karrierekvinder, der havde noget på hjerte, når det kom til emner som
ligestilling og ledelse, hvilket var en vigtig faktor for mig i min forhåbning om at få
nogle rige artikulationer og refleksioner frem i lyset. De arbejder alle i mellemstore
tech-virksomheder og har hvert sit sæt af lederambitioner.
Sanne på 34 år har forretnings- og personaleansvar, bor med sin mand og to
blebørn og en ganske åben tilgang til sin karriereudvikling:
Det vigtigste for mig er at jeg ikke begynder at kede mig. Jeg kan ikke sige, at jeg gerne
vil være CEO for et eller andet, for det kan også være jeg keder mig der, eller bliver
ulykkelig, hvis jeg ikke kan være sammen med min familie. Jeg skal bare have det godt,
for arbejdet fylder en stor del af ens vågne tid, og jeg skal ikke bare overleve, jeg skal
leve, også på arbejde. (Sanne, bilag 4: 26)

Hun beskriver sig selv som meget udadvendt, glad, åben, investeret i sit arbejde,
stædig, lidt utålmodig og resultatorienteret. Derudover beretter hun om sig selv,
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som efterhånden godt trænet i at møde kønsstereotype fordomme om hende som
en husmor, med et kækt smil og venligt tilbagespark.
Tanja på 31 år deltager i en ledelsesgruppe som planlægger og er ansvarlig for
virksomhedens graduates. Derudover sidder hun henholdsvis i et formandsskab
med en mandlig kollega og som bestyrelsesformand i nogle af Danmarks største
medlemsorganisationer. Hun bor med sin kæreste, og har ambitioner om at få mere
erfaring med projekt- og personaleledelse, bestyrelser og strategi. Hun beskriver sig
selv som blød, sød, rar, omgængelig, meget praktisk, tålmodig, rolig og ganske på
vagt overfor kønsstereotype fordomme.
Betina på 36 år er salgs- og områdeansvarlig, leder projekter, bor med sin
kæreste, og har et meget specifik slutmål; at gøre bestyrelseskarriere ved siden af
sin aktivitet på arbejdsmarkedet. Første skridt er et større områdeansvar og
personaleledelse. Hun sidder derudover i en række udvalg af lige dele politisk- og
forretningsmæssig karakter. Hun er meget glad og smilende, og fortæller at hun
bestræber sig på at møde kønsstereotype fordomme med en masse selvironi og
humor i forsøget på at nedbryde eventuelle barrierer mellem kønnene. Betina var
den af de tre, der var mest tilbageholdende med at dele ud af sig selv og foretrak ofte
at henvise til ”man” i stedet for ”jeg”. Det lykkedes dog at mobilisere en del
personlige eksempler fra alle kvinderne og få nogle spændende artikulationer og
refleksioner over egen performativitet som karrierekvinder og ledere frem i lyset.
Dem åbner jeg op for i afhandlingens næste del, hvor jeg i en dialog med min empiri
analyserer og diskuterer Lederens problemstillinger.
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Lederens
problemstillinger
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Kapitel 3
Materialer
I dette kapitel åbner jeg op for første del af analysen, som tilbyder et særligt fokus
på kvindernes praksis og strategier i forhold til at interagere med forskelligartede
”kroppe”, herunder med særligt fokus tøj, sko og andre mennesker indenfor samme
branche, set i lyset af en fælles artikuleret bestræbelse på fremstå passende og
professionelle.

Skjorter og lange bukser
Den konventionelle arbejdsuniform for mænd artikuleres af de tre kvinder, som
værende begrænset til primært at omfatte skjorte og lange bukser. Gennemgående
for kvinderne er det, at de har gjort sig en del refleksioner over, hvorfor og hvordan
de som kvinder skulle klæde sig i forskellige arbejdssituationer for at opnå bestemte
resultater:
Jeg er meget bevidst om, hvad for noget tøj, jeg har på. Også for eksempel når jeg skal
til kundemøde ved en anden virksomhed, for hvad er det for en forventning, de har til
den person, der kommer. Der prøver jeg også at danne det billede af mig selv, tage en
jakke på, en skjorte og et par bukser, for at imødekomme den forventning, de har, til
den person som kommer. (Sanne, bilag 4: 7-8)

Hun forklarer, at hendes forventninger til en bestemt fremtoning for en leder blandt
andet er funderet i hendes erfaringer med andre virksomheders opdelte hierarkier
og fokus på beslutningskompetence, hvor hun til eksempel på et møde som 27-28årig med sin mandlige overordnede og en stor erhvervskunde, uden jakke og skjorte,
af en mandlig coach fik vurderet sin fremtoning som ”lillepiget” (Sanne, bilag 4: 8).
Narrativet om sig selv som mere infantil, hvis hun ikke bærer skjorte, blazer og lange
bukser, mener hun dog ikke, er styrende for hendes tøjvalg i arbejdssituationer,
hvor menneskerne omkring hende kender hendes kompetencer:
Hvad tror du, der ville ske, hvis du i dag ikke kom i jakke med din titel og anden autoritet,
du har i forhold til 27-28-årige dig?

26

På kontoret har jeg ikke særlig tit jakke på. Jeg har primært jakke på, hvis jeg skal til
møder ude af huset. Hvad ville der ske? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror lige så meget,
det handler om mig selv og mit eget selvbillede. Jeg tror måske ikke, det ville gøre den
store forskel. Det er lidt ligesom det her med at have høje hæle på. Det gør noget for
mig. Det giver mig noget styrke og power for de personer, som ikke kender mig. Jeg har
ikke behov for det på kontoret. Der har jeg ikke på samme måde behov for at vise noget
power. Men skal jeg have et budskab igennem, så vil jeg ikke være bagud på point, fordi
folk ikke kender mig eller ved, hvem jeg er. (Sanne, bilag 4: 10)

Der kan udledes to vigtige pointer af Sannes ytringer her. På den ene side forventer
hun, at fremmede lettere kan oversætte hende som en kompetent leder, hvis hun
klæder sig i overensstemmelse med sin egen forventning om, hvordan en leder ser
ud. På den anden side reflekterer hun over, at betydningen af hendes tøjvalg måske
ikke er lige så afgørende for andre, som det er for hende selv, idet hun selv har lettere
ved at føle sig stærk og magtfuld, hvis hun ser ud som en leder.
Betina beskriver, hvordan hun særligt tidligere i sin karriere allierede sig med
jakkesæt, til trods for at det føltes unaturligt for hende at have lange bukser på:
Jeg havde pålagt mig selv en helt masse restriktioner og antagelser om, hvordan jeg
skulle være, og jeg skulle være så maskulin som muligt og gå i jakkesæt og nystrøget
skjorte, fordi det havde mine mandlige kollegaer, selvom det faldt mig helt vildt
unaturligt at gå i bukser. Det var jo det dummeste overhovedet. Jeg kan godt lide mit
jakkesæt. Jeg kan bare bedre lide min kjole eller nederdel. [...] Men jeg er meget mere i
balance med mig selv i dag. Vi er den generation af kvinder, hvor det først nu er blevet
naturligt for kvinder også at arbejde i it og være i det her fag, som før var
mandsdomineret, og det er mere accepteret, at vi er os selv og går i kjoler og at man har
makeup på. Alt det der følger med. (Betina, bilag 4: 62)

De forskellige beklædningsgenstande viser sig måske knap så overraskende at være
kønnede på den måde, at skjorte og jakkesæt fremstilles som maskulint. Hun ytrer
tilsvarende senere om de mere foretrukne beklædningsgenstande, at ”Kjoler er jo
immervæk feminine af natur” (Betina, bilag 4: 67), og foreslår, at nærværet af
kvinder i kjoler efterhånden er mere konventionelt i it-branchen, hvorfor kjolen
heller ikke længere er så udsædvanlig. I forlængelse af det fortæller hun, at hun
oplever at være mere i balance med sig selv omkring påklædningen. Tanja ytrer
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derimod, at hun oplever det som vanskeligt at navigere i de øvrige
påklædningsmuligheder og finde det tøj, der kan ækvivalere mændenes skjorte og
lange bukser:
Det jeg synes, kan gøre det svært at finde ud af, hvad jeg må/skal have på, det er jo, at
jeg er ret meget i en mandeverden. Så alle andre har sjovt nok skjorte og lange bukser
på. Fint nok, men hvad er min ækvivalent til det? Skal jeg så også bare have skjorte og
lange bukser på? Eller kunne jeg lige så fint have en kjole på eller en nederdel, eller en
bluse eller? Først og fremmest tænker jeg, om det er pænt nok, er det samme niveau af
pænt, er det pænere eller mindre pænt? Altså... Jeg har ikke så mange at spejle mig i i
forhold til, hvad der er et fornuftigt niveau. (Tanja, bilag 4: 30)

Hun beskriver i forlængelse af det, at hendes mest almindelige tøjvalg derfor også
”svinger ret meget”, men at det også er afhængigt af, hvad hun skal på dagen (Tanja,
bilag 4: 31). Hun ytrer dog at have to samtidige interesser i relation til det at være
kvinde og til påklædning. På den ene side skal hendes påklædning være passende
ved at være tilsvarende kollegernes pynteniveau, men på den anden side skal
bidrage til diversitet på arbejdspladsen ved at repræsentere hende personligt, og
ikke bare en kønslig kategori:
[...] jeg gerne vil matche det rigtige niveau i tøjet og hvor pænt, det skal være, og jeg vil
stadigvæk gerne være feminin, altså jeg er kvinde, og det tænker jeg jo er fint. Jeg tror
det var Margrethe Vestager, der sagde på et tidspunkt, at du kan jo ikke gemme dig
alligevel. Tidligere gik hun også med blazeren, i skjorte og bukser, og det er jo meget
sødt, men de har jo allesammen gennemskuet dig. De har opdaget dig. Du er kvinde. Så
derfor kan man lige så godt finde sig en pæn kjole eller nederdel frem, fordi der er sgu
nogen, der har opdaget det alligevel [...] Så ja, embrace it, he he. I virkeligheden er
pointen jo netop at få diversitet ind på arbejdspladsen, så hvis jeg kommer ind og prøver
på at ligne alle de andre fuldstændig, så har jeg jo misforstået, hvad det er, jeg skal der.
Jeg skal jo netop komme med det, der er specielt for mig. (Tanja, bilag 4: 34)

Med reference til Margrethe Vestager, som på nuværende tidspunkt er den danske
kvinde, der er lykkes med at avancere mest indenfor europæisk toppolitik, og som
undervejs har skiftet jakkesættet ud med egne strikkede trøjer (Vestager i DRpodcasten Margrethe af Europa 2020), forklarer Tanja en strategi, der går på at opnå
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mere diversitet på arbejdspladsen, hvilket afleder en interesse i at fremstille sig selv
som sig selv, og hverken kategorisk som en mand eller kvinde.

Blazere
Betina fortæller, at til trods for at have lagt jakkesættet mere på hylden til fordel for
kjoler og nederdele, at hun har holdt fast i blazeren. ”Blazeren den er jo stadig lidt
mit skjold ikke. Den er meget god” (Betina, bilag 4: 62). Til trods for, at hun i dag
opfatter det som mere konventionelt at finde kvinder, og kvinder i kjoler, på sit
arbejde, fremstiller hun dog en række problemstillinger, der knytter sig til både
hendes krop og køn:
Det der med at blazeren er et skjold, vil du ikke sige noget om det?
Nu er jeg nødt til at generalisere. [...] Vi kvinder har bare en fysisk form, hvor at vi ikke
kan komme udenom, at vi har vores hofter og vores barm, vi kan ikke komme udenom,
at vi bare er blødere skabt. Det er der en grund til, for vores kroppe skal kunne lave
sådan et alien stunt, når der skal være plads til en baby, men særligt i blandt mænd i
deres skjorter og stramme jakkesæt ser helt clean ud, så er blazeren for mig et godt
skjold til lige at dække, hvis noget sidder for stramt eller bh'en, der laver en bh-delle
eller mavedellen, når man sætter sig ned eller sådan noget tåbeligt [...] med blazeren på,
skal man ikke tænke over alle de bløde former der. He he. Og for at gøre en kjole mindre
feminin måske. Kjoler er jo immervæk feminine af natur, og måske for at nedtone det
lidt? [...] Der er en cardigan som mange andre kvinder bruger for casual. Der er
kombinationen mellem kjole og blazer en god måde at beholde min feminine kjole og
stadig være business relateret, og gå lidt mere i spænd med de der mandlige kollegaer,
og mandlige samarbejdspartnere.
Så den har flere funktioner?
Den har mange funktioner. He he. (Betina, bilag 4: 67)

Man kan af hendes ytringer her udlede, at blazeren alene for hende har en række
forskellige funktioner. Hun fremstiller først og fremmest sin egen krop som noget
sårbart, som blazeren kan hjælpe med at beskytte. Hun oplever at hendes kvindelige
bløde og fødedygtige former, hvor blandt andet en vildfaren bule fra brysteholderen,
kan få hende til at stå mere ud blandt de mandlige kolleger, som i deres skjorter og
”stramme jakkesæt ser helt clean ud”. Hun antyder, at en blazer kan være med til at
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gøre hendes kjole mindre feminin og mere business-relateret. Det er værd at
bemærke, hvordan hun til trods for opfattelsen af, at det er mere almindeligt med
kvinder i kjole på arbejdspladsen, her implicit fremstiller et dikotomisk forhold
mellem feminin og forretning. Mellem de to poler materialiserer hun sig på en måde,
hvor hun med Susan Stars vokabular befinder sig i en high-tension zone (Star 1991:
47); et slags nulpunkt mellem dikotomier og større skel. Hun oversætter dog sig selv
til at være ”i balance med sig selv i dag” (Betina, bilag 4: 62). For hende har blazeren
dermed to forskellige funktioner: Dels at være en mediator mod at blive associeret
med forretning ligesom de mandlige kolleger, og dels at fungere som beskytter mod
den feminine krop og de ”tåbelige” krumspring, den eventuelt kunne lave, uden hun
er opmærksom på det.
Sanne oversætter som nævnt bedre sig selv til en beslutningskompetent leder,
hvis hun bærer sine styrkegivende elementer. Man kan dog også lidt a la Betinas
brug af blazeren spore en beskyttende funktion i de høje hæle og blazeren, hvis
Sanne oplever at befinde sig på mere fremmede territorier og ”ruster op”:
Hvis jeg skal til den administrerende direktør og igennem med et budskab, og han ikke
kender mig, så vil jeg igen tage jakken og stiletterne på, både for at fremhæve at jeg er
kvinde og for at give mig styrke, men overfor min egen chef og nogle af mine
medarbejdere eller de andre ledere, der har jeg det på, jeg har på, og ikke nødvendigvis
en jakke. Det kunne lige så godt være en hjemmestrikket cardigan, som jeg selv har
lavet. Er jeg til ledermøde i København og er den eneste kvinde blandt otte andre, blandt
andet nogle alfahanner, der har arbejdet sig op i møllen, og som er hamrende dygtige
og ved det selv. Det kunne godt være dem, der siger, at jeg bare er kommet til på grund
af en kønskvote. Jeg ved det ikke, men de kender ikke mig og mine kvalifikationer, og
det er derfor, at jeg tager jakken på, når jeg er ovre ved dem. (Sanne, bilag 4: 11)

Der er en del ligheder mellem hendes opfattelse af blazeren og Betinas beskrivelse
af den som et skjold. Cardiganen er der dog mere uenighed om. Sanne ytrer at bruge
cardiganen uproblematisk på kontoret blandt dem, hun kender, hvor Betina mere
absolut anser den for at være for afslappet i en arbejdssituation. Mere spændende
er det dog at finde i Sannes ytringer herover, at det ikke alene er forventningen til
andres forventninger, der gør, at hun oplever blazeren som en styrkefremmende
allieret, men også fordi hun i kraft af idéen om blazeren som et lederkendetegn,
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oplever den som selvtillidsfremmede og som et beskyttende værn mod andre
lederes potentielle mistillid til hende som en passende aktør i netværket, der uden
alt for mange gnidninger kan rulles ind i en lederrolle. Det er bemærkelsesværdigt,
hvordan hun oversætter kollegaerne til ”alfahanner” og ved at bruge blazeren som
beskytter i sin usikkerhed på, om de anerkender hendes kompetencer, indirekte
også positionerer dem som fjendtlige modstandere.
Særligt blazeren har i sine relationer til forskellige situationer og kroppe vist
sig som som et ganske multipelt fænomen; en beskytter, forretningstøj, ledertøj og
en selvtillidsbooster, der dog overvejende fremstilles positivt af kvinderne som en
vigtig allieret på arbejdspladsen – både Sanne og Betina oplever, at blazeren tillader
dem at stå mindre ud som noget andet i relationen til de mandlige kolleger og ledere.
Hos Tanja kan der derimod spores en mere demonstrativ interesse i netop at dyrke
diversiteten gennem påklædningen i stedet for at falde i et med kollegerne.

Høje hæle
I forhold til beklædningsgenstande er det dog i højere grad, når det kommer til
fodtøj, at kvinderne har forskellige strategier i relation til deres performativitet. En
måneds tid forinden mit første interview med Sanne anbefalede hun mig at lytte til
podcasten ”Høje hæle og store beslutninger” fra DR LYD (2017), hvor kvindelige
topledere løbende over seks afsnit associeres med lyden af høje hæle gående på et
gulv, som ”en inspiration til specialet”. Særligt Sanne og Betina fremstiller stiletter
som medkonstituerende for dem som stærke autoritetspersoner. ”Den holdning, det
giver mig at gå i stiletter eller høje hæle, er med til at vise noget styrke” (Sanne, bilag
4: 8-9). Jeg spurgte efterfølgende Tanja, om hun kunne genkende stiletterne som
styrkefremmende, hvortil hun smilede og sagde, ”Ja, det har jeg hørt før” (Tanja,
bilag 4: 33). Det viste sig dog at være et artefakt, som hun ikke selv ville associeres
med:
Går du i flade sko?
Ja, det gør jeg ganske stædigt. Og det sjove er, at det er der en del af den yngre
generation, der gør. Jeg lagde mærke til det et sted, hvor jeg stadig var jobsøgende for
længe siden, så var jeg til noget Women in Consulting hos [virksomhed], og det var
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fandme sjovt at se. Der kunne man bare se, at alle de unge kvinder der kom til eventet,
der var det 1-2 ud af 15-20 stykker, der havde hæle på, hvor samtlige kvinder fra
[virksomhed] stod i deres høje hæle. Det var sjovt, for jeg kan huske, at jeg lagde mærke
til det og tænkte, ”jeg er ikke sikker på, at jeg skal arbejde her”. Jeg lagde mærke til alle
de høje hæle og tænkte, "det der, det er en stereotyp, jeg ikke orker". (Tanja, bilag 4: 33)

Sanne bruger ligesom Tanja normalvis flade sko, men fremhæver først og fremmest
de høje hæle som en vigtig allieret, hvis hun til eksempel skal møde en ny partner til
virksomheden:
Når du skal til møder i dag, hvad tænker du over, når du skal ind og møde en ny partner
eller lignende?
Jeg er meget bevidst om, hvad jeg har på. Jeg har stort set altid høje hæle på. Det har jeg
jo aldrig nogensinde på kontoret stort set, der er det næsten altid flade sko. Men jeg har
altid høje hæle på, fordi det giver noget pondus og det gør, at jeg retter mig mere op og
skyder brystkassen frem og ikke er duknakket. (Sanne, bilag 4: 8)

Stiletterne beskrives som handlende artefakter, der fysiologisk gør kroppen mere
rank, hvilket hun tolker som stærkt. Betina går lidt mere konsekvent i høje hæle til
trods for, at de er ”hårde” at gå i (Betina, bilag 4: 60) og ikke er rationelt:
Det er jo så næste spørgsmål. Hvorfor vælge de høje hæle, hvis de er hårde at gå i?
Mænd er de her fantastisk rationelle skabninger, langt hen ad vejen. Det mest rationelle
er jo at spørge, hvorfor tager du ikke bare flade sko på? Bare fordi.
Der var en anden kvinde, der sagde, at det der med at tage blazeren på og lige tage et par
høje hæle på, at det gav hende noget styrke.
Helt vildt. Jeg har gået i høje hæle siden jeg gik i 9'ende klasse. Det er bare en del af min
identitet, det er del af det, at jeg føler mig feminin. Jeg ved jo godt at det er dumt, men
lige såvel som nogle mænd føler, de skal have skjorte og slips på, så føler jeg at jeg skal
have mine hæle på, og hvorfor skal vi det? Jeg tænker at det er med til at give dem noget
autoritet eller at rette ryggen lidt mere, og sådan har jeg det, når jeg tager mine høje
hæle på. Så går jeg på en anden måde, retter ryggen på en anden måde og jeg sidder på
en anden måde. Jeg har også nogle fede kondisko, som jeg nogle gange kan bruge, hvis
jeg har kontordag eller på strøgtur med en veninde, men så sidder jeg også helt
anderledes. Jeg spreder mine ben, he he, sådan den der [brummer og læner sig tilbage
med spredte ben], jeg fylder meget mere, når jeg har flade sko på. He he. Det sker ikke,

32

hvis jeg har højhælede sko på, så sætter jeg mig jo pænt med benene over kors og retter
ryggen. (Betina: 60-61)

Årsagen til, at hun til trods for, at de høje hæle er hårde at gå i for fødderne, alligevel
som oftest vælger dem, er, at hun både oplever dem som medkonstituerende for sin
personlige identitet, som en autoritetsperson, og for at gøre sin krop som rank. Hun
beretter om, hvordan de høje hæle som en aktivt handlende aktør helt lavpraktisk
styrer hendes adfærd ved, at hun iført stiletter er mindre tilbøjelig til at sidde med
spredte ben og fylde, og mere tilbøjelig til at sidde pænt med benene over kors og
rette ryggen. Både Sannes og Betina oplever, at høje hæle i relationen til andre
aktører i netværket sammen med dem aktivt kan være med til at performe deres
roller, og ikke mindst den magt der er knyttet til dem.
I modsætning til de andre to oversætter Tanja meget mere absolut de høje
hæle som hæmsko *blink blink*, der påvirker hendes performance i negativ retning,
hvorfor hun har interesse i at genforhandle, hvad der er en feminin karrieresko:
Jeg går generelt i flade sko, og det går jeg egentlig lidt op i at gøre. Jeg prøver
efterhånden at finde de lidt mere chic'e, smarte, nogle der er lidt cool, flade sko.
Ja? Hvorfor er det vigtigt som et alternativ? Er det vigtigt?
Jamen for det første er det vigtigt for mig, at det er acceptabelt at gå i flade sko. I mit
hoved kan det ikke være rigtigt, at jeg skal gøre det. Jeg får ikke ekstra tillæg for hverken
dårlige knæ eller ømme fødder, he he. Så det kan ikke passe, at jeg skal have det
dårligere. Jeg er ked af at sige det, men jeg bliver ikke en bedre medarbejder af at gå og
have ondt i fødderne hele tiden, jeg kommer ikke til at tænke bedre eller være rarere at
være sammen med. Det er en dårlig ide.
Ha ha.
[...] Så selvom at jeg ser pæn ud på kontoret, så er det altid med en eller anden udgave
af flade sko, og det er meget bevidst og meget med vilje. Men derfor vil jeg stadig gerne
have sko, der ser feminine ud. For jeg vil jo stadig gerne være feminin. Det er igen det
her med, at jeg gerne vil matche det rigtige niveau i tøjet og hvor pænt, det skal være,
og jeg vil stadigvæk gerne være feminin, altså jeg er kvinde, og det tænker jeg jo er fint.
(Tanja, bilag 4: 34)

Tanjas strategi er ligesom de andre kvinder at være feminin på arbejdspladsen,
hvorfor hun, allierer sig med ”feminine” sko. En sidestillet strategi for hende er dog
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at oversætte lederen gennem sin subversive performance (Butler 1993) til en
karakter, der kan bære flade sko – også selvom lederen er en kvinde. Denne strategi
er funderet i oplevelsen af, at de måske pæne, men høje, sko giver smerter i
fødderne, og gør hende til en dårligere udgave af sig selv i de roller, hun indtager på
arbejdet, samt at bryde med en forestilling om, hvilket fodtøj kvindelige
karrierekvinder bærer. Ingen af kvinderne kan ses som sandhedsbærere i forhold
til, hvilken generation de stilet-bærende kvinder repræsenterer, men at det derimod
er interessant, hvordan de høje hæle i nogle relationer er fremstillet som positivt
fremmende for kvinders performativitet i relation til en lederrolle og i andre
relationer fremstilles negativt som direkte hæmmende. På den måde fremstår de
også som et multipelt fænomen, der ændrer karakter alt afhængig af hvilken
netværksrelation, man undersøger.

Makeup, skørter og nedringede bluser
Fra overvejende at have undersøgt kvindernes strategier i forhold til at fremstille
sig selv på en positiv og fremmende måde i arbejdssituationer i relation til deres
påklædning, kroppe, roller og omverden, åbner jeg i det følgende op for nogle af de
selvfremstillinger og materielle artefakter, som kvinderne meget bevidst prøver at
undgå.
Ikke kun bestemt påklædning fremstilles som en potentiel fjende overfor
kvinders ry i en arbejdssituation, også den forkerte dagsmakeup eller kæreste
fremstilles som aktører, der kan resultere i uønskede forskydninger i netværkenes
relationer. Betina fortæller til eksempel, at hun efter at havde erfaret en bestemt
diskurs blandt sine mandlige kolleger omkring andre kvinder, både har ændret sin
før ”relativt tunge” makeup til en mere naturlig version og konsekvent undgået at
indgå i romantiske relationer med mænd fra samme branche:
Jeg har makeupmæssigt flyttet mig fra at have relativt tungt makeup på, også til
hverdag, med helt skarpt markerede øjne med sort eyeliner helt ud med vinger, he he.
Til i dag stort set ikke at bruge andet end min pudder og mascara størstedelen af
dagene, og super bevidst om det. Det har jeg altid været. Jeg vil gerne holde fast i det
feminine, men jeg vil heller ikke overgøre det, fordi... På et eller andet tidspunkt, når du
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har fungeret i de her mandeverdener længe og også været den eneste kvinde i flere
teams, så bliver man bare opmærksom på, hvad de snakker om. Så når mændene lægger
paraderne og har vænnet sig til at man er der, og begynder at tale lidt mere frit og
dagligdags omkring en, så går den over i det her "ej, men hende her pudderdåsen, og
hende der ovre ved den anden virksomhed, der har fået den der lederstilling der, ja ja,
jeg har også hørt om, hvordan hun bare var på samtlige mænd til julefrokosten." Alt
sådan noget. Det tog jeg på mig i den forstand, at "det der skulle jeg ikke give dem nogen
reel årsag til at snakke sådan der om mig, bag min ryg". Det vil jeg ikke. Så jeg har til
eksempel heller aldrig datet nogen i min branche. Aldrig. Til trods for at være blevet
inviteret på dates, og til trods for kemien måske har været god, så sagde jeg nej tak. Det
var min egen bias jo langt hen ad vejen, at hvis jeg på et personligt plan svingede godt
med den her mand og vi havde en god kemi, hvorfor fanden skulle jeg så ikke kunne gå
på date med ham? Men det har bare altid været en game changer for mig, for jeg vidste
at jeg ville blive i it-branchen og gøre karriere i. Så skulle jeg ikke have skudt i skoene,
at jeg var kommet over til en virksomhed fordi at jeg havde datet nogen eller spillet på
mit køn eller på min personlige og intime relationer. Sådan noget som make up, hår og
tøj, det har altid været en del af hele det tankeflow for mig. (Betina, bilag 4: 61-62).

Der er en del interessante ytringer, jeg vil fremhæve. Først og fremmest, hvordan en
diskurs, her organiseret omkring ordet pudderdåse, som ses associeret med en
kvinde, der bruger ”for meget” makeup, har forandret Betinas selvfremstilling. Sara
Ahmed foreslår termen ”sticky affects” (2004, 2007), som hun anvender i sine
samfundskritiske undersøgelser af emotioners kulturelle og politiske virke til at
synliggøre, hvordan nogle kroppe på bestemte tidspunkter er mere udsatte end
andre i forhold til, at bestemte valoriserede prædikater klistrer sig til dem. Bestinas
møde med idéen om pudderdåsen, der står ud i netværket ved at bruge upassende
makeup, har gjort at hun har ændret sin egen brug for at møde hendes forventninger
til andres forventninger omkring kvinders brug af makeup i en arbejdssituation.
Endnu mere interessant er det, hvordan det erfarede narrativ omkring kvinder, der
skulle kunne udnytte sin seksualitet til at udvikle sin karriere, har gjort at hun har
fravalgt potentielle partnere, hvis de som hun selv haft virke indenfor it-branchen.
På den måde kan man argumentere for, at hun med sine fravalg indirekte har været
med til at opretholde nogle sociale strukturer omkring hvilke aktører, en kvinde i
erhvervslivet kan interagere med i intime relationer – og ikke mindst i hvilke
situationer, hvor firmajulefrokoster kan ses fremstillet som særligt risikofyldte.
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Tanja bruger kun sjældent makeup, og oplever som nævnt, at det kan være
vanskeligt at vælge feminint tøj, der kan repræsentere hende på en personlig måde.
Hun beskriver dog i stil med Betinas frygt for bestemte klistrede affekter omkring
sit køn og seksualitet nogle bestemte typer påklædningsgenstande og relationer,
som hun bevidst prøver at undgå:
Hvis jeg ved, at jeg skal et eller andet med nogen på et højere ledelsesniveau, så vil jeg
sørge for, at det er noget rimeligt smart tøj, jeg har på. Og hvis det er noget, hvor jeg og
min chef skal til samme møde, så kan jeg godt specifikt finde på at undlade sekretærlooket, altså så undgår jeg pencilskirt, fordi jeg netop ikke vil sættes i sekretærkassen.
Hvilket er lidt sjovt. Tilsvarende så var det også en overvejelse, da vi i ledelsen havde et
heldagsmøde, hvor vi også skulle hjem og spise hos en af folkene fra ledelsesgruppen,
hvor der var chance for, at jeg skulle møde hans kone. Så der valgte jeg specifikt jeans
og en ternet skjorte, hvor det hele dækker rimelig godt, og det er rimelig casual.
Hvordan kan det være?
For ikke at være intimiderende på nogen måde. [...] alle de her mænd, de var jo 40-50,
og det vil sige, at det er deres koner også, og når jeg så kommer som ung kvinde, hvis
jeg så ovenikøbet har lidt for smart nederdel på, eller lige viser lidt rigeligt lår, eller
hvad fanden, åh det har jeg bare ikke lyst til, hvis jeg sætter mig selv i en position hvor
de tænker, "hvem er hun, og hvad vil hun, og vil hun i øvrigt noget med min mand".
(Tanja, bilag 4: 31)

På samme måde som det historisk har været og måske er for stewardesser og
sygeplejesker, oversætter Tanja sekretæren til at være et seksualiseret objekt, som
hun gerne vil undgå at blive associeret med. Hun forestiller sig, at hun i samtidig
relation til både blyantsnederdel, kavalergang, et møde og sin overordnede
mandlige leder er mere udsat for at blive tilskrevet nogle uønskede motiver som
mandeforfører. ”Jeg er meget opmærksom på, om min kjole er for kort, eller er jeg
for nedringet, eller... Det er jeg selv meget opmærksom på, det kan jeg godt mærke”
(Tanja, bilag 4: 30). Da jeg spørger videre ind til Tanjas forestillinger omkring
påklædningen, reflekterer hun over sine forestillinger som værende forestillede:
”Det er jo vildt nok, at man kan bruge så meget tid på at tænke over det, og på den
anden side, så tror jeg ikke, at det faktisk betyder så meget, som man lægger i
det” (Tanja, bilag 4: 30). Tilsvarende udtrykker Betina en forestilling om, at hendes
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egen frygt for at blive stemplet af andre med uønskede prædikater, hvis hun klædte
sig forkert, brugte for meget makeup eller datede nogen indenfor samme branche,
også kan være udtryk for en ubevidst bias overfor andre mennesker i hendes
netværk, og at hun på den måde oversætter sig selv som værende sin egen værste
fjende:
Jeg tror, at jo ældre jeg er blevet, desto mere ro har jeg også fundet i det. Da jeg var yngre
var jeg enormt opmærksom på alt, på ALT. Sad mit hår rigtigt, var jeg nu for nedringet,
havde jeg for høje hæle på? Havde jeg en forkert kjole på, der sad for tæt? Altså, enormt
opmærksom på alle de ting, da jeg var yngre. Lige så meget fordi, at jeg var kæmpe
firkantet med, at jeg ville dømmes på min performance, jeg ville ikke dømmes for mit
køn eller mit udseende eller på noget som helst andet ende de resultater, jeg bragte til
bordet. Det var jeg helt vildt opmærksom på.
Hvordan kan det være, tænker du?
Fordi jeg var så bange for at ryge i sådan en kasse, der hed, at "hun har kneppet sig til
det", og "hun har flirtet sig til det", eller "det er bare fordi, at hun altid går rundt i de
korte nederdele på kontoret, og så synes chefen at hun er rar at have tæt på". Altså... Der
havde vi alle de her, som vi i dag henviser til som unconscious biases, måske også
bevidste, he he. Så både bevidst og ubevidst gjorde jeg meget i de her tanker, og jeg er
min egen værste fjende jo. Vitterligt. (Betina, bilag 4: 51-52)

Narrativet om, at nogle kvinder skulle agere som en art prostituerede, der har sex
med indflydelsesrige mænd mod at komme et hak nærmere toppen, har jeg hørt om
før. Hverken jeg, Tanja eller Betina kender dog andre karrierefolks motiver, og
hvilke værdidomme andre tillægger en nedringet bluse eller en blyantsnederdel.
Analysen viser dog en forestilling om et nærværende narrativ omkring kvinder, der
udnytter deres seksualitet som et middel til at avancere i karrieren, samt at
cirkulerende narrativer som dette kan påvirke kvindernes valg og refleksioner over
deres selvfremstilling, til trods for en bevidsthed om, at forestillingerne muligvis i
nogle situationer blot er deres egne.
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Kapitel 4
Kroppe
As any calligrapher knows, the kind of texts produced depends not only on the
message to be inscribed, not only on the inscriptive tools – stylus, ink – used, but also
on the quality and distinctiveness of the paper written upon.
– Elizabeth Grosz, 1994
Med inspiration fra Grosz’ diktum om at undersøge hver krops specifikke
karakteristika som noget andet end en passiv flade, der kan manipuleres efter
menneskets forgodtbefindende, åbner jeg i dette kapitel op for kvindernes kroppes
særlige beskaffenheder og performative strategier i relation til deres egne
erfaringer og forestillinger om lederen. Jeg undersøger kroppenes muligheder og
begrænsninger, og hvordan de bliver valoriseret af kvinderne selv. Jeg tilbyder
derudover et delt fokus på, hvordan kvinderne oplever, at deres kroppe
materialiserer sig i relationen til mandlige kolleger og stereotype forestillinger,
samt hvordan kvinderne indirekte også kan ses at projicere kønslige og stereotype
forestillinger mod de maskuline kroppe.

Stemmer
Kvinderne udtrykker let nuancerede men alligevel ganske ensartede bevidstheder
og valorisering omkring deres respektive stemmers muligheder og begrænsninger
i deres forskellige netværkskontekster. Jeg anvender her termen stemme både helt
bogstaveligt i relation til de fysiske stemmelæber, men også i overført betydning i
forhold til vægtningen af en ytring. Fælles for de tre kvinder er en gennemgående
efterstræbelse af at ”udvise ro”, når de taler på møder og at undgå at blive afbrudt
ved hjælp af nogle meget forskellige taktikker.
Tanja fortæller, at hun generelt efterstræber en ro i sin stemme, men at hun
nogle gange i nogle kontekster ubevidst kommer til at tale meget hurtigt. Hvis hun
på sit arbejde til eksempel er på et ledermøde, hvor hun har lavere anciennitet end
de øvrige deltagere, og samtidig har en oplevelse af at have sværere ved at komme
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ind i samtalen, registrerer hun oftere sig selv tale hurtigere, fordi ”jeg lige skal
skynde mig at få pointen ud, inden jeg eventuelt bliver afbrudt lige om lidt” (Tanja,
bilag 4: 35). Hun har reflekteret over, at det ikke sker i andre fora, hvor hun til
eksempel i andre organisationers bestyrelsesmøder indtager en mødelederrolle.
Her oplever hun derimod, at hendes stemme i denne netværkskonstellation
tillægges en anden magt: ”når jeg slår igennem, så holder folk mund” (Tanja, bilag 4:
34), hvilket for hende står i kontrast til, hvad hun ellers har været vant til:
Det er jo en ny position for mig, men til gengæld kan jeg jo høre på nogle af de unge
kvinder, specielt én af dem, hun laver det samme. Hvis hun er nervøs eller regner med
at blive afbrudt lige om lidt, så jabber hun de her ting af sig, puha. Det er simpelthen så
sjovt, for jeg kan se, at det er det samme jeg selv gør i andre sammenhænge, og det er
vildt svært at styre, når man står i det. Det er vildt svært at tage sig sammen, og lige
puste ud og tage det stille og roligt. I virkeligheden er det jo bare nervøsitet. [...] Jeg tror
ikke nødvendigvis, at jeg kan sige, at jeg ikke får lov til at tale eller at jeg bliver afbrudt
meget mere end andre, eller joo... men jeg har også lavere anciennitet end alle de andre,
ikke. Så er det fordi, jeg er kvinde, eller er det fordi jeg er lavest i fødekæden? Det er
svært at sige. (Tanja, bilag 4: 35)

En rolig stemmeføring er ønskværdig på hendes arbejde, men på grund af nervøsitet
eller en ulige magtrelation, hvor hun forventer at blive afbrudt, lykkes det hende
ikke altid at styre stemmen. En ubevidst ide om, at hun måske bliver afbrudt, gør, at
hun taler hurtigere for at ”få lov” til at tale færdigt. Hun oplever at blive afbrudt mere
end de andre, men stiller samtidig spørgsmålstegn ved, om det er en social
problemstilling, der skyldes køn eller hierarki. Betina fortæller, at vægtningen af
hendes stemme ikke kun afhænger af de mandlige kolleger: ”det er lige så meget et
spørgsmål om, om jeg har ro i det budskab, jeg kommer med, og det jeg siger”
(Betina, bilag 4: 53). Strategien er da for hende at være meget velforberedt og for
eksempel udarbejde meget datamættede business cases. Hun oplever mere entydigt
end Tanja afbrydelserne af hende som en kønslig problemstilling:
Jeg har prøvet adskillige gange at sidde i møder, hvor vi for eksempel har siddet ti
mennesker rundt om bordet, og jeg er den eneste kvinde, hvor at jeg simpelthen bare
bliver afbrudt. Decideret afbrudt. Hvilket jeg ikke ser nogen af mine mandlige kollegaer
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gør. Jeg oplever at blive cuttet af på en anden måde. Men det kan også bare være mig,
der er fintfølende. Det skal jeg ikke kunne sige. Men hvis jeg prøver at tage en objektivt
observerende hat på og sætte et helikopterperspektiv på mig selv og møderne både
internt og eksternt, så føler jeg bestemt, at man bliver cuttet hurtigere af, og at man
bliver afbrudt mere som kvinde. (Betina, bilag 4: 53).

Hun fremstiller en usikkerhed over sin egen oplevelse af situationerne, og foreslår
at hun måske selv er fintfølende. Ved usikkerhed efter et møde har hendes strategi
da været at undersøge, hvorfor hun mon blev afbrudt, med henblik på at kunne
tilpasse sin performativitet til de enkelte mænd, hun har skulle møde igen:
Jeg har flere gange prøvet at gå hen til personen efterfølgende og sige, "var jeg helt skæv
i min opfattelse der? Har jeg gjort noget forkert? Skal jeg fremlægge det på en anden
måde fremadrettet?" eller "jeg følte, at du cuttede mig af. Hvorfor gjorde du det?" For
det kan jo lige såvel være mig, der opfattede det forkert. Det kan være mig, der har mine
egne unconscious biases, som jeg ikke er bevidst om, så det går jo begge veje. Man kan
jo ikke kun pege udad, og så sige at det kun er noget alle andre har, he he. [...] Hvis det
er ved eksterne, kan jeg godt lige gå tilbage til andre kollegaer, der kender dem, og
spørge "er det her en generel måde at være på, eller skal jeg tage det personligt?" Nogle
gange kan man så få en melding a la "nej, han er bare sær, det skal du ikke tage dig af",
og så skubber jeg den ud til højre. Andre gange så får jeg en ide om, at man skal gribe
de enkelte personer an på en bestemt måde, og så kan jeg have fokus på det, næste gang
jeg snakker med dem. (Betina, bilag 4, 53).

Hun laver en kobling mellem afbrydelserne af hende og hendes forestilling omkring
de mandlige ledernes fokus på finansielle resultater som en mulig årsag til, at hun
bliver afbrudt, hvis hun ikke holder det helt kort: ”Du holder din mund med alt
muligt andet end bundlinjen, for de er fuldstændig ligeglade med, hvordan du gjorde
det, hvis du ikke kan forklare det i to sætninger” (Betina, bilag 4, 57). Hun fortæller,
at hendes oplevelser med sine mandlige kollegers og lederes, for hende hårde
styring af dialogerne på møder, formentlig vil have en særlig indflydelse på, hvordan
hun selv kommer til at performe sin lederrolle i fremtiden. Hendes oplevelser med
at blive afbrudt motiverer hende til at omlægge selve rollen som mødeleder mod en
mere tålmodig og kvindebeskyttende funktion:
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Jeg er glad for at have den erfaring med, og jeg vil da helt sikkert tage det med og tænke
over, når jeg selv står i en lederposition, for jeg ønsker jo ikke at nogle af mine
kvindelige kollegaer og teams fremadrettet skal have det på den måde. Så der vil jeg
unægteligt gå hen og blive den type leder, der måske verfer mændene lidt af, fordi jeg
har haft nogle lidt hårde oplevelser, og der vil jeg sige, at "nu lader du lige Hanne snakke
færdig. For det kan godt være, at hun snakker lidt længere tid for at nå frem til det
samme, men jeg vil jeg gerne høre det" eller være opmærksom på, at der bag hver
frustration, eller hysterisk anfald, he he, der ligger noget andet bag, som kan være hvad
som helst. (Betina, bilag 4: 65)

Hun ønsker med andre ord at genforhandle, hvilken magt kvindestemmer skal
tillægges på møder. ”At verfe mændene lidt af” for at give mere plads til ”Hanne”,
der skal bruge lidt flere ord, eller at give rum til frustration og ”hysteriske anfald”
kan i denne sammenhæng, ligesom Tanjas demonstrative brug af flade sko, ses som
en subversiv performance, der har til formål at ændre en eksisterende kultur i
organisationen, hvor hun som kvinde ikke lykkes lige så let som mænd med at tale
færdigt uden afbrydelser.
Sanne forklarer, at hendes efterstræben af at udvise ro med stemmen er
funderet i en forestilling om, at lyttere responderer mere negativt på lyse, skingre
stemmer i forhold til dybere stemmer, og at der lettere klæber sig negativt ladede
prædikater til kroppe med en lys stemme – særligt hvis hun er frustreret:
Jeg tænker også meget over min stemmeføring, fordi som mand har du en stemme, der
lettere kan skære igennem. [...] Som kvinde, der kan man meget let blive skinger, og det
gider man faktisk ikke høre på. Man vil meget hellere høre på en dyb mandestemme.
[...] Hvis man kommer op i det der skingre toneleje, fordi man for eksempel bliver
frustreret over et eller andet, og man ikke udviser roen, som sådan en dyb stemme kan,
så kan man nemt få det der lidt bitchy prædikat på sig (Sanne, bilag 4: 6).

Sanne forklarer videre med en reference til operaen, at den lysstemmede sopran
ofte er hende på scenen, der træder frem som den dramatiske diva, der ” viser sig
frem og spiller på alle tangenter”, hvorimod alten udviser mere ro, selvtillid og
selvværd: ”Så jeg er meget opmærksom på, at jeg ikke bliver skinger, men hviler i
det jeg siger og taler roligt og tydeligt uden at blive ophidset, især når jeg taler med
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kunder” (Sanne, bilag 4: 6). I relationen til sin lederrolle sker der derfor også en
fjendtliggørelse af hendes egen krops lyse stemme, da hun oplever i kraft af sit
fysiske stemmebånd at stå i en ulige magtrelation til nogle af sine mandlige
kollegaer. Positioneringen af egen stemme som en fjende, er funderet dels i en
oplevet højere risiko for at få et mindre ønskværdigt bitch-prædikat klistret på sig,
og dels i en oplevelse af, at de dybere stemmer lydmæssigt lettere kan overdøve
hendes og ”tage ordet fra hende”. Hun fremstiller særligt en kollegas dybe og
klangfulde stemme som værende mere magtfuld end hendes:
Jeg kan jo ikke styre, at jeg har en stemme, der ikke er dyb som min mandlige kollegas.
Så derfor vil han nogle gange vinde i dialoger, fordi hans stemme fuldstændig kan
overdøve min. Jeg vil aldrig kunne gøre noget for at overdøve ham. Så på den måde har
han en magt ved, at han har den stemme han har. Han vil altid kunne tale højere end
mig, så jeg vil altid kunne blive lukket i. Det er der selvfølgelig også nogle mænd der
oplever, med lyse stemmer. [...] der er også nogle mænd, der har samme problem, men
en kvindestemme vil bare altid være lysere og knap så høj som en mandestemme. Så
der er det jo en fysiologisk forskel på mænd og kvinder, som man ikke kan gøre noget
ved. (Sanne, bilag 4: 9)

Disse fysiologiske forskelle, hun oplever mellem mænds og kvinders stemmer, ligger
for hende udenfor, hvad hun selv kan kontrollere i forhold til sin krop, hvorfor
hendes stemme for hende kan opleves som en essentiel og kropslig begrænsning,
som hun kan forsøge at styre med en rolig stemmeføring, men aldrig være i fuld
kontrol over. Oversættelsen af hende som en potentielt ”bitchy” kvinde, hvis hun
ikke lykkes med at styre stemmen, kan på den måde ses gensidigt konstitueret af
både højkulturelle idéer om, hvad en lysstemmet kvinde er, og hendes egen
kropslige kapacitet til at tale på en bestemt måde.
Sanne beretter i en anden sammenhæng om en situation, hvor hun som gravid
og ny leder, hører en mandlig kollega i ledergruppen sætte spørgsmålstegn ved
deres leders ansættelse af hende som gravid. Hun oplevede i overraskelse og vrede
over spørgsmålet, at hun kropsligt ikke alene ikke kunne styre sin stemme, men at
hun helt mistede den og blev ”mundlam”:

42

Jeg blev faktisk vred, fordi jeg synes det var så uretfærdigt. Jeg havde slet ikke regnet
med den der reaktion, så jeg kunne slet ikke sige noget igen, fordi jeg blev mundlam. [...]
Jeg var også i den situation, at jeg var den yngste, og jeg var kvinde, og jeg var gravid.
Allerede der, der er det svært at finde sine guts til at gå imod de her mænd, og jeg var
super træt af, at jeg ikke kom med en eller anden rap bemærkning mod ham, men jeg
ved simpelthen ikke hvad det skulle have været. (Sanne, bilag 4: 5)

Sanne udtrykker en oplevelse af, at kombinationen af at være den eneste kvinde,
gravid og yngst i ledergruppen i forvejen krævede en stærk mave i relationen til sine
kollegaer, når det kom til at stole på sin egen stemme i konfrontationer. Det, hun
oplevede som en verbal problematisering af sin graviditet i relation til sit arbejde,
materialiserede sig i kroppen som lamslående for hende, hvor hun oplevede ikke at
være i stand til at respondere med en rap bemærkning som ønsket. På den måde
viser hendes krop sig for hende som en form for ustyrlig trickster (Haraway 1985),
hvor kroppen tager stemmen fra hende, selvom hun oplever at have en anden
agenda.
Der er flere særligt interessante tænkemåder at spore i de forskellige kvinders
ytringer. Sanne og Tanja abonnerer begge på et narrativ, hvor en rolig stemmeføring
er lig med, at kvinder kan styre sig selv – Sanne jf. idéen om den dramatiske sopran
og den rolige alt, og Tanja jf. den nervøse jabber, som ikke lykkes med at ”tage sig
sammen”. I det kan der udledes en implicit fortælling om, at en kvinde, der ikke
lykkes med at styre sin stemme, er lig med en kvinde, der ikke kan styre sig selv.
Relationen mellem kroppens fysiske stemmebånd og en kvindes evne til at styre sin
stemme på en rolig måde bliver på den måde tillagt en valoriseret magt, som kan
have indflydelse på tilblivelsen af, ikke kun stemmens karakter, men også
tilblivelsen af hendes. Når det ikke lykkes Sanne eller Tanja ”at manage” enten
nervøsiteten eller frustrationen, som kan materialisere sig i stemmebåndet og gøre
stemmen mere lys og skinger, eller at få den helt til at forsvinde, opleves stemmen
som en aktør, der handler egenrådigt uden hensyn til kvindernes ønske om at
repræsentere dem selv som rolige og i kontrol.
For Sanne bliver hendes lysere kvindestemme og afbrydelserne af hende
overvejende oplevet som en fysiologisk og materiel problemstilling, der resulterer i
en socialt ulige magtrelation mellem hende og hendes mandige kolleger, idet at de i
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kraft af deres dybere stemmer lettere kan tage ordet fra hende, end hun kan tage det
fra dem, og at det uønskede og skingre bitch-prædikat lettere klistrer sig til hendes
krop. For Tanja og Betina bliver deres kvindestemmer i højere grad fremstillet som
socialt betingede problemstillinger, herunder omhandlende anciennitet eller køn.
Det kunne være interessant at undersøge, om mænd faktisk afbryder kvinder, mere
end kvinder afbryder mænd, og hvis de gør; hvordan og hvorfor – for nærværende
undersøgelse er det dog vigtigt at bemærke, hvordan oplevelsen af, at kollegaerne
afbryder dem mere end andre, viser sig at påvirke kvindernes performative
udførelse af deres roller på møderne, hvor deres stemmer har vist sig for dem som
ganske nærværende og udfordrende fænomener, som de alle har reflekteret over
inden undersøgelsen.

Gråd og vrede
På en søndagsgåtur sidste år diskuterede jeg med en anden kvinde det at græde på
arbejde foran sin leder. Ugen forinden havde jeg selv på et tomandsmøde med
direktøren fældet et par tårer i hans selskab. Han havde egentlig bare været venlig i
en situation, hvor jeg var frustreret og vred på mig selv. Da jeg lidt senere samme
dag fortalte det til min kollega, havde han grinet lidt og med venlig stemme sagt
”stakkels mand”. Min gåtursmakker fortalte mig, at hun også selv havde erfaret, at
en af hendes mandlige ansatte havde grædt foran hende. For hende betød det ikke
noget. Det var for hende en del af det at have personaleansvar. Idéen om Laws
”Manager” og egne møder med forskellige forestillinger har motiveret mig til at
undersøge kvindernes erfarede affektive responser hos sig selv og andre i relation
til deres forskellige sæt af nærværende lederroller, og ikke mindst hvordan de
fremstiller dem.
Særligt når det kommer til kroppenes affektive responser på arbejdspladsen,
er der meget forskel på kvindernes tolkninger af, hvad der er mere eller mindre
passende eller ønsket. Tanja udtrykker at have et særligt anstrengt forhold til sin
krops selvstændighed i forhold til at græde i arbejdssituationer, hvor tårekanalerne
ligesom stemmen kan opleves som ubelejlige tricksters, hun ikke kan lægge bånd
på:
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I forhold til køn har det mest været i forhold til det her med, at jeg ikke skulle komme
til at tude. Det irriterer mig inderligt, fordi at det vil jeg være i kontrol over, men det er
jeg ikke.
Den der følelse af ikke at være i kontrol over det, hvad er det?
Jamen min krop laver en reaktion, som jeg ikke føler passer ind i den setting i
virkeligheden. Det er jo ikke sådan, at det er en urimelig reaktion eller epilepsi eller
noget fuldstændig fucked.
Ha ha ha
He he, det er jo ikke fordi, den ikke giver mening, men den irriterer mig i den setting.
Herhjemme eller i bilen kan jeg da godt leve med, at jeg tuder af frustration eller alt
muligt andet, så kan det næsten være rart. Det kan være rart at få det ud, fordi at man
er mere afslappet og lidt træt bagefter. Der er nogle følelser, der lige får lov at komme
fysisk ud på en måde. Det er nok det, det handler om. Det er nogle følelser, som kommer
meget fysisk til udtryk, hvor det bliver forløsende at græde. Men det er bare
overhovedet ikke forløsende, når jeg sidder i en arbejdssetting, og jeg overhovedet ikke
har tænkt mig, at det er lige der, jeg skal græde. Så er det faktisk bare en frustration, og
så bliver jeg frustreret over det, hvilket næsten kan få mig til at tude endnu
mere. (Tanja, bilag 4: 47-48)

Relationen mellem hendes bevidsthed og gråden oplever hun ikke entydigt som
problematisk. Hun opfatter gråden, som noget der kan være forløsende i de rette
kontekster; i bilen, alene eller hjemme, men ikke på arbejdspladsen. Her viser
kroppen sig i høj grad som ”kropumulig” og frustrerende for hende, idet hun ikke
lykkes med at styre den. Når det kommer til, hvem eller hvad, der græder, kan vi
interessant nok se, at hun laver en sproglig forskydning af agensen, ved helt
bogstaveligt at lade kroppen fungere som det grammatiske subjekt i sætningen ”min
krops laver en reaktion”, i stedet for at sige ”jegs reagerer”. På den måde fremstilles
kroppen også grammatisk som den aktive og handlende part. Hun laver med andre
ord det, man indenfor litterære discipliner kalder en subjektivering af kroppen
(Gregersen & Skiversen 2016: 126), som peger på hendes magtesløse erfaring med
en del af sig selv, som hun oplever ikke at være herre over.
Til spørgsmålet om, hvorvidt hun ser gråden som et svaghedstegn, siger hun:
”Det føles sådan. Er det det? Ikke nødvendigvis, men det føles sådan” (Tanja: 48). I
forlængelse af det fortæller hun, at hendes mandlige samarbejdspartner har fortalt
hende, at han oplever hendes gråd helt anderledes:
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Min tætte samarbejdspartner, hvor det er sket et par gange har jo sagt til mig, at "jeg
tænker, at det betyder, at du har tillid til mig". Hvor jeg jo sidder og tænker, at jeg
overhovedet ikke selv bestemmer det, men er da glad for, at du ser det sådan. (Tanja,
bilag 4: 48)

Tanja fremhæver, at selvom kollegaen på positiv vis tolker hendes tårer som en
tillidserklæring fra hende til ham, er eksponeringen af tårerne for hende noget, der
ligger uden for, hvad hun selv bestemmer; kroppen gør selv noget. Hun beskriver
frygten for, at prædikatet tudeprinsesse, og de affektioner, der knytter sig til det,
kommer til at klistre sig til hende som kvinde:
For ja, jeg har det svært med at tude, fordi at jeg er kvinde på arbejde, og det sker. Det
er sket før, og jeg hader det. Så tænker man straks, ”åh, tudeprinsesse”. Der har man lige
præcis et kvindeligt ladet ord for lige netop det. Ja. Det kan frustrere mig, og den del har
jeg svært ved, og det irriterer mig. Jeg ville ønske, at jeg kunne lade være. Der vil jeg
gerne lære at styre mine følelser på den måde, at jeg ikke behøver tude. Det er sådan
set det eneste, jeg gerne vil styre. Jeg må gerne have vredesudbrud, det er fint, men jeg
skal bare ikke tude. (Tanja, bilag 4: 36)

Tanja forbinder gråden med noget svagt og hæmmende for hende som kvinde, hvor
hun oversætter sig selv som en svag tudeprinsesse, som hun forestiller sig i kraft af
sit køn, er mere udsat for vil klistre sig til hende, fordi hun er kvinde og har grædt.
Hun opfatter derimod sjovt nok vrede som styrke og et kommunikativt redskab, som
andre lettere kan forholde sig til, selvom kollegerne måske er chokerede:
Hvordan kan det være at der er forskel på de to, hvor det ene er acceptabelt, og det andet
er ikke?
Fordi at et vredesudbrud er stærkt. Så er man ikke i tvivl om, at nu er du gået over en
eller anden linje, eller at der er nogen, der er frustreret i lokalet, og det må man gerne.
Man må godt være frustreret, og man må gerne være i konflikt i lokalet. Men hvis du
tuder, så er du jo ikke stærk, eller så er det fordi du er svag, og hvad skal de andre i
lokalet så gøre med dig? ”Øh, hvad gør vi? Skal jeg klappe hende lidt på skulderen?” ”Nej
du skal ej, du skal bare lade mig være.”
Hmm...
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Jeg tror det er et spørgsmål om, at det er svært for andre i rummet at finde ud af, hvad
de skal gøre med mig, når jeg tuder. Så er der det med at råbe eller blive vred, så kan
det godt være at andre er chokerede, men de kan godt bare sidde og kigge. Lige så snart
man tuder, har folk en følelse af, at de skal gøre noget. Men nej, de skal ikke gøre noget,
de skal bare lade mig være. (Tanja, bilag 4: 36)

Hun ser sin egen gråd som et svaghedstegn og oplever tilmed, at hendes mandlige
kollegaer har sværere ved at navigere i situationer, hvor hun græder. Hun udtrykker
tydeligt at være fuldkomment afvisende over for kollegers forsøg på at vise omsorg
i en arbejdssituation ved at interagere med hendes krop ved at klappe hende på
skulderen. Da jeg spurgte Tanja ind til, om hun nogensinde oplevede at skulle lægge
bånd på sig selv kropsligt på arbejde, havde jeg faktisk forventet, at magtesløsheden
også ville kunne ses i relation til vrede. Min skuffede forventning relaterer sig til
Sannes idé om den frustrerede og lyse kvindestemme som værende mere dramatisk,
eller måske endda hysterisk, hvilket jeg kan associere med vrede kvinder. Det er et
godt eksempel på, hvordan jeg også lykkedes med at få modstand under dialogerne,
samt et eksempel på, hvordan kropslige reaktioner bliver translateret og betegnet
med en relationel forskellighed mellem forskellige kroppe og situationer. Tanja
afviser ikke oversættelsen af kvinden som en mulig hysterisk person, men
fremhæver snarere personens almindelige adfærd som medkonstruerende for,
hvordan hun oversætter et vredesudbrud:
Det er måske et spørgsmål om, hvilken sammenhæng det sker i, og hvem man sidder
overfor, og hvordan er forholdet...
Ja, og hvordan man almindeligvis reagerer. For mit vedkommende skal der rigtig meget
til, før jeg bliver rigtig, rigtig vred. Det var også usædvanligt for mig, og det er første
gang jeg har oplevet det i et møde, og det er første gang, at jeg har oplevet, at jeg er gået
fra nul til hundrede på så få sekunder. Jeg er generelt rimeligt afdæmpet, he he. (Tanja,
bilag 4: 34)

I og med at hun opfatter egne kropslige vredesudbrud hos sig selv som usædvanlige,
oversætter hun vreden, når den endelig kommer, som et styrkegivende redskab.
Hun beskriver en situation på et bestyrelsesmøde, hvor hun positivt kunne bruge
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vrede til at trænge igennem hos deltagerne, hvor hun omvendt ville havde oversat
gråd som både hæmmende og irriterende:
[...] jeg blev simpelthen så edderspændt rasende, at jeg sad og rystede, og gav min
melding. Og det er jeg næsten mere stolt af, end at jeg skammer mig over den, fordi at
jeg har en følelse af, at der var nogen, der fik en klar melding, som de trængte til at få.
Så det at det var tydeligt at se, at nu var jeg virkelig pisse vred og samtidig fik min besked
ud. Det havde da været rart, hvis vi kunne have klaret det med mindre, det er da klart,
men det var ikke første gang, at jeg havde givet beskeden, og der havde jeg en oplevelse
af, at jeg trængte igennem, og derfor er jeg næsten mere stolt af den reaktion, end at jeg
er ked af den. Hvorimod at hvis jeg havde siddet og tudet, så havde det været
irriterende. Så ville jeg sidde der og dårligt nok kunne få ordene frem, altså... Det kan
jeg ikke bruge til noget. Det andet var der tydeligvis styrke i. (Tanja, bilag 4: 37)

Det at græde fremstilles altså af Tanja som en negativ kropslig og kønslig
problemstilling. Vreden fremstiller hun derimod, som en mere positivt allieret
kropsreaktion, som hun effektivt har kunne bruge som et kommunikativt redskab.
Til spørgsmålet om, hvorvidt gråden ville opleves anderledes, hvis kun havde
kvindelige kolleger, svarer hun:
[...] Hvis man nu er den eneste kvinde i miles omkreds, så er du måske faktisk også den
eneste, der kunne komme til at tude på noget tidspunkt. Så er man en meget unik og
mærkelig lille enhjørning, he he. [...] Men jeg tror ikke det er givet, at bare fordi, at der
er 50 procent kvinder i rummet, at det er okay. Jeg tror mere det er et spørgsmål om,
hvad der ses som værende indenfor normen af emotionelle udbrud i virkeligheden. Jeg
tror det er det, det handler om.
Ja?
Og det er indenfor normen, at nogen råber eller bliver sure, det ved man godt, at det
sker. Men det er ikke nødvendigvis indenfor normen, at nogen græder (Tanja: 37).

Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Tanja fremstiller det som konventionel viden,
at vredesudbrud er indenfor normen, hvorimod gråd er uacceptabelt, særligt fra
hende som kvinde, da hun associerer det med at være en svag tudeprinsesse.
Ligeledes er det interessant, hvordan hun kategorisk fremstiller et fravær af gråd
hos mænd på arbejdspladsen. En situation, hvor en mand græder på arbejdspladsen,
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ville for hende kunne siges at stå endnu mere ud, end hvis hun som kvinde gør det.
På den måde fremstiller hun også en ulige magtrelation mellem mandlige kroppe og
kvindelige, idet hendes tabuiseringen omkring gråd implicit kan ses fremstillet som
mere gældende blandt maskuline kroppe – jf. ideen om, at mænd ikke græder.
Sanne beskriver i stil med Tanja en oplevelse af, at der kan opstå en usikkerhed
omkring, hvordan man skal håndtere en grædende person, men at hun i højere grad
anser ”bløde følelser” for stærke sammenlignet med aggression og vrede, både for
mænd og kvinder (Sanne, bilag 4: 26):
Hvis der er en, der græder, så er det også sindssygt svært at håndtere, fordi - uha - når
folk græder, så viser de sårbarhed, og man bliver lidt sådan [kvælningslyde]. Men det
skal man have lov til, og man skal ikke skånes, fordi man græder, for det her med at
være sårbar, det kan også være en styrke. Det modsatte af at være sårbar er at være
aggressiv, og jeg vil langt hellere have en leder eller medarbejder, der viser sårbarhed
end aggressiv adfærd. Det er også fordi, at jeg lettere selv kan håndtere sårbarheden
end aggression. En der råber og vifter med armene og smækker med dørene kan også
være en der er svært tilgængelig, og viser man noget sårbarhed, så viser man også at
man er åben Det skal dog ikke kunne udnyttes, og man skal ikke skånes. Der skal ikke
være en opgave, der ikke bliver løst, fordi at man skal passes på. (Sanne, bilag 4: 7)

I modsætning til Tanja, beskriver Sanne en tydelig favorisering af gråd over vrede
både hos andre ledere og medarbejdere. Hun tolker vrede med råb og udfarende
kropssprog som utilgængeligt og lukket, hvor hun derimod opfatter gråd som noget
stærkt, sårbart og åbent. Begge kropslige reaktioner ses fremstillet for positivt og
negativt. Hvor Sanne prøver at forhandle idéen om, at vrede skulle være mere stærkt
end gråd, oplever Tanja gråden som værende hæmmende, og valoriserer den derfor
som noget svagt. Hvordan gråd og vrede kan oversættes i en arbejdssituation, viser
sig dermed som værende meget relationelt betinget.

Graviditeter
Tanja udtrykker, som den eneste af de tre kvinder med børn, at det særligt har været
i forbindelse med hendes graviditeter, at hun har følt sig anderledes, og at hendes
krop har trådt særligt frem for hende som noget andet i relationen til sin lederrolle
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og sine mandlige kolleger. Hun nævner til eksempel en særlig bevidsthed om
kroppen og en lettelse over mavens mindre størrelse, da hendes ledergruppe og hun
for et par år tilbage skulle fotograferes til et katalog:
Jeg var fire og en halv måned henne, og jeg havde heldigvis ikke en særlig stor mave,
men jeg ville også være ked af, hvis jeg havde stået med en stor gravid mave på det
billede, som skulle repræsentere mig som leder.
Hvorfor?
Jeg tror det handler om den her stereotype forestilling man har om, hvad en leder er.
Og det er en mand i jakkesæt, der ikke viser følelser, og som er alt andet end det, jeg er.
Og det er svært at gøre op med folks forestillinger om, hvad en leder er. Jeg kan sagtens
være kvinde og stå i jakkesæt og vise noget autoritet og noget magt, men så snart man
har en gravid mave, så bliver det 100 procent tydeligt, at man er kvinde med stort K, og
man bliver tillagt nogle bløde værdier, som man ikke nødvendigvis har, men det bliver
den forestilling man har om personen, der står med sin gravide mave. (Sanne, bilag 4:
6-7)

Udover lettelsen over mavens størrelse, kan vi her udlede en forhåbning om, at hun
ved at kunne skjule maven kunne undgå at blive tilllagt nogle bløde værdier, som
hun har en forestilling om, at andre omkring hende ville forestille sig, hun har.
Forestillingen om hende som en blød kvinde, ville for hende til at stå i et uønsket
forhold til, hvem lederen er; en jakkesætsbærende, magtfuld og autoritær mand
uden følelser. Hun udtrykker at opleve rollen som gravid kvinde stå i oppositionelt
forhold til en lederstereotyp. Hun oplever, at hun mere uproblematisk som kvinde i
jakkesæt uden gravid mave kan performe en lederrolle og udvise magt og autoritet.
På den måde kan jakkesættet ses som en allieret aktør i situationer, hvor hun skal
mediere sig selv ind i sin lederrolle og performe styrke og magt. I modsætning dertil
kan man ligeledes spore en art fjendtliggørelse af hendes gravide krop i relationen
til hendes lederrolle, da de prædikater, hun forestiller sig, vil klistre sig til den
gravide krop, ikke for hende er forenelige med lederrollen, som hun uden den
gravide mave mere gnidningsløst oplever at kunne performe, både i og sammen med
netværket. Kroppen har for hende i relationen til lederrollen med andre ord været
en besværlig faktor:
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Jeg må indrømme, at jeg synes, det var svært at være gravid leder. For er man gravid, så
er man også mor, og så får man også svært ved at være den der stereotype mandlige
leder med nosser, he he, som er det komplet modsatte af en husmor. Man bærer på et
andet liv, og der er mange bløde værdier forbundet med det at være mor og vente sig.
[...] Det har været svært for mig, at jeg har stået at skulle være seriøs og alvorlig, imens
jeg har en stor mave med et barn i. (Sanne, bilag 4: 4-5)

Interessant nok er det, at lederen som fænomen her for hende kobles sammen med
de maskuline ”nosser”, som en biologisk kvindekrop kun kan besidde i overført
betydning. Vi ser dog, at det ikke nødvendigvis er kroppens materiale i sig selv, der
for hende gør den gravide krop besværlig i relationen til idéen om lederen. Hun laver
en kobling mod en heteronormativ matrice, hvor hun oplever, at den kropslige
graviditet gør, at hun lettere oversættes til moren, som hun videre kobler til den
traditionelle husmor; den barnefødende, bløde, følende og ventende part.
I forhold til hendes forestilling om andres tilskrivninger af bestemte kvaliteter
til hende, kan hun se en fordel ved at være gravid, idet hun har oplevet, at andre har
udvist mindre aggression mod hende med gravid mave, men det vigtigste for hende
er dog, at hverken hun eller andre kvinder bliver skånet for arbejdsopgaver, selvom
nogen måtte opleve en kvinde som værende mere sårbar end mænd, og som en ”der
skal passes på”:
Jeg tror i forhold til de kundedialoger, jeg har haft, der har det nogle gange været en
fordel [at være gravid].
Ja?
[Kunden] har aldrig vist nogen aggressiv adfærd overfor mig, og det ved jeg, at de har
gjort overfor andre mænd. Man behandler mænd og kvinder forskelligt, fordi de er
forskellige. Og har man maven, så er man 100 procent kvinde. Så bliver man - jeg ved
ikke om man bliver skånet - det håber jeg faktisk ikke man bliver - men det tror jeg. Jeg
tror at man bliver skånet for nogle ting, fordi man er bange for sårbarhed. Der er noget
sårbart ved det her med at gå rundt og bære på et liv. (Sanne, bilag 4: 7)

Her bliver kønnene fremstillet af Sanne, som om at mænd og kvinder de facto er to
kategorier, hvor kvindekroppe er mere sårbare, særligt som gravide. Hun har en
oplevelse af, at hendes krop som gravid er mindre udsat overfor aggressiv adfærd.
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Det er dog vigtigt for hende, at man ikke bliver skånet for opgaver i ens rolle i kraft
i sit køn. Da jeg senere på sms, spurgte hvorfor hun egentlig ikke havde interesse i
at kunne udnytte sårbarheden til at blive skånet for arbejdsopgaver, var svaret:
For mig ligger problemet i, at andre vurderer, hvad jeg kan klare, og hvad jeg ikke kan
klare og sætter mig i en “du-er-sårbar-kvinde”-kasse. Der er ikke noget fysiologisk som
gør, at jeg eventuelt bliver skånet for en opgave. Ikke i den verden vi arbejder i, i hvert
fald. Jeg bliver provokeret af forskelsbehandlingen, og ideen om, at der er forskel på
hvad mænd og kvinder kan klare. Der findes også sårbare mænd (som ikke er gravide
🤪), men dem bliver der ikke taget samme hensyn til. Hvis det handlede om en fysisk
hård arbejdsopgave, så var det noget andet... (Sanne, bilag 6).

Indenfor en kønsopmærksom ligestillingsdiskurs argumenterer hun for, at der ikke
er nogen grund til at forskelsbehandle mænd og kvinder i forhold til arbejdsbyde i
deres branche, da der ikke er noget fysiologisk belæg for at gøre det.
Sanne beretter videre, at hun som gravid kvinde havde en oplevelse af at blive
peget ud som noget andet i sin tidligere ledergruppe igennem nogle direktiver om
at skulle passe på sig selv og hvor hårdt hun skulle arbejde:
Jeg oplevede også flere gange blandt lederkolleger, der sagde til mig, at nu skulle jeg jo
også passe på mig selv, og jeg skulle jo ikke arbejde hårdt for enhver pris, fordi ”hans
hustru havde født seks uger for tidligt, så nu skulle jeg også lige slappe lidt af,” hvor jeg
bare tænkte, ”hvorfor blander du dig overhovedet i det? Det kan jeg faktisk godt selv
styre, og jeg kan godt selv mærke efter i min krop, om jeg kan arbejde eller ej.” [...] sådan
en som [ham], han har været ret intimiderende, fordi han også er stor, og han er også
stærk, og han er mand, og har kommet med alle de her kommentarer om, at jeg er
kvinde, og gravid, og ”pas nu på dig selv”, og blød, blød, blød. Som om at jeg har mindre
styrke. [...] han fik mig til at føle mig som en anden end resten af gutterne, hvor jeg ikke
selv fik lov til at bestemme, at jeg skulle være noget andet. Det var ham, der tillagde mig
nogle bløde kvaliteter, som jeg ikke nødvendigvis havde. (Sanne, bilag 4: 19-20)

Med sin gravide mave har hun altså tolket at være oversat af sine kolleger som noget
andet end resten af teamets ledere, og at prædikater som skrøbelig og blød har
klistret sig til hendes gravide krop. Hun fjendtliggør bemærkningerne fra sin
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mandlige, for hende intimiderende, fysisk større og stærkere kollega, idet hun
oplevede, at hans ytringer om, at hun skulle passe på og være forsigtig med at
arbejde for meget under hendes graviditet, fik hende til at træde frem i lokalet som
noget svagere end de mandlige kolleger, og som bærer af nogle kvaliteter, der for
hende står i et dikotomisk forhold til de forventninger, hun har til den stereotype
leders maskuline og ”stærkere” kvaliteter. Hun giver dermed udtryk for at komme i
klemme mellem forventningerne, og oplever at befinde sig i en high tension zone,
som videre i et Butlersk perspektiv kan ses funderet i en heteronormativ matrices
kønsstereotype ideer om to binære køn; den stærke, ledende mand og den mere
sårbare husmor. Det kunne være spændende i et andet studium at skifte perspektiv
og spørge den tidligere kollega, hvorfor han sagde, som han gjorde. Hun tolker
situationen som en slags patriarkalsk patronisering af hende som kvinde, og
udelukker interessant nok den mulige tolkning, der kunne hedde, at kollegaen
trådte ud af en klassisk maskulin rolle funderet i selv samme matrice, som hun vil
undgå at blive positioneret af, ved netop at yde omsorg og dermed forhandle, hvad
man kan forvente af en mandlig leder. Som bestræbt moderne kvinde, der vil bryde
ud af en klassisk kønsrolle, tolker hun ironisk nok stadig kollegaen som værende i
sin. På den måde kan det også ses som relationelt vanskeligt som mandlig leder at
bryde ud af de stadig herskende kønsroller i en subversiv forhandling – også til trods
for at der ikke er nogen fysiologiske hindringer for, at en mandlig leder skulle kunne
udvise omsorg. Det er dermed potentielt ikke kun hende, der befinder sig i en high
tension zone, men i lige så høj grad også ham.
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Kapitel 5
Sociale strukturer
One of the sayings that has always spoken to me is ‘like two peas in a pod’.
Anyone who has shelled peas would know of course that peas are not only alike and
that seeing them as being alike is already to overlook some important differences.
But it’s the pod and not the peas that interests me here.
– Sarah Ahmed, 2007
Fra at have undersøgt de forskelligartede kroppe i kvindernes ledernetværk, både
materielle genstandes og menneskers, belyser jeg i dette kapitel de mere abstrakte
kroppe, som kvinderne interagerer med i netværket; sociale strukturer. Her med
særligt fokus på kvindernes oplevelser af og refleksioner over den stereotype leder,
myten om de omkostningsfulde mødre, moderskabsstraffen, traditionelle
heteronormative kønsroller og sidst men ikke mindst kvindernes performative
reproduktioner eller forhandlinger af strukturerne.

Den stereotype leder
Da jeg med reference til John Laws tekst ”The Manager and His Powers” gav mit
projekt sin arbejdstitel The Manager and Her Powers var mine veninders feedback
sjovt nok, at titlen var stærk og powerful, og en enkelt mente, at mit udkast til et
forsidedesign kunne være mere pink... Min bedste og meget ærlige ven rynkede
derimod lidt på næsen og spurgte om ”det ikke var lidt rigeligt”. Ingen af dem kendte
til Laws tekst, og fangede derfor heller ikke den intertekstuelle reference. Da jeg
fortalte min ven om koblingen til Law, blødte han lidt op, men holdt på sin jyske og
underspillede måde stadig fast i, at han ”ikke var helt vild med det”. Det klingede for
meget af standpunktsfeminisme. Det bemærkelsesværdige for mig var da, at ingen
tilbage i undervisningslokalet på kandidatuddannelsen umiddelbart havde reageret
på Laws titel; ”The Manager and His Powers”. Ganske pirret, holdt jeg fast i min
arbejdstitel, mens jeg undersøgte lederens beskaffenhed. Det skulle siden vise sig, at
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de tre kvindelige ledere alle artikulerede sig selv som værende noget andet i relation
til deres ideer om lederen.
Tanja pointerer, at en kvindelig leder for hende er mere bemærkelsesværdig
og stadig skiller sig mere ud end en mandlig leder. Til spørgsmålet om hvad lederen
er, svarer hun:
[...] i samme øjeblik som du siger lederen, så tænker jeg "han er en ham". Fordi dem har
jeg oplevet flest af i mit liv. Jeg har oplevet betydeligt flere mandlige end kvindelige
ledere. Det at opleve kvindelige ledere føles stadigvæk lidt specielt og lidt nyt. [...] Jeg
synes stadig det er sådan i samfundet, at man nævner en kvindelig leder, ikke en leder,
men en kvindelig leder. Det er lidt specielt. (Tanja, bilag 4: 39)

Af hendes ytringer kan man udlede en opfattelse af, at lederen historisk har været
et maskulint samfundsfænomen, og at det ”stadigvæk” er sådan, hun oplever det.
Hun udleder af udtrykket en kvindelig leder, at de feminine ledere skiller sig ud som
noget andet i relation til den normative leder. Betina beretter, at hun personligt ikke
har oplevet ret mange kvindelige ledere, og at hun aldrig har refereret direkte til en
kvinde (Betina, bilag 4: 60). Lederne hun har været bekendt med, beskriver hun som
utålmodige og resultatorienterede: ”Du holder din mund med alt muligt andet end
bundlinjen, for de er fuldstændig ligeglade med, hvordan du gjorde det, hvis du ikke
kan forklare det i to sætninger” (Betina, bilag 4: 60). Hun fortsætter videre:
Når jeg skal generalisere, så tror jeg at mænd har bundlinjen som en drift, hvor kvinder
også har bundlinjen som behov, for vi er jo ikke dumme, vi ved godt, at vi skal have
penge i kassen [...] jeg tror bare at kvinder som udgangspunkt er bedre til at balancere
mellem menneskelige behov og økonomiske behov. (Betina, bilag 4: 57)

I Betinas bevidste generalisering af kønnene kan man spore en traditionel
kønsdikotomi, hvor lederne, er de resultatorienterede mænd, og kvinder er mere
orienteret mod menneskelige behov. Tilsvarende tanker er at spore hos Tanja. Hun
udtrykker en bekymring for, i sit delte formandskab med en jævnaldrende mand, at
blive undermineret som leder, dels fordi hun er kvinde, og dels fordi, hun ikke anser
sine egne bløde kvaliteter for at være ”ledelsesagtige”:
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Bekymringen over at blive kørt over, fordi at du er kvinde?
Jamen jeg har den. Der er ingen tvivl om, at jeg har den bekymring. Jeg er bekymret for
det engang i mellem, og jeg er bekymret for det, fordi jeg nogle gange har oplevet i
organisationerne omkring os, at folk går til ham, hvis de skal have en beslutning. Og det
gælder vores medarbejdere, men også til at starte med andre omkring. [...] Det handler
jo også om en bekymring for, hvordan folk så mig, og det er jo tilbage til det her med, at
jeg ser mig selv som værende venlig, blød og sød og rar og diplomatisk. Hvis det er sådan
jeg ser mig selv, så er jeg bange for, at det også er sådan resten ser mig. Det virker måske
ikke særlig ledelsesagtigt. Så folk skal jo ikke tro, at det er ham, der styrer det hele, og
leder og driver det hele. (Tanja, bilag 4: 38)

Hun udtrykker her bekymringen for, at hendes netværk i relationen til hende som
kvinde ikke performer en lederrolle, hun kan indtage, og at aktørerne i stedet går til
hendes mandlige medformand for at få beslutninger. Hendes personlige kvaliteter
som værende venlig, blød, sød, rar og diplomatisk stemmer derudover ikke overens
med hendes egen idé om, hvad lederen som beslutningstager, er for en størrelse. Et
andet sted beskriver hun videre sig selv som ”the odd one out” blandt sine mandlige
kolleger, og at det socialt kan være svært at navigere i for hende (Tanja, bilag 4: 44).
Interessant nok er det, hvordan kvinderne fremstiller idéen om lederen, som
en mere eller mindre usympatisk jakkesætsbærende karakter, som vi også så
tidligere hos Sanne, der særligt som gravid, følte at blive tilskrevet nogle bløde
kvaliteter, som ikke matchede den hendes ide om den stereotype leder: ”en mand i
jakkesæt, der ikke viser følelser, og som er alt andet end det, jeg er. Og det er svært
at gøre op med folks forestillinger om, hvad en leder er” (Sanne, bilag 4: 6). Der
eksisterer hos alle tre en række stereotype forestillinger om manden, kvinden og
lederen; hvor lederen er den stærke, utålmodige, fornuftige mand, som også skildres
af Law, og hvor den kvindelige leder er noget andet, mere blødt og empatisk. Denne
del af analysen har ledt mine tanker mod Simone de Beauvoirs tanker fra ”The
Second Sex” (1953), hvorfor jeg også fristes til at foreslå termen om The Second
Manager. Termen skal ikke ses som en kategorisk konklusion omkring ledere og
deres egenskaber. Slet ikke faktisk. Derimod skal den repræsentere en fundet fælles
tankestruktur hos kvinderne, hvor ledere med blandt andet feminine kroppe ses at
være negativt defineret ud fra lederen, som ”noget andet”.
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Den stereotype leder rammer dog ikke blot feminine kroppe, men enhver der
må identificere sig anderledes end den klassiske Andrew fra Laws tekst. Forskellen
mellem feminine og andre potentielle kategorier af marginaliserede kroppe er dog,
at de feminine kroppe betegnes som kvindelige ledere, hvorimod alle andre
tilsyneladende kategorisk betegnes som værende ledere. Det mest nærliggende
kunne med tanke på Barack Obama som First Black President i USA at overveje
racialiserende (Ahmed 2007) prædikater som for eksempel en sort leder. Det synes
ikke at give samme resonans på dansk. Der findes eksempelvis ikke mentorforløb til
sorte ledere herhjemme, som der gør til kvinder, og hvis danskerne endelig hører
om sorte ledere, så er min påstand, at det typisk er med referencer til afrikanske
lande eller USA. Det udelukker ikke, at også brune mennesker også kan opleve at sig
positioneret som noget andet i forhold til idéen om den hvide, magtfulde mand eller
leder. Det er formentligt snarere et spørgsmål om, at de er mere udsædvanlige
herhjemme end kvindelige ledere. Det vil jeg afholde mig fra at gå videre ind i her. I
stedet vil jeg fremhæve det cirkulerende narrativ omkring den stereotype leder som
en magtfuld ”Andrew”, som en artikulation af kvindelige ledere som noget andet.

Myten om den omkostningsfulde barsel
Knyttet til de traditionelle kønsroller peger alle tre kvinder på en større
problemstilling omkring barsel og virksomheders forventninger til fødedygtige
kvinder som fordyrende medarbejdere. Et projekt på Københavns Universitets
Økonomiske Institut kom dog tidligere i år frem med en konklusion på en
systematisk undersøgelse af virksomhedernes udgifter i forbindelse med
medarbejdere på barsel, hvor narrativet omkring barsel som en meget dyr
omkostning fremstilles som værende en myte (Brenøe et al. 2020). Resultatet af
undersøgelsen viser, at omkostningerne er så små, at de næppe kan måles, og at den
økonomiske bundlinje kan ses beskyttet gennem danske barselsfonde og det
offentliges refusionssystem (Brenøe et al. 2020):
Turning to the overall costs of leave, we find that Danish parental leave imposes
minimal costs as best as we can measure. Consistent with the increase in work hours,
we document marginal increases in existing employees’ earnings, which are again
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driven by employees in the same occupation as the women on leave. Together with the
temporary increase in hires and retention, these changes lead to an increase in the
treatment firms’ total wage bill. However, this total wage bill includes wages paid to
workers on leave, for which Danish firms receive reimbursement. When we exclude
wages paid to workers on leave, we do not find any effect on the wage bill of having a
female employee on leave. Furthermore, having an employee go on leave does not seem
to affect overall firm performance. We do not find significant effects on output or on the
likelihood of firm survival. (Brenøe et al. 2020: 4)

Hos alle tre kvinder, kan der dog ses en forestilling om, at man som kvinde i højere
grad end mænd kan blive valgt fra til at avancere i deres virksomheder, fordi de
potentielt skal på barsel. Hverken Tanja eller Betina har som nævnt børn endnu,
men udtrykker i vores dialoger, at de gerne vil have det, og i kraft af deres aldre som
aktive showstoppere, så snart (Tanja, bilag 4: 40, Betina, bilag 4: 59). Jeg måtte
forsikre Betina en ekstra gang om, at der ikke blev henvist personhenførbart til
hende, da hun fortalte at hun gerne ville have børn, af frygt for at arbejdsgiver ville
tolke hendes barsel for at have negativ indflydelse på virksomhedens performance,
hvis hun skulle gå fra, samt hæmme hendes muligheder for at avancere i fremtiden
(Bilag 4: 53):
Til dags dato, hvis nogen spørger mig, så vil jeg ikke have børn.
Hvordan kan det være?
Fordi jeg vil ikke at min egen chef, vores HR, vores potentielle chefer fremadrettet
sorterer mig fra bevidst som ubevidst i deres kalkuleringer, fordi at de tror, at jeg måske
snart går på barsel. Det vil jeg ikke. Og så har det nemmeste for mig 100 procent været,
at hvis jeg bliver spurgt, så siger jeg "jeg vil ikke have børn, det har jeg aldrig ville".
Ganske enkelt. Og sådan har jeg haft det de sidste mange, mange år. Jeg har været meget
bevidst om det her faktum med, at jeg agerer i en mandsdomineret verden, og hvis jeg
gerne vil blive ved med det, og hvis jeg gerne vil blive ved med at positionere mig, som
en der skal tages med i overvejelserne, når det handler om forfremmelser eller omrokeringer og lignende, så er jeg jo nødt til at sørge for at være tilgængelig. Du bliver
kun leder, hvis du er villig til at tage nogle opgaver, som du nogle gange kommer til at
kunne stå alene om, som jeg for eksempel gør lige nu. [...] i min verden så vil det jo ikke
give mening at sætte en i en position, hvor man isolerer noget viden hos personen, hvis
man ved at der er mulighed for at pågældende var væk i et år lige om lidt. (Betina, bilag
4: 53)
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Betina udtrykker en frygt for at blive valgt fra som en leder med mere ansvar, hvis
hun informerer om gerne at ville have børn. Hun fremstiller det som en større risiko
for virksomheden at vælge kvinden frem for manden, da hun som mor kan tage den
fulde barsel og være fraværende i et år, hvor noget viden vil gå fra i virksomheden.
Hun beskriver derved dels en logik, der kan være med til at reproducere og fastholde
ideen om, at børnefødende kroppe er mindre attraktive i forhold til at avancere, men
også en logik, hvor virksomheden oversættes til at tage skade, hvis en medarbejder
går på barsel, idet at noget viden går fra. Afledt af det, beskriver hun også stuntet:
Er du nogensinde blevet mødt af de her spørgsmål [om at ville have børn]?
Ja. Jeg havde på et tidspunkt fornøjelsen af at træde ind i en stilling, hvor at hende, der
havde siddet i stillingen før mig netop havde lavet stuntet.
Stuntet?
Ja, nu snakker jeg selv ned om det, så det er jo også mine begrænsninger og mig selv, jeg
skal arbejde med i det her. Hun var startet i stillingen og efter fire måneder havde hun
meldt op, at hun var gravid. [...] Derfor startede jeg også i en rolle, hvor det fra starten
hed "nu går du ikke på barsel indenfor de næste to år, vel?" Det var det første spørgsmål,
jeg fik, da jeg startede der, og jeg har mødt spørgsmålet kontinuerligt siden. (Betina,
bilag 4: 54)

Betina oversætter det at informere om sin graviditet umiddelbart efter indtrædelse
i en ny stilling som en art bekymrende handling, hvor man som kvinde i kraft af sit
stunt sætter noget på spil. Hun reflekterer over det som sin egen begrænsning, hvor
hun kan ses præget af sine egne konfrontationer med de implicitte spørgsmål om,
hvorvidt hun også er en potentiel stuntmager.
Til samme spørgsmål om, hvorvidt Tanja er blevet spurgt på sit arbejde, om
hun vil have børn, beretter hun, tilsvarende Betina, om en tilsyneladende stor
bevidsthed fra sine mandlige kolleger og ledere omkring hendes alder og køn, samt
ikke mindst en konkret erfaring med at blive valgt fra til en ny position:
Har du nogensinde fået spørgsmålet på arbejde?
Ja ja. Jeg havde et sted, hvor en spurgte "hvor gammel er du, nå, så skal du da lave børn
nu". Hvor jeg var sådan lidt. Det skal du ikke bestemme, he he, gå væk. Den anden gang
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sad to, der sad og hyggede og kaffesnakkede om, at de skulle bruge en ny product quality
manager, hvor de var sådan lidt "hey, var det ikke noget for dig", hvor de så sagde, "nej,
vent. Du er ung og kvinde, du går bare på barsel lige om lidt", hvor jeg var sådan lidt.
Fuck jer. Det vildeste var også bare, at de begge to enten havde været på barsel eller
skulle til at på barsel selv. [...]
Jeg bliver nødt til at spørge, du får den der "fuck jer"-reaktion, men... hvordan føltes det?
Hvordan var det at stå med den?
Åh, jamen jeg bliver sådan helt... Man bliver så træt af, at blive ramt den der skide
stereotyp, også fordi at jeg på det tidspunkt havde ingen planer om at skulle lave børn
det næste laange stykke tid. Så man bliver sådan lidt, hold nu op! Et, du skal lade være
med at beslutte, hvad jeg skal, og to, du skal lade være med at tro, at du ved hvad jeg
skal eller ikke skal bare fordi jeg er kvinde. Jeg skal overhovedet ikke lave børn lige nu.
Det er klart. Flere gange, hvor jeg har skulle snakke med min chef om noget seriøst, har
jeg flere gange lavet en disclaimer på, at det ikke handler om børn eller "nej, jeg er ikke
gravid". Den disclaimer har jeg lavet flere gange. Først og fremmest, jeg er ikke gravid,
okay. Så kan vi snakke videre. Jeg kan også mærke det, hvis vi er ude, og jeg ikke har lyst
til alkohol den aften, at så er det sådan "nej, jeg er ikke gravid". Jeg tror ikke, at mine
mandlige kolleger bruger den disclaimer eller har fået kastet i hovedet, at de ikke kunne
ansætte dem, fordi åh nej, de går bare på barsel lige om lidt.

Tanja oplever de traditionelle kønsroller funderet i den heteronormative matrice,
som barsel ligeledes kan ses funderet i, som værende hæmmende stereotyper, dels
at blive påduttet at skulle være mor, men også at det er moren, der er hjemme hos
børnene. Sanne fortæller i stil med de to andre at have oplevet modstand i netværket
i forhold til at lade sig rulle ind i en lederrolle – særligt som gravid. Hun fortæller om
en mandlig kollegas spørgsmål til deres overordnede, da hun under sit første møde
med dem daværende ledergruppe havde fortalt dem, at hun var gravid.
[Han] siger, ”okaaay” til vores chef, ”vidste du godt det?” Og jeg blev så vred.
Hvorfor?
Fordi jeg tænkte ”han havde så åbenbart ikke ansat mig, hvis han havde vidst, jeg var
gravid.” Men jo. Min chef vidste det godt, da han ansatte mig. Jeg var kun fem uger henne,
da jeg blev kontaktet. Det havde jo heller aldrig været et issue, hvis man var mand. Det
kan godt gøre det lidt svært, men jeg var da mega stolt af, at han valgte at ansætte mig,
selvom jeg fortalte ham, at jeg var gravid, og han alligevel så mig som den rigtige til
stillingen. Og da jeg skulle sælge mig selv for anden gang midt i en
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organisationsomlægning og stod i ottende måned med en kæmpe gravid mave overfor
min nuværende leder, og bare håbe på, at han også ville sige, ”jamen selvfølgelig venter
vi da lige 10 måneder til du er tilbage” - der har jeg virkelig set nogle mænd, der har haft
nogle balls til at tage den beslutning, selvom de godt har vidst, at det ville blive en
udfordring. (Sanne, bilag 4: 5)

Hun oplever dels at være udpeget af sin kollega i ledelsen som en uventet aktør, og
at udpegelsen af hende var i strid med hendes forestillinger omkring sig selv i
relation til en lederrolle: ”Jeg troede, at vi var et sted i dag, hvor det var naturligt, at
der var en kvindelig leder, og at det var naturligt, at når man er kvinde i starten af
trediverne, at man er gravid” (Sanne, bilag 4: 5). Der kan ses en uoverensstemmelse
mellem hendes egen umiddelbare forventning til gnidningsfrit at kunne rulles ind i
en lederrolle som gravid kvinde og oplevelsen af kollegaens idé om hvilke kroppe,
der kunne materialisere sig som leder i deres organisation – eller implicit, hvilke der
ikke kunne. Med et udtryk hentet fra Butler, kan der i relationen til ledelsesroller
siges at være delte opfattelser af ”which bodies that matters” (1993). I forhold til
Sannes egen tolkning af situationen, vil jeg dog fremhæve en selvmodsigelse i
hendes artikulationer omkring sig selv som barselskandidat i relationen til sin nye
lederrolle: at hun blev valgt til til trods for sin graviditet, og at hun har oplevet nogle
ledere med balls i forhold til ansættelsen af hende som barselskandidat, antyder, at
hun også selv abonnerer på en opfattelse af, at det er risikabelt for virksomheden at
vælge nogen, der skal på barsel, og derfor også noget særligt. Som personaleleder
beretter hun dog om at forhandle både forestillingen om, at man som medarbejder
ikke kan undværes, fordi man er fraværende, men også den konventionelle ide om,
at kvinden skal gå hjemme:
Enten har det ikke været kutyme, at man gør det som mand, eller at manden måske ikke
på samme måde får lov til at sige, at han gerne vil på barsel. [...] Jeg opfordrer også mine
mandlige medarbejdere til at tage noget mere barsel, og alt det de kan få, for det er guld
værd, også for kvinden at kunne komme ud igen. (Sanne, bilag 4: 25)

Ved at opfordre sine mandlige medarbejdere til også at holde barsel, og bruge de
tolv ugers firmabetalt fravær, som hendes organisation tilbyder oveni de to, som de
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fra lovens side har ret til, performer hun en aktiv rolle i at undergrave ideerne om,
at man som medarbejder ikke kan undværes samt en tilsyneladende konventionel
forestilling om, at det er moren, der bruger retten til barselsorlov, og ikke faren.
Først og fremmest kan der af analysen udledes et behov for oplysning og
information omkring virksomhedernes begrænsninger og muligheder, dels i forhold
til at få refusion af løn til medarbejdere på barselsorlov, men også at barsel, jf. de
nylige resultater fra Københavns Universitet, tilsyneladende hverken påvirker den
finansielle bundlinje eller overordnede performance (Brenøe et al. 2020). Det
interessante spørgsmål i forhold til kvindernes oplevelser og performativitet kan
dog også være, hvorvidt kvindernes erfarerede møder med nogle mandlige lederes
”frygt” for eller positionering af dem som stereotype barselskandidater og derfor
ikke stereotype ledelseskandidater, er med til at præge deres eget blik fremadrettet
i sådan en grad, at de anser alle mandlige kollegers eller lederes spørgsmål omkring
børn og graviditet, som værende enten anklagende eller frygtsomme. De erfarede
eksempler, som kvinderne beretter om, viser dog, at der stadig findes en opfattelse
hos nogle ledere, og dels hos dem selv, hvor man som kvinde i en fødedygtig alder
er en mere risikabel medarbejder og potentiel stuntmager, og derfor er mindre
attraktiv end mandlige kolleger – hvilket kan give kvinderne en oplevelse af at være
ringere stillet, når det kommer til at avancere i deres organisationer.

Moderskabsstraffen
I et heteroseksuelt forældreskab, som er relevant i de tre kvinders situation, er der
i dag en retsmæssig forskel på forældrenes både pligt og ret til fravær og
barselsdagpenge (Retsinformation, bilag 7). Den gravide mor har ret til fire ugers
fravær med dagpenge før fødslen, hvor far har nul. Efter fødslen har moren pligt til
to ugers fravær og ret til yderligere 12 uger med dagpenge, hvor far har tilsvarende
ret til to. Udover morens 14 ugers ret til fravær med barselsdagpenge efter fødslen,
har de fælles 32 ugers ret til fravær med barselsdagpenge. En mor har på den måde
potentielt mulighed for at have op til 50 ugers fravær med dagpenge, hvor far
potentielt har op til 34. Det betyder potentielt, at forældrene rent retsligt kan være
på barsel i lige lang tid, hvis de ønsker det. Hvis man i et heteroseksuelt
forældreskab dog ønsker at maksimere tiden, hvor mindst en forælder er på orlov
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med barnet efter fødslen, kan der ses en retslige styring mod, at moren tager mindst
14 ugers barsel efter fødslen, for at deres barn ikke ”går glip” af 12 potentielle uger
med en forælder på orlov.
De tre kvinder peger alle på nogle økonomiske udfordringer i forbindelse med
det at få børn. Forskellen mellem den almindelige lønindkomst og barselsdagpenge
kan være med til at styre, at faren ikke bruger sin ret til barselsorlov med dagpenge,
hvis denne tjener mest i parforholdet. Rent statistisk eksisterer der i dag et ”løngab”
mellem mænd og kvinder på 12,7 procent i 2019 (Danmarks Statistik), hvorfor det
i mange tilfælde vil være en økonomisk fordel, at moren bruger retten til de fælles
barselsdagpenge i stedet for faren. Et dansk studie peger dog videre på, at 80
procent af løngabet kan ses som et direkte produkt af mødrenes barsel (Kleven
2018: 27). På den måde kan strukturerne omkring barsel ses som et økonomisk og
ulighedsskabende system, der er med til at reproducere og opretholde sig selv, så
længe det er betragtet som ønskværdigt at have mindst en forælder hjemme hos
barnet i det første leveår, uden at husstandens indkomst daler.
Tanja omtaler det som et samfundsansvar hos virksomhederne at sørge for, at
medarbejderne har incitament til at blive mødre under deres ansættelser med
henblik på at opretholde samfundet på længere sigt; både ved at ansætte potentielle
mødre i første omgang, lade dem få børn undervejs uden ”straf”, og ikke mindst lade
dem avancere (Tanja, bilag 4: 43):
Hvis jeg både skal producere børn og straffes økonomisk for det, og folk er bange for at
ansætte mig og så videre, så kan jeg jo overveje, hvor stort mit incitament til at lave
børn er i det hele taget. For alternativet er jo, at jeg bare ikke laver børn. Det kan jeg jo
godt. Eller bare at modarbejde ved ikke at gå på barsel. Det er en reel ting, jeg har
overvejet. Jeg har virkelig overvejet bare at lade være med at lave børn, for hold nu kæft,
det er mega meget besvær og jeg skal i øvrigt straffes økonomisk for det resten af mit
liv, hvor at det for min kæreste er noget besvær, men ikke hans krop, der går i stykker,
eller i øvrigt ikke bliver straffet økonomisk for det resten af sit liv. Så jeg kan godt forstå,
at han godt gider, men undskyld, jeg synes faktisk ikke det er særlig fedt. Jeg har
hverken fysisk eller økonomisk særlig meget incitament til at gøre det her. Så det skal
være fordi, at man synes, det er de vildeste små guldklumper, som man har lyst til at
investere så meget i. Så kan more sig over, at kvinder skal investere så meget mere, end
mænd skal. Men nej. Som samfund, hvis pointen er, at vi skal blive ved med at køre
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samfundet videre, og at der også skal være medarbejdere om 20-30-40 år, så bliver man
nødt til at tage ansvar for, at der også er mulighed for at lave børn undervejs. (Tanja,
bilag 4: 41-42)

Hun refererer her til en potentiel økonomiske straf, som i videnskaben historisk er
omtalt ”child penalties”, som dækker over en nedgang i mødrenes indkomst efter
første barn, som ikke ses i fædrenes eller hos kvinder, der ikke får børn (se Kleven
et al. 2018). Samme information kan ses at cirkulere rundt i netværket også under
navnet moderskabsstraffen eller The Motherhood Penalty (fx Hillary Clinton i
Explained 2018). Kleven et al. argumenterer for at se den økonomiske ulighed som
en straf af mødrene under forudsætning af, at den økonomiske ulighed er drevet af
underliggende samfundsmekanismer, og ikke af kvindernes eget ønske om at
indtage en position i netværket, hvor man mod en lavere løn kan opprioritere
bestemte familieformer (Kleven et al. 2018). Tanja oversætter den potentielle
ulighed efter en barnefødsel som en straf og ironiserer, at moren skal ofre mest i et
forældreskab, når det kommer til at være den barnefødende krop. Hun prioriterer
dog det at få børn højere end at undgå en potentiel staf fra sit modarbejdende
netværk, selvom hun som ”informeret kvinde” oplever sig socialt og økonomisk
styret mod at lade være.

Heteronormative kønsroller
De tre kvinders forskellige performative strategier i forbindelse med familieliv,
barsel og karrierer lægger sig alle i forlængelse af en række historiske, feministiske
bevægelser, som har været med til at intervenere med de traditionelle kønsroller,
som kan ses funderet i en heteronormativ matrice. Alene det at kvinderne betragter
sig selv som karrierekvinder, og ønsker at bryde med idéerne om sig selv som
husmødre, kan ses som en forhandling af idéerne om, at manden er ude, og kvinden
varetager hjemmet. Afledt af deres forskellige performative strategier, artikulerer
de også hver nogle gnidninger og konfrontationer i mødet med andre aktører, som
de kommer til at positionere som modstandere i forhold til deres bestemte ønskede
resultater, nogle gange uheldigvis også med allierede – og i andre tilfælde kan der
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spores en måske utilsigtet reproduktion af selv samme sæt af traditionelle
kønsroller, der forsøger at forhandle.
Tanja beskriver sin partner som en vældig moderne mand, der forstår de
kønslige problemstillinger (Tanja, bilag 4: 39), og som videre har givet udtryk for at
ville bruge retten til halvdelen af barslen: ”Jeg er ret heldig med min kæreste, og han
har allerede sagt, at "jeg tager sgu da halvdelen, det er jo mit barn”” (ibid.: 39). Hun
udtrykker dog stadig en bekymring for, at hun i sin intervention imod traditionelle
kønsrollers positionering af hende som husmoren, alligevel kommer til at skabe
unødvendig konflikt:
Når man ser på tallene helt tørt, så ved man godt, at kvinder generelt får lidt mindre i
løn resten af deres liv på grund af de der børn, og der kan jeg være nervøs for, om min
egen kønsbekymring kommer ind i forholdet med min kæreste, for der vil jeg have
behov for millimeterretfærdighed i, at jeg i hvert fald ikke tager mere, end han gør. I
virkeligheden kan det give nogle unødvendige konflikter, og det er pisse irriterende,
men det er fordi at jeg er så bange for at havne i den her kønsstereotyp, at kvinden
klarer mere i hjemmet. (Tanja, bilag 4: 40)

Tanja fremstiller sin partner som en positivt allieret aktør i netværket, som er med
til at udjævne en potentiel ulighed mellem de to køn og videre forhandle de sociale
strukturer omkring traditionelle kønsroller funderet i en heteronormativ matrice,
hvor det som udgangspunkt er manden, der er ude, og kvinden, der er hjemme med
børnene. Sanne beskriver tilsvarende sin mand som en aktør, der er med til at
performe hendes karriere med hende idet, at de har skiftes til at gå på barsel. Hun
oversætter derimod hjemmegående kvinder som hæmmende aktører i forhold til
interventionen mod social ulighed mellem kønnene og de traditionelle kønsroller:
Jeg har mange veninder, hvor vi efter at være blevet forældre, er gået i en helt anden
retning, end jeg gør. Hvor jeg nogle gange kan synes, at de modarbejder alt det som
rødstrømperne, de har kæmpet for, og hele kvindekampen fra at vi fik stemmeret og til
hvor vi er i dag, og stadig ikke engang har ligeløn eller er ligestillet, der synes jeg at
nogle af mine veninder, som lige pludselig gerne vil gå hjemme med deres børn, og det
frustrerer mig, fordi at jeg synes det modarbejder de rettigheder for kvinder, som andre
har kæmpet for, men man kan jo ikke tvinge nogen til at have ambitionerne. Det er jo

65

selvfølgelig også et opgør netop mod det her samfund, hvor vi skal arbejde, arbejde og
arbejde, men jeg bliver stadig provokeret af det, og de bliver provokeret af mig, og det
er altså nogle af mine aller-, allermest nærme veninder. Jeg synes det er uambitiøst, men
det er der så nogen, der siger det ikke er, for det er jo mine børn og de er det vigtigste
overhovedet. Men jeg har bare et behov de ikke har, og det kan man ikke tvinge dem til
at have. Men jeg synes også at jeg har verdens bedste mand, der også gerne vil give mig
plads. Vi skiftes til det. Jeg vil heller ikke gå på kompromis med mine børn, men hvorfor
er det kvinden, der som udgangspunkt skal gå hjemme? (Sanne, bilag 4: 23)

Sanne oplever, som tidligere nævnt, at nogle mænd kan være hæmmende for hende
som karrierekvinde og afledt forhandler af traditionelle kønsroller. Hun oversætter
dog også hjemmegående kvinder som modstandere af et feministisk projekt, idet de
er med til at opretholde nogle sociale strukturer omkring den heteronormative
matrice, hvor manden er ude, og kvinden er hjemme med børnene, hvilket kan give
konflikt mellem selv nogle af hendes nærmeste veninder og hende selv.
Tanja beskriver i et længere citat, hvordan hun er blevet konfronteret med sin
egen undergravende performativitet i sit feministiske projekt som værende ganske
unødvendig i nogle kontekster, hvor ønskede resultater omkring diversitet i ledelse
og ligestilling mellem kønnene er betragtet som konventioner, selvom hun i andre
situationer oversætter se sin performativitet som en afledt nødvendighed:
En ting, jeg blev bevidst om, da jeg startede i min nuværende virksomhed - den her
kæmpestore internationale virksomhed med mange tusind medarbejdere på
verdensplan – så fik man lov til at se den øverste ledelse, som var en divers gruppe af
hvide, hovedsageligt danske mænd i 40-50'erne.
Ha ha
Lige præcis, he he. Jeg kan huske at jeg sad og kiggede på det, og tænkte "fuck og nød".
Enten tænker man ”fuck it, jeg har ikke en chance”, eller også bliver man stædig og
tænker, ”det kan I kraftstejleme glemme, nu skal jeg eddermame på banen”, he he. Det
er sådan de to reaktioner, man i virkeligheden også kan svinge lidt i mellem. Nogle
gange tænker jeg, at jeg ikke har en chance, og andre gange tænker jeg, at nu skal jeg
fandme fremad. Det kan jo godt give et reaktionsmønster, hvor man skubber unødigt
hårdt på. Altså jeg tror nogle gange, at jeg nemt med min medformand kunne komme til
at sparke en åben dør ind. Nu håber jeg ikke, at jeg gør det så meget, men det kunne jeg
godt komme til. [...] Der skal man nogle gange lige finde ud af, hvor man er henne. [...]
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Jeg havde en ung fyr i vores organisations ledelse, som i en god brandert sagde "jamen,
når du kommer med de der metoo-ting, og jeg støtter sådan set alt det der, men du bliver
simpelthen bare så krigerisk, at jeg slet ikke ved, hvad jeg skal gøre af mig selv i det".
Det var lidt sjovt, for jeg kunne faktisk godt høre, at når jeg bliver så strid eller kontant,
og jeg er jo blevet bygget op over årevis til at nå et niveau, hvor jeg taler om sådan nogle
ting, og for hans vedkommende var det bare sådan "jamen jeg støtter sådan set
kvindekampen, men jeg synes godt nok, at du bliver sådan lidt vel brysk". He he.
Ha ha, åh
Så var jeg sådan lidt "ja. ja. Det kan jeg sådan set godt forstå, hvorfor du siger, jeg skal
nok lige tage det et nøk ned". He he. Det er okay. Det er lidt sjovt. Så ja nogle gange kan
man godt komme til at sparke en åben dør ind, når man i virkeligheden er i selskab,
hvor de fleste egentlig er nogenlunde enige, og så er der måske nogle få som er lidt
gammeldags. (Tanja, bilag 4: 34)

Oplevelsen af at være karrierekvinde i relation til en social struktureret modstand
artikuleret af den heteronormative matrice har gjort, at hun ganske ambivalent
oversætter modstand som motivationshæmmende og motivationsfremmende på
samme tid. Afledt af sin oplevelse af modstand overfor det feministiske projekt i
enkelte situationer, hvor andre oversættes til at være gammeldags, reflekterer hun
over sine egne positioneringer af allierede aktører i angrebspositioner, som lidt
komisk, men også urimelig.
I relationen til at være den eneste kvinde i en tidligere afdeling, tolker Sanne
bemærkelsesværdigt nok nogle handlinger, hvor hun som kvinde bliver passet eller
endda opvartet af mændene, som værende positive, selvom de er gammeldags,
hvorimod at hvis hun bliver kaldt ”kontorets mor”, som hun associerer med bløde
værdier og husmoren, så fremstilles mændenes oplevede positionering af hende
som værende negativ. Da jeg spurgte ind til, om det på nogen måde havde været en
fordel at være ene kvinde på holdet, sagde hun:
Den er delt. Fordi den måde jeg blev behandlet på, da der kun var mænd på det
kommercielle hold, jamen der stod jo altid et glas vand til mig på bordet. Jeg blev
virkelig opvartet, og bare det her med, at jeg aldrig har oplevet andet end min tidligere
chef altid løb forrest på off-site og skaffede en nøgle til mig i hovedhuset og en til sig
selv. Så jeg har aldrig sovet ovre i barakkerne. Han sørgede altid for, at jeg skulle have
et værelse i hovedhuset. Det er jo også lidt mærkeligt, at det skal være på den måde, og
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det er sådan lidt gammeldags. Og nu her har jeg oplevet at en mandlig kollega sagde,
”du er sådan lidt vores mor”, og der var jeg lige ved at flippe ud, fordi det bare sådan,
den gider jeg ikke have på mig, men jeg vil alligevel gerne have, at mændene er lidt
galante, og at de henter nøglen til mig, og der lige står et glas vand. At de har tænkt på
mig på den måde. Men jeg gider ikke være kontorets mor. [...] man får også meget hurtigt
det her stempel med, at det er ”dig, der køber gaven til Martin, når han bliver fyrre”.
Altså, kan du ikke lige gøre det, fordi det er du garanteret god til. Og det kan jeg godt
blive lidt provokeret af. Det her med, at man bliver kaldt nogens mor, fordi der sgu
aldrig er nogen mænd, der bliver kaldt kontorets far. Der får man den her bløde mærkat
på sig, at man er nogens mor. (Sanne, bilag 4: 4).

Ytringen omkring, at mænd aldrig associeres med bløde værdier på arbejdspladsen,
var særligt bemærkelsesværdig for mig, fordi jeg i samme forbindelse med at have
grædt foran min forhenværende direktør nogle måneder forinden i en positiv
vending havde haft omtalt ham som ”vores far”, da han udviste hvad, jeg tolkede som
omsorg, ved at sige, ”at jeg ikke skulle være så hård ved mig selv”. Sanne oversætter
morprædikatet som negativt i en arbejdssituation, men jeg kunne godt tænke mig at
udfordre ideen om, hvorvidt det nødvendigvis er negativt at blive oversat som en
betænksom gavegiver eller omsorgsperson i en arbejdssituation. Kan problemet
snarere være, at der nogle steder i netværket eksisterer en manglende åbenhed
overfor at kunne oversætte nogle kvinder som mindre menneskeorienterede, og
tilsvarende åbne for muligheden for at oversætte nogle mænd som omsorgsfulde
eller betænksomme aktører, således man undgår hverken at tilskrive mænd eller
kvinder uønskede, klistrende affekter på arbejdspladsen? Som en formildnende
handling, beskriver Sanne en strategi om lige at få et grin eller smil på læben, når
hun konfronterer sine mandlige kolleger med deres stereotype spørgsmål eller
fremstillinger af hende som kvinde:
jamen jeg prøver jo også, men jeg er efterhånden også øvet. Men man kan ikke få det
grin der på, hvis man ikke er trænet. Jeg er efterhånden så vant til at spørgsmålene
kommer, og det er lidt en måde at undgå at virke skide sur. (Sanne, bilag 4: 21)

Betina beskriver i relation til det, at hun har indtaget en position i netværket, hvor
hun gennem selvironi og humor forsøger at udglatte nogle af de konflikter, som hun
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oplever, kan opstå, når kvinder i forsvarsposition overfor det feministiske projekt,
kan komme til at projicere nogle negative motiver eller intentioner over på sine
mandlige kolleger, som de ikke nødvendigvis har:
Nu har jeg set en del debat, hvor jeg hører at flere mener, at kvinder skal blive bedre til
at sige fra, og konfrontere folk, "hvorfor siger du sådan" eller "hvorfor har du den
holdning", og skubbe igen på den her type jokes for eksempel "nå, er det den tid på
måneden" som vi nok alle sammen hører. Når det er den type direkte kvinderelaterede
jokes, hører jeg flere konstatere, at kvinder skal blive bedre til at skubbe igen. Jeg er en
af de kvinder, der altid har joket med.
Ja, hvordan det? Hvordan har du gjort det?
Jamen ved måske endda ved selv at sige det. "Du må sgu undskylde, hvis jeg er lidt for
nærtagende her, for det er den tid på måneden" for eksempel. Eller "kan du ikke lige
bøje den der i neon for blondinen?" Så jeg prøver at komme dem i forkøbet, og
simpelthen fjerne barrieren. For mig har det handlet om at bruge humor selvironisk til
at nedbryde enhver potentiel barriere, der måtte være. For jeg kan mærke på mine
mandlige kollegaer, også eksternt, nogle mere end andre, lige nu er i en periode, hvor
de sgu ikke kan finde ud af, hvilket ben de skal stå på, de der stakkels mænd der. Fordi
den ene dag får de ros for at holde døren for en kvinde og den næste dag bliver de skældt
ud. Så hvor er de henne? Jeg har en generel opfattelse af, at vores mænd de virkelig er i
vildrede. [...] Den ene dag siger vi, at vi mangler de her gentlemen-dyder, hvor de holder
døren for os og tager blomster med på date, og den næste dag så står vi og råber og
skriger, fordi at de tror, at vi ikke selv kan banke søm i. Ha ha. Så for at komme den der
usikkerhed hos manden i forkøbet har jeg prøvet at nedbryde det med humor up front,
og sige "prøv og hør, jeg er sgu ikke så sart. Ja, du må gerne lave en kvindejoke." Jeg ved
at der er nogle kvinder hos os, som tidligere har stejlet fuldstændig og har været flippet
helt ud, endda fra før min tid og dem snakker de stadigvæk om.
Så det sidder fast?
Ja. De der rødstrømper som flippede fuldstændig sidelæns, hvis man bare gjorde den
mindste joke Det er min oplevelse, at det er meget sjældent, at mænd bevidst gør noget
for at såre os. (Betina, bilag 4: 56-66)

I stedet for at indtage en forsvarsposition overfor det feministiske projekt, hvor hun
ville kunne komme til at sparke åbne døre ind (Tanja), eller fremstå skide sur (Sanne)
eller sart (Bentina), anlægger Betina en strategi, hvor hun forsøger at møde sine
mandlige kolleger med humor, idet hun opfatter denne performativitet som
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forsonende i relation til hendes oversættelse af det feministiske projekt som
barrierebygger, eller med Ahmeds figur; en feminist killjoy (2017). En konsekvens
ved at bruge samme humor omkring krop og køn er dog også, at hun reproducerer
nogle ofte værdiladede forestillinger omkring feminine kroppe, som nogle affektive
prædikater lettere klistrer sig til: for eksempel at kvinder har humørsvingninger,
eller at blondiner er dumme, som hun selv bruger som eksempler. Så hvordan
tackler man heteronormativitet uden at tilskrive hinanden negative intentioner, at
være en killjoy eller reproducere stereotype fordomme? Det synes under samtidens
kønsrolleforhandlinger at være en svær disciplin.
På et konkret plan har jeg i de seneste tre kapitler undersøgt, hvordan både
materielle, kropslige, og sociale fænomener kan organisere sig omkring og i nogle
tilfælde udfordre de tre kvinder i deres arbejde som ledere. I besvarelsens næste del
beskæftiger jeg mig på et overordnet niveau med analysens fund og implikationerne
af dem.
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Implikationer
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Kapitel 6
Ustyrlige relationer
Dette sidste kapitel i afhandlingen har til formål at tydeliggøre på et overordnet
plan, hvad min etnografiske undersøgelse af lederens problemstillinger har vist os,
og ikke mindst hvad min besvarelse kan bidrage med til STS som forskningsfelt. Jeg
lægger ud med et afsnit funderet i Haraways feministiske technoscience og Grosz
corporeal feminism, hvor jeg med afsæt i analysen af lederens problemstillinger,
reflekterer over netværkenes socio-materielle karakter. Derefter udfolder jeg
fænomenernes flydende og multiple beskaffenhed med inddragelse af perspektiver
hentet fra en refleksiv post-ANT. Til slut samler jeg op og diskuterer min besvarelse
af undersøgelsens problem og ikke mindst afhandlingens bidrag.

Socio-materielle lederkroppe
Af pragmatiske og forståelsesmæssige hensyn til både mig selv og læseren har jeg
inddelt afhandlingens analyse i tre kapitler med hvert sit emne og fokus på
henholdsvist Materialer, Kroppe og Sociale strukturer. Den vågne læser vil dog have
spottet, hvordan de heterogene netværk omkring lederne bestående af både
materielle, kropslige og sociale fænomener alligevel er kommet til syne i hvert
afsnit. Hvert fænomen har vist sig at være konstrueret gennem en række
interaktioner med andre fænomener af forskellig art, som er med til at performe
eller modarbejde dem som kvindelige ledere; blandt andet påklædningsgenstande,
sko, stemmer, temperamenter, partnere, diskurser, barselspolitikker og rettigheder.
Hver kvinde har med andre ord vist sig som et socio-materielt aktørnetværk, hvor
de sociale og materielle aktører gensidigt konstruerer hinanden, hvorfor de også
syner at have en ontologisk ensartethed ved alle at være både sociale og materielle
fænomener samtidigt.
En undersøgelse af de nonhumane materialer i ledernes netværk har vist, at
kvinderne alle ønsker en passende og professionel performativitet tilsvarende de
mandlige ledere i jakkesæt eller skjorte og lange bukser. De ser dog deres feminine
valg som vigtige i relation til den stereotype mandlige leder idet, at de gerne vil
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markere dem selv som kvinder, og i Tanjas eksempel som sig selv, og derigennem
forhandle, hvad en leder kan være. Særligt Sanne og Betina allierer sig derudover
med en række, for dem, styrkefremmende elementer, herunder både stiletter og
blazere, som de oplever, transformerer dem fra bløde morkroppe eller lillepiger til
ranke ledere med autoritet og styrke. Tanja og Betina udtrykker derudover en
bestræbelse på at undgå en seksualisering af deres kroppe i relation til narrativerne
omkring den mandeforførende sekretær og den ambitiøse karrierekvinde, der
bruger sit køn til at nå til tops. Derfor undviger de til eksempel begge to de korte
skørter, og Betina også at date mænd i samme branche. Kvindernes refleksioner
over lederens fremtoning som organiseret omkring bestemte materialer som tøj og
sko har vist sig i høj grad at være idekonstruktioner bearbejdet i mødet med både
kropslige beskaffenheder og deres materialisering, som kvinderne enten søger at
fremme eller hæmme, samt diskursive dannelser omkring de binære køn og ledelse.
En undersøgelse af kvindernes kroppe og fremstillinger af dem har vist,
hvordan humane kroppe kan materialisere sig i et samspil med nonhumane og mere
abstrakte kroppe som for eksempel diskursive påbud og kulturelle forventninger til
mænd, kvinder og ledere, men også hvordan kroppene kan sparke tilbage og
opretholde egne logikker i stedet for at samarbejde i alliance med dem. Kroppene
har med andre ord artikuleret nogle helt materielle, biologiske begrænsninger:
The body is constrained by its biological limits – limits, incidentally, whose framework
or “stretchability” we cannot yet know, we cannot presume, even if we must presume
some limits. The body is not open to all the whims, wishes, and hopes of the subject
(Grosz [1994] i Stacy Alaimos Bodily Natures 2010: 187)

Kvinderne artikulerede eksempelvis alle et ønske om at udvise ro igennem deres
stemmer. Sanne og Tanja associerer i tillæg en stemmeføring uden ro med en
manglende selvkontrol. Tanja forklarer, at hun, særligt hvis hun har en forventning
til at blive afbrudt, kan opleve sin stemme ”jabbe” derudaf, hvilket bryder med
hendes eget sociale påbud. Sanne beskriver derudover en kropslig begrænsning ved
sin lyse stemme, der gør, at hun kan opleve at stå i en ulige magtposition i forhold til
mandlige kolleger med dybere stemmer, da hun oplever, at de let kan tage ordet fra
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hende eller tilskrive hende negative prædikater, hvis hun bliver frustreret og deraf
skinger i stemmen. I forhold til gråd og vrede fremstiller særligt Tanja det at græde
på arbejdspladsen som noget negativt, hun ikke kan kontrollere. Hun kan da opleve
sin egen krops logikker som hæmmende for hendes egne mål og diskursive påbud
om, at ”tudeprinsesser” ikke er velkomne i en arbejdssituation.
En undersøgelse af de sociale strukturer omkring lederne og erhvervslivet har
vist dem funderet i en heteronormativ matrice, som kvinderne på flere måder ser
sig klemt i og i opgør med. Kvinderne oplever, at prædikaterne organiseret omkring
den stereotype kvinde meget let klistrer sig til dem; barnefødende, mor, blød,
sårbar, omsorgsfuld, betænksom, menneskeorienteret, barsel, hjemmegående og
husmor, hvorimod prædikaterne organiseret omkring den stereotype leder i mindre
grad i mindre grad vil hænge fast; mand, stærk, forretning, resultatorienteret og
autoritær. At prædikater som far, barsel og hjemmegående tilsyneladende i den
nuværende samfundsstrukturer i mindre grad klistrer sig til mændene, tolker de
som en stor problemstilling. Særligt Tanja og Sanne oplever derfor også deres
partnere som moderne mænd og aktive medaktører for deres performativitet som
karrierekvinder, idet mændene har taget eller vil tage barselsorlov, og derved også
forhandler de traditionelle kønsroller sammen med kvinderne.
Så hvad er lederne? Min påstand er, at det kan give mening at forstå hver leder
som en heterogen assemblage af beklædningsgenstande, korporlige systemer og
sociale strukturer. På den ene side er lederne begrænsede af deres biologiske
kroppe, men ikke begrænsede til den. Ligesom Grosz, Latour og Law udfordrer
Haraway grænserne mellem blandt andet sind-krop, kultur-natur, agent-ressource
og produkt-producent og spørger retorisk: ”Why should bodies end at the skin, or
include at best other beings encapsulated by skin?” (Haraway 1985: 33).
Undersøgelsen har vist, at ledernes performative handlemuligheder processuelt
bliver forhandlet og afgrænset igennem interaktionerne mellem forskelligartede
aktører; både humane kroppe, normer, emotioner, påklædning, sæt af fordomme,
forestillinger, stereotyper og familiepraksisser, som performer ledernes magt som
en samlet organisme. På den måde kan ledernes kroppe ses som socio-materielle
aktørnetværk, der er begrænsede af biologisk materialitet, men strækker sig udover
hudens grænser.
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Flydende fænomener
I min analyse af lederens problemstillinger har jeg undersøgt samspillet mellem
materielle genstande, korporlige systemer, sociale strukturer og øvrige aktører som
et resultat af forskellige translationer og materialiseringer, der videre som samlede
kroppe performer ledernes magt og logikker. I det følgende åbner jeg op for nogle
af fænomenernes flydende egenskaber med afsæt i en refleksiv post-ANT, som kan
bidrage til en forståelse af lederkroppenes flertydighed og kompleksitet.
Analysen har vist, at selv højhælede sko, som man ellers kunne lokkes til at
opfatte som meget konkrete fænomener, er flertydige konstruktioner afhængigt af
relationen, man undersøger. I relationen til Sanne og Betina oversættes de høje hæle
blandt andet som fremmende styrkegivere, hvorimod de i relationen til Tanja
opleves som smertepåførende hæmsko og stereotypt fodtøj for en anden, ældre
generation af kvinder i erhvervslivet. ”Things are what they are because they are
done that way by actors relating to other actors” (Gad & Jensen 2009: 58). De
forskellige ledere med forskellige perspektiver har derfor også ulige oplevelser af
skoene, når man spørger dem.
Gråd og vrede har ligeledes vist sig at have multiple betydninger i relationerne
til de forskellige ledere og narrativer, der cirkulerer rundt i netværket. Sanne og
Tanjas mandlige kollega artikulerer henholdsvis gråd som åbenhed, sårbart, stærkt
og en tillidserklæring. Tanja oversætter derimod gråd som en hæmmende og
feminiseret kropslig modstander, der medfører negative forskydninger i netværket
og gør hende svagere, da et afficerende ”tudeprinsesse”-prædikat lettere kan klistre
sig til hende. Tanja oversætter i relation til sit afdæmpede selv omvendt vrede som
et styrkegivende kommunikativt værktøj, hvorimod Sanne opfatter vrede som en
lukket og barriereskabende reaktion. På den måde kan både vrede og gråd ses som
flertydige fænomener, der skifter karakter afhængigt af relationerne, de indgår i.
Heteronormativitet som en standardpraksis har i undersøgelsen også udfoldet
sig som en kompleks og multipel størrelse. Heteronormativitet kan ses artikuleret
som en historisk netværksbygger af blandt andet de danske forældres pligt og ret til
barsel, organisationernes barselspolitikker, familiesamliv og

ikke mindst

traditionelle kønsroller, som afleder husmoren og erhvervslederen som en mand. I
nogle tilfælde kan heteronormative dyder ses oversat til positive allierede. Der ser
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vi blandt andet i situationer, hvor Sanne oplever på gammeldags vis at blive taget
hensyn til eller opvartet af galante mænd. I andre situationer kan hun derimod
opleve kommentarer omkring at skulle passe på sig selv og ikke arbejde for hårdt
som patriarkalske patroniseringer. Adfærd, der associeres med heteronormativitet,
kan dermed heller ikke entydigt bestemmes, da de relationelle projiceringer tager
sig meget forskelligt ud afhængigt af sin specifikke kontekst. Særligt Sanne og Tanja
artikulerer heteronormativitet som en modstander til deres karriereambitioner,
hvorfor de gennem performative strategier søger at forandre standarderne for
eksempelvis barsel og kønsroller. Betina artikulerer ligeledes heteronormativitet
som en art modstander, når det kommer til at være samtidig karrierekvinde og mor,
men artikulerer det i højere grad som et vilkår, hun er underlagt, frem for noget, hun
aktivt intervenerer mod.
De feministiske projekters opgør med den heteronormative matrice kan i sig
selv interessant nok også ses som en multipel og flertydig størrelse. I relation til
både Sanne og Tanja er opgørets konfronterende beskaffenhed artikuleret som en
art nødvendig forudsætning for forandring, hvorfor de sparker tilbage i mødet med
stereotype fordomme eller anden adfærd, de oversætter som hæmmende. Sanne
bestræber sig dog på at gøre det med et smil eller grin, og Tanja forsøger at undgå
”at sparke åbne døre ind”. I relation til Betina er de feministiske bevægelsers
konfronterende reaktioner artikuleret som både barriereskabende og nærmest
hysteriske, hvorfor hun ved brug af humor og selvironi tager nogle af prædikaterne;
blondinen og humørsvingende, på sig, i forsøget på at imødekomme ”de stakkels
mænd”, der ikke kan navigere i andre kvinders turbulente kønsrolleforhandlinger.
Forhandlingerne kan dermed også ses i et forskelligt lys alt afhængig af relationen,
man undersøger. De flertydige fænomener i undersøgelsen viser en vis
perspektivisme, som kommer til syne, idet; ”observatører med forskellige kulturer,
vaner og interesser vil have en tendens til at se på tingene forskelligt” (Gad & Jensen
2009: 71). Hverken høje hæle, gråd, vrede, heteronormativitet, kønsroller eller
feministiske opgør fremstår som ensartede eller stabile fænomener. Derimod ses
fænomenerne alle som multiple konstruktioner af virkeligheder, der sameksisterer
i samfundet. Det er derfor nødvendigt i et posthumanistisk perspektiv at se på netop
de relationelle forbindelser imellem fænomenerne, frem for fænomenerne i sig selv.
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Latour anvender termen multiverse hentet fra William James’ radikale empirisme
(James 1907), som tager afstand fra naturvidenskabernes positivistiske forestilling
om, at man gennem videnskaben kan fremstille en objektiv virkelighed, der står i
opposition til kroppes artikulerede og forskellige propositioner. Hvor universet
rummer de primære kvaliteter, så rummer begrebet multiverse alle kroppes
artikulationer, der er lige så virkelige som de primære kvaliteter: ”the universe freed
from its premature unification” (Latour 2004: 213). De flydende konstrukter, der
viser sig i undersøgelsen, og det virkelige skal derfor heller ikke ses som modpoler,
men i stedet som hinandens nødvendige forudsætninger.

Afhandlingens bidrag
Fra at have udfoldet lederkroppene som socio-materielle aktørnetværk samt deres
flydende beskaffenhed, bevæger jeg mig nu til afhandlingens sidste afsnit, som på
metarefleksiv vis åbner op for undersøgelsens bidrag til STS som forskningsfelt. Jeg
starter med at opridse besvarelsen af undersøgelsens spørgsmål; herunder hvordan
sociale, diskursive, kropslige og materielle fænomener konstruerer og udfordrer tre
danske kvinder i deres arbejde som ledere – og ikke mindst hvad man ”kan bruge”
besvarelsen til.
Afhandlingens formål har været at bedrive forskning, som muliggør en
forståelse omkring nogle af de problemstillinger, som kan knytte sig til kvinder,
kroppe og ledelse, og forhåbentlig bidrage med nye perspektiver, der rækker udover
de gængse forståelser af problemer knyttet til kønslig ligestilling og diversitet i
ledelseslagene. Afhandlingen har taget afsæt i en posthumanistisk forståelse af
videnskab og ledelse som performative socio-materielle praksisser. Lederne har vist
sig producerede som heterogene aktørnetværk i interaktionerne mellem forskellige
materielle genstande, kroppe, temperamenter, påklædning, kolleger, sæt af
fordomme og forestillinger, heteronormative kønsstereotyper og familiepraksisser.
På samme måde har dette dokument taget form igennem interaktionerne mellem en
studerende, en vejleder, internetforbindelse, allerede eksisterende ”viden” indenfor
STS som forskningsfelt og samfundet, fravalg, bias, interviewpersoner, kuglepenne,
notesbøger, 127 kulørte post-its, et arbejdsbord og en computer (bilag 8) – alle
fænomener som i relationerne til hinanden har performet en videnskabelig praksis,
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som på behageligvis for den studerende er mundet ud i et speciale indenfor emnet
kvinder i ledelse og STS som forskningsfelt.
Afhandlingens besvarelse af, hvordan tre kvindelige ledere kan performe og
møde udfordringer i deres arbejde i relationerne til deres køn og kroppe, hverken
kan eller skal siges at have universel relevans:
“While it is clear that one cannot provide universal or general claims about the ways in
which either men as a group or women as a group live and experience their sexualities
and corporealities or about the ways in which their bodies are culturally codified and
constituted, this does not mean that these issues are illegitimate and undiscussable”.
(Grosz 1994: 197)

Afhandlingen har dog i stil med Grosz’ analyser søgt at indfange en rimelig række af
nøglekendetegn og særligheder, som kan markere nogle af de måder, som ledere og
kvinder kan betegne, leve og praktisere deres lederroller og karrierer i samtidens
danske erhvervs- og kultursamfund. Samtalerne med kvinderne har været præget
af studiets interesse for dem som værende både ledere, kvinder og kroppe, og som
aktørnetværk, der får deres muligheder og begrænsninger defineret i interaktionen
med forskellige materielle genstande, humane kroppe og sociale strukturer. Hvert
citat skal ses som en mobiliseret stemme og logik til netværket; og en invitation ind
i en anden persons livsverden, som kan være med til at udvide en forståelse af det
netværk, vi indgår i. Produktet er blevet til en rig fænomenologi om lederen, der som
institution har vist sig medkonstituerende for de tre kvinder, deres performativitet
og forhandling af samme.
Der er fundet en bevidsthed omkring de kvindelige ledere som værende noget
andet end den stereotype leder, og for dens sags skyld også den stereotype husmor.
De befinder sig på den måde alle i en art high tension zone mellem de traditionelle
kønsrollers dikotomiske skel. I nogle indeklemte situationer kan en leder ses at
indtage en forsvarsposition mod potentielle angribere. Strukturerne omkring den
heteronormative matrice bliver i den sammenhæng fremstillet som en modstander,
der klemmer. Det samme gør nogle personer i specifikke situationer; herunder både
hjemmegående veninder, kollegaer, ledere og partnere. Der er blevet peget på et
billede af at komme til at sparke døre ind hos allerede allierede i frygten for at blive
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ramt af hæmmende kønsstereotyper og fordomme som kvinde og med en feminin
krop. I og med at det samtidig syner meget relativt, hvornår et møde med en kropseller kønsrelateret handling valoriseres som enten ”i orden” eller ”uacceptabel”, kan
lederne potentielt meget let komme til at konflikte i de ustyrlige relationer. Man kan
argumentere for, at en mental dekonstruktion af forestillingerne knyttet til køn og
kroppe, som også kvinderne selv kan være med til at reproducere, måske kan løsne
op for nogle af de ikke-informerede forestillinger og traditionelle kønsroller, som
kan knytte sig til både kvinder og mænd – og derved også øge chancerne for, at for
eksempel ”den moderne mand”, som tager barsel og kan bære bløde værdier, får
fodfæste. Grozs’ corporeal feminism har vist os, at ”There is no body as such: there
are only bodies” (Grosz 1994: 19), hvilket implicerer, at man altid bør undersøge
hver krops specifikke karakteristika, snarere end at se på kvinde- eller
mandekroppen som universelle kategorier. Hun argumenterer for, at man på den
måde kan åbne op for hver krops aktiviteter og modstandsdygtighed, uden blot at
reproducere traditionelle kønsdikotomier, hvor der hersker en forforståelse af
eksempelvis maskulin fornuft over feminin følelse (Grosz 1994: 22). Det er derfor
også væsentligt, at man som aktør i netværket har øje for de specifikke kroppe, man
interagerer med, således at man hverken som studerende, som leder, kvinde eller
mand havner i en fælde, hvor man kommer til at tilskrive andre nogle motiver eller
egenskaber, som er funderet i fordomme eller forestillinger om, hvad vi tror, vi ved
om verden. Det er mit oplæg.
Tak for din tid, og tak for lån af dine øjne.
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Bilag 1: Rapport: Diversitet i virksomheders ledelse

ANALYSENOTAT

Diversitet i virksomheders
ledelse
I Danmark er der i 2019 lidt flere kvinder end mænd, der har en lang videregående uddannelsei. På trods af dette er der stadig stor forskel på kvinders og mænds funktioner
på arbejdsmarkedet.
Dansk Erhverv har analyseret, hvad kønsdiversitet betyder for virksomheders resultater
og i hvilket omfang der i dag er kønsdiversitet i ledelsen hos virksomhederne i den private sektor.
Analysen viser, at det halter efter med at få kvinder i bestyrelser, direktioner og mellemledelser i de danske virksomheder. Der er dog stor variation på tværs af forskellige brancher. En række teoretiske og empiriske studier finder desuden, at virksomheder med
højere kønsdiversitet klarer sig økonomisk bedre.

Kønsdiversitets betydning for virksomheders performance
Der er flere teoretiske argumenter for, at det kan være en god business case for virksomheder at have diversitet i deres øverste ledelser og bestyrelser. Carter, Simpkins og
Simpsonii nævner blandt andet følgende argumenter:
1.
2.
3.

Blandede ledelser og bestyrelser træffer bedre beslutninger, da kvinder og
mænd kan have forskellige perspektiver på virksomheden og samfundet.
Diversitet kan forbedre en virksomheds image, hvilket kan være vigtigt, hvis det
er noget kunder eller investorer lægger vægt på.
Blandede ledelser har en større fælles talentmasse end ledelser kun med
mænd, da der udvælges blandt de bedste hos både mænd og kvinder.

Forskere hos Den Internationale Valutafond, IMF, har analyseret forholdet mellem kønsdiversitet i øverste ledelseslag/bestyrelse og økonomiske resultater blandt 2 mio. selskaber i 34 europæiske landeiii. De finder en relativt lille, men statistisk signifikant, sammenhæng. Analysen viser, at hvis man erstatter én mand med en kvinde i den øverste
ledelse eller i bestyrelsen, er det forbundet med en rentabilitet, der er 3-8 pct. højere.
Den positive sammenhæng er særligt udtalt i højteknologiske og videnstunge sektorer
og i sektorer, hvor kvinder udgør en større del af arbejdsstyrken.
McKinsey har desuden foretaget en lignende analyse af mere end 1.000 virksomheder i
12 landeiv. De finder tilsvarende en statistisk signifikant sammenhæng mellem kønsdiversitet i ledelsen og økonomisk formåen. Deres analyser viser bl.a., at virksomheder,
der ligger i top-25 pct. vedrørende kønsdiversitet i ledelsen, har 21 pct. større sandsynlighed for at have en profitabilitet over gennemsnittet end virksomheder, der var blandt
de 25 pct. dårligste vedrørende kønsdiversitet.
De to ovenstående undersøgelser finder altså en sammenhæng mellem kvinder i øverste
ledelse/bestyrelse og gode økonomiske resultater. Man skal dog være opmærksom på,
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at de ikke decideret konkluderer, hvad vej årsagssammenhængen går. De fastslår dermed ikke, om flere kvinder i ledelse/bestyrelse fører til bedre økonomiske resultater,
eller om det er omvendt; at virksomheder med gode økonomiske resultater fx er bedre
til at tiltrække kvindelige ledere.
I et studie af de 2.500 største danske virksomheder bliver retningen af årsagssammenhængen derimod analyseretv. Analysen viser, at en højere andel kvinder i direktioner har
en positiv og signifikant effekt på virksomhedernes performance. De finder til gengæld
ingen signifikant effekt af kvinder i bestyrelser.
Fremskridt i forhold til diversiteten i de øverste ledelseslag afhænger bl.a. af kvindernes
repræsentation på mellemlederniveau. En analyse af McKinsey viser, at den største forhindring for kvinder på vejen mod den øverste ledelse er at komme op på det første ledelsestrinvi. McKinsey anbefaler derfor virksomheder, der ønsker mere diversitet i de
øverste ledelseslag, i højere grad at fokusere på indsatser, der leder til flere kvinder på
de indledende ledelsestrin.

Kønsdiversitet i danske virksomheder
Kønsdiversitet skal i denne analyse forstås som en balanceret sammensætning af kvinder og mænd i et givent team. ”Balanceret” er dog ikke nødvendigvis en 50/50-fordeling,
da der helt overordnet er færre kvinder end mænd ansat i den private sektor i Danmark.
Når vi i dette afsnit forholder os til andelen af kvinder i ledelsesstillinger, er det derfor i
sammenligning med kvindeandelen blandt ansatte generelt.
Figur 1 viser, at 37 pct. af de ansatte i den private sektor er kvinder. Kvindeandelen i
mellemledelse, bestyrelser og direktioner er betydeligt lavere - hhv. 26, 19 og 15 pct.
Figur 1:

Andel kvinder i de danske virksomheder, 2017

Kilde: Danmarks Statistik, tabel ATR116 og BEST4 og ”Kvinder i ledelse”, Danmarks Statistik for Miljø- og Fødevareministeriet, 2019.

Kønsdiversitet i de forskellige brancher
Kvindeandelen blandt ansatte generelt og i de forskellige ledelseslag varierer i høj grad
med branchen.

Diversitet i virksomheders ledelse / Dansk Erhverv og Search Danmark • februar 2020

2

Fælles for langt de fleste brancher er dog, at kvindeandelen i mellemledelse, bestyrelser
og direktioner er lavere end kvindeandelen blandt de ansatte generelt. Med få undtagelser gælder det også, at kvindeandelen blandt mellemledere er højere end andelen af
kvinder i bestyrelser og direktioner.
Figur 2 viser andelen af kvinder i mellemledelse i de forskellige brancher sammenholdt
med kvindeandelen blandt alle ansatte.
Figur 2:

Kvindeandel i mellemledelse, opdelt på branche, 2017

Kilde: Danmarks Statistik, tabel ATR116 og ”Kvinder i ledelse”, Danmarks Statistik for Miljø- og Fødevareministeriet, 2019.
Anm.: Selvom ”Offentlig administration” indgår, er der tale om den private sektor.

Branchen ”Offentlig administration, undervisning og sundhed” ligger højest med 43 pct.
kvindelige mellemledere. Blandt de ansatte i branchen er hele 66 pct. dog kvinder.
I den anden ende af skalaen er bygge- og anlægsbranchen. Her er kvindeandelen blandt
mellemlederne 9 pct., hvilket er den laveste andel. Der er dog også kun 9 pct. af de ansatte i bygge- og anlægsbranchen, der er kvinder, og branchen har dermed den mest
balancerede kønssammensætning af mellemledere.
Handels- og transportbranchen står for den største afvigelse mellem andelen af kvindelige ansatte og andelen af kvindelige mellemledere.
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Figur 3 viser kvindeandelen i bestyrelserne i de danske virksomheder. Andelen af kvinder varierer her mellem 12 og 28 pct. i de forskellige brancher.
Figur 3:

Kvindeandel i bestyrelser, opdelt på branche, 2017

Kilde: Danmarks Statistik, tabel ATR116 og BEST4.
Anm.: Selvom ”Offentlig administration” indgår, er der tale om den private sektor.

Offentlig administration, undervisning og sundhed er den branche, der har den højeste
kvindeandel i bestyrelser. Andelen er dog så lav i forhold til kvindeandelen blandt ansatte, at branchen er blandt de mindst balancerede, kun overgået af brancherne ”Kultur,
fritid og anden service” og ”Information og kommunikation”.
Branchen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” er den mest balancerede branche ift. kønsdiversiteten i bestyrelser. Her er kvindeandelen 20 pct. både blandt alle ansatte og blandt
bestyrelsesmedlemmer.
I bygge- og anlægsbranchen er kvindeandelen i bestyrelser (19 pct.) betydeligt højere
end andelen af kvindelige ansatte (9 pct.).
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Figur 4 viser andelen af kvinder i direktioner i de forskellige brancher.
Figur 4:

Kvindeandel i direktioner, opdelt på branche, 2017

Kilde: Danmarks Statistik, tabel ATR116 og BEST4.
Anm.: Selvom ”Offentlig administration” indgår, er der tale om den private sektor.

Kvindeandelen i direktioner varierer fra 6 til 38 pct. brancherne imellem, hvilket er en
noget større spredning end for kvindeandelen i bestyrelserne.
Offentlig administration, undervisning og sundhed har igen den højeste kvindeandel.
Bygge- og anlægsbranchen har den laveste andel kvinder i bestyrelser, men de har samtidig den mest balancerede kønssammensætning i forhold til andelen af kvindelige ansatte generelt.
Brancherne med den mindst balancerede kønssammensætning er ”Information og kommunikation”, ”Ejendomshandel og udlejning” og ”Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed”.
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Om dette notat
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 4. februar 2020.
Om Dansk Erhvervs Analysenotater
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige,
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.
Kontakt
Henvendelser angående analysen kan ske til Seniorøkonom Agnete Nielsen på
anie@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6179.

Noter
i

Blandt 15-69-årige med en lang videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse er 51 pct. kvinder i
2019. Kilde: Danmarks Statistik, tabel HFUDD10.

ii

Kilde: Carter, D.A., B.J. Simkins & W.G. Simpson 2003: Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value.
The Financial Review, 38, 33-53

iii

Kilde: Christensen et al. 2016: Gender Diversity in Senior Positions and Firm Performance: Evidence from Europe.

iv

Kilde: McKinsey&Company 2018: Delivering Through Diversity.

v

Kilde: Smith, N., V. Smith and M. Verner 2006: Do Women in Top Management Affect Firm Performance? A
Panel Study of 2500 Danish Firms. International Journal of Productivity and Performance Management, 55(7),
569-593

vi

Kilde: McKinsey&Company 2019: Women in the Workplace 2019.
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Bilag 2: Rapport: Wake Up Denmark! Denmark is Forfeiting the Value of
Workplace Diversity
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Wake Up Denmark!
Denmark Is Forfeiting the Value of Workplace Diversity

Mai-Britt Poulsen, Matias Pollmann-Larsen, and Jacob Hansen
March 2019

AT A GLANCE
For business leaders committed to changing the diversity agenda, Denmark is at a
turning point. Now is the time to break the cycle that limits the ability of companies and society as a whole to profit from the full talent pool of a highly educated
population. Companies that build diverse leadership teams and maintain an
inclusive culture will be positioned to make better and more nuanced business
decisions that drive value creation and growth.
Denmark: Trailing Its Peers
Despite Denmark’s history as a global front-runner with policies that boost gender
equality and balance and companies that keep gender diversity high on their
strategic agendas, the share of females in leadership teams has only marginally
increased over the past ten years, according to the World Economic Forum. Ranked
13th globally, Denmark lags far behind its Nordic peers, which are ranked at the top
of the list. In terms of women’s share in leadership positions, Denmark’s rank is 95.
Time to Wake Up
A recent BCG survey that included thousands of respondents worldwide, revealed
that Danish men, highly represented in leadership, do not believe that gender bias
exists in Denmark, and Danes—both women and men—are unaware of the problem.
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D

anish leaders of today deal with a complex, fast-changing, and increasingly
multicultural society. Four imperatives top their agenda: win the fight for
talent, engage in the customer journey, embrace Industry 4.0, and stay ahead of the
innovation curve. To respond successfully to these imperatives, leadership teams
must demonstrate a wide set of competencies and personality traits.

Diversity and inclusion (D&I), a cornerstone of the solution, is widely established
and acknowledged to impart tangible results in companies and organizations. Corporate leaders around the world understand the importance of diversity when it
comes to attracting and retaining talent. Although it is mathematically hard to
quantify and establish causality, many studies have shown that companies with diverse leadership teams outperform in terms of profit margins, return on equity, and
revenues generated from innovations. (See “How Diverse Leadership Teams Boost
Innovation,” BCG article, January 2018.) Diverse teams ensure a company’s best
ability to act and perform in the current and future business environment. It is paramount that leaders build an inclusive culture to capitalize on their teams’ diverse
strengths.
Diversity must be established within the realms of decision making: in the leadership.
Leadership should encompass diversity in both capabilities and personality traits. As
easy and straightforward as it is to curate a team on the basis of capabilities, it is difficult to curate and measure diversity on the basis of personality traits. Gender—as
well as age, nationality, and race—is one of the core and most visible diversity drivers. The Global Gender Gap Report 2018 of the World Economic Forum places Denmark
in 13th place globally on overall gender diversity—a drop of five places since 2006.
(See the sidebar “The World Economic Forum’s Gender Gap Report.”) The picture of
gender diversity in leadership, specifically, looks even grimmer for Denmark, whose
current rank of 95 represents a decline of 42 positions since 2006.
Denmark’s weakening vitality of gender diversity in leadership and its clear step
backward relative to the progress of other countries solidify the need to advance the
gender diversity agenda. Denmark has the chance—and the obligation—to ensure
that the nation’s full talent pool is tapped to maximize value creation in society.

The Need to Act on Underlying Root Causes
Denmark’s worsened relative performance on gender diversity was driven by lower
rankings in measures of labor force participation (down by 5 positions), wage equality (down by 14), and women in leadership (down by 42).
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Diverse teams
ensure a company’s
best ability to act
and perform in
the current and
future business
environment.

THE WORLD ECONOMIC FORUM’S GENDER GAP
REPORT
The Global Gender Gap Report 2018,
which surveyed 149 countries worldwide, integrates the most recent
statistics from international organizations and surveys of executives. It
defines the gender gap as a measure
that comprises four underlying
indexes: educational attainment,
political empowerment, economic
opportunity and participation, and

health and survival. The health and
survival index is based on demographics and is not referenced in this
report. The economic opportunity and
participation index is based on a
number of interesting subindexes,
including women in technical jobs,
labor force participation, GDP
difference, wage equality, and women
in leadership. (See the exhibit below).

Denmark Does Not Rank as a Global Leader in Gender Diversity
Overall rank

13

Ranks for economic opportunity
and participation

Ranks for four subindexes
Educational
attainment

1

Political
empowerment

15

Economic
opportunity
and participation
Health and
survival

38

100

Women in
technical jobs

1

Labor force
participation

21

GDP
diﬀerence

22

Wage
equality
Women in
leadership

55
95

Source: World Economic Forum, The Global Gender Gap 2018.

Although the absolute number of women in the labor force is high—almost at parity
with men—women’s actual participation is lower. In Denmark, labor force participation of women is high, almost reaching parity with men: 0.94 females per male. This
puts Denmark at a rank of 21 globally. However, the participation of men and
women in the labor force is not the same. It is more common for a woman to hold a
part-time position (a workweek of 32 or fewer hours): a ratio of 1 to 1.6, men to
women. Circumstances surrounding women’s and men’s reasons for taking part-time
positions seem to differ. Women with part-time positions are more likely than men
to have children at home. Statistically, women in Denmark take approximately 90%
of parental leaves, a 75% larger share of sick-children days, and more family responsibilities overall. The implication: women are more commonly primary caretakers.
Denmark lags behind on wage equality, the primary drivers being gender split
differences across sectors and the so-called glass ceiling. Denmark’s wage equality
score is 68%, according the World Economic Forum report, a 2 percentage point
increase since 2006. This places Denmark at a rank of 55 globally. By comparison,
Finland and the US have equality scores of 80% with 12-year increases of 8 and 12
percentage points, respectively. The main drivers of the wage gap in Denmark are the
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difference in pay levels between typically female- and male-dominated industries and
positions—men occupy 70% of higher-paid private-sector jobs—and the effect of the
glass ceiling. (See How Policies Can Drive Gender Diversity in Denmark, BCG Focus, April
2018.) The term glass ceiling describes the set of conditions—context, cultural norms,
social expectations, and distribution of roles in relationships—that, in effect, support
the disproportionate share of men in leadership despite women’s high educational
attainment. The balance distribution by gender is much better at the lower levels of
organizations, signaling a consistent loss of female talent throughout careers.
The share of women in leadership positions in Denmark is low and stagnant. In
Denmark, 27% of leadership positions are held by women, according to the World
Economic Forum. And it is this that puts Denmark in 95th place globally. Denmark
is stagnating while other countries have higher and increasing levels of women in
leadership.
Although, the total absolute number of women in leadership positions has risen
slightly, the proportion of women to men remains the same. Across industries, female participation is very high, but women drop out or do not make it to leadership
positions. The bigger surprise: the gap between the overall share of women and the
share of women in leadership is largest in those sectors that are dominated by
women. (See Exhibit 1.) This situation exists primarily among large and midsize organizations.

Root Causes and Required Responses
Three underlying root causes form the base of the recent aggravation, and the response in policies and cultural norms must come from educational systems and
other organizations.

Exhibit 1 | Industries with High Female Representation See Higher Levels of Inequality in Leadership
81
61

29

22

21

19

17

13

16

14

15

9

Transportation

Agriculture,
forestry,
and ﬁshing

Mining

Water supply

Construction

11

Energy

9

Industry

11

13

Information and
communications

30

Real estate

16

30

Knowledge
services

19

Trade

17

37

Travel, cleaning,
and operational
services

42

Finance and
insurance

17

44

Culture

15

22

46

Public
administration

18

47

Hotels and
restaurants

21

50

Education

27

51

Other services

33

52

Health and
social services

37

61

Women as a share of the industrial sector (%)
Women as a share of the industrial sector’s leadership (%)

44

28

34

31

33

35

25

29

26

23

20

20

16

20

9

5

6

2

–2

Gap between women’s representation in the industrial sector and its leadership (percentage points)
Source: Statistics Denmark.
Note: Leadership positions include both top management positions and board positions. Because of rounding, not all numbers add up to the totals
shown.
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Low female
representation is
particularly
noteworthy in
science, technology,
engineering,
and math.

A Segregated Workforce and Education. Fields of study are gender segregated. Low
female representation is particularly noteworthy in science, technology, engineering, and math, as well as in historically leader-generating study programs, such as
business administration (Cand.Merc), economics (Cand.Oecon), and engineering
(Cand.Polyt). (See Universities Are Key to Unlocking Diversity in Denmark, BCG Focus,
September 2017.)
In these fields, the female share is a scant 30%. By contrast, 56% of all university
students in Denmark are women. The result is a gender-segregated pipeline of students heading into the industrial job market who are set to become tomorrow’s
business leaders.
Educational institutions must work to promote a gender-balanced pipeline of future
leaders in Denmark, ensuring that all sectors benefit from diversity, whether the
sectors are predominantly female or male. Concrete actions include the following:

••

Strengthen career planning in high school.

••

Embed gender diversity in the mandatory high school curriculum.

••

Inspire informed study choices in universities.

••

Promote diversity through marketing in universities.

The Glass Ceiling Generated by Policies and Cultural Norms. Denmark, like the
other Nordic countries, has some of the most generous parental-leave policies in
the world. Danish policies earmark part of such leaves for women, but most of this
benefit is shared with men. The benefits to fathers and mothers of shared leaves
are well documented and help mitigate the impact on women’s careers. Shared
leaves also address potential unconscious bias within organizations and the
cultural norms that expect women to assume the lion’s share of household responsibilities.
Organizations and policymakers must act to change the current societal framework
and promote a more equitable gender split. Concrete actions include the following
imperatives:

••

Promote policies that incentivize shared parental leave and increase reserved
paternity leave.

••

Promote policies on family expansion that incentivize private household
support and extend daycare hours.

••

Tackle unconscious bias in organizations and society.

••

Design flexible career journeys within organizations.

Gender Stereotypes and Social Norms. Danish society assigns women the central
caregiver role through gender stereotypes and parental-leave policies, influencing
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men’s and women’s preferences and prioritizations. Women take on the larger role
at home, and in many couples, the mother reduces the priority of her work by
taking more parental leave and part-time employment.
Organizations and policymakers must act to change the societal framework by
breaking down gender stereotypes to ensure gender neutrality in policies and
norms. Concrete actions include the following:

••

Integrate diversity into candidate selection processes in education and for
entry-level jobs.

••

Review and adapt communications strategies to attract the right candidates to
both universities and entry-level jobs.

••

Promote male diversity champions within organizations.

••

Broaden the perception of leadership traits within organizations.

The necessary efforts cover a wide span, yet these represent only a very small share
of what is needed: engaging only in the later stages of the pipeline is not sufficient.
Even before people are engaged in educational systems and organizations, the
problems manifest themselves in our families, among our friends, in daycare institutions, and through the media and other communications.

Wake Up, Denmark! Recognize the Problem
Denmark’s rankings on labor force participation, wage equality, and women in
leadership clearly show that the country is not only out of the driver’s seat when it
comes to advancing diversity in the world but also that Denmark is lagging far behind its Nordic peers and many other countries in the world.
Aiming to identify the most effective measures and to understand recent status
changes and developments in diversity advancement and awareness, BCG recently
surveyed thousands of respondents worldwide on the D&I topic. (See the sidebar
“Methodology: The Global BCG D&I Survey.”) The results, from a Danish perspective, were surprising.
The people of Denmark seem unaware of the situation. Only 3% of Danish men—
significantly fewer than their Nordic peers—see diversity bias problems. In Norway,
23% of the male respondents indicated that they see a bias problem. This awareness is complemented by the fact that Norway holds second place on diversity
among the world’s countries.
The lack of awareness among Danish men is highly problematic: men occupy most
of the leadership positions that drive major decision making in organizations.
We see two factors that contribute to a country’s ability to drive change: gender balance in leadership, which is a critical component in value creation and D&I advancement overall, and the awareness of bias and obstacles. The intersection of
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Only 3% of Danish
men—significantly
fewer than their
Nordic peers—see
diversity bias
problems.

METHODOLOGY: THE GLOBAL BCG D&I SURVEY
To understand employees’ perspectives on workplace diversity and the
obstacles that they (and their colleagues) face, BCG surveyed people in
14 countries (Australia, Brazil, China,
Denmark, Finland, France, Germany,
Japan, India, Italy, Norway, Spain, the
UK, and the US) across a range of
industries. Respondents in Denmark
were split almost evenly between
males and females. The survey
covered 31 discrete diversity initiatives,
including flexible working arrangements and blind screening. Respondents were asked to identify those
initiatives that their organizations
offered and to rank those that they
considered most and least effective.
To measure awareness, we computed
a combined score of the responses to

two awareness-related statements
from the BCG survey: “There are
obstacles to diversity and inclusion in
my company.” And “My day-to-day
experience is free of bias.” For the
first, we included the percentage who
answered, “somewhat disagree” or
“strongly disagree.” For the second,
we included the percentage who
answered “somewhat agree” or
“strongly agree.” We computed a
simple average of the scores of each
statement, and this result constitutes
the awareness dimension. The
gender-balance-in-leadership dimension is extracted from The Global
Gender Gap Report 2018 of the World
Economic Forum and is defined as the
share of the minority gender (in all
cases women) of the total leadership.

these two dimensions help categorize countries within the following framework.
(See Exhibit 2.)

••

Cool Confidents. The cool confidents in the lower-right-hand quadrant are very
advanced when it comes to gender diversity in leadership, and they have
relatively low awareness of obstacles and bias as the potential consequences of
their high performance.

••

Stars. The stars in the top-right-hand quadrant—including countries such as
France, Finland, and Norway—are the real pioneers in the world. Although they
are top performers, they remain aware of the challenges. Their awareness is
reflected in their pushing forward and driving progressive change for the world
to follow.

••

High Potentials. The high potentials in the top-left-hand quadrant, such as
Japan, come from a position of low performance, but they acknowledge and are
aware of the issues. In this quadrant, the countries are receptive to acting on the
changes needed.

••

Wake-Ups. The group of countries in the lower-left-hand quadrant risk falling
behind because they don’t recognize that they are sacrificing value and that
their performance compares badly with that of other countries. They are, in
effect, caught in self-perpetuating downward spirals while the rest of the world
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Exhibit 2 | Denmark Trails Its Peers on Gender Balance in Leadership and Awareness of the Issues
Awareness
of perceived
obstacles and bias

Japan

High
potentials

Stars

France

Acknowledge
challenges

Finland
China

Germany
Italy

Don't see
problems

India

UK
Australia

US
Brazil

Denmark

Wakeups
<20

Norway

Cool
conﬁdents

20 to 30

30 to 40

>40

Gender balance in leadership:
minority gender as a share of the total, 2018 (%)
Source: BCG analysis.

advances. A shock is needed to get them to leave the spiral. If their lack of
awareness persists, the countries in this quadrant will fall even further behind.
Denmark is within this group.
Even though many of Denmark’s policies are on a par with those of other Nordic
countries, it is evident that a significant gap exists between Denmark and its Nordic
peers, not to mention the global scene. This is a clear call for action: Denmark must
wake up and act.
Fixing the core is the first step Denmark must take to turn things around. Awareness creates the foundation for cultural change, and, in effect, creates buy-in for the
initiatives needed to reset the gender balance in Denmark. Consequently, initiatives
to improve gender balance in leadership should be prioritized.

Business Leaders: Get Denmark Back on Track
As we have established, action is needed across all facets of society. Establishing diversity throughout the pipeline requires focused efforts from society, through educational systems, and in organizations. The lack of awareness was clearly noted in
the results of BCG’s survey, so it’s critical to focus on high-value areas as an immediate next step. Value is created first and foremost by organizations and is driven
from the top by the executive leadership team. Leaders who understand the problems must step forward and take on responsibility to drive change. Business leaders
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must apply the same rigor to achieving diversity that they do to executing any other business priority.
Our recent survey highlights several enablers that are critical to delivering impact.
Enablers can be structured and described as follows:

Business leaders
must apply the same
rigor to achieving
diversity that they do
to executing any other
business priority.

Committed leadership is a prerequisite. Successful implementation requires true
leadership commitment, not superficial words and platitudes. Leaders must build a
case for change, determine the company’s current performance in terms of D&I,
and ultimately show the way forward, demonstrating how a more diverse workforce
can lead to better performance. It is most important that leaders set goals and
priorities on the basis of the determination of the sources of the biggest challenges
and the ways to have the greatest impact.
Change must be driven through concrete and tailored actions. Using the company’s
specific culture as a starting point, the leadership should initiate actions that drive
change while ensuring the right mix of bottom-up and top-down initiatives and—
even more important—securing purpose and buy-in. Several “hidden gems” are
characterized by being both underestimated by the majority and truly valued by
the diverse minority. Examples of these include the following:

••

Structural interventions

••

Visible diverse role models across the organization, particularly at the top

••

Visible endorsement of paternal leave and normalization of the practice

••

Formal sponsorship of individuals and individualized roadmaps for ad
vancement

••

Flexibility programs that are respected and endorsed by the leadership

Continued measurement and tracking are required. Establishing and tracking clear
metrics is critical. Top-performing companies set clear, quantifiable diversity goals,
measure their progress over time, and foster transparency by reporting their
progress publicly. For implementation that has a significant impact, the metrics
should be funneled back into accountability processes to ensure target setting,
traction, and execution. These are not experienced in normal day-to-day processes,
but they are paramount for the success of diversity improvements.
Companies must not simply launch programs and then await results. Instead, they
need leaders who prioritize a strong focus on implementation as they would for
any other business goal. Specifically, the success of each of these initiatives requires
strong leadership commitment, a tailored approach that is based on the unique
needs of the organization, and metrics for gauging progress. Furthermore, the leaders must involve employees throughout the organization in both the choice of specific solutions and the assessment of the impact of ongoing measures.
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T

here is still plenty of room for progress in the advancement of diversity in
Denmark, and there is plenty of potential to pursue. Awareness is a key factor
that must be addressed to create a receptive environment for initiatives and ensure
proper traction. The good news is that there are many possible approaches and actions, and Denmark can learn from what other countries are doing. Denmark
should be ambitious and regain the higher ground and standards, in turn reverting
to a position of progressive reform that pushes the world forward. Business leaders
play a vital role as well. They must drive diversity forward despite current social
and cultural norms. Organizations should secure leadership commitment to D&I,
tailored actions, and, most important, continued measurement and tracking to ensure and display the value derived.
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Bilag 3: Interviewguide, Tanja
Om projektet:
En kvalitativ undersøgelse af problematikker og forhold knyttet til det at have en feminint kønnet krop
som leder i Danmark. Jeg ønsker indsigt, hvordan kvindelige ledere kan opleve udfordringer og
muligheder knyttet til deres køn og kroppe set i lyset af samtidens både mere og mindre synlige
magtstrukturer, som kan vise sig gennem stereotype forestillinger, kønsbaserede forhandlinger og
rettigheder i erhvervslivet, og hvad der har virket og/eller virker fremmende eller hæmmende ift. at
besætte en lederrolle. Projektet har overordnet til formål at belyse, hvordan du og andre kvindelige
ledere kan opleve, at jeres køn og kropslighed kan have betydning for jeres roller som ledere i dansk
erhvervsliv.
Etisk protokol: Jeg vil gerne optage interviewet og citere dig anonymiseret til brug i specialerapporten
– vi kommer formentlig til at referere til andre enkeltpersoner og virksomheder undervejs. Deres navne
piller jeg også ud af rapporten.
Emner: Erfaringer du har gjort dig i forhold til uddannelsesinstitutionen, graduateforløb op til nu,
selvfremstilling og måde at agere på som del af flere styregrupper i den krop du har, faktorer som
familierelationer, firmapolitikker, kvindekvoter og så din egen motivation for at træde ind i en
lederrolle og hvilken viden du tænker, der mangler i samfundet, for at man får mere diversitet på
ledelsesgangene.
___
Uddannelse og graduateforløb:
For at følge op på vores sidste dialog:
-

Eksempler på oplevelser, du har haft ”se dig i øjnene”
”Meget havde man jo glemt” – ”blev trigget af metoo” – hvad tænker du om det?
Er du feminist?

Kønsfordeling og din selvfremstilling som kvinde i en ledende rolle:
-

Hvilken betydning?

-

Hvad har du gjort dig af tanker gennem tidens løb i forhold til:
o Hvordan du giver hånd?
o Klæder dig?

o Bruger makeup? Hvad motiverer dig til det?
o Hvilke sko?
o Hvilken taske bruger du på arbejde? Hvilken funktion har den?
o Hvordan du præsenterer dig selv?
o Stemmeføring? Og hvordan du indgår i diskussioner?
-

Er der situationer, hvor din krop eller dit køn nogensinde trådt tydeligt frem for dig som
genstridig eller usamarbejdsvillig i forhold til dit arbejde? (Højde, menstruation, hormoner,
stemmeføring, andet)

-

Har du nogensinde oplevet at skulle lægge bånd på dig på dit arbejde eller agere på en særlig
måde, som du måske ikke har oplevet som din naturlige præference? Fx på møder…

Stereotyper
Kvinden og manden - kønsroller
Lederen
Feministen
Børn og familie som leder
Arbejdstid
Barsel
Politikker i de organisationer du indgår i
Målsætninger om diversitet
Kvindekvoter
Lige løn
Information
Problemstillinger som du ser det i forhold til at få kvinder i ledelse

Bilag 4. Transskription af virtuelle interviews

Number

Interviewee (pseudonym)

Date

Pages

I-01
I-02
I-03
I-04
I-05

Sanne
Sanne
Tanja
Betina
Betina

18-03-2020
02-04-2020
03-04-2020
03-04-2020
04-04-2020

2-17
17-27
27-48
48-59
59-66
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Number

I-01

Date

18-03-2020

Time

20.00-21.30

Interviewee

Sanne

Location

Teams

Duration

01:30:00

Language

Dansk
Transcription

Interpretation

Vil du ikke starte med at fortælle lidt om din baggrund - du er
udannet tværfagligt indenfor musikvidenskab og noget økonomi,
ikke?
Jo. Jeg har en lidt underlig baggrund, he he. Jeg har en bachelor i
musikvidenskab med tilvalg i Erhvervsøkonomi og så hoppede jeg over
på Oplevelsesøkonomi og tog min kandidat der.
Fortæller at hun startede med at arbejde med et musikalsk projekt nogle
måneder.
Jeg troede jeg gerne ville arbejde med noget med musik og økonomi på
det tidspunkt. Efter nogle måneder et halvt år spurgte Erik, min bror, om
jeg ikke lige ville tale med Torben, en af hans medarbejdere, og det var
så i det gamle cm, hvor Torben muligvis havde en opgave til mig, som
var tidsbegrænset til tre måneder, hvor jeg skulle lave en undersøgelse.
Det tænkte jeg, at der var mere fremtid i end der er her, men det var
alligevel svært for mig, fordi at Erik var direktør - men jeg havde ingen
Bekymring for hvad andre
kontakt på den måde med Erik, men jeg havde min leder i Torben, og vi
tænkte i forhold til at
prøvede at holde Erik så meget som muligt udenfor. Og der var kun
hendes bror var
ansat mænd på det tidspunkt, og de var alle med den samme baggrund i
en eller anden økonomifaglig baggrund, og jeg kunne bare hurtigt se på
direktøren for
de tre måneder, at der faktisk var meget, jeg kunne gøre. Der var meget
virksomheden
jeg kunne bidrage med, blandt andet fordi jeg var kvinde, og fordi jeg
havde en humanistisk baggrund. Og jamen, jeg blev hurtigt sat til at
sidde og rette notifikationer og kommunikation, fordi der stod
mobilabonnement i to ord i al kommunikation, og jeg var ved at flippe ud
over det. Så det var der, jeg startede. Jeg kan godt stave, tænkte jeg. Så
langt så godt, he he. Der var en der havde siddet og skrevet alle de
notifikationer, men det havde bare ikke været i fokus. Og så fik jeg sagt
til Torben, at jeg synes de manglende en til at gøre det og det og det. Og
faktisk også lave nogle fokusgruppeundersøgelser, og ikke kun se på tal,
som både handlede om mennesker og om økonomi. Det kunne Torben
godt se en ide i, og så fik jeg tre måneders forlængelse, men der var ikke
plads til mig, så en skulle fyres, hvis jeg skulle fastansættes. Det blev så
til mit held, at det blev en mulighed. Jeg tror en af de ting, jeg kunne,
handlede meget om det her med, at jeg var kvinde, og at jeg kunne
noget andet. Det er svært at sætte en finger på, hvad det egentlig var,
men jeg tror at meget af det jeg har lært som humanist på universitetet,
at det også spillede ind. Det faldt mig meget naturligt at se på
kundeoplevelsen og se, hvad er det egentligt kunderne gerne vil have,
og så lave den analyse, fordi det man lærer på universitetet, uanset hvad
man har læst, det er egentlig at lære at lære og analysere. Og ham som
blev opsagt, havde ikke nogen baggrund på universitetet, så der var jeg
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heldig at have den analytiske baggrund, som gjorde at jeg kunne se
nogle andre ting, det at sætte kunden i centrum. For det havde man
aldrig nogensinde gjort hos dem. Og det blev egentlig min vej ind - jeg
lavede ikke nogen business cases, fordi det var der rigtig mange andre
der kunne, men jeg lavede mange andre tiltag i forhold til at skabe en
bedre oplevelse for kunden, og det er jo det, vi har fortsat med. Det er
det, vi laver nu. Jeg kunne se noget andet, end de mænd, der sad der på
det tidspunkt. Så jeg har egentlig altid være ret bevidst om, at jeg som
kvinde kunne noget, som mine mandlige kolleger ikke kunne. I hvert fald
ikke dem, som jeg sad med der. Det er selvfølgelig noget andet, hvis
man sidder i HR eller marketing, hvor der sidder mange kvinder. Og hvor
man laver noget andet. Så mit første job, hvor jeg fik en fod indenfor,
viste jeg, at jeg kunne noget andet, og det gav pote.
Tænker du at det var i kraft af din uddannelse eller dit køn eller begge
dele, at den her diversitet viste sig?
Helt klart begge dele. Der var jo ikke nogen med en humanistisk
uddannelse, men der havde været en tidligere som havde haft præcist
den samme uddannelse som mig med musik og oplevelsesøkonomi, og
det havde ikke fungeret. Det kan selvfølgelig også havde handlet om
kompetencer osv, men han havde altså siddet med den samme
humanistiske baggrund og havde ikke performet. Torben roste mig rigtig
meget for, at jeg var som jeg var, selvom jeg var sammen med så
mange mænd.
Hvordan var du?
Jeg var jo, som jeg er nu. Meget udadvendt og glad og åben. Jeg skrev
blandt andet en julefrokostsang på et tidspunkt, som var lidt, he he. Som
var lidt... "I en kælder sort som kul", hvor der var noget, der egentlig
skulle rime på patter, men så var det kæmpestore "fødder", og sådan
nogle jokes. Det var sådan lidt mandeagtigt, og det tror jeg ikke, jeg
havde gjort, hvis jeg havde siddet med tolv kvinder. Det var lidt at, he he,
gå ned på deres sjofle niveau, men det virkede. Og det gjorde at der var
en kemi imellem os, som gav noget energi. Derfor så er jeg virkelig stor
tilhænger af diversitet og teams, hvor der ikke kun sidder mænd eller
kvinder, fordi det er i samspillet, der sker noget energi, som man ikke
kan skabe uden det samspil. Det er svært at sige, hvad det er. Man flirter
også mellem mænd og kvinder, uden at man jo på den måde flirter, men
man agerer anderledes, når man er mænd og kvinder sammen, i forhold
til når man er hver for sig. Så det er lidt svært at sige, hvad jeg lige
gjorde, men prøvede at skabe noget energi, via den person jeg var.
Tror du den her effekt havde været det samme, humoren, hvis det
havde været halvt mænd og halvt kvinder?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke nødvendigvis kvinderne ville kunne se
det sjove i det. Nu efter min første tid i den VIRKSOMHED, hvor jeg
flyttede til VIRKSOMHED2 - i revisionsbranchen er der 90 % mænd - på
den del af kontoret, som jeg endte med at sidde på, det første halve år i
IT-afdelingen, hvor der kun var mænd, og efter den blev nedlagt flyttede
jeg over til marketing, hvor jeg sad med det digitale
forretningsudviklingsansvar. Der var vi halv-halv og det var en helt, helt
andet arbejdsplads. Jeg havde slet ikke i tankerne og lave samme sang,
og der var det mere opdelt mellem mænd og kvinder, men i og med at
jeg sad med den digitale forretningsudvikling, så sad jeg også meget og
arbejde sammen med mænd. Og jeg havde stort set ikke nogen tætte
kvindelige kolleger, som jeg kunne sparre med. De sad i marketing eller
kommunikation, og lavede noget andet end mig. Men der var en virkelig
god energi på det kontor, fordi vi var halv-halv cirka. Det kan virkelig
noget. Så nej. Jeg ville ikke have gjort det samme, hvis vi sad flere
kvinder.

Vurdering af sig selv som
anderles og succesrig,
fordi hun havde fokus på
kunden

Anerkendelse af sin leder
for at fungere godt i sit
team kun med mænd
Vurdering af sig selv som
udadvendt, glad og åben
og med på at spille på
”mandehumor”
Oplevelse af kemi i
samspillet hende og
mænd og diversitet, som
kan give energi
Flirt mellem mænd og
kvinder

Erfaring med at mændene
arbejder med økonomieller IT-roller

Erfaring med at andre
kvinder var i marketing
eller kommunikation
Oplevelse af virkelig god
energi, fordi de sad 5050 på kontoret
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Det er meget interessant fordi, på den ene side så siger du det her
med, at det giver noget god energi og at det er fedt, når der er flere
forskellige typer, som du oplevede på VIRKSOMHED2 fx. Men jeg kan
ikke lade være med at tænke på - og det er også noget, jeg har tænkt
for mig selv - at der kan være nogle fede muligheder ved det her med
at træde ind som den eneste kvinde.
Ja.
Et sted hvor det kun er mænd. At man får en fordel i det på en måde, i
nogle sammenhænge.
Ja, fordi... den er delt. Fordi den måde jeg blev behandlet på, da der kun
var mænd på det kommercielle hold, jamen der stod jo altid et glas vand
til mig på bordet. Jeg blev virkelig opvartet, og bare det her med, at jeg
aldrig har oplevet andet end min tidligere chef altid løb forrest på off-site
og skaffede en nøgle til mig i hovedhuset og en til sig selv. Så jeg har
aldrig sovet ovre i barakkerne. Han sørgede altid for, at jeg skulle have
et værelse i hovedhuset. Det er jo også lidt mærkeligt, at det skal være
på den måde, og det er sådan lidt gammeldags. Og nu her har jeg
oplevet at en mandlig kollega sagde, ”du er sådan lidt vores mor”, og der
var jeg lige ved at flippe ud, fordi det bare sådan, den gider jeg ikke have
på mig, men jeg vil alligevel gerne have, at mændene er lidt galante, og
at de henter nøglen til mig, og der lige står et glas vand. At de har tænkt
på mig på den måde. Men jeg gider ikke være kontorets mor. Det bliver
jeg provokeret af. Det har været en fordel på den måde, at jeg har fået
noget opmærksomhed, som jeg ikke ville have fået, hvis vi havde været
flere kvinder, tror jeg - fordi jeg skilte mig lidt ud. Og det mærkede jeg
også meget, da jeg var i IT i VIRKSOMHED2. Det gav også noget
særligt. Men man får også meget hurtigt det her stempel med, at det er
”dig, der køber gaven til Martin, når han bliver fyrre”. Altså, kan du ikke
lige gøre det, fordi det er du garanteret god til. Og det kan jeg godt blive
lidt provokeret af. Det her med, at man bliver kaldt nogens mor, fordi der
sgu aldrig er nogen mænd, der bliver kaldt kontorets far. Der får man
den her bløde mærkat på sig, at man er nogens mor. Jeg vil også sige,
at da jeg kom tilbage til virksomheden som den eneste kvinde i
ledergruppen, og jeg fortæller til de andre ledere, at jeg venter mig, så er
der en af de andre mænd, som siger, ”okaaay” til vores chef, ”vidste du
godt det?” Og jeg blev så vred.
Hvorfor?
Fordi jeg tænkte ”Han havde så åbenbart ikke ansat mig, hvis han havde
vidst jeg var gravid.” Men jo. Min chef vidste det godt, da han ansatte
mig. Jeg var kun fem uger henne, da jeg blev kontaktet. Det havde jo
heller aldrig været et issue, hvis man var mand. Det kan godt gøre det
lidt svært, men jeg var da mega stolt af, at han valgte at ansætte mig,
selvom jeg fortalte ham, at jeg var gravid, og han alligevel så mig som
den rigtige til stillingen. Og da jeg skulle sælge mig selv for anden gang
midt i en organisationsomlægning og stod i ottende måned med en
kæmpe gravid mave overfor min nuværende leder, og bare håbe på, at
han også ville sige, ”jamen selvfølgelig venter vi da lige 10 måneder til
du er tilbage” - der har jeg virkelig set nogle mænd, der har haft nogle
balls til at tage den beslutning, selvom de godt har vidst, at det ville blive
en udfordring. Nu nævnte du det selv det her med kvindekroppen, og jeg
må indrømme, at jeg synes, det var svært at være gravid leder. For er
man gravid, så er man også mor, og så får man også svært ved at være
den der stereotype mandlige leder - med nosser, - som er det komplet
modsatte af en husmor. Man bærer på et andet liv, der er mange bløde
værdier forbundet med det at være mor og vente sig. Jeg oplevede også
flere gange blandt lederkolleger, der sådan sagde til mig, at nu skulle jeg

Oplevelse af at være blevet
opvartet blandt mænd
Refleksion over
opvartningen som lidt
mærkelig og
gammeldags
Irritation over at blive
kaldt moren på kontoret
Nydelse ved at mændene
er galtante og
opmærksomme
Vurdering af det som en
positiv fordel at være ene
kvinde blandt mænd
Interpellation af hende
som god gaveindkøber
Oplevelse af
forskelsbehandling
mellem køn
Oplevelse af at være
opfattet som blød, fordi
hun er kvinde
Oplevelse af udskamning
fordi hun var gravid
Vredesreaktion over
udskamning
Stolthedsfølelse forstærket
over at få lederstillingen
som gravid kvinde
Vurdering af mandlige
ledere som ballsy ved
hendes ansættelse
Sammenligning af sig selv
med den mandlige
stereotype leder med
nosser
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jo også passe på mig selv, og jeg skulle jo ikke arbejde hårdt for enhver
pris, fordi hans hustru havde født seks uger for tidligt, så nu skulle jeg
nok også lige slappe lidt af, hvor jeg bare tænkte, ”hvorfor blander du dig
overhovedet i det? Det kan jeg faktisk godt selv styre, og jeg kan godt
selv mærke efter i min krop, om jeg kan arbejde eller ej.” Sådan nogle
konfrontationer kommer man ikke til at møde som mand, uanset om man
tager seks måneders barsel eller tre måneders barsel, så er det ikke
naturligt at sige til en mand. Det har været svært for mig, at jeg har stået
at skulle være seriøs og alvorlig imens jeg har en stor mave med et barn
i. Det synes jeg har været udfordrende.
Jeg har lidt forskellige spørgsmål relateret til det her, lad os starte lidt
tilbage... Hvad følte du, da Anders sagde det her, hvad følte du i din
krop? Hvad skete der?
For det første blev jeg fuldstændig mundlam, for jeg havde faktisk ikke
forventet, at det ville komme. Normalt når man fortæller, at man er
gravid, så siger folk, ”nej hvor dejligt, tillykke, ved du om det er en dreng
eller en pige” - der er aldrig nogen, der før har sagt, ”okay, vidste du godt
det?” Og min chef bare siger, ”ja, det vidste jeg godt,” så fik vi lukket
munden på ham. Dernæst kan jeg huske, at min kollega sad overfor mig
i Aarhus, de andre sad i København, og jeg var... Jeg blev faktisk vred,
fordi jeg synes det var så uretfærdigt. Jeg havde slet ikke regnet med
den der reaktion, så jeg kunne slet ikke sige noget igen, fordi jeg blev
mundlam. Jeg synes det var så upassende. Han skulle have taget den
med vores chef alene, hvis han reelt mente, at der var et problem - og
ikke have sagt det, mens jeg var der.
Hvor mange var til stede, da det skete?
Der var fem. Fire mænd og mig. Jeg var også i den situation, at jeg var
den yngste, og jeg var kvinde, og jeg var gravid. Allerede der, der er det
svært at finde sine guts til at gå imod de her mænd, og jeg var super træt
af, at jeg ikke kom med en eller anden rap bemærkning mod ham, men
jeg ved simpelthen ikke hvad det skulle have været. Han er den eneste,
der har kommenteret min graviditet i forhold til mit arbejde. Hverken min
egen chef, mine kolleger og medarbejdere, ingen har set det som et
problem, kun min mandlige counterpart fra et andet kontor.
Hvad betød det for din motivation? Var det fremmende eller
hæmmende for din motivation for at træde ind i lederrollen?
Jeg synes ikke det var fremmende. Jeg synes især i starten at det var
hæmmende på den måde, at jeg ikke havde forventet, at det faktisk ville
blive et issue. Jeg troede, at vi var et sted i dag, hvor det var naturligt at
der var en kvindelig leder, og at det var naturligt, at når man er kvinde i
starten af trediverne, at man er gravid. Jeg troede seriøst ikke, at det
ville betyde noget som helst for nogen andre. Men det gjorde at jeg lige
tænkte, hmm... ”Er det sådan vi arbejder sammen? Det her er mine
tætteste kolleger. Har jeg egentlig lyst til at dele noget med ham - i hvert
fald på det personlige plan?” Det havde jeg ikke. Vores forhold har siden
da været lidt komplekst. Jeg har følt, at han så sit snit til, da jeg gik på
barsel, at han lige kunne tage over. At han så det som en mulighed for at
erhverve sig mit område. Det er jeg fuldstændig sikker på. At han lige så
muligheden for at være alfahannen, der lige går ind og tager lidt mere
territorie og får nogle flere medarbejdere under sig, uanset om man så
egentlig er interesseret i det område, som medarbejderne sidder og
arbejder med eller ej. Derefter fik jeg det også sådan, at nu skulle jeg
fandme vise ham, altså. Det her, det betyder ikke en skid. Jeg var glad
for, at jeg havde fortalt det til min chef, så han vidste at jeg var gravid, for
så var der ikke nogen, der kunne komme og sige sådan, men at jeg var
valgt til på grund af mine kvalifikationer og ikke andet. Havde man haft
en mand, som havde haft de samme kvalifikationer som mig, så tror jeg

Konfrontation med
mandlige ledere, hvor
hun er blevet positioneret
som noget sårbart i
forhold til mændene
Udfordring ved at
performe seriøsitet og
alvor med gravid mave
Lamstået over mandlig
kollegas reaktion på
hendes graviditet

Oplevelse af uretfærdig
behandling

Vanskeligt at være den
yngste, kvinde og gravid
ved konfrontationer
Styrke og mod forbundet
til maven
Frustration over ikke at
have svaret igen med
kæk bemærkning

Skuffet forventning til at
graviditet var et problem
Motivationshæmmer
Overvejelser over
positionens og rollen
værdi
Påvirkning af relation
Usikkerhed i forhold til at
miste ansvar i sin
lederrolle ved at være på
barsel
Motivationsfremmende
uretfærdighed
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da, at det havde været naturligt at vælge manden, fordi jeg kunne være
der et halvt år, og så skulle jeg på barsel. Det var jeg virkelig stolt over.
Det gav mig et spark til selvværdet, at jeg blev valgt til, til trods for, at jeg
var gravid, og ikke havde nogen ledelseserfaring overhovedet, og kom
ret grøn. Det fik mig også bare til at vise overfor min kollega, hey, hertil
og ikke nærmere, men jeg kunne også bare mærke, at det aldrig var
ham, jeg ville blive bedste venner med.
Den her oplevelse... hvad tænker du det har af betydning for dig i dag,
hvis det har nogen?
Det er egentlig ikke noget, jeg tænker så meget over mere. Jeg tænkte
virkelig meget over det, efter det blev sagt. Men der var en af mine
mandlige kollegaer, da jeg havde ansat to nye kvinder i teamet, der
sagde, nå så kom der en kvindelig leder, og så blev der lige doblet op på
kvinder på teamet. Den sidder egentlig mere i mig. Fordi... Den anden
synes jeg simpelthen var så uretfærdigt, og ja. Fair nok. Nu er der en
kvindelig leder, og jeg ser både noget i mænd og kvinder, så derfor er
der halv-halvt, og det havde jeg det så fint med, selvom jeg fik sådan en
stikpille der.
Hvordan tolker du, det der bliver sagt der? Hvorfor tror du, det bliver
sagt?
Det er sgu et godt spørgsmål. Han var nok lidt bange for, hvad der ville
ske for ham selv. Om jeg ville prioritere en kvinde i hans stilling i stedet
for ham selv. På den måde var han lidt nervøs, og det havde han så
også grund til at være, for jeg var ikke helt tilfreds med det han lavede,
og det vidste han godt. Så derfor var han nok også ekstra bange, og så
tror jeg, han prøvede at lægge det over i sådan et kvinde-mand-issue i
stedet for egentlig at se på kompetencer og kvalifikationer, og prøve at
lade det her med skellet mellem mand og kvinde være årsagen til at en
anden ville komme ind og overtage hans stilling. Det skete ikke, men det
tror jeg helt sikkert, han var bange for.
Du nævner det her med, at du var meget bevidst da du var gravid, om
den her kvindemave.
Ja.
Eller gravide mave, og at den trådte frem for dig, som noget du var
meget bevidst om.
Ja.
Kan du ikke sige lidt mere om, i hvilke situationer den her bevidsthed
har været tydelig?
Jo. Der var blandt andet... Der har faktisk været en del situationer.
Blandt andet da jeg skulle tages billeder af til sådan et nyt katalog med,
hvem arbejder her. Jeg var fire og en halv måned henne og jeg havde
heldigvis ikke en særlig stor mave, men jeg ville også være ked af, hvis
jeg havde stået med en stor gravid mave på det billede, som skulle
repræsentere mig som leder.
Hvorfor?
Jeg tror det handler om den her stereotype forestilling man har om, hvad
er en leder? Og det er en mand i jakkesæt, der ikke viser følelser, og
som er alt andet end det, jeg er. Og det er svært at gøre op med folks
forestillinger om, hvad en leder er. Jeg kan sagtens være kvinde og stå i
jakkesæt og vise noget autoritet og noget magt, men så snart man har
en gravid mave, så bliver det 100 procent tydeligt, at man er kvinde med
stort K, og man bliver tillagt nogle bløde værdier, som man ikke
nødvendigvis har, men det bliver den forestilling man har om personen,
der står med sin gravide mave. Det kan egentlig både være en fordel og
en ulempe. Jeg tror i forhold til de kundedialoger, jeg har haft, der har
det nogle gange været en fordel.
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Ja?
Fordi sådan en kunde som …, de har aldrig vist nogen aggressiv adfærd
overfor mig, og det ved jeg at de har gjort overfor andre mænd. Man
behandler mænd og kvinder forskelligt, fordi de er forskellige. Og har
man maven, så er man 100 procent kvinde. Så bliver man - jeg ved ikke
om man bliver skånet - det håber jeg faktisk ikke man bliver - men det
tror jeg. Jeg tror at man bliver skånet for nogle ting, fordi man er bange
for sårbarhed. Der er noget sårbart ved det her med at gå rundt og bære
på et liv. Nu er det meget i forhold til hvordan mænd opfatter en, men jeg
tror også det har en positiv indvirkning på kvinder, og den dialog jeg vil
have med dem. Nu er der bare ikke så mange af dem - så jeg har ikke
så meget erfaring med det.
Hvad får dig til at sige det her med, at du ikke håber man bliver
skånet?
Der er ikke nogen grund til at skåne en gravid kvinde. Ligesom der heller
ikke er nogen grund til at skåne en kvinde. Men det tror jeg bare let man
kan komme til, fordi man har en forventning til, at kvinder er mere
sårbare. Hvis der er en der græder, det er også sindssygt svært at
håndtere, fordi - uha - når folk græder, så viser de sårbarhed, og man
bliver lidt sådan [kvælningslyde]. Men det skal man have lov til, og man
skal ikke skånes, fordi man græder, for det her med at være sårbar, det
kan også være en styrke. Det modsatte af at være sårbar er at være
aggressiv, og jeg vil langt hellere have en leder eller medarbejder, der
viser sårbarhed end aggressiv adfærd. Det er også fordi, at jeg lettere
selv kan håndtere sårbarheden end aggression. En der råber og vifter
med armene og smækker med dørene kan også være en der er svært
tilgængelig, og viser man noget sårbarhed, så viser man også at man er
åben. Det skal dog ikke kunne udnyttes, og man skal ikke skånes. Der
skal ikke være en opgave, der ikke bliver løst, fordi at man skal passes
på. Det her hvor min tidligere kollega siger, ”pas lige på dig selv, for det
kan være du går i fødsel før tid, fordi du presser dig selv for hårdt.” Det
var sådan... Hvorfor siger du egentlig det her til mig? Er det for at skåne
mig velment? eller er det for at få mig til at træde tilbage, så du kan
træde foran og tage nogle af opgaverne? Det ved jeg ikke. Et eller andet
sted, så kan det også være mig, der overfortolker og overanalyserer
hans egentlige hensigt med det, han sagde, men det var bare
bemærkelsesværdigt. Det var ikke kommentarer, der kom fra nogen
andre end ham.
Du nævner det her med, at der ER forskel på mænd og kvinder. Hvad
er det for en forskel? Udover at man kan føde som kvinde.
Ja, he he. Det er et godt spørgsmål. Det er måske egentlig heller ikke
rigtigt, at der er forskel på mænd og kvinder, men det er der, når man ser
på stereotyperne. Hvis man ser på stereotyperne, jamen så er kvinden
den sårbare, den ydmyge, den mindre stædige og mere tålmodige, og
jeg er både stædig og ikke tålmodig, he he, så derfor kan man ikke sætte
folk i bås, medmindre man vil lave den her skelnen mellem
stereotyperne. Og jeg tror at samspillet mellem mænd og kvinder og den
kemi, der bliver skabt, når de spiller sammen, den kan noget. Derfor er
jeg også meget opmærksom på at være meget kvindelig. Jeg elsker at
have kjole på, og jeg elsker at have makeup på, og jeg elsker at have
pænt hår - det kan du jo nok se, he he - men jeg er meget bevidst om,
hvad for noget tøj, jeg har på. Også for eksempel når jeg skal til
kundemøde ved en anden virksomhed, for hvad er det for en
forventning, de har til den person, der kommer. Det prøver jeg også at
danne det billede af mig selv, tage en jakke på, en skjorte og et par
bukser, for at imødekomme den forventning, de har, til den person som
kommer.

Undgåelse af aggressiv
adfærd mod hende –
særligt som gravid
Oplevelse af at blive
skånet af mænd

Fortolkning af mænds
reducering af aggressiv
adfærd rettet mod hende
Oplevelse af sårbarhed i
form af gråd som
tabubelagt på
arbejdspladsen
Tabuisering af aggressive
reaktioner

Refleksioner over egen
mistillid til tidligere
kollegas skånsomme
ytringer mod hende

Refleksioner over
kønsstereotyperne, som
hun oplever dem
Prioritering af egen
kvindelighed i samspillet
med mænd
Opmærksomhed på egen
påklædning og feminine
performance/alliance
med makeup’en

7

Hvorfor tror du, de forventer dét billede?
Jamen det er baseret på min erfaring med Salling Group og Maersk,
jamen han var jo manden - dengang han var hovedmanden bag Dansk
Supermarked. Den er meget opdelt i niveauer, man er meget
opmærksom på, hvem man taler med her, og hvilket niveau den person
er på i forhold til hierarki og beslutningskompetence. Det har vist sig hver
eneste gang, vi har talt med dem. Der var engang hvor min tidligere chef
og jeg var på besøg hos dem, og vi havde en salgscoach med, som vi
havde taget et kursus ved, og han skulle så give os feedback, da vi var
færdige.
Hvornår var det?
Jamen, jeg var 27-28 år på det tidspunkt og var bare mig selv. Jeg var jo
min chefs, ikke assistent, men han var over mig i hierarkiet, og hans rolle
var en anden end min. Men salgscoachen, der var med og gav os
feedback, han nævnte rigtig meget det her med, at jeg blev meget
lillepige, og at jeg gik sidst, hvor jeg tænkte, ”neeej. Jeg gik faktisk ikke
sidst. Men det kan du huske, at jeg havde gjort, fordi det havde været
mest naturligt.” For jeg var den yngste, og jeg var kvinde, og jeg havde
en anden rolle, og jeg var mega usikker på det, jeg skulle ind og gøre,
for det var ikke noget, jeg havde erfaring med. Det var helt klart min chef,
der havde salgskompetencerne. Hvor jeg tænkte, lillepige... Den mærkat
blev jeg provokeret af, fordi jeg var trods alt 28 år gammel. Og nej, jeg
havde ikke jakke og skjorten på dengang, og for mig der var den
feedback urimelig på nogle punkter. Vi fik også god feedback i forhold til
selve mødet.
Men i forhold til din fremstilling?
Ja, den synes jeg var urimelig, for jeg er bare, som jeg er, og jeg er ikke
iskold på nogen måde, og jeg har rigtig mange følelser med i meget af
det, jeg gør, og det er både en styrke for mig men også en svaghed,
fordi jeg bliver meget påvirket af, hvis noget ikke går, som jeg havde
forventet. Som jeg sagde til det seneste statusmøde, at jeg ville blive SÅ
skuffet, hvis det initiativ ikke ville gå igennem. Og jeg sagde til min
nuværende chef, at han skulle være klar til at yde psykologisk bistand,
hvis vi kom ud fra mødet, og vi ikke havde fået den her test igennem. Så
sagde han, ”Åh, hold nu op, det er jo bare et arbejde.” Men jeg ser det
også som en styrke, at når jeg gør noget, så gør jeg det med hele min
krop og alle mine følelser, og jeg går all in på det jeg laver, og jeg stort
set finde lysten uanset, hvad jeg laver. Det er jo ikke fordi at min
virksomheds produkt er verdens mest sexede emne, eller det der ligger
mig mest på sinde og er det, jeg læser om, når jeg har fri. Så havde jeg
nok arbejdet hos et modeblad eller andet, som måske interesserer mig
mere.
...
Man skal passe på, at man ikke går til hverken den ene eller anden side,
fordi det både kan være en styrke og en svaghed at have rigtig mange
følelser med i det man laver, tror jeg.
Jeg holder lige fast i det her med selvfremstillingen, som du fik noget
feedback på som 27-28-årig. Når du skal til møder i dag, hvad tænker
du over, når du skal ind og møde en ny partner eller lignende?
Jeg er meget bevidst om, hvad jeg har på. Jeg har stort set altid høje
hæle på. Det har jeg jo aldrig nogensinde på kontoret stort set, der er det
næsten altid flade sko. Men jeg har altid høje hæle på, fordi det giver
noget pondus og det gør, at jeg retter mig mere op og skyder
brystkassen frem og ikke er duknakket. Den holdning det giver mig at gå
i stilletter eller høje hæle er med til at vise noget styrke. Jeg tænker også
meget over min stemmeføring, fordi som mand har du en stemme, der
lettere kan skære igennem. Jeg har en kollega hvis stemme er så dyb og
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der så meget klang på den stemme, og det kan man aldrig nogensinde
på som kvinde. Som kvinde der kan man meget let blive skinger, og det
gider man faktisk ikke høre på. Man vil meget hellere høre på en dyb
mandestemme. En dyb mandestemme er meget rarere at høre på end
en skinger kvindestemme. Hvis man kommer op i det der skingre
toneleje, fordi man for eksempel bliver frustreret over et eller andet, og
man ikke udviser roen, som sådan en dyb stemme kan, så kan man
nemt få det der lidt bitchy prædikat på sig. Indenfor for eksempel
operaen, der er der også kæmpe forskel på, om man er sopran eller alt.
Divaen, det er ofte sopranen, som viser sig frem og spiller på alle
tangenter, og det er hende man ser og er mere ...
Dramatisk?
Ja! Meget dramatisk! Og alten er den der udviser ro, selvtillid og noget
selvværd. Så jeg er meget opmærksom på, at jeg ikke bliver skinger,
men hviler i det jeg siger og taler roligt og tydeligt uden at blive ophidset,
især når jeg taler med kunder.
Er der nogle ting du ikke kan styre i den sammenhæng? Hvor du
oplever at din krop ligesom ikke rigtig vil gøre, som du gerne vil have,
he he.
He he. Jamen jeg kan jo ikke styre, at jeg har en stemme, der ikke er
dyb som min mandlige kollegas. Så derfor vil han nogle gange vinde i
dialoger, fordi hans stemme fuldstændig kan overdøve min. Jeg vil aldrig
kunne gøre noget for at overdøve ham. Så på den måde har han en
magt ved, at han har den stemme han har. Han vil altid kunne tale
højere end mig, så jeg vil altid kunne blive lukket i. Det er der selvfølgelig
også nogle mænd der oplever, med lyse stemmer. Vi har en mandlig
konsulent inde, som helt klart ville være tenor, og som også er udfordret
og skal bruge sin stemme anderledes, og det gør, at han ofte bliver
meget hæs, når han har skulle tale meget over flere dage. Så der er
også nogle mænd, der har samme problem, men en kvindestemme vil
bare altid være lysere og knap så høj som en mandestemme. Så der er
det jo en fysiologisk forskel på mænd og kvinder, som man ikke kan gøre
noget ved.
Hvorfor tror du opfattelsen er som den er i forhold til lys kontra mørk
stemme? Altså... Hvorfor bliver det tillagt forskellige ting?
Der er jo også forskel på Obamas stemme og Hillerys. Det viser noget
ro, og at man står ved det man siger. Fordi man altid kan overdøve den
lyse. Jeg tænker, at det er noget historisk… måske fordi der altid har
været mandlige ledere på alle topposter, og det er den måde, de har
ageret på. Det kan godt være, det var anderledes, hvis det altid havde
været kvinder på alle lederposter, det skal jeg ikke kunne sige.
Lad os lade den hænge der. Nu siger du det her med, at du godt kan
lide makeup. Hvad for en makeup vil du gerne lægge? Hvad vil du
gerne vise med den?
Den er altid meget neutral. Jeg går fx kun med læbestift, når jeg skal til
fest eller noget i den stil, så det er jo ikke fordi, at jeg går med meget
makeup, men jeg fremhæver vipperne og generelt området omkring
øjnene, fordi det er der, jeg gerne vil have at folk de har fokus. Hvis jeg
ikke har makeup på, er der folk der spørger om jeg er syg eller dårlig, he
he. Fordi man nok bare går lidt i et, når man er sådan en lys person, som
mig.
Hvorfor ikke bruge mere makeup var jeg lige ved at sige?
Jamen det er ikke mig. Jeg vil gerne fremhæve de bedste sider af mig
selv, og jeg tror faktisk, at jeg ville være ret grim med rigtig meget
makeup. Nu er der selvfølgelig også nogle mænd, der går med makeup,
men det er jo en del af det at være kvinde. Og derfor så gør jeg det
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også. Jeg har heller ikke kort hår, jeg har langt hår, fordi det også er
mere feminint. Jeg er virkelig stolt af at være kvinde. Som sagt så er jeg
også meget bevidst om, at jeg er det.
Indleder til cases fra Erhvervsstyrelsen: Bestyrelsesformanden fra
Ørsted nævner det her med, at kvinder behøver ikke gå i nålestribede.
Han går ind og peger på den her stereotype forestilling om, at mænd
ser ud på en bestemt måde, og argumenterer egentlig mod at kvinder
skal efterligne det samme tøj og måde at gebærde sig på, fordi man
ikke er ens, og heller ikke skal være det. Hvad tror du, der ville ske,
hvis du i dag ikke kom i jakke med din titel og anden autoritet, du har
i forhold til 27-28-årige dig?
På kontoret har jeg ikke særlig tit jakke på. Jeg har primært jakke på,
hvis jeg skal til møder ude af huset. Hvad ville der ske? Det er et godt
spørgsmål. Jeg tror lige så meget, det handler om mig selv og mit eget
selvbillede. Jeg tror måske ikke, det ville gøre den store forskel. Det er
lidt ligesom det her med at have høje hæle på. Det gør noget for mig.
Det giver mig noget styrke og power for de personer, som ikke kender
mig. Jeg har ikke behov for det på kontoret. Der har jeg ikke på samme
måde behov for at vise noget power. Men skal jeg have et budskab
igennem, så vil jeg ikke være bagud på point, fordi folk ikke kender mig
eller ved, hvem jeg er. Hvis jeg er til møde med Salling, så siger jeg, det
her er Kasper min kollega. Jeg er meget opmærksom på ikke at sige, at
jeg er Kaspers chef, fordi så har man allerede fået dem til at få en ide
om, hvem det er de skal snakke til. Og ved Salling går de meget op i at
fortælle, det her ham og hende, og han er hendes chef. Det gør også, at
jeg ser på ham, fordi at jeg ved, at det er ham, der har
beslutningskompetencen. Og hun siger stort set ingenting. Der er Kasper
og jeg mere ligeværdige og det er meget vigtigt for mig, fordi vi kan
bidrage med to forskellige ting. Jeg tager jakken på for mig selv, ligesom
at jeg tager høje hæle på, fordi det giver mig styrke og et boost i forhold
til at tro på mig selv. Hvis jeg kom i nattøj, he he, så skulle jeg virkelig
performe over evne, for at blive taget ligeså seriøst. Det var lidt samme
sang, da jeg skulle fastansættes i starten, da der gik rygter om lige i
starten, at jeg kun blev fastansat, fordi at jeg var Eriks lillesøster. Og det
synes jeg simpelthen var så unfair, fordi at jeg jo netop skulle bevise, at
jeg kunne noget ekstra, fordi jeg var Eriks lillesøster. Så det havde
faktisk den modsatte effekt. Det er lidt ligesom at træde ind i et
kundemøde i nattøj, så skal man også lige oppe sig en hel del ekstra.
Har man jakken på, og har man stilletterne og de styrkefremmende
elementer, så er man også foran på point, tror jeg.
Hvad i situationer, hvor det er interne styregruppemøder?
Jamen der kender folk mig. Hvis jeg skal til den administrerende direktør
og igennem med et budskab, og han ikke kender mig, så vil jeg igen
tage jakken og stiletterne på, både for at fremhæve at jeg er kvinde og
for at give mig styrke, men overfor min egen chef og nogle af jer eller de
andre ledere, der har jeg det på, jeg har på, og ikke nødvendigvis en
jakke. Det kunne ligeså godt være en hjemmestrikket cardigan, som jeg
selv har lavet. Er jeg til ledermøde i København og er den eneste kvinde
blandt otte andre, blandt andet nogle alfahanner, der har arbejdet sig op
i møllen, og som er hamrende dygtige og ved det selv. Det kunne godt
være dem, der siger, at jeg bare er kommet til på grund af en kønskvote.
Jeg ved det ikke, men de kender mig ikke og mine kvalifikationer, og det
er derfor, at jeg tager jakken på, når jeg er ovre ved dem.
Jeg kommer tilbage til den her med kønskvoten.
Ja.
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Det her lægger lidt dårligt i munden på mig selv, men det er en
observation, og nu stiller jeg mig jo selv i den her naive rolle og skal
være undersøgende. Sådan noget som tasker, Sanne. He he. Hvis jeg
ser på mandlige kolleger, særligt lederne, så har de næsten alle
sammen den her lille firkant af en lædertaske, hvor der kan være en
bærbar og nogle notesbøger i.
Ja.
Hvis jeg ser på kvindelige modstykker, så har de lidt nogle andre
former for tasker med.
Ja.
Kan du ikke fortælle mig lidt om dit valg her?
Jo. Jeg kommer jo fra det vildeste hippiehjem, og min mor har aldrig eget
en taske, der koster lige så mange penge, som nogle af de tasker jeg
har. Den dyreste taske jeg har fik jeg af min mand i gave i sommer. Det
var meningen at vi skulle til Paris, og jeg skulle ned og vælge den taske,
jeg gerne ville have på Champs Ellyses, og jeg havde udset mig, hvilken
det skulle være. Men jeg kunne ikke få mig selv til at gå ind i en af de her
forretninger, fordi det lå så langt væk fra den jeg er, og jeg kunne slet
ikke have, at jeg så havde to børn med, der havde spist en slikkepind
eller noget inden. Jeg følte mig ikke velkommen, og jeg gik ikke derind.
Så jeg sagde til min mand, at vi kunne bruge pengene bedre. Han synes
det var skide træls, og alle mine veninder de havde de der dyre tasker.
Hvad er det da for nogle butikker?
Jamen Mulberry og Louis Vuitton. De der. Så kom vi hjem til Aarhus, og
jeg var nede i byen med en af mine børn til noget Salmesang, og hver
gang vi skal hjem, går vi forbi sådan en lille Mulberry-butik i Vestergade.
Det første jeg ser, er at man ikke må have barnevogn med, og så flipper
jeg igen fuldstændig ud, fordi så er det igen, hvem er det egentlig der
skal komme ind i de her butikker? Og det er i hvert fald ikke en som mig,
fordi jeg har altid en barnevogn med, så det er åbenbart ikke okay for
mig at få den taske, og min mand siger igen, okay slap nu af, og det
ender med at vi går ind i Mulberry sammen, og de så siger, at vi da ikke
skal lave barnevognen være udenfor på gaden. De forklarede, at de
skulle have det til at stå, fordi at det var en del af det image de har, og de
endte med at være verdens sødeste, og så køber jeg den her taske ...
og det er verdens lækreste taske. Jeg elsker den nu, og jeg er så glad
for den. Men der gik en måned, før jeg begyndte at bruge den, fordi det
sender et signal om, hvem man er. Og det signal syntes jeg passede
fuldstændig forkert med, hvem jeg inderst inde er. Jamen jeg skulle lige
over den her med, at jeg faktisk var skide glad for min nye taske, og at
jeg godt kunne bruge den, selvom jeg havde flyverdragt på og gik
gennem byen med min yngste datter. Så jeg har én virkelig dyr taske, og
nu ønsker jeg mig den samme taske som en anden ny kvindelig kollega
har, som jeg kan have min pc i, fordi jeg nu er blevet rigtig glad for den
lille, jeg har.
Hvad er det for en hun har?
Mulberry... Hmm
Bayswater?
Ja! Lige præcis. Og der kan lige præcis være en pc i, men den er også
lidt upraktisk, hvis man ligesom mig skal cykle på arbejde, for der er ikke
nogen strop i, men det er der vist kommet i de nye. Min anden taske er
en Marc Jacobs taske, hvor min pc er i, og den købte jeg, da jeg fik min
første løn. Det var i 2012, og den holder stadigvæk. Så for mig har det
været et symbol, som igen er med til at give mig noget styrke, jamen så
er det også for kvaliteten. Nu er det ikke engang fordi den var vanvittig
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dyr den der Marc Jacobs taske, eller... alt er jo relativt... Men at den har
holdt i otte år, og den ikke er slidt, selvom jeg har brugt den hver dag.
Men Sanne. Hvad skal den her taske kunne?
Jamen der skal kunne være en pc i, og så skulle man have den på, når
man cykler på arbejde. Det er det, den skal kunne for mig. Men den skal
selvfølgelig også være pæn, ligesom jeg heller ikke har lyst til at have
grimme sko på. Det kan godt være, at det gør pisse ondt i mine fødder
efter en lang dag i stilletter, fordi hvad skal en sko kunne? Det går jo ikke
at have sådan nogle sko på, hvis det regner. Det er jeg jo også godt klar
over. Men jeg tror egentlig at det for andre er det her statussymbol, end
det er for mig, men jeg gider ikke have rygsæk på, hvis det er det, du
fisker efter, he he.
Jamen hvorfor ikke?
Jamen hvorfor ikke? Ja. Hvorfor gider jeg ikke det? Det er da mega
smart og praktisk. Jeg tror det er det her med, at jeg ikke synes det er
pænt, og at der findes så mange flotte tasker, og jeg synes også at min
er meget praktisk, den kan tåle vand, og jeg er ikke øm overfor den, fordi
den er blevet imprægneret, så den kan også tåle det, hvis jeg skal have
den i cykelkurven, ja.
Hvordan ville det se ud, hvis du tog rygsækken med på et kundemøde
eller et ledermøde?
He he. Hvis det var et kundemøde, så tror jeg ikke, at der var nogen, der
ville kommentere noget. Men havde jeg den med til ledermøde, så tror
jeg, at de ville grine lidt af pædagogen, der kom gående. Nå, har vi fået
ny dame i huset, altså for sjov selvfølgelig, men jeg ved det ikke. Ej det
kan jeg slet ikke se for mig. Men jeg gad jo heller ikke i dag til ledermøde
i dag at vise, at jeg sad i den her grimme tshirt med fedtet hår, he he.
Fordi man dømmer hinanden ud fra det man ser, og det er det, man kan
gøre.
Hvad har det af betydning for en lederrolle, de her ting som du
nævner? Hvorfor er det vigtigt?
Hvis man har styr på sig selv og man ikke har beskidte lange negle og at
man har rent hår, så har man garanteret også styr på nogle andre ting.
Og modsat, hvis man ikke har styr på sig selv og ser fedtet ud og ligner
en hængt kat, så er der sgu nok også noget andet der sejler
arbejdsmæssigt eller fagligt. Man har ikke styr på det.
Er det forskelligt for mænd og kvinder eller det samme? Eller
forskellige parametre?
For mig er det det samme for mænd og kvinder, men sådan en som min
chef, kunne godt finde på at tage sin hoodie på, hvor der står vores
slogan på, det kunne jeg heller aldrig finde på at gøre. Jo hvis vi var på
offsite tur, men ikke på arbejde. Generelt er der ikke mange kvinder, der
har deres hoodies på ude på arbejdet, men der er fisme godt nok mange
mænd.
Hvorfor tror du, det er sådan?
Det er kun noget tøj, jeg har på, når jeg går rundt hjemme, og ikke
behøver at komme udenfor en dør. Jeg synes den er uklædelig. Den
viser ingen former. Den er ligegyldig. Jeg kan jo egentlig godt lide at
have noget på, som man ser. Jeg kan godt lide at blive set, og ja, jeg
ville nok blive set, hvis jeg rent faktisk kom i en hoodie, fordi det ville jeg
aldrig gøre. Det er ikke den person, jeg gerne vil være. Det er ikke den
jeg er. Jeg er ikke hoodie og rygsæk.
Lad mig prøve at spørge lidt direkte. En anden forskel på mande og
kvindekroppen, det er de her bryster.
Det er brysterne, ja.
Hvad tænker du i forhold til selvfremstilling om dem?
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Jamen det er meget sjovt, for det er lidt det her med, at når man er
blevet mor, så får brysterne også en anden funktion. Den gang vi var offsite snakkede jeg med en kvindelig kollega fra København, og hun
snakkede jo bare også meget højt, og så siger jeg, at jeg er lidt presset,
fordi jeg ikke har ammet i dag. Og når man ikke har ammet, så får man
nogle ordentlige kanonkugler af nogen bryster, der spænder og gør ondt.
Normalt har jeg faktisk ret små bryster, så det er virkelig noget, jeg kan
mærke. Og hun siger så mega højt, "du må sige til, hvis du skal have
noget hjælp til at malke ud". Og så kommer der en mand, som jeg aldrig
nogensinde har mødt før, he he, eller måske en gang, som så siger, "ja,
jeg kan da også godt give en hjælpende hånd". Og jeg var sådan, ha ha.
Ej, der var det som om, at mine bryster de lige blev omdrejningspunket.
Jeg har altid haft små bryster, så har jeg faktisk bare snakket om dem.
Har man store bryster, så er det noget man ser og gerne viser frem, men
fordi jeg har haft små bryster, er det aldrig noget folk har set. Så hvis jeg
skulle gøre opmærksom på mine bryster af en eller anden årsag, så er
det ved at sige, at jeg har så små bryster, at man skulle tro de ikke var
der, men til gengæld sidder de altid på deres plads, også efter jeg har
ammet-agtigt. Jeg er selvfølgelig blevet mere bevidst om det, jeg ville
aldrig sige det til mine ansatte mandlige medarbejdere. Det ville virkelig
være underligt, hvis de blev et omdrejningspunkt. Forleden talte vi dog
alligevel i kantinen om en af mine ansattes muskler, og det var jo rent
metoo egentlig.
Hvad tænker du om det?
Han sidder i kantinen, og vi taler om at træne, og så siger han helt ud af
Vurdering af egen
det blå, at han har trænet rigtig meget. Så siger jeg, okay, fedt nok, og
udtalelse om mandlig
han siger, du skal lige se et billede. Og der tænkte jeg ”Okay det var
medarbejder som antimåske for langt... Hmm... Der kom vi lige et skrid nærmere hinanden”.
metoo
Fordi at det pludselig bliver noget omkring kroppen, som ellers er sådan
rimelig privat, for jeg ville jo ikke have set hans kæmpestore overarme
normalt. Det ville jeg ikke have skænket en tanke, medmindre han
virkelig havde haft nogle store bøffer i sin skjorte. Men fordi, jeg er meget
åben, så har jeg ingen problemer med sådan noget, jeg har det fint, og
nu kan vi joke lidt om de store overarme. Havde man været en anden
person end mig, havde man måske være mere ubekvem ved
situationen. Men så tror jeg heller aldrig at man havde vist et billede af
sig selv og sine store overarme. I VIRKSOMHED2 hvor jeg arbejde før,
havde jeg en studentermedhjælper, der også havde nogle ordentlige
bøffer, og jeg sagde til ham en dag, at jeg simpelthen var imponeret over
de overarme - han glemte at træne resten af kroppen og trænede virkelig
meget sine arme - og så kom jeg til at tænkte på, at det egentlig ikke var
sikkert, at han havde lyst til at jeg kommenterede det - men det havde
han nu altså alligevel, for han var sgu stolt af de arme der, og han ville
gerne vise, at han kunne lave 50 armbøjninger inde på kontoret og jeg
ved ikke hvad. Jeg tror man skal være ret opmærksom på, hvem det er
som person man taler med om det.
Nu nævner du selv hele den her metoo-bevægelse, har det haft nogen
betydning for dig? Hvad tænker du om det?
Der er jo ingen tvivl om, at alle de her hollywood-sager, hvor folk er
blevet voldtaget osv, det er jo helt ude i hampen. Det er selvfølgelig ikke
okay. Men jeg havde det dog svært med det, fordi jeg godt kan lide at
give folk krammere, jeg giver meget gerne knus til folk, og sådan har vi
altid gjort det i min familie. Det der så sker i VIRKSOMHED2 imens det
var helt oppe og køre, så valgte min chef at blive helt væk fra
julefrokosten, fordi han ikke ville have, at der skulle komme noget metoo,
og det synes jeg simpelthen var så ærgerligt. Det var der, hvor det var
meget fremme, der var ingenting, man måtte sige, og jeg synes det tog
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overhånd. Og jeg synes det var super ærgerligt at min chef ikke deltog i
julefrokosten, fordi han var bange for det. På et andet tidspunkt havde vi
også været tre dage sammen mig og ham i Bruxelles, og da vi siger
farvel til hinanden, er han ved at lave sådan et akavet vink, og vi står en
meter fra hinanden, og så må jeg bare sige til ham, at det der, det er sgu
for mærkeligt, vi har været sammen i døgndrift i tre dage. Giv mig et
kram. Og så sagde han, nej, jamen, hvis jeg ikke havde lyst til det. Så
sagde jeg, ja, jamen så havde jeg ikke sagt giv mig et kram. Men der
synes jeg at hele den her metoo-bevægelse den tog fuldstændig
overhånd og ødelagde faktisk lidt hele budskabet med det. Og det er
heller ikke okay, jeg har også oplevet at blive taget på røven.
På arbejdet?
Nej, ikke på arbejdet. Men da jeg gik i byen, men det synes jeg så heller
ikke er okay. Det handler om at finde en grænse, for det er heller ikke
okay, at en chef ikke deltager i festen, fordi han er bange for at der kan
komme en metoo-situation, som han ikke vil være en del af. Han sagde,
jamen jeg har jo ikke engang lyst til at deltage, fordi jeg vil egentlig gerne
danse, men det vil jeg ikke efter det her - altså hele den her metoobevægelse, og det synes jeg er super ærgerligt. Så den har selvfølgelig
haft nogle gode indvirkninger i forhold til at Harvey er blevet dømt, og får
den dom, han skal have, men jeg synes også, at det tog fuldstændig
overhånd.
Har det påvirket dig på andre måder? Tænker du over det?
Jeg tror jeg tænker over det, efter det sker. Fx det med min mandlige
medarbejder og hans krop, men hvor jeg alligevel tænker, at han selv
valgte at bringe det frem. Det var ikke en lummer kommentar fra min
side, der lå ikke noget i det, og så længe der ikke ligger noget i det, er
det fint. Preben havde også været efter mig nogle gange, hvor han så
siger, at du er da godt nok blevet tyk, og så er det så fordi at mit hovede
er blevet strukket ud på mit ID-kort, eller noget andet, der også handlede
om min krop, og der ved jeg, at der ikke ligger noget sexistisk hverken
fra min mund eller fra en andens, så har jeg ingen problemer med det.
Men det er da noget man tænker over på grund af den her bevægelse,
der har været. Det er der ingen tvivl om. Men derfor så går jeg meget
gerne i stramme bukser og en tætsiddende bluse og fremhæver meget
gerne min kvindelige krop, især efter at jeg ikke er gravid mere, for der
havde jeg det sværere med det. Det er også lidt svært at skjule.
Kunne du finde på at gå nedringet på arbejde?
He he. Jamen der er det igen det her med, at jeg har så små bryster, der
ville ikke være noget at vise. Jeg tror seriøst ikke, at der er noget tilbage,
he he. Så det ville ikke have nogen effekt, he he, men dengang jeg var
gravid, der gjorde jeg det aldrig. Aldrig. Men det er mere fordi, at jeg føler
mig ukomfortabel i det, fordi jeg ikke er vant til at have store bryster, og
det får man altså bare, når man bliver gravid, og når man skal amme.
Men altså... Jeg har jo selv arrangeret croquis-tegning med alle de
mandelige kolleger, jeg havde tidligere med en kvinde, og da vi var
færdige der, sagde en af lederne, jeg har sgu ikke set så store bryster,
siden før jeg mødte min kone. Så jeg lægger jo også lidt selv op til det,
men det er fordi, at jeg ikke har problemer med det. Og jeg synes at det
lige præcis er en af de forskelle der er ved mænd og kvinder. Men
selvfølgelig, hvis det bliver noget, man bruger mod hinanden, eller at det
bliver a la det Anders siger til mig, når jeg er gravid, så virker det forkert
og får en helt anden klang.
Har du oplevet det i andre sammenhænge mod dig?
Altså nej. Det har kun været i forhold til det med kvoterne der, men det er
lidt en anden sag. Det har ikke så meget med kroppen at gøre.
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(vi aftaler egentlig at runde af her, og skåler virtuelt med hinanden i
hver vores bajer, selvom vi egentlig havde aftalt, at jeg gav vin til
lejligheden)
Det er sjovt, for jeg ville jo aldrig drikke en øl, hvis jeg var ude og spise
med de andre ledere, selvom at jeg en aften som i aften, og mange
andre aftener, foretrækker en kold flaskeøl.
He he. Hvorfor ikke det?
Det kommer selvfølgelig også an på situationen. For lige nu, der har jeg
bare lyst til en kold øl. Og det har man også ofte sidst på aftenen til en
julefrokost, altså når man har siddet og spist. Men der er også noget
kvindeligt ved at drikke et glas vin i forhold til at drikke en øllebajer. Og
det er igen det her med, at jeg gerne vil fremhæve og jeg står virkelig
100 procent ved, at jeg er kvinde. Fordi at jeg mener det er en styrke. Og
det fremhæver jeg gerne - og jeg kan jo virkelig godt lide vin, men hvis
jeg stod og skulle vælge mellem en kold Tuborg på flaske og et glas
hvidvin, så ville jeg vælge et glas hvidvin, hvis jeg var sammen med fire
mænd, medmindre det var sidst på aftenen, for så ville jeg godt kunne
drikke en øl, og være sådan lidt frisk og skåle med dem i øl. He he. Men
ja, jeg er meget bevidst om alt hvad jeg gør, og jeg ved ikke, om mænd
egentlig er bevidste på samme måde? Det tror jeg de er. Der er også
sådan nogen som snobberne, der sidder med deres lyserøde trøjer om
halsen og drikker hvidvin, de sidder jo heller ikke og drikker en øl. Det
gør man jo også, fordi man gerne vil vise noget.
Sanne, det er altså sjovt, men jeg har det nok lidt på samme måde.
Også nogle gange i forhold til, at det næsten bliver sådan lidt
demonstrativt, når jeg tager et lidt maskulint valg.
Ja! For eksempel Boulders og Bajer, hvor vi skal ud og klatre og drikke
øl. Men jeg glæder mig helt vildt til, og det er det fuldstændig rigtige, vi
skal. Men havde vi været fire kvinder, så tror jeg ikke, at vi havde gjort
det. Det tror jeg ikke. Så havde vi gjort noget andet. Så havde vi måske
taget på ARoS og drukket et glas vin, ej det ved jeg fandme ikke, det
lyder også kedeligt.
Ha ha ha.
Men jeg tror vi havde gjort noget andet. Jeg ser det egentlig også som
en styrke, at man kan være både det ene og det andet. Apropos vores
snak tidligere i dag, om at man kan være i begge situationer og agere
efter situationen. Nu fisker jeg jo, og det gør jeg både med stang og jeg
fisker med harpun på undervangsjagt. Det er der virkelig heller ikke
særlig mange kvinder, der gør. Og når jeg siger det, så måber folk og
siger sådan hvad, hvorfor gør du det? Fordi jeg strikker også. Jeg har
begge dele, og jeg glæder mig mega meget til at sidde og strikke og
spise et stykke chokolade og enten få et krus te eller et glas portvin. Jeg
ved godt, jeg lyder som om at jeg er 80 år gammel, men jeg kan virkelig
også godt lide at sove i shelter. Min ældste datter sov jo i shelter første
gang inden hun var et år gammel, sammen med mig, og lavede bål, hvor
vi havde rygsæk på og praktisk tøj. Så den del kan jeg også godt lide.
Det er der mange, der ikke så godt kan lide, som er meget glade for
deres tasker og høje hæle, og deres makeup. Jeg tror, at det der med, at
jeg kan være i begge dele. I min familie, den baggrund jeg kommer fra,
der er mine forældre også hippierne, der boede i kollektiv, og da de så
fik tre børn, så var der vist heller ikke plads mere, og de var
selvforsynende. Mange af de værdier har jo også fulgt med, og dem kan
jeg ikke bare lægge fra mig. Og så min mors brødre, de er erhvervsfolk.
Når jeg møder dem, så spørger de hvordan det går med karrieren. Der
er det det man har, hvor min mor ville spørge mine fætre og kusiner,
hvordan det går med børnene og livet. Så det kan også være fordi, at jeg
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kommer fra lidt det ene og det andet, og er blevet påvirket i to forskellige
retninger via min familie. Og så har jeg en kusine hvor hele familien er
vice presidents og har været det siden de var 25 år gamle, og er virkelig
højt på strå i alle de store virksomheder.
.. (snak om sin kusine)
Hvordan vil du have det, hvis jeg siger, at du er en type og forsøger at
putte dig med i en kasse?
Så er det fordi det er den type du ser, og som jeg udviser på arbejde, og
jeg er helt sikkert flere forskellige typer. Og min mand kan jo også
mærke det, for når jeg er herhjemme, så er jeg virkelig meget mor, og
jeg er virkelig meget hustru og der skal laves huslige pligter, og den type.
Og så når han hører om, hvad jeg laver på arbejde, og hvis jeg fortæller
venner om det, så sidder de også og siger, ej, at det er mega sejt, og så
bliver han helt stolt af mig på en anden måde, fordi, okay, det kan hun
faktisk også, og hun har faktisk nogle ambitioner. Hustruerne til resten af
medlemmerne i min mands band, de har ingen ambitioner, og derfor er
det mega nemt for dem og sige, at I skal da bare tage ud og rejse med
bandet og være måneder i USA, fordi de har ikke ambitionerne om at
gøre karriere. De ambitioner har jeg, og det gør det bare mere
udfordrende for os, fordi at vi begge to gerne vil noget, men jeg tror også
det er det, min mand synes er fedt, og det er derfor han har valgt mig.
Der er man jo bare forskellige. Men jeg tror at jeg er en person, når jeg
er på arbejde, og en person, når jeg er hjemme og er mor. Men jeg er
ikke bange for at vise det. Jeg har ikke noget mod, at vise mine børn
frem på arbejde og have dem med, og så også være i morrollen, det ville
jeg ikke have noget med overhovedet. Det har min første chef sagt til
eksempel, at det kunne han aldrig finde på, for det var ikke et image, han
var stolt af, eller ville have siddende på sig på arbejde.
Men det er sjovt, hvordan det er forskelligt, i forhold til når børnene
er født kontra, når de er inde i maven?
Ja. Jamen det er rigtigt. Jeg tror, det er det her med, at kroppen
forandrede sig så meget, og at jeg pludselig følte mig meget kvindelig
med stort K, med store bryster og brede hofter. Jeg har altid haft små
bryster og været en pind, så jeg følte faktisk ikke rigtig at jeg var mig
selv. Det var en anden udgave af mig, fordi min krop havde forandret sig
så meget. Så jeg har aldrig rigtig... der er mange der nyder at være i
kroppen, når de er gravide, og det er da også fantastisk at mærke liv og
sådan noget, men jeg glædede mig godt nok til, at jeg blev mig selv igen.
Jeg er mor på den måde, at jeg både er mor og Sanne. Jeg har behov
for at lave noget andet end kun at være mor. Det er også derfor, jeg
aldrig kommer til at prioriteret at gå hjemme hos mine børn. Der er to
udgaver af mig. Jeg får energi af at komme på arbejde og bruge mit
hovede, og lære noget, og være sammen med andre, som fagligt er
stærke. Den energi får jeg ikke ved at være derhjemme ved mine børn,
udelukkende. Jeg har brug for den anden del, og jeg har brug for at gå i
byen og at være Sanne med stort S, og ikke være mor. Det giver mig
noget energi til når jeg så kommer hjem og kan være mor med stort M.
Det betyder virkelig meget for mig. Jeg ved ikke om jeg foregriber noget,
men jeg tror ikke, der er særlig mange mænd, der har fået det
spørgsmål, som jeg har fået rigtig mange gange, med hvordan jeg får
det til at hænge sammen derhjemme, fordi at det som udgangspunkt er
kvinden, der handler og laver mad, og står for børnene, og det får jeg
både fra min svigermor, hvor det virkeligt er kønsopdelt, min svigerfar og
svigermor ville ikke kunne klare sig uden hinanden, men det er også fra
mine veninder, som jeg ellers føler, at jeg har rigtig meget tilfælles med,
men efter at vi er blevet forældre, går vi ind i forældrerollen meget
forskelligt, og jeg er på ingen måder en curlingmor, der fjerner alt på
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mine børns veje, selvfølgelig synes jeg ikke det er rart, hvis jeg hører at
der er en eller anden, der ikke vil lege med min ene datter, eller at der er
en der har tegnet hende i håret i vuggestuen, men jeg er mere end bare
en mor, og jeg bliver provokeret, når folk spørger, hvordan jeg får det til
at hænge sammen derhjemme, fordi det er vi jo sørme da to om. Og nu
er jeg heldig med at min mand de næste to år skal gå hjemme alle
hverdage, fordi han gerne vil give mig den mulighed for at gøre karriere, Demonstration mod
men til gengæld, så tager jeg så tørnen, når han er på turné, eller når
kønssterotype
han er ude i stort set alle weekender. Vi har taget det valgt, at vi ikke vil
forestillinger hun møder
bruge vores weekender på at gøre rent. Når vi er sammen med vores
hos andre – husmor
børn, så er vi sammen med vores børn. Så sætter vi dem ikke foran en
kontra karriere
iPad eller foran fjernsynet. Så spiller vi spil eller klipper gækkebreve,
eller bager kage eller laver aftensmad sammen, og jeg har ikke telefonen
fremme. Jeg bruger den tid, jeg skal bruge når de skal puttes med at
læse, og jeg er der 100 procent. Jeg bruger ikke telefonen, når jeg
kommer hjem fra arbejde, så ser man på kvalitetstid, som jeg har med
mine børn, i forhold til dem, der ikke arbejder lige så meget, så skal de
også bruge tid på at handle og gøre rent og alle huslige pligter, som vi så
har valgt at betale os fra at få gjort, og det kan vi jo selvfølgelig gøre,
fordi vi har en indtægt, der gør det muligt, men vi arbejder jo selvfølgelig
også for det. Så jeg tror, at hvis man ser på kvalitetstid med børnene, så
har jeg lige så meget, som mine veninder, der går derhjemme, har - så
det handler om prioriteter, og jeg vil hellere prioritere mit job end at
svinge støvsugeren. Det bliver jeg sgu ikke særlig motiveret af.
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Jeg kan jo starte med at fortælle at jeg er mega ynkelig i dag, fordi
at jeg, og nu siger jeg det jo bare som det er, kvinde til kvinde, at
jeg har fået min menstruation og har bare mega pisse ondt i min
mave.
Ej, for helvede Karen, hvor træls. Og du kan ikke tage nogle piller?
Jeg har taget nogle iprener, men jeg er stadig sørgelig.
Jamen, nu spørger jeg bare, tager du ikke ppiller, eller et eller andet?
Jeg har en spiral.
Ah. Jeg kan ikke have spiral, fordi jeg også får så ondt i maven, så jeg
tager altid ppiller, eller minipiller. Men ja, ellers kan jeg ikke leve, når jeg
får menstruation.
Nej? Hvad gør du så i forhold til arbejde, hvis du har mega ondt?
Tænker du det som sygdom?
Ja, det gør jeg 100 procent, men fordi at jeg ikke kan holde det ud, så er
jeg på minipiller, og derfor mega lang tid siden, jeg har haft
menstruation, og fordi jeg har været gravid. Men altså de gange, jeg har
haft så mange smerter i maven på grund af menstruationen, der har jeg
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set det som sygdom, fordi jeg simpelthen ikke har kunne eksistere. Altså,
jeg kan bare ligge i fosterstilling. Så ja. Og jeg gider ikke gå rundt og
hele tiden tage smertestillende, det synes jeg er træls. Så det gør jeg
kun, hvis det er helt galt, eller jeg skal sove og har brug for at sove.
Har du haft sagt det til lederne, du har haft førhen, hvis det har
resulteret i, at du har måtte blive hjemme?
Nej, for jeg har i mange, mange år været på ppiller og minipiller. Det har
kun været, når jeg ikke har været det, fordi jeg har været gravid og
pludselig får min menstruation. Så den første gang efter, der kan det
godt gøre rigtig ondt, men der har jeg alligevel været på barsel. Så jeg
har ikke haft sygedage på grund af det. Men det havde jeg i folkeskolen
og i gymnasiet.
Det er vildt nok alligevel.
Ja.
Men ok, så du har brugt ppiller og minipiller til at holde det helt væk
med?
Ja, så har jeg ingen smerter overhovedet.
Hvad har motiveret til det?
Det er simpelthen smerterne, fordi det er så uudholdeligt. Jeg var ret
ung, slet ikke seksuelt aktiv eller noget som helst, da jeg begyndte på
ppiller, men fordi at det ikke gik i 8. klasse at have så mange sygedage
hver eneste måned, og så nogle gange har jeg lige tænkt, at jeg da
heller ikke skal være på ppiller hele mit liv, og så har jeg prøvet at lade
være, og så har det bare gjort mega ondt, og så tilbage på dem igen.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det. Nu har du godt nok
været på de her ppiller, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at du
ikke er blevet ramt af en eller anden fordom på en eller anden måde.
Det er jeg i hvert fald selv blevet, ift det her med at kvinder skulle
være mere iltre eller følelsesmæssigt ustabile, hvis de er hormonelle
Ja
Har du nogensinde mødt den?
Ikke i arbejdsrelation, nej. Men jeg tror også at mit temperament og mit
humør, det er rimelig iltert tror jeg, hele tiden, he he. Så skulle jeg
virkelig tit have haft menstruation, ha ha. Nej, det var sådan noget man
sagde i folkeskolen. Ja. Jeg har ikke oplevet det ellers.
Jeg tror nogle gange at mine forventninger til hvordan andre tænker,
gør at jeg så bliver påvirket af det, så hvis jeg opfører mig iltert, så
uanset om jeg egentlig skal til at have min menstruation eller ej, så
tænker jeg, hold nu kæft, nu tænker de, at det er fordi jeg er kvinde.
Er det rigtigt? Ja. Det har jeg faktisk aldrig tænkt, ikke på den måde. Men
jeg har heller ikke rigtig haft humørsvingninger, som har været relateret
til menstruation. Jeg havde virkelig humørsvingninger i starten, i de
første 12 uger af begge af mine graviditeter, der kunne jeg mærke
hormonerne i hele kroppen, hvor jeg græd lige pludselig, og ikke forstod
hvorfor fanden jeg gjorde det. Også lige da jeg havde født. Men jeg
synes ellers ikke, at hormonerne på den måde har påvirket mig, det tror
jeg i hvert fald ikke, de gør. Så jeg tænker ikke over det, men jeg tænkte
over det i de første 12 uger af graviditeterne, hvor der heller ikke var
nogen, der måtte vide det, og jeg tænkte, at de sgu da måtte vide, at jeg
var gravid, fordi at jeg var så følsom.
Kom det også på arbejde da?
Ja. Her anden gang jeg var gravid på min tidligere arbejdsplads, hvor der
ikke var en eneste mand, der havde opfanget noget som helst, men de
to kvinder, *knips* de vidste jeg var gravid, nærmest inden jeg selv
gjorde. Så sagde de, nå Sanne, vi ved, hvad der er i gang. Men der var
ingen af mændene. Da jeg kom og sagde det til dem, var de helt sådan,
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what? Nå okay, vildt nok! Så på den måde, så har jeg ikke oplevet det
der, men jeg ved ikke om det også har noget med personligheden at
gøre. Jeg vil ikke sige, at jeg sådan er svingende, men jeg er jo ikke den
stille mus. Jeg ved det sgu ikke. Jeg har aldrig tænkt over det, kun da jeg
var gravid, fordi at jeg var så moody, og at der ikke skulle ret meget til.
Min chef kunne sige et eller andet, hvor jeg bare tænkte idiot, mand. Ha
ha.
Hvad kunne det være han sagde? He he.
He he, jeg kan ikke engang huske hvad han sagde, jeg kan bare huske,
at jeg måtte sige til ham bagefter, at det var fordi, at jeg havde været
gravid, at jeg havde bidt så meget af ham i en eller anden
sammenhæng, og havde været lige ved at begynde at græde, fordi jeg
blev så rasende over et eller andet. Det var virkelig små ting. Der sagde
han bare, Sanne, jeg kan slet ikke huske den episode. Men den havde
bare virkelig sat sig i mig, fordi at jeg var meget følelsesmæssigt
påvirket, og at jeg havde syntes det var en træls beslutning han tog, og
han anede ikke, at der havde været noget der. Han havde ikke tænkt
over det.
Hvor mange mænd var det, der var i afdelingen?
Vi sad 17 mand, hvoraf der var tre kvinder. Og 90 procent af alle
revisorerne var mænd. Så helt generelt var der bare sygt mange mænd.
Vi talte lidt om det her med stemmeføring og bryster og den gravide
mave. Hvad med sådan noget som højde og generel kropsbygning, har
det nogensinde været noget, der har slået dig, at der har været forskel
på dig og kolleger?
Altså mig og kvindelige?
Mandlige
Ja, der er jo en forskel på mænd og kvinder. Sådan en som min kollega
med den dybe stemme, han er også meget høj. Han er meget mand.
Virkelig meget mand. Der er meget stor forskel på mig og ham. Ja,
meget bredskuldret, meget høj, dyb stemme, muskuløs, ikke fed eller
ranglet, han er meget mand, nok især i forhold til sin stemme. Og i
ligesom stemmen, så er der bare noget styrke i en mand, som kvinden,
skal finde et andet sted. Som ikke automatisk er i kroppen eller via
kroppen. Og de to-tre mænd, jeg har siddende under mig, de er jo ikke
kæmpestore nogen af dem. Det kan egentlig godt være, at det gør
noget, det ved jeg faktisk ikke.
Har du tænkt det om andre? Fx dem du er i styregruppe med?
Nej. Nu når jeg sidder og tænker, er der to små og to høje, men jeg har
aldrig følt mig mindre stærk end dem, men det bunder måske også i, at
jeg har været i afdelingen fra starten og vidste noget, de ikke gjorde. På
den måde har jeg haft noget styrke i form af min erfaring, hvad vi har
lavet og hvad der sker på det kontor. Jeg har skulle lære dem op, og så
er de bare skide søde. Der har ikke været noget med den ledergruppe i
forhold til at jeg er kvinde, ligesom jeg har oplevet før.
Tænkte du det i den gamle?
Jamen sådan en som Anders, han har været ret intimiderende, fordi han
også er stor, og han er også stærk, og han er mand, og har kommet med
alle de her kommentarer om, at jeg er kvinde, og gravid, og ”pas nu på
dig selv”, og blød, blød, blød. Som om at jeg har mindre styrke. Jeg
oplever det ikke i ledergruppen i dag.
Dejligt.
Ja, de er simpelthen så gode. Folk er også meget forskellige som
personer. Fordi man er mand, ser man jo ikke nødvendigvis ned på
kvinder, og det har jeg ikke oplevet blandt de mænd, jeg sidder med nu.
Det kan også godt være, at Anders han heller ikke gjorde, men han fik
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mig til at føle mig som en anden end resten af gutterne, hvor jeg ikke
selv fik lov til at bestemme, at jeg skulle være noget andet. Det var ham,
der tillagde mig nogle bløde kvaliteter, som jeg ikke nødvendigvis havde.
I den ledergruppe vi har nu synes jeg, at der er en god balance. Jeg er
glad for, at jeg har fået en kvinde nu, som min første kvindelige kollega i
ledergruppen, for det gør på en måde noget. Hun er meget omsorgsfuld
og passer meget på sine medarbejdere. Hun har det her beskyttergen,
og det har jeg også, men hun er ude og købe chokolade til hele kontoret,
og det var der sgu ikke nogen af mændene, der havde tænkt over. Det
er bare pudsigt. Hvorfor er det, at vi skal komme med ideerne til, at der
er noget ekstra at glæde sig til, når man kommer tilbage på kontoret. Så
sker der også det på ledermøde i dag, hvor Palle også synes at det er en
skide god ide at købe nogle påskeæg ind til medarbejderne på deres
kontor, og så spørger han en anden mandlig leder, om han ikke kan få
Berit fra sit team til at gøre det samme. Og jeg tænkte bare, hvorfor
Søren ikke selv kunne klare den opgave. Men så tænkte jeg, at nå ja,
han bor også lidt længere væk, så det giver måske mening, men så
spørger jeg, om der ikke er en, der bor tættere på kontoret end hende?
Så er der bare stille, før at der bliver sagt, nå ja. Det gør Hans da. Ja,
han bor to stenkast derfra, så kunne det da lige være, han lige kunne
hoppe i Kvickly og købe påskeharer. Hvorfor er det Berit eller Hanne, der
skal have den? He he. Der tænker jeg, at der er noget med kønsroller
der, og en naturlig forventning til, at de lige kan gå ud og købe det der,
men Hans han bor faktisk lige ved siden af. Så jeg synes bare det var
sjovt, for han tænkte nemlig ikke selv over det. Men så Nå jo, Hans! Han
bor da lige i nabolaget. Ja, så var det måske bedre, at det var ham, ha
ha.
Ha ha.
Ja.
Men det kræves måske også, at nogen stiller de der lidt kritiske
spørgsmål engang i mellem, for nej, det er jo ikke nødvendigvis noget
man gør, som en negativ ting.
Nej, overhovedet ikke. Og hun ville da have taget den lige med den
samme, for sådan er hun også. Hun er meget kærlig, glad og sød, og
elsker sådan nogle ting, og vil gerne lave konkurrencer og vil gerne
underholde, og kan godt lide den der del. Og ja, det bliver da lidt sjovt,
når Hans han skal ud og købe små søde påskeharer eller påskeæg,
men altså. Det giver jo mening, fordi de skal på kontoret, og vi må ikke
rigtig rejse. Så måske han bare skal gøre det.
Har du gjort dig nogle tanker om, hvorvidt du går forskelligt til dine
kvindelige eller mandlige medarbejdere?
Nej, ikke på grund af køn. Mine medarbejdere er meget forskellige, så
jeg tænker det ikke i forhold til mand-kvinde, men jeg ser det mere i
forhold til for eksempel MBTI-profiler og jeg kender dem ret godt. Nu har
jeg for eksempel lige haft tre 1:1-samtaler i går, og det var tre meget
forskellige samtaler for at sige det lige ud. Jeg grinede sådan lidt
bagefter, fordi at egentlig, så er vi fire meget ens. Vi klinger godt og er
udadvendte, og har en god harmonisk gruppe, men da jeg snakkede
med dem alle hver for sig, så var det bare tre helt forskellige samtaler og
udgangspunkter. Det har ikke noget med køn at gøre, den måde jeg går
til nogen af dem. Det håber jeg i hvert fald ikke. Der er det mere i forhold
til deres profiler og hvem de er. Det kunne godt være, at hvis jeg nu ikke
kendte dem. Nu har nogen af os også kendt hinanden i mange år, og det
kunne sagtens være, at hvis man møder nogen de første gange, at så
har man kun det man ser at forholde sig til. Og er det en mand eller
kvinde, og hvordan er deres fremtoning, og så er det det, man kan
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forholde sig til. Der er der garanteret nogle kønsstereotype forventninger
og nogle valg man tager i forhold til det.
Hvad kunne det være?
Nu skal jeg lige tænke mig om. Det er faktisk et godt spørgsmål. Ja.
Fordi jeg har en relation til en kvinde, som jeg ikke har til en mand. Når
jeg er ved en bestemt kunde, så taler jeg med en kvinde, og der er noget
os imellem. Og hvis jeg skal prøve at sætte ord på, hvad det er, så bliver
jeg udfordret. Jeg siger nogle andre ting til en kvinde, tror jeg, end jeg vil
gøre til en mand. Jeg vil i højere grad tale om børn, end jeg vil gøre til en
mand. Nu i de her coronatider, hvor man er meget sammen med sine
børn, så vil de være mit udgangspunkt for smalltalken, hvis det er en
person, jeg ikke kender ret godt. Det ville det ikke nødvendigvis være,
hvis det var en mand.
Hvorfor ikke det tror du?
Nu begynder jeg jo at tænke over det og reflektere over det, og så kan
det godt være, at jeg vil spørge en mand om det med børn næste gang,
fordi jeg sidder og reflekterer over det nu, men jeg tror bare, at det er
noget indgroet. Det er en ærgerlig indgroet ting. I det her tilfælde gør det
ikke noget. Men jeg bliver jo selv ekstremt sur, når min svigermor
spørger mig, hvordan jeg får hjemmet til at hænge sammen som leder
med et hårdt arbejde, hvor jeg må sige, din søn har fri mandag til fredag,
så han tager den del af slæbet, og jeg tager det i weekenderne, så det er
ikke noget problem. Men jeg bliver provokeret over det, fordi jeg ikke
forstår, at det bliver gjort til et problem, der er mit. I coronatiden er det
bare small talk, hvordan det kører, men normalt er det også kvinden, der
skal forholde sig til ansvaret eller et problem. Også da vi sidder ved en
partner, der udpeger mig som "lige i målgruppen", en kvinde i trediverne
med børn, som står for indkøb. Han aner ikke, om jeg handler. Og jeg
handler aldrig. ... men det var bare sjovt, at jeg lige fik den hat på, hvor
jeg så sagde, ja, bortset fra at jeg ikke handler, men ellers rigtigt nok, he
he.
Men der er du jo også god, for når jeg har observeret dig i de
situationer, undskyld at jeg siger det på den måde, men hvis jeg har
set dig på den måde, så er du også god til lige at få et grin på, så det
aldrig rigtig bliver en akavet stemning, selvom det nemt kunne været
blevet det.
Ja, jamen jeg prøver jo også, men jeg er efterhånden også øvet. Men
man kan ikke få det grin der på, hvis man ikke er trænet. Jeg er
efterhånden så vant til at spørgsmålene kommer, og det er lidt en måde
at undgå at virke skide sur.
Sker det nogensinde, at de her små - tillad mig at kalde det demonstrative kampe
Ja
Udspiller de sig nogensinde på arbejde ellers?
Ja. Jeg tror jeg har et eksempel. Vi sidder og spiser fællesmorgenmad,
hvor en mandlig medarbejder siger, ja, du er jo vores alle sammens mor,
og der bliver jeg lidt provokeret, og det er sådan en, jeg ikke rigtig ved,
hvad jeg skal sige til.
Hvad var det, det kom af?
Det ved jeg sgu egentlig ikke. Jeg følte, at det kom ud af det blå.
Hvordan vil du beskrive ham?
Han har været ungkarl indtil nu, han er et år ældre end mig, nu er han
lige blevet nybagt far, han er meget machomand, dj, solarie,
tatoveringer, og skal lige nogle gange have at vide, at han skal være god
ved sin gravide kæreste derhjemme, og forstå at det er hende, der har
det hårdt, ikke ham. Det kan jeg også sige til ham, netop med et smil på
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læben, men han kan brokke sig meget over de kvinder der. Ja. Han er
noget for sig. Og i virkeligheden er han jo den blødeste og hyggeligste
fyr, der meget gerne sidder derhjemme med et tæppe på, men det er
ikke sådan han fremstår overfor andre. Han vil gerne fremstå mere
tough, selvom han ikke er det, he he. Det må du ikke citere mig for.
Det er en hemmelighed, he he. Du nævnte det her med, at der kan
opstå noget flirt og energi mellem mænd og kvinder, har du et
eksempel på det egentlig, hvor du sådan har kunne bruge det
aktivt?
Det virker måske lidt mærkeligt, men jeg synes faktisk jeg bruger det ret
ofte, he he. Men det er ikke et trick, jeg bruger, det er bare sådan jeg er.
Jeg kan ikke sådan sige, at jeg fik lov til noget særligt eller fik mere i løn,
fordi at jeg gjorde noget, sådan har jeg det ikke, men jeg synes at jeg har
let ved at få en god relation til en mand, fordi at man kan ping pong'e lidt,
men det er selvfølgelig heller ikke alle mænd, der synes at det er fedt.
Sådan en som Jonas, stivstikkeren, med de stirrende øjne.
Ha ha.
Der går altid lige en time eller sådan noget, så får jeg han blødt op, når vi
sidder sammen, men der skal virkelig noget til, før der kommer et smil på
hans læber. Men når man lige har fået ham blødt op med en kæk
bemærkning hist og her, så begynder han også at løsne op og hvile lidt
mere i det han er i. Endnu sjovere, hvis man kan give ham en øl. Nogle
gange når vi starter en samtale i telefonen, er der simpelthen så meget
is i den telefon, at man tænker - vi kommer ingen vegne, hvis jeg ikke
kommer med et kompliment eller en kæk bemærkning. Hvis vi begge
bare er isdronninger kommer vi ingen vegne. Med ham er jeg virkelig
nødt til at BRUGE charmen, fordi ellers får jeg intet igennem. Han bruger
jeg det overfor bevidst, fordi jeg er nødt til det.
Ser du dig selv som kompetitiv?
Ja, det gør jeg, men det er ikke for en hver pris. Jeg vil gerne fremad.
Jeg vil gerne noget og mere, fordi at det er det, der driver mig. Står jeg
for stille, og en anden bliver forfremmet, hvor jeg mener, at jeg burde
være blevet det, så kan jeg også blive spids. Så ja. Men i forhold til mine
medarbejdere vil jeg altid, at det er dem, der får æren. Det er ligeså
vigtigt for mig, for performer de, sådan så performer jeg også. Og har jeg
en medarbejder der ikke performer, så er han ikke interessant for mig,
eller så er hun ikke interessant for mig. Så bliver jeg nok lidt kold og
skifter ud. Men i forhold til sådan en som Susanne, jeg elsker hende. Der
er jeg fuldstændig ligeglad med om hun performer. Det vigtigste for mig
er, at hun har det godt. Hun er i flexjob hos os, har haft kræft rigtig
mange gange og depressioner, er egentlig uddannet noget andet, men
kan ikke det længere. ... Hun er meget stille, og man skal ikke presse
hende, for så bliver hun usikker. Hun skal ikke drive noget. Det er vigtigt
for mig, at alle mine medarbejdere har det godt, men hende ville jeg
aldrig skille mig af med, selvom hun ikke bidrager til det
forretningsmæssige, men for mig gør hun noget andet og bidrager til
hele afdelingen. Vi betaler ikke noget for at have hende, men hun tæller
jo en FTE. Så derfor kunne man godt have fået en anden ind. Jeg ved
også, at mine medarbejdere under mig vil frem i livet og lave noget, der
er god kvalitet, og derfor er det også vigtigt for mig, at de gør det.
Så lidt om de her firmapolitikker...
Ja, he he. Hvad tænker vi om det...
Ja, hvad tænker vi om det, Sanne?
Ja. Jeg tror det er nødvendigt, om jeg kan lide det eller ej, det ved jeg
faktisk ikke, men jeg tror det er nødvendigt med kvoter og firmapolitikker,
fordi der er så få kvinder som der er, og ved at lave de her kvoter, så
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tænker man også, kan vi finde en kvinde? Jeg tror det er nødvendigt for
at ændre et mindset. Jeg håber det forsvinder igen, når det bliver lidt
mere ligeligt, selvfølgelig er det den bedste person, der skal have et job,
men i og med, at der er nogle kvoter og politikker, bliver man nødt til at
åbne op og tænke i mænd og kvinder, og er der en mand og kvinde, der
er lige dygtige, så er det kvinden, der skal have jobbet, for at man får
løsnet op på den her ide om, at "lederen" er en mand. Jeg tror det er
nødvendigt, sådan som det er i dag. Der er den ulempe ved kvoterne, at
der i dag desværre ikke er ret mange kvinder med lederambitioner, og er
de der ikke, så kan man ikke lykkes. Man kan ikke tvinge nogen. Og så
får vi aldrig 50-50. Spørgsmålet er så, hvorfor kvinderne ikke har
ambitionerne. Jeg har mange veninder, hvor vi efter at være blevet
forældre, er gået i en helt anden retning, end jeg gør. Hvor jeg nogen
gange kan synes, at de modarbejder alt det som rødstrømperne, de har
kæmpet for, og hele kvindekampen fra at vi fik stemmeret og til hvor vi er
i dag, og stadig ikke engang har ligeløn eller er ligestillet, der synes jeg
at nogle af mine veninder, som lige pludselig gerne vil gå hjemme med
deres børn, og det frustrerer mig, fordi at jeg synes det modarbejder de
rettigheder for kvinder, som andre har kæmpet for, men man kan jo ikke
tvinge nogen til at have ambitionerne. Det er jo selvfølgelig også et
opgør netop mod det her samfund, hvor vi skal arbejde, arbejde og
arbejde, men jeg bliver stadig provokeret af det, og de bliver provokeret
af mig, og det er altså nogle af mine aller-, allermest nærme veninder.
Jeg synes det er uambitiøst, men det er der så nogen, der siger det ikke
er, for det er jo mine børn og de er det vigtigste overhovedet. Men jeg
har bare et behov de ikke har, og det kan man ikke tvinge dem til at
have. Men jeg synes også at jeg har verdens bedste mand, der også
gerne vil give mig plads. Vi skiftes til det. Jeg vil heller ikke gå på
kompromis med mine børn, men hvorfor er det kvinden, der som
udgangspunkt skal gå hjemme?
Hvad driver dig fremad og til at have de her ambitioner knyttet til
karriere?
Det driver mig helt vildt, når jeg kan mærke at jeg bliver klogere, og at
jeg bliver udfordret intellektuelt. Nu har vi gået hjemme med vores børn
rigtig længe for eksempel, og nogle dage har det bare været det
hyggeligste i hele verden, og jeg elskede at være på barsel. Jeg græd jo,
hver gang om morgenen, når jeg skulle væk fra min lille datter. Jeg
synes det var så svært, særligt her anden gang, men da jeg så kommer
ud og kan være mig, mig, mig, og jeg kan have noget Sanne-tid, og jeg
bliver udfordret. Jeg bliver ikke udfordret heroppe [prikker sig på
tindingerne med pegefingrene] af mine børn på samme måde som på
arbejdet. Det er nogle andre udfordringer i hvert fald. Kommer jeg til et
punkt, hvor jeg ikke kan blive dygtigere eller klogere, så skal jeg noget
andet. Hvis jeg begynder at gå for meget på autopilot, så skal jeg noget
andet. Jeg skal udfordres og udvikle mig selv helt klart. Det er også
vigtigt, at min mand og familie er stolte af det, jeg gør. Det driver mig
også, at min mand synes, at jeg er mega sej, og at jeg har et team af
medarbejdere, der er super dygtige, og at vi opnår nogle resultater
sammen. Det betyder meget, at han er stolt af mig. Det der med at have
ambitioner generelt, synes jeg er super sejt og super stærkt. Det
kommer nok også af, at alle i min familie er universitetsuddannede. Min
farmor var den første kvinde på universitetet. Hun var fisme også sej og
arbejdede på Novo Nordisk som medicinalkemiker, så jeg har også
nogle forbilleder der at se op til. Mine forældre... Min mor er stadig
verdens sejeste kvinde og virkelig klog. Nogen at se op til. Der er jeg
virkelig stolt af de mennesker, jeg har i min familie.
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Jeg bliver simpelthen nødt til at skele til ham Erik der lidt i det jeg
spørger dig om også.
Ja.
Og du nævnte det lidt sidste vi talte sammen, med at skulle holde
Erik lidt udenfor, og næsten have den her med at skulle bevise lidt
ekstra, netop fordi at du kom ind på den måde, du gjorde. Er du
nogensinde blevet konfronteret direkte med det?
Ja, det er jeg. Ja ja. Der er nogen, der har sagt det direkte til mig. Ham
hvis job, jeg overtog, han var rasende på mig, og sagde, at den eneste
grund til, at jeg var hvor jeg var, det var fordi at Erik var min bror. Ellers
er der ikke nogen, der har sagt til mig direkte. Jeg bruger ham rigtig
meget til ledelsessparring. ... (mere om Erik og den meget
ressourcestærke familie på morens side)
Hvad med dig Sanne? Du har jo også nogen, du har set op til. Nu
nævner du din farmor og mor, men du har også en mentor?
Jo, det har jeg haft, men har det faktisk ikke mere. Da jeg stoppede i
2016 fik hun faktisk også nyt job, men hende brugte jeg rigtig meget. ...
Det er lidt underligt at alle ofte ved hvem han er, og at jeg skal sættes i
relation til ham, det kan godt være lidt provokerende nogle gange.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Derfor var jeg også lidt... Jeg
syntes egentlig ikke, det er skide fedt at spørge ind til det.
Ja, men jeg er jo også super, super stolt af ham. Virkelig. Og stolt af, at
han er min bror. ...
Jeg vil gerne vedkende mig, at han er min bror, men jeg vil også gerne
være mig selv. Det tror jeg egentlig også ret hurtigt, at folk finder ud af,
at jeg er. Så jeg tror ikke som sådan, at det har været en ulempe for mig,
kun den ene gang, hvor en blev fyret og jeg blev fastansat. ...Han synes
også, at jeg er mega sej, og det betyder meget for mig.
Nu ved jeg ikke, hvor meget, der har været i din koncern om kvinder
i ledelse, udover det her event, som så blev aflyst. Har der været
andet?
Der er et event hvert år på kampdagen for kvinder. Så får vi engang
imellem nogle mails og adgang til et dashboard om, hvordan det går
med at opnå målsætningen, som jeg mener er 50 procent kvinder inden
2023? Det kan jeg lige undersøge, men den er ret ambitiøs. Jeg synes
det er fedt, at de har den målsætning. Min kvindelige kollega i
ledergruppen mødte jeg faktisk til et barselsarrangement for kvinder, det
var så ikke kun for ledere. ...
Det er meget de her mails, der bliver sendt ud ind imellem. Men det
bliver jo også skævt, hvis det kun er for kvinder, det er jo heller ikke
ligestilling. Så jeg var så glad for, at da man fejrede kvindernes
internationale kampdag, at man skulle tage en mandlig kollega under
armen og tage ham med, for ellers bliver det nemlig bare skævt den
anden vej.
Lad mig prøve at stille et andet spørgsmål. Du nævner det her med
rødstrømper og alt det de har kæmpet for. Der virker egentlig til at
være ret meget gejst i dig i forhold til at opnå den her ligestilling.
Det her feminist-begreb.
Ja.
Hvad tænker du om det? Er du feminist?
Øh. Det tror jeg helst ikke, at jeg vil... Det er lidt ligesom det der med
Afstandstagen fra
metoo, som vi snakkede om sidst, hvor jeg synes, at det er blevet til
feminismebegrebet
noget andet, end det jeg gerne vil og kan forholde mig til, og som jeg
synes er positivt. Jeg tror ikke, jeg er feminist, jeg tror jeg er ligestillings- Afstandstagen fra metoo
ist. He he. Jeg tror, det er det, jeg er. Jeg går meget ind for det her med
ligestilling og ligeløn, og at mænd og kvinder kan noget sammen, og at
jeg tror det er vigtigt for dynamikken, og derfor mener jeg også det er

24

vigtigt at få flere kvindelige ledere. Og hvorfor skulle der ikke være
nogen, der er mindst lige så gode som mændene, når kvinderne er langt
højere uddannede end mændene. Det leder mig bare tilbage til det her
med, at jeg er for kvoterne, ikke fordi at jeg er feminist, men fordi at jeg
går ind for ligestilling og mener at det er den måde, man kan få øjnene
op for at der er sygt mange dygtige kvinder, vi mangler så bare, at de
også er ambitiøse nok. Men det tror jeg at kvoterne kan være med til at
ændre på.
Hvad med øremærket barsel til mænd?
Det er jeg faktisk ikke tilhænger af. Jeg synes man skal gøre det, der er
bedst, både for børnene og for fædrene og mødrene. Jeg har veninder
og venner, som vildt gerne vil på barsel, men jeg kender også nogen,
der ikke har samme behov. Min koncern giver mændene ti uger med fuld
løn plus de to man har lige når barnet bliver født, det synes jeg er den
rigtige måde at gøre det på. Fordi så bliver det i hvert fald ikke et
økonomisk spørgsmål. Det kender jeg rigtig mange, der har skudt
skylden på, økonomien. ... Enten har det ikke været kutyme, at man gør
det, eller at manden måske ikke på samme måde får lov til at sige, at
han gerne vil på barsel. ... Min mand har været tre måneder på barsel,
og det betyder bare også at jeg aldrig har haft et morsygt barn. Det har
været ligeligt fordelt. ... Jeg opfordrer også mine mandlige medarbejdere
til at tage noget mere barsel, og alt det de kan få, for det er guld værd,
også for kvinden, og kunne komme ud igen. '
Sanne jeg synes det er spændende den her snak, også relateret til
feminisme. For jeg kunne næsten ikke sige højt i starten, hvad det
var jeg ville.
Det kan jeg godt huske.
Fordi jeg bare [kvælelyd]... Jeg kan næsten ikke have det, fordi jeg
positionerer mig selv som feminist, og hvad er det, det klinger af.
Mmm. Jeg kan heller ikke have det, jeg er også lige ved at kaste op. Jeg
synes man skal kæmpe for det, man synes er vigtigt. Altså, jeg er ikke til
duske under armene, altså det synes jeg er ulækkert. Og hvis det er en
del af det at være feminist, så er jeg eddermame ikke feminist. Men jeg
kæmper stadigvæk for kvinders rettigheder, og jeg kæmper også for at
manden ikke automatisk bliver den stærke, men at kvinder faktisk også
kan være hamrende stærke. Også det her med lige løn, det synes jeg
selvfølgelig er meget interessant også at vide noget om.
Ja, men så lyder det jo som om at man er feminist ikke?
Jo.
Og måske er man det, men så skal man bare have defineret, hvad
betyder det?
Ja
Og hvad betyder det for en selv.
Ja, fordi jeg synes også at metoo-begrebet gik også for vidt. Jeg synes
det er vigtigt, at hvis man har lyst, så kan man danse med en
medarbejder til en julefrokost, eller give et kram. Når en mandlig kollega
stopper, så skal han da også have et kram. Det synes jeg man skal
kunne give, uden at man straks tænker metoo ind i det. Ja, for ellers er
jeg også ved at kaste lidt op. He he.
Det kan jeg godt forstå. I forhold til lidt mere overordnet, hvad ser
du så som værende de mest vigtige eller relevante
problemstillinger i dag i forhold til at være kvinde og træde ind i en
lederstilling?
Helt sikkert det her med at det kan gøres til et problem, at kvinder skal
på barsel for eksempel og skal være gravide, for det kan manden aldrig
nogensinde overtage. Det tror jeg er ret vigtigt. Jeg kan huske, da jeg
kom tilbage fra barsel, at jeg møder en gammel chef i koncernen, hvor
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han sagde, wow, flot at du kommer tilbage efter en barsel, det er der ikke
mange der gør, og bestemt ikke ledere. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg
skulle bruge den der kommentar til. Det her med, at man ikke
nødvendigvis skal se det som noget dårligt, at en kvinde skal på barsel,
og at man kvinderne i starten af trediverne ikke bliver valgt fra, hvis de
ikke har to børn, for det tror jeg de bliver, fordi man er bange for den
periode, hvor de er på barsel. Det er jo gået fint for mig, hvis jeg skal
skal sige det. Jeg er kommet tilbage igen og er rimeligt hurtigt oppe i
gear. Selvfølgelig er det ikke optimalt, men man kan ikke altid få en
situation, der er optimal. Der synes jeg man som virksomhed, skal være
ret opmærksom på at få hjulpet kvinden tilbage og at man spørger
kvinden ad, om hun har lyst til at blive involveret, mens hun er på barsel.
For som udgangspunkt så er der ingen information, mens man er på
barsel, fordi man skal have lov til at være væk. Jeg sagde, at jeg har
brug for at blive involveret og vide, hvad der foregår, ikke fordi at jeg skal
tages med på råd, men jeg har brug for at have status en gang hver
anden måned. Det her med lige at spørge. Så hele behandlingen af
kvinder ofte i starten af trediverne, som nok skal på barsel. Der skylder
man sig som virksomhed at gøre noget ekstra, fordi der er en udfordring,
men jeg mener ikke, at den ikke kan løses.
Lige nu sidder jeg jo også og siger, at mændene har en eller anden
forudindtaget holdning om, at kvinder er svagere. Det handler jo også
om, hvad det er for en kvinde, som bliver leder, og hvorfor er de bløde
følelser egentlig svage. Hvorfor er det bedre at være rasende og udad
reagerende? Er det egentlig bedre? End at begynde at græde og vise
den form for følelser. Er det egentlig ikke ret stærkt, at man kan vise
dem. Det gælder både mænd og kvinder.
Jeg tror man gør sig selv en tjeneste ved at tænke, at det bare er et job.
Så kommer man ikke så let derud, hvor man bliver så påvirket af sit
arbejde og at man til sidst kan gå ned med stres. Det er jo heller ikke en
løsning, så er det måske bedre lige at hive skjoldet op og sige whatever.
Det kan jeg ikke forhold mig til eller gøre noget ved alligevel. Det er
egentlig uanset om det er vrede eller gråd. Jeg tror måske bare, at man
skal være opmærksom på, at det ikke er en udfordring med kvinder i
ledelse og det her med emotionerne. Se mere på personen end på
kønnet.
Hvor vil du gerne hen, hvilken karrierevej?
Det vigtigste for mig er at jeg ikke begynder at kede mig. Jeg kan ikke
sige, at jeg gerne vil være CEO for et eller andet, for det kan også være
jeg keder mig der, eller bliver ulykkelig, hvis jeg ikke kan være sammen
med min familie. Jeg skal bare have det godt, for arbejdet fylder en stor
del af ens vågne tid, og jeg skal ikke bare overleve, jeg skal leve, også
på arbejde. ...
Er der noget, du har tænkt videre på, siden sidst vi snakkede
sammen?
Ikke andet end at jeg virkelig har tænkt over, hvor små mine bryster er
blevet, ha ha. Alt det der med kavalergang, der ikke eksisterer, det har
jeg virkelig set nu, he eh. Det er det eneste. Jeg ved ikke om det er
relevant, men jeg er begyndt at reflektere lidt mere over, hvordan jeg er i
forskellige situationer, og for eksempel også når finansmanden sidder og
mener noget er det vigtigste i hele verden, at han så også lige får en
kæk bemærkning, for det er finansmanden ikke vant til. Og så tænker
jeg, at her bruger jeg min kvindelighed, for der er ingen andre mænd, der
siger det her til ham lige nu. Og Benny bliver helt fjælen og så siger han,
jo Sanne, for hvis vi ikke har styr på finanserne, så har vi jo ikke nogen
forretning, og så vender jeg den om, og så griner vi og er gode venner.
Så jeg har tænkt lidt på det her med at bruge de, jeg ved ikke, lidt

Opfattelse af barsel som
den største problemstilling
når det kommer til kvinder
og karriereavancering

Inddragelse af kvinders
individuelle behov for
engagement under barsel

Oplevelse af, at gråd anses
for et svaghedstegn
Oplevelse af, at vrede ikke
anses for at være et
svaghedstegn
Refleksion over gråd som
et styrketegn

Afvisning af emotioner
som en udfordring

Refleksion over
topledelsesrolle som
motivationshæmmende,
hvis det betyder at hun
ikke kan se sin familie

26

beskidte kneb. Det synes jeg også bare lyder forkert, for det er jo bare
den måde, jeg er på.
Jeg synes da ikke det er beskidt?
Nej vel?
Kun hvis man tror, at mænd ikke gør det. Men man arbejder jo altid
med de mennesker, der er rundt om en.
Ja, og mærker efter. Jeg er begyndt at reflektere mere over mig selv i de
forskellige situationer, og det er bare lidt sjovt, synes jeg.
Jeg tror vi har været helt vejen rundt. Jeg er altså rigtig glad for, at
du har ville snakke med mig om de her ting.
Jeg håber du kan bruge det. Nogle gange taler jeg jo, før jeg egentlig
ved, hvad jeg vil sige, og så er man mega træls at interviewe. Men jeg
håber du kan bruge det.
He he. Ja da, du når jo også frem til noget undervejs?
Ja, men det er også når man ikke har reflekteret over det før, og så skal
tænker over situationer. Så kan det være svært lige at komme på noget.
Ja, jeg har i hvert fald prøvet at give dig tid til også at snakke dig
frem til, hvad du vil frem til, og så vil jeg bare sige til dig, at hvis du
kommer i tanke om et eller andet, for det har jeg selv opdaget, når
jeg er blevet interviewet, at man har noget bagefter, som for dælen,
det er jo det her, jeg egentlig mener.
Ja, det forstår jeg godt.
Så må du endelig række ud.
Ja, så kan det være jeg lige skriver til dig.
Awesome.
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Du har jo egentlig beskæftiget dig ret meget med de her kønsbaserede
problemstillinger?
Ja, jeg er i hvert fald rendt ind i dem. Lad os sige det sådan.
Det startede på DTU nævnte du i telefonen, hvor du nævnte den her
med at føle, at din vejleder ikke "kiggede dig i øjnene", som også var
noget, du oplevede senere under dit graduateforløb.
Mmh.
Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om til en start.
Ja. Jeg vil sige, at det er ret få gange i mit liv, at jeg virkelig har sådan en
oplevelse af, at der var en mand, der bare ikke kunne finde ud af at kigge mig i
øjnene. Det er sjældent, men det er sket nogle få gange, og fordi det er få gange,
så bruger man noget tid på at tænkte, "hmm, det er nok bare mig", altså, "det
kan jo ikke være rigtigt, det passer jo ikke, det er nok bare mig". Og så på et
tidspunkt kan man godt nå til et stadie, hvor man tænker, fuck og nød, det er
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faktisk ikke bare mig. Og så kan man så nå til det næste stadie, der hedder
"okay, er det så bare fordi, at han kigger alle andre steder hen?" Og hvis man så
stadig når til at "neeej, nej, det er en vinkel nedad", og jeg bliver ved med at
opleve det, og så igen, det er jo altid frustrerende, fordi det er klart, at du aldrig
nogensinde har et bevis eller det endelige svar. Jeg var helt nede, hvor jeg
tænkte, har manden bare tics, der går skråt nedad, eller hvad er forklaringen?
Man er virkelig ude i alle variationer af en "er det i virkeligheden bare mig?".
Og på et eller andet tidspunkt ender man med at konkludere, at manden måske
bare har tics skråt nedad, men det er stadig ubehageligt at være i. Så det hjælper
mig ikke, selv hvis han ikke gør det her med vilje, det er ret svært at være i. Og
på den anden side, så er det også ret svært at sige til folk, at "nu skal du høre
makker, lige nu tror jeg, at du sidder og glor på mine bryster, og det er lidt svært
for mig at være i." Der kunne jeg jo se som studerende, at der sidder vi også
med et magtforhold, hvor den her fyr, skal i øvrigt være med til at bedømme din
opgave sidenhen. Man har ikke rigtig lyst til at lægge sig ud med ham på noget,
man jo ikke rigtig kan bevise eller kan sige, at det er sådan. Så i det her tilfælde,
der kunne jeg undgå manden, så det gjorde jeg. ... Jeg undgik at få vejledning,
jeg ville helst være fri. ...
Nu havde du den oplevelse på DTU og I var nogle stykker, nogle
kvinder foruden dig selv, på DTU, der begyndte at lave de her
indsamlinger og tænke tilbage for at huske episoder, hvad der
egentlig var sket, og det var mens #metoo-bølgen var på sit højeste,
ikke?
Jo, lige præcis. Da metoo-bølgen rullede, der oplevede vi, at vores rektor kom til
at udtale, at det har vi ikke problemer med på DTU. Hvorefter vi var de her
kvinder, der bare kiggede på hinanden og sagde "det passer simpelthen ikke,
makker, hvis det er det, du tror, så lever du i en fantasiverden, og så skal vi lige
hjælpe dig". Så vi endte med at lave en underskriftindsamling på de kvinder,
som sagde, at ja, de havde altså også oplevet et eller andet. Det var den ene ting
vi lavede, og så lavede vi en kvalitativ indsamling, for alle dem, der havde lyst
til at dele deres historie, hvor hvad end de havde af historie, som de gerne ville
dele, så samlede vi dem ind, og de var anonyme. Det var alt fra kvinder ligesom
mig, der havde haft et problem med specialevejleder, hvor de hver gang sagde,
at de måtte tage en kæmpe uldsweater på. Eller hver gang jeg skulle til
undervisning ved den her person, så havde jeg verdens største strik på, fordi at
jeg oplevede at han kiggede på mine bryster, eller i undervisning, at de laver
grin med kvinder, fx i et regnescenarie, hvor kvinderne bare kunne sætte sko ind
i stedet for, hvor jeg bare tænkte, "what the fuck, menneske". Der var sådan
nogle forskellige ting, og det var heldigvis mest de mindre grelle, men der var
også nogle få grelle tilfælde, hvor nogle havde oplevet noget tæt på en voldtægt,
hvor hun heldigvis nåede at stikke af, og der er da også selvfølgelig rigtig
mange mennesker, så statistisk er der selvfølgelig noget, det kommer man ikke
udenom. Så vi samlede alle de her historier, og sendte dem til vores rektor og
dekaner, "nu skal du høre, der er altså noget at tage fat i her". Jeg tror vi sendte
det som et brev, som folk kunne gå til, og det gav en smule drama, fordi folk var
kritiske, sådan "øøh, er det overhovedet sandt, når alle de her kvinder er
anonyme, og hvis de vil noget, så kan de jo stå frem", og det blev taget op i
radioen, og det skabte nogle bølger. Jeg er da glad for, at vi var nogle kvinder,
der rent faktisk samledes om det, men det er et da et godt sted at være, og jeg
har været glad for at være på DTU, og holdt af det, men ligesom alle andre
steder er det ikke perfekt, og det er da et sted hvor der ikke altid er ret mange
kvinder. Nu var jeg så på nogle retninger, hvor det var lidt mere fifty-fifty. Og
man skal også lige vænne sig til, at det andet køn også er repræsenteret, og så
skal man lige finde ud af, hvad for nogle jokes, der så er okay, og hvad for
nogen skal man liiiige, du ved, gemme lidt?
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Lad os bare sige, at du har mødt nogle kønsstereotype forestillinger,
he he, undervejs.
Ja, ha ha.
Og så var der det her graduateforløb, hvor det var lidt det samme, der
gik igen, eller hvordan?
Ja, det var det. Denne gang var forskellen bare, at jeg valgte at konfrontere. Nu
havde jeg oplevet det før, og så tænkte jeg, at det kan simpelthen ikke passe, og
jeg kan ikke være i det. Jeg kunne mentalt ikke være i ikke at gøre noget ved
det, specielt fordi at det her var fra et niveau højere oppe end min egen chef, og
det vil sige, at jeg ikke havde så meget med manden at gøre, og jeg ville
sandsynligvis ikke komme til at have vanvittig mange snakke med ham, men jeg
så ham også bare på kontoret hver dag. Han sad sådan skråt overfor mig, han
kiggede i en anden retning, men jeg kunne se ham få computeren af, og jeg
kunne bare mærke efter en kort lille introduktion, hvor jeg bare ville høre lidt og
hvordan det stod til, og hvordan afdelingen var, og om der var noget spændende
jeg skulle vide, og enten har han kigget på et lille sølvmærke, der sad på min
skjorte, eller også har kigget forbi mig mod væggen skråt ned, jeg ved det ikke, i
hvert fald havde jeg en oplevelse af, at det var sådan her omkring, ikke.
Brystregionen?
Ja, du ved, lige deromkring. Og fair nok, en ting er, hvis manden har svært ved
at øjenkontakt, det er fint nok, men så kig op eller til siden, eller alle andre
steder hen, ikke. Men det endte med, at jeg tog et møde med ham, hvor jeg
spurgte om jeg ikke måtte få lov til at få et hurtigt touch point med ham, og det
sjove var jo så, at jeg jo faktisk havde talt med - det er lidt interessant - jeg
havde talt med HR om det her, og den her person som havde med os graduates
at gøre, hendes anbefaling var, "jamen, er det noget du behøver at tage op? Er
det nødvendigt, at du tager snakken med ham? Er det en god ide?"
Hvad gjorde det ved dig, at hun sagde sådan?
Jeg synes det var meget interessant, at jeg prøver på at komme med en reel
feedback og hjælp til den her mand, der hedder, at "nu skal du høre, jeg
oplevede det på den her måde, det er slet ikke sikkert, at det var det, der skete,
men du skal bare vide, at jeg oplevede det på den her måde, så du ikke risikerer
at gøre det med andre igen." Og så at HRs svar, det er "at du kunne også lade
være med at tale om det". Puh. Det synes jeg var en speciel melding at få fra
HR. Altså jeg fik også at vide, at "det er sejt nok, hvis du gør det", men også
sådan lidt "er det nu smart for din karriere-agtigt?".
Ja, så det var lidt truende på en eller anden måde?
Det var i hvert fald... Måske ikke truende, men jeg synes det var interessant at
HR minder mig om, at det måske ikke er smart for min egen karriere, hvis jeg
gør opmærksom på det her. Det synes jeg er interessant, for så er det fandme da
ikke noget vidunder, hvis vi ikke kan gøre noget ved det på arbejdspladsen. Jeg
endte med at tage en touch point med den her fyr og sagde, "nu skal du høre, jeg
oplevede at du havde svært ved at holde øjenkontakt". "Jaa, men du ved, nogle
gange kigger jeg meget op sådan," hvor jeg så siger, "neej, jeg oplevede, at det
måske var den her region, du kiggede på, og det var lidt... Det er jeg slet ikke
sikker på, at du gjorde, men det var det jeg oplevede, og det var lidt mærkeligt
for mig, og det var lidt svært at være i, hvor han siger, at "det var han også ked
af, og det var ikke med vilje", og så tror jeg nok at månederne efter det, så havde
han lidt svært ved lige at se mig. Og fair nok. Manden har jo også været pinlig
over, at det er sket, og at jeg har opdaget det, eller at det har virket sådan, uanset
om han har gjort det eller ej. Så jeg kan godt forstå, at han, puuh, lige skulle
bruge et øjeblik. Men så var der heller ikke mere i det. Jeg har ikke oplevet, at
det har været et problem med ham, hver gang at jeg har mødt ham sidenhen. Så i
virkeligheden oplevede jeg jo, at hvis man kan tale om det her, så kan man
ændre noget. Vi blev nok ikke bedste venner på grund af det, men det var vi
ikke blevet alligevel.
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Tror du at du havde valgt at tage snakken med ham, hvis ikke at den
her bølge var sket årene før med metoo?
Godt spørgsmål. Det er svært at sige. Er det bare fordi at jeg selv er blevet ældre
og det mere standhaftig, eller er det på grund af metoo? Jeg tror helt sikkert at
metoo har haft en effekt på at der er nogle ting, som man taler om og som jeg tør
tale om i højere grad, og hvor man kan sige, at bare fordi snakken er kommet
mere frem, så gør det også, at jeg nogle gange kan få en snak med nogle af mine
mandlige venner eller bekendte, hvor det går op for mig, at der er nogle ting, de
ikke ved eller ikke er en selvfølge for dem.
Hvad kunne det være?
Jamen det kunne være det her med, at kvinder da også bare kunne lade være
med at tage nøgenbilleder og sende. [Argumenterer for deres grundantagelser
nogle gange umuliggør at kvinderne kan tage ansvar, hvis de bliver
udstillet17:04]
Det her med påklædning. Er der nogen, der nogensinde har sagt til dig,
eller noget lignende, at du også bare kunne lade være med at have
nedringet på eller lignende, og så tage den der sweater på, hvis man
ikke vil have at folk de kigger?
Nej, det er der ikke, men jeg tror også at jeg generelt, at da jeg var yngre, der var
jeg mere nedringet og med mere korte skørter, end jeg er i dag. Der kan jeg godt
mærke, at jeg er blevet mere påklædt på arbejde, end da jeg var yngre. Når jeg
er på arbejde, så tror jeg ikke der er nogen, der synes, at det jeg går i er
upassende for eksempel. Det ville ikke være mit bud. Der er ikke nogen, der har
sagt til mig, at det er fordi, jeg går i noget forkert tøj. Så den har jeg aldrig fået
at vide, men jeg er altid meget opmærksom på det til gengæld. Jeg er meget
opmærksom på, om min kjole er for kort, eller er jeg for nedringet, eller... Det er
jeg selv meget opmærksom på, det kan jeg godt mærke.
Vil du ikke sige lidt mere om dine egne forestillinger der?
Jo. Det jeg synes, kan gøre det svært at finde ud af, hvad jeg må/skal have på,
det er jo, at jeg er ret meget i en mandeverden. Så alle andre har sjovt nok
skjorte og lange bukser på. Fint nok, men hvad er min ækvivalent til det? Skal
jeg så også bare have skjorte og lange bukser på? Eller kunne jeg lige så fint
have en kjole på eller en nederdel, eller en bluse eller? Først og fremmest tænker
jeg, om det er pænt nok, er det samme niveau af pænt, er det pænere eller
mindre pænt? Altså... Jeg har ikke så mange at spejle mig i i forhold til, hvad
der er et fornuftigt niveau. Der er jo nogle kvinder, og selvfølgelig så spejler jeg
mig så godt jeg kan i dem, men det er stadig så få, så stilen kan være i alle
retninger. Nogle har høje hæle på, og nogle har ikke. Puh. Du må sgu selv finde
ud af, hvad der er det rigtige. Noget af det jeg overvejer er, at jeg jo godt kunne
gøre det meget nemt, jeg kunne jo bare være fuldstændig tildækket hele tiden, så
er der da slet ikke noget at være i tvivl om, at der er noget der er for[?].. He he.
Men på den anden side, så tænker jeg jo, at jeg jo også er nogenlunde en køn
kvinde, og et eller andet sted, så ser jeg ingen grund til, at jeg skal stille mig selv
dårligere. For man ved også bare, at hvis nogen er nogenlunde pæne eller
nogenlunde pæne påklædte - jeg kan jo mærke, hvordan jeg bedre kan lide
mænd, der er nogenlunde pænt påklædte. Så tænker jeg, at det er ganske
nydeligt eller at det tager man seriøst og har lyst til at arbejde med. Så
tilsvarende vil jeg jo også gerne se nogenlunde pæn ud. Inklusivt at min figur
gerne må gøre sig bedst muligt, og for nogle er det provokerende og for nogen,
er det et problem, så hvornår er det for meget? Det at jeg har pencilskirt på, er
det lidt rigeligt? Må man godt det, eller er det for meget? Det er jo vildt nok, at
man kan bruge så meget tid på at tænke over det, og på den anden side, så tror
jeg ikke, at det faktisk betyder så meget, som man lægger i det.
Hvad vælger du så? Hvad er din mest almindelige go-to i dag på
arbejde?
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Øh. Med vilje svinger jeg ret meget. Så jeg skifter mellem jeans og ternet
skjorte, og pencilskirt og en pæn bluse, og hvis jeg til noget reception om
eftermiddagen i en anden anledning, så synes jeg nogle gange at det er hyggeligt
at tage en pæn kjole på arbejde og så videre til reception. Så med vilje svinger
jeg min tøjstil ret meget.
Er det afhængigt af hvad man skal?
Jo. Hvis jeg ved, at jeg skal et eller andet med nogen på et højere
ledelsesniveau, så vil jeg sørge for, at det er noget rimeligt smart tøj, jeg har på.
Og hvis det er noget, hvor jeg og min chef skal til samme møde, så kan jeg godt
specifikt finde på at undlade sekretær-looket, altså så undgår jeg pencilskirt,
fordi jeg netop ikke vil sættes i sekretærkassen. Hvilket er lidt sjovt. Tilsvarende
så var det også en overvejelse, da vi i ledelsen havde et heldagsmøde, hvor vi
også skulle hjem og spise hos en af folkene fra ledelsesgruppen, hvor der var
chance for, at jeg skulle møde hans kone. Så der valgte jeg specifikt jeans og en
ternet skjorte, hvor det hele dækker rimelig godt, og det er rimelig casual.
Hvordan kan det være?
For ikke at være intimiderende på nogen måde.
Ja, det er meget interessant. Nu må du jo sige, hvordan du har det, men
nu fortæller jeg lige med udgangspunkt i mig selv, fordi hvis jeg skal
møde kvinder, så er det faktisk lige meget, om det er nogen på et
højere ledelsesniveau end mig selv, eller om det er medarbejdere
eller peers, så prøver jeg at tone ned i forhold til, hvis jeg skal møde
mænd, fordi at jeg hurtigt kommer til at virke meget intimiderende,
hvis jeg kommer i min stramme blazer og mere smarte tøj.
Præcis.
Du sidder og nikker, he he.
Ja, jamen det er rigtigt. Jeg tror jeg har været mest opmærksom på det i forhold
til koner. Nu bliver det et meget personligt eksempel, men første gang jeg mødte
dig, der havde jeg hoodie på, og det var altså med vilje, fordi jeg bare gerne ville
sige, at jeg vitterligt ikke er intimiderende.
Ha ha ha
Ha ha, altså det var virkelig bare for, netop som du siger med at sikre, at jeg vil
gerne den her relation, og jeg vil ikke intimidere eller i clinch med dig på nogen
som helst mulig måde, så der tonede jeg det så langt ned, som jeg nærmest
overhovedet kunne, "bare rolig, der er virkelig ikke noget her". Og det er lidt det
samme med det her, hvor det var nogens kone, hvor alle de her mænd, de var jo
40-50, og det vil sige, at det er deres koner også, og når jeg så kommer som ung
kvinde, hvis jeg så ovenikøbet har lidt for smart nederdel på, eller lige viser lidt
rigeligt lår, eller hvad fanden, åh det har jeg bare ikke lyst til, hvis jeg sætter
mig selv i en position hvor de tænker, "hvem er hun, og hvad vil hun, og vil hun
i øvrigt noget med min mand". Det er den, jeg er forsigtig med. Jeg vil ikke ind
på nogens spillebane, havde jeg nær sagt. Der kan jeg også godt mærke at jeg i
sådan en setting også hurtigere hurtigere vil agere lidt mere underdanig, altså
vise lidt mere respekt, og lægge lidt mere mærke til dem i samtalen. Hvis jeg var
en hund, så havde jeg lagt mig ned på ryggen, ikke. He he. Det er virkelig med
den bedste intention. Det er bare for at jeg gerne vil, at det skal være en rar
relation.
Nu var det her mest eksempler på de mere private relationer. Hvad
med tilfælde på kontoret eller hos partnere for eksempel?
Der render jeg simpelthen så lidt ind i kvinder, he he. Jeg tror at jeg er
opmærksom på det, at når jeg sidder med i et ledelsesmøde med folk godt over
mit niveau, så er der for der første ikke ret mange kvinder, og igen vil jeg netop
sørge for ikke at komme i pencilskirt, fordi jeg ikke gider sekretærlooket, så der
kommer jeg i noget smart, men noget smart som fx nogle lange bukser og en
blazer, eller et par sorte jeans og en blå blazer og noget farverigt, eller i jeans
med den ternede skjorte, som igen ikke på nogen måde er intimiderende, men er
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lidt smart på så ung en måde, at jeg ikke er særlig intimiderende for de kvinder.
Det kan jo godt være, at jeg tager fejl, men jeg har ikke set mig selv som
værende intimiderende overfor dem, fordi de har så meget højere rang end jeg
har.
Sker det nogensinde, at du møder kvinder med lavere rang?
Ja, joo, mest på samme rang, men altså lige nu sidder jeg med vores graduates,
som jeg er ansvarlig for. Så det er ikke personaleledelse, men jeg sidder som en
ledelsesfunktion, der følger med dem hele vejen igennem deres forløb, så på den
måde har de jo lavere rang end mig. Men der tænker jeg ikke normalvist på,
hvad jeg har på, når jeg er sammen med dem. Der tænker jeg mest på mit
mindset, når jeg er sammen med dem, og det er generelt, at jeg er til for at sikre,
at de har det godt, så jeg er meget lyttende og opmærksom, når jeg er i rum med
dem.
Er der nogen forskel i, hvordan du går til dem, hvor det kunne være
knyttet til køn på nogen måde?
Ja, det er sgu svært at sige. Hvad er personlighed og hvad er køn? Det er svært
at sige. Men apropos, så har jeg haft en enkelt gang, hvor jeg faktisk har haft en
på arbejde, som har kommenteret på mit tøj.
Ja?
Måske mere end en gang, men ja, anyway. Jeg havde i hvert fald en gang. Vi
sad i et mødelokale og havde møde med én, der sad i Polen, hvor han beskriver,
at jeg ser godt ud i dag, og beskriver, hvad jeg har på, hvor jeg tænkte sådan lidt
"det er mærkeligt det her", og jeg endte også med at ringe til ham bagefter, og
var sådan lidt "det der skal du ikke lige gøre igen, det er mærkeligt", he he. Hvor
han siger, "orv, undskyld, det var ikke med vilje, det var ikke sådan tænkt". Men
det var sjovt, at vi ligesom stadig skal finde hinandens boundries i det her. Det
er ham, jeg arbejder tættest sammen med, og han er cirka 53 og er en super
hyggelig gut, og jeg holder meget af at arbejde sammen med ham, og vi har
også en meget friendly omgangstone, og det gør det meget sjovt. Det gør så
også, at der var en anden, der tog mig ind i et lokale, og sagde, "Er du okay?" og
"er det cool den måde, han opfører sig overfor dig? For sådan ville han ikke
nødvendigvis opføre sig overfor de andre mænd", og det er jo rigtig nok, det
ville han ikke. Det er ikke de samme jokes, vi kører.
Nej?
Af forskellige årsager. Både fordi at der er en anden dynamik, fordi at vi
generelt arbejder tættere end med andre på kontoret, men også fordi det er nogle
andre jokes, vi kan lave. For eksempel kan jeg kalde ham gammel, og han kan
lave tilsvarende jokes. Vi kan drille hinanden på nogle andre parametre, og vi
driller hinanden ret meget. Men da han så også for en gang skyld lige ramte
noget, hvor jeg tænkte at det var lidt mærkeligt, så kunne jeg godt ringe og sige
det til ham, at det var mærkeligt, og det skulle han ikke lige gøre. Og så var han
sådan "undskyld, det gør jeg ikke igen så".
Jeg forstår det godt, og jeg tror også godt, at jeg ved hvorfor du har det
sådan, men vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad det der
"mærkelige" er? Hvorfor er det mærkeligt at han kommenterer på din
påklædning?
Det var mærkeligt fordi at jeg ikke kunne forestille mig, at han ville have gjort
det med en mand. Og fordi at han gør opmærksom på, at jeg ser godt ud. Tak,
det er en kompliment, det er rart, men vi sidder alene i et rum lige nu, og du
sidder og beskriver det for en, der slet ikke er i rummet, hvorfor snakker vi om,
at jeg ser godt ud i et mødelokale på arbejde lige nu? Det kunne sagtens bare
have været en kompliment sådan "det er godt nok en flot kjole, du har på i dag",
eller nogle gange har han sagt sådan "du ser sgu da chic ud i dag", og det er fint
nok, så er jeg glad, det er en kompliment, tak for det. Det blev for beskrivende,
og det skal vi ikke bruge mødetiden på. Det er mærkeligt.
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Som jeg hører det, er der flere ting i det. Dels at man spilder tiden med
noget, der ikke er relevant.
Ja.
Men to, måske også fordi det bliver for meget i detaljen og bliver for
knyttet til din krop
Ja
Og den her bevidsthed omkring ens krop?
Ja, det blev ligesom for konkret og det her, er det, der ser godt ud lige nu. Også
bare det, at han sidder og beskriver det til en anden person. En ting er, at han
siger det til mig, men at han fortæller det til en anden, det er mærkeligt. Han
synes jo normalt, at det er sjovt at kommentere på ting, der var en kjole, jeg
havde på, hvor han for eksempel sagde, at der kunne du godt bruge nogle
vildere øreringe, det synes jeg er sjovt og er morsomt, fordi det tydeligvis
anerkender, at man er smart i tøjet, og det er klart, at jeg går op i at være smart i
tøjet, så det er da dejligt at få at vide, at det er jeg, men derfra så til at få
beskrevet, hvordan man ser ud til en helt tredje person, der også sidder og er helt
stille, fordi han ikke vidste, hvad han skulle gøre med den information og
detaljer. Det var en lidt tonedøv social interaktion, he he.
Lige en anden ting i forlængelse af det... Personligt orker jeg ikke at
have høje hæle på på arbejde, fordi jeg får pisse ondt i mine fødder af
det, men jeg havde en anden kvinde, der sagde, at det gav hende noget
styrke på samme måde som blazeren kunne gøre det, og så lige banke
sig selv op i et par lidt højere hæle.
Ja, det har jeg hørt før.
Går du i flade sko?
Ja, det gør jeg ganske stædigt. Og det sjove er, at det er der en del af den yngre
generation, der gør. Jeg lagde mærke til det et sted, hvor jeg stadig var
jobsøgende for længe siden, så var jeg til noget women in consulting hos PA
consult, og det var fandme sjovt at se. Der kunne man bare se, at alle de unge
kvinder der kom til eventet, der var det 1-2 ud af 15-20 stykker, der havde hæle
på, hvor samtlige kvinder fra PA Consult stod i deres høje hæle. Det var sjovt,
for jeg kan huske, at jeg lagde mærke til det og tænkte, at jeg er ikke sikker på,
at jeg skal arbejde her. Jeg lagde mærke til alle de høje hæle og tænkte, "det der,
det er en stereotyp, jeg ikke orker". Det gider jeg da ikke. Jeg er nok lidt
usædvanlig i det, at jeg generelt ikke har makeup på, heller ikke på arbejde, hvis
jeg skal noget festligt kan jeg godt svinge mit op til det, og ellers gider jeg
faktisk ikke, og jeg har aldrig lært at komme i gang med det, og derfor sker det
ikke. Det er nok lidt usædvanligt, men sådan er det jo så. Det sjoveste er faktisk,
at der sikkert er super mange mænd på arbejdet, der ikke aner det alligevel, fordi
mange af dem er sådan nogle ingeniørtyper, he he. Jeg går generelt i flade sko,
og det går jeg egentlig lidt op i at gøre. Jeg prøver efterhånden at finde de lidt
mere chic'e, smarte, nogle der er lidt cool, flade sko.
Ja? Hvorfor er det vigtigt som et alternativ? Er det vigtigt?
Jamen for det første er det vigtigt for mig, at det er acceptabelt at gå i flade sko.
I mit hovede kan det ikke være rigtigt, at jeg skal gøre det. Jeg får ikke ekstra
tillæg for hverken dårlige knæ eller ømme fødder, he he. Så det kan ikke passe,
at jeg skal have det dårligere. Jeg er ked af at sige det, men jeg bliver ikke en
bedre medarbejder af at gå og have ondt i fødderne hele tiden, jeg kommer ikke
til at tænke bedre eller være rarere at være sammen med. Det er en dårlig ide.
Ha ha.
Ha ha, altså. Jeg går jo også i høje hæle, når jeg skal se pæn ud, for det synes jeg
også er sjovt, men jeg gider ikke på arbejde, for der synes jeg ikke det giver
mening i en arbejdssetting. Så selvom at jeg ser pæn ud på kontoret, så er det
altid med en eller anden udgave af flade sko, og det er meget bevidst og meget
med vilje. Men derfor vil jeg stadig gerne have sko, der ser feminine ud. For jeg
vil jo stadig gerne være feminin. Det er igen det her med, at jeg gerne vil matche
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det rigtige niveau i tøjet og hvor pænt, det skal være, og jeg vil stadigvæk gerne
være feminin, altså jeg er kvinde, og det tænker jeg jo er fint. Jeg tror det var
Margrethe Vestager, der sagde på et tidspunkt, at du kan jo ikke gemme dig
alligevel. Tidligere gik hun også med blazeren, i skjorte og bukser, og det er jo
meget sødt, men de jo allesammen gennemskuet dig. De har opdaget dig. Du er
kvinde. Så derfor kan man lige så godt finde sig en pæn kjole eller nederdel
frem, fordi der er sgu nogen, der har opdaget det alligevel, he he.
Well, he he.
Så ja, embrace it, he he. I virkeligheden er pointen jo netop at få diversitet ind
på arbejdspladsen, så hvis jeg kommer ind og prøver på at ligne alle de andre
fuldstændig, så har jeg jo misforstået, hvad det er, jeg skal der. Jeg skal jo netop
komme med det, der er specielt for mig.
Ja. Der er sådan en ide om, og det bygger ligeså meget på en
observation, som jeg selv har gjort mig rundt omkring i forskellige
virksomheder, jeg er kommet i. Når jeg har set på henholdsvis mænd
og kvinderne, der har mændene de her brune lædercomputertasker,
meget funktionelle, og de er alle sammen mere eller mindre ens.
Ja.
Kvinderne derimod, igen det er generaliseret men nu engang det, jeg
ofte har set, at de har fandme designertasker til jeg ved ikke hvor
mange tusind kroner nogle af dem, he he, og jeg har spurgt, hvad er
det egentlig I bruger dem her til?
Ja.
Hvad bruger du?
Det er genialt. Det meste af tiden, der bruger jeg en rygsæk.
Ja, he he.
Ja, en Osprey rygsæk. Det gør jeg af to årsager. Det er uanset om jeg skal cykle
eller om jeg tager bilen, så er det praktisk, hvis jeg lige skal have noget ekstra
med, og jeg sidder blandt en hel flok ingeniører. Så for at være helt ærlig, så
stjæler jeg fandme den street credit, jeg kan. He he. Så det er lidt et bevidst valg,
at jeg kommer med en Osprey rygsæk, for så er hun lidt en aktiv type, og det er
til at have med at gøre. Hvis det ikke lige er den, så har jeg en pæn, den brune
udgave der, med noget blåt og gråt læder, og er meget lækkert lavet. Fin, fin
udgave. Den ligger og bliver passet pænt på, og så engang i mellem, så tager jeg
den lige frem, hvor jeg skal bruge sådan en i stedet for, og ellers så bliver den
lagt væk, og så kan den sgu nok holde en ti år.
Det der med stemmeføring, hvad har du gjort dig af tanker om det?
For det meste er jeg ikke så opmærksom på, hvordan min egen stemmeføring er.
Jeg er opmærksom på, når jeg selv er nervøs og taler hurtigt. Jeg er også
opmærksom på, hvis jeg er et sted, hvor at jeg føler, at jeg har lavere anciennitet
og har sværere ved at komme ind i samtalen, så taler jeg hurtigere, fordi at jeg
lige skal skynde mig at få pointen ud, inden jeg eventuelt bliver afbrudt lige om
lidt. Det er sjovt, for i nogle af de fora, jeg sidder i, for eksempel som [frivillig
leder i organisation] og kører vores bestyrelsesmøder, og det er mig, der er
mødeleder for dem, hvilket vil sige, at når jeg slår igennem, så holder folk
mund. Det er jo en ny position for mig, men til gengæld kan jeg jo høre på nogle
af de unge kvinder, specielt en af dem, hun laver det samme. Hvis hun er nervøs
eller regner med at blive afbrudt lige om lidt, så jabber hun de her ting af sig,
puha. Det er simpelthen så sjovt, for jeg kan se, at det er det samme jeg selv gør
i andre sammenhænge, og det er vildt svært at styre, når man står i det. Det er
vildt svært at tage sig sammen, og lige puste ud og tage det stille og roligt. I
virkeligheden er det jo bare nervøsitet. ... Jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg kan
sige, at jeg ikke får lov til at tale eller at jeg bliver afbrudt meget mere end
andre, eller joo, men jeg har også lavere anciennitet end alle de andre ikke. Så er
det fordi, jeg er kvinde, eller er det fordi jeg er lavest i fødekæden? Det er svært
at sige.
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Når jeg tænker over mig selv på møder, så er det egentlig ikke fordi, at
jeg er blevet konfronteret direkte med det på arbejdspladsen, men jeg
har mødt i livet den her ide om, at hvis kvinder taler hurtigt og
samtidigt er emotionelle i de, at de taler, så får man hurtigere det her
stempel med at være hysterisk.
Ja.
Jeg tror faktisk ikke jeg har mødt dem på arbejdspladsen, men
alligevel følger ideen sgu med.
Altså jeg sad med i en den der polytekniske bestyrelse, og der var jeg den eneste
kvinde, og der er jeg ret sikker på, at jeg var den eneste, der blev irettesat, fordi
at jeg afbrød de andre. Det gjorde jeg så også meget, det skal jeg helt ærligt sige,
jeg talte henover, og jeg talte højere, for det gør man i min familie, he he. Det er
klart, at hvis man ikke er vant til det, så er det sindssygt provokerende, så i og
for sig, så tror jeg at det var godt, at jeg fik det at vide, men det har slået mig, at
jeg faktisk er ret sikker på, at jeg er den eneste i den bestyrelse, der har fået den
besked, og jeg fik den meget hårdt og konsekvent på et møde, hvor nogle var
blevet trætte af at blive afbrudt. Det slog mig bare. Jeg er nysgerrig på, om den
besked nogensinde var blevet givet, hvis det havde været en mand. Jeg ved det
ikke, det kan godt være.
I forhold til det her med emotioner i samtaler på arbejde i dag, eller i
foreningssammengæng, får du så nogensinde den ide eller har
bevidstheden om, at nu skal du lægge bånd på emotionerne?
Nej, jeg tror faktisk at jeg er i gang med at lære, at jeg ikke må lægge bånd.
Ja?
Hvis der er noget, jeg har, så er det, at jeg ikke kan fordrage, når jeg kommer til
at tude. Jeg kan ikke fordrage, når jeg kommer til at tude. Det kan jo godt ske.
Enten hvis man er ked af det eller skuffet, eller hvis man er vred. Og det der
med at tude af vrede, det er simpelthen det værste. For ja, jeg har det svært med
at tude, fordi at jeg er kvinde på arbejde, og det sker. Det er sket før, og jeg
hader det. Så tænker man straks, åh, tudeprinsesse. Der har man lige præcis et
kvindeligt ladet ord for lige netop det. Ja. Det kan frustrere mig, og den del har
jeg svært ved, og det irriterer mig. Jeg ville ønske, at jeg kunne lade være. Der
vil jeg gerne lære at styre mine følelser på den måde, at jeg ikke behøver tude.
Det er sådan set det eneste, jeg gerne vil styre. Jeg må gerne have vredesudbrud,
det er fint, men jeg skal bare ikke tude.
Hvordan kan det være at der er forskel på de to, hvor det ene er
acceptabelt og det andet er ikke?
Fordi at et vredesudbrud er stærkt. Så er man ikke i tvivl om, at nu er du gået
over en eller anden linje, eller at der er nogen, der er frustreret i lokalet, og det
må man gerne. Man må godt være frustreret, og man må gerne være i konflikt i
lokalet. Men hvis du tuder, så er du jo ikke stærk, eller så er det fordi du er svag,
og hvad skal de andre i lokalet så gøre med dig? Øh, hvad gør vi? Skal jeg
klappe hende lidt på skulderen? ”Nej du skal ej, du skal bare lade mig være.”
Hmm...
Jeg tror det er et spørgsmål om, at det er svært for andre i rummet at finde ud af,
hvad de skal gøre med mig, når jeg tuder. Så er der det med at råbe eller blive
vred, så kan det godt være at andre er chokerede, men de kan godt bare sidde og
kigge. Lige så snart man tuder, har folk en følelse af, at de skal gøre noget. Men
nej, de skal ikke gøre noget, de skal bare lade mig være.
Må jeg ikke lige prøve at udfordre dig lidt på det...
Jo
Lad os sige, at det havde været halvt-halvt med mænd og kvinder i de
her scenarier, hvor man kan få en reaktion, hvor man begynder at
græde, uanset om det så er vrede eller sorg eller at ens grænser er
blevet overtrådt, tror du så, at det ville være nemmere i den
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sammenhæng at græde? Er det fordi, det primært er mænd at det er
mærkeligt?
Hmm. Det er et godt spørgsmål. Man kunne jo forestille sig, at hvis man
eksisterede i en halv-halv-forsamling, at det måske skete engang i mellem, så
man kunne vænne sig til det. Så det ikke var så mærkeligt. Hvis man nu er den
eneste kvinde i miles omkreds, så er du måske faktisk også den eneste, der
kunne komme til at tude på noget tidspunkt. Så er man en meget unik og
mærkelig lille enhjørning, he he. Hvorimod at hvis der var flere, så var det sådan
noget, der bare kunne ske. På den ideelle arbejdsplads, der sker det forhåbentlig
ikke, fordi det ikke er nødvendigt, men altså de fleste arbejdspladser har jo nok
en grad af konflikter eller problemer eller lignende. Men jeg tror ikke det er
givet, at bare fordi, at der er 50 procent kvinder i rummet, at det er okay. Jeg tror
mere det er et spørgsmål om, hvad der ses som værende indenfor normen af
emotionelle udbrud i virkeligheden. Jeg tror det er det, det handler om.
Ja?
Og det er indenfor normen, at nogen råber eller bliver sure, det ved man godt, at
det sker. Men det er ikke nødvendigvis indenfor normen, at nogen græder.
Jeg synes det er meget interessant, for så er spørgsmålet jo netop om
det er indenfor normen, fordi at primært er mænd, og det er den type
udbrud, der knytter sig oftere til dem af forskellige årsager. Det kan jo
både være sociale konstruktioner som hormonelt.
Ja.
Der gør at det er mere tilladt.
Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg kan mærke, at hvis jeg bliver rigtig, rigtig
vred, at det, det er egentlig... Jeg havde en situation i spejdersammenhæng, der
har vi DDS og paraplyorganisationen Spejderne, og der er jeg også formand.
Der havde vi en situation, hvor jeg blev simpelthen så edderspændt rasende, at
jeg sad og rystede, og gav min melding. Og det er jeg næsten mere stolt af, end
at jeg skammer mig over den, fordi at jeg har en følelse af, at der var nogen, der
fik en klar melding, som de trængte til at få. Så det at det var tydeligt at se, at nu
var jeg virkelig pisse vred og samtidig fik min besked ud. Det havde da været
rart, hvis vi kunne have klaret det med mindre, det er da klart, men det var ikke
første gang, at jeg havde givet beskeden, og der havde jeg en oplevelse af, at jeg
trængte igennem, og derfor er jeg næsten mere stolt af den reaktion, end at jeg er
ked af den. Hvorimod at hvis jeg havde siddet og tudet, så havde det været
irriterende. Så ville jeg sidde der og dårligt nok kunne få ordene frem, altså...
Det kan jeg ikke bruge til noget. Det andet var der tydeligvis styrke i. På grund
af det udbrud, så tror jeg da nok at der er nogen, der vil tænke sig om en gang
mere, inden de kommer med de samme udtalelser igen. Så ja, i min personlige
verden, så er der styrke i vredesudbrud. Det er ikke altid at det er okay, og det er
ikke altid at det bør være der. Der er måske også nogle chefer, som har nogle
flere og nogle mere urimelige vredesudbrud, end hvad der burde være. Men der
er styrke i et vredesudbrud, hvor at der er sårbarhed i det at tude. Jeg tror det er
derfor, jeg ser det sådan.
Jeg har en fornemmelse af, med mig selv, ikke altid at kunne mestre
det der vredesudbrud, så det bliver en styrke. Fordi min egen
opfattelse er, at jeg kommer til at virke mere hysterisk eller
opfarende, end at jeg har legitim grund til at være.
Ja
Det er måske et spørgsmål om, hvilken sammenhæng det sker i, og
hvem man sidder overfor, og hvordan er forholdet.
Ja, og hvordan man almindeligvis reagerer. For mit vedkommende skal der
rigtig meget til, før jeg bliver rigtig, rigtig vred. Det var også usædvanligt for
mig, og det er første gang jeg har oplevet det i et møde, og det er første gang, at
jeg har oplevet, at jeg er gået fra nul til hundrede på så få sekunder. Jeg er
generelt rimeligt afdæmpet, he he. ... Jeg begynder i spejdersammenhæng at
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kunne se, at jeg har noget mere holdning og vilje i mig, end at jeg har været vant
til, at jeg har. Det er også et sted, jeg er på hjemmebane. På arbejde, så lige så
snart det bliver noget teknisk, så har jeg svært ved at have en holdning, som jeg
kan slå meget stærkt på, og sige at det er sådan her, det er. Ledelsesmæssigt har
jeg heller ikke anciennitet nok til at sige, at jeg tror simpelthen, at det er sådan
her, I skal gøre det. Der kan jeg komme med anbefalinger og tanker. Så er det
lidt blødt. I spejdersammenhæng, der kan jeg godt sige, at jeg vil have at det
skal være sådan her. ... Der kan jeg bedre stå stærkt på mine holdninger. Så om
noget er jeg begyndt at finde en side, hvor at hvis jeg en dag også skal fungere
som personaleleder, så skal jeg passe på, at jeg ikke bliver for skarp og for
kantet overfor medarbejdere, der siger nej til mig. De skal i hvert fald have en
god grund til det. ... Det er lidt ligesom at man skal have kalibreret et eller andet
instrument til, at nu står den nogenlunde lige, nu skal jeg lige have
genkalibreret, fordi at jeg er vant til at se mig selv som rimelig blød og rimelig
diplomatisk, og det er rimelig godt. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal
genkalibrere til, at det ikke er den eneste side, jeg har.
... Morten og jeg har haft talt lidt om jeres udfordringer og samarbejde,
selvfølgelig set fra hans perspektiv, hvor han er en mand, lidt ældre
og med noget mere erfaring, ja.
Og der har måske været nogle problemstillinger også i forhold til,
hvilken stemme vægter i det samarbejde I har...
Ja
Men jeg vil gerne høre, hvordan du ser på det.
Jamen det er jo sjovt. For vi er egentlig rendt ind i nogle imaginære problemer.
Ja?
Vi er rendt ind i, at jeg vægter min stemme mindre end hans. Det er lidt spøjst.
Det er ikke ham, der gør det. Det er mig, der vægter mig mindre. Det er lidt
sjovt. ... Det er dels fordi, jeg har vægtet mig selv mindre, og fordi at vi
kommunikerer forskelligt. ... Morten han kan godt bare sige et statement, og så
forventer han faktisk et modspil. Han tænker "jamen det var jo bare en bold, jeg
kastede op, det var ikke et endeligt statement". Men sådan lød det. Så jeg har
skulle lære, at når han siger noget, så er det generelt til forhandling eller debat. I
hvert fald mellem ham og mig. Der har jeg skulle lade være med at sætte mit lys
under en skæppe.
Men hvorfor gjorde du det?
Jamen der kigger jeg jo på hans erfaring og tænker, at den er mere end min. Det
er det ene. Og så at han siger tingene med så meget sikkerhed i stemmen. Så er
det nok sådan det er.
Så er spørgsmålet her, om den her sikkerhed i stemmen... hvad det er.
Ja.
Om jeg ville kunne gøre det samme?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, at de fleste ville kunne komme ret
langt ved at lyde ret sikker på sig selv. Både mænd og kvinder. Det ville være
mit skud. ... Jeg tror også jeg selv gør det nogle gange i andre sammenhænge.
Det er ikke utænkeligt, når jeg sidder og tænker mig lidt om. ...
Det er også lidt tarveligt med den her position, men min opfattelse har
været, at der også har været noget køn i det. Særligt i forbindelse med
at I skulle ansætte en ny generalsekretær.
Der havde vi en lille slåskamp der. Vores første reelle slåskamp, vi har haft,
hvor vi var uenige. ...
Men hvad fisen har det med køn at gøre?
Jeg tror det handlede om det her med, at der var en der skulle give sig, og
hvorfor man skulle give sig, og hvad processen var undervejs. Altså jeg har nok
været nervøs for at give mig, fordi at jeg ikke ville stå mindre stærkt. Der er
ingen tvivl om, at det hele tiden er en balancegang, at vi er nogenlunde lige
stærke. Jeg er jo nok mere opmærksom på den balance end han er, for jeg er
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mere bekymret for, om han står stærkere end mig, end han er. Så nogle gange
kan jeg godt have en reaktion, hvor jeg har behov for at markere mig mere, både
fordi at selv skal være sikker på, at jeg ikke er blevet kørt over, og fordi at andre
skal vide, at jeg ikke er blevet kørt over.
Ja. Den der styrke man har brug for at vide, man har... Bekymringen og
behovet fra din side og for ikke danne præcedens for, at man kan blive
kørt over i andre sammenhænge, er det på grund af erfaring, køn eller
en akkumuleret ting, eller hvad fisen er det for noget?
Det er en kombination. Når jeg tænker, at han nok har ret, så er det generelt på
grund af anciennitet. Når jeg tænker, at jeg ikke vil køres over, så er det køn. Jeg
ved jo ikke hvad der foregår i hans hoved, men når jeg selv skal se på, hvad mit
reaktionsmønster er, så er det meget med køn at gøre på den måde, at det
handler om hvilke kasser jeg vil eller ikke vil sættes i.
Ja?
Så jeg kommer jo meget til ham for råd, fordi at jeg ved at han har erfaring, jeg
kan bruge af. ... han lader sig dog ikke rigtig stoppe af ikke at have erfaring eller
viden, der hvor jeg har mest erfaring, hvor jeg jo nok i højere grad lader mig
selv stoppe af ikke at have erfaring eller viden. Om det er køn eller en
ingeniørting, det er svært at sige.
Personlighedsprofiler kan jo nok også have noget at sige
Præcis.
Men jeg synes altså det er interessant, så beklager at jeg lige borer i
den
Det gør du bare, he he.
He he. Bekymringen over at blive kørt over, fordi at du er kvinde...
Jamen jeg har den. Der er ingen tvivl om, at jeg har den bekymring. Jeg er
bekymret for det engang i mellem, og jeg er bekymret for det, fordi jeg nogle
gange har oplevet i organisationerne omkring os, at folk går til ham, hvis de skal
have en beslutning. Og det gælder vores medarbejdere, men også til at starte
med andre omkring. ... Det handler jo også om en bekymring for, hvordan folk
så mig, og det er jo tilbage til det her med, at jeg ser mig selv som værende,
venlig, blød og sød og rar og diplomatisk. Hvis det er sådan jeg ser mig selv, så
er jeg bange for, at det også er sådan resten ser mig. Det virker måske ikke
særlig ledelsesagtigt. Så folk skal jo ikke tro, at det er ham, der styrer det hele,
og leder og driver det hele. Det sjove er jo så, at dem der kender os, de ved jo
godt, at det nok ikke er tilfældet, he he. Men det er mit eget selvbillede og min
egen bekymring for at blive kørt over, at det nogle gange giver en unødig
konflikt, enten indeni mig eller komme ud mellem os, for det meste er det bare
inden i mig, og så kan jeg nøjes med at fortælle ham, at "jeg sidder med sådan et
mindreværdskompleks lige nu overfor det, du fortæller mig. Du skal ikke gøre
noget ved det, du skal bare vide det, og så skal jeg lige udover det, og så er jeg
med i samtalen igen". ...
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den her bevidsthed, der
sker inde i dig... med tilbageblik på det du fortalte i forhold til DTU,
hvor du blev ekstra opmærksom på de ting, der var sket, fordi at man
har haft talt om det... det er jo ikke kun på DTU. Metoo har jo været
rundt i hele Danmark og i udlandet, men særligt i Danmark er vi langt
med ligestilling, og man taler meget om diversitet i ledelse og kvinder
i ledelse. Der er mange problemstillinger på dagsordenen... så om den
her dialog og debat har været meget nærværende for dig, tror jeg man
med rimelighed man kan sige, om den har været med til at forstærke
den her bevidsthed omkring, om der kunne være nogle
problemstillinger tilstede?
Ja. Altså hvis man ikke reflekterer over det, så ser man det jo heller ikke
nødvendigvis. Men der er ingen tvivl om, at man også nogle gange kan være i
tvivl om, om der er problemstillinger, som måske ikke nødvendigvis er der. Der
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er ingen tvivl om, at man kan komme til at overtænke tingene. Det kan man
godt. På den anden side, så kan der også være situationer, hvor det er okay at
man ser det. Det er sjovt. En ting, jeg blev bevidst om, da jeg startede i min
nuværende virksomhed - den her kæmpestore internationale virksomhed med
mange tusind medarbejdere på verdensplan - så fik man lov til at se den øverste
ledelse, som var en divers gruppe af hvide, hovedsageligt danske mænd i 4050'erne.
Ha ha ha
Lige præcis, he he. Jeg kan huske at jeg sad og kiggede på det, og tænkte "fuck
og nød". Enten tænker man ”fuck it, jeg har ikke en chance”, eller også bliver
man stædig og tænker, ”det kan I kraftstejleme glemme, nu skal jeg eddermame
på banen”, he he. Det er sådan de to reaktioner, man i virkeligheden også kan
svinge lidt i mellem. Nogle gange tænker jeg, at jeg ikke har en chance, og
andre gange tænker jeg, at nu skal jeg fandme fremad. Det kan jo godt give et
reaktionsmønster, hvor man skubber unødigt hårdt på. Altså jeg tror nogle
gange, at jeg nemt med min medformand kunne komme til at sparke en åben dør
ind. Nu håber jeg ikke, at jeg gør det så meget, men det kunne jeg godt komme
til.
He he, hvor er det et godt billede.
He he. Ja. Jamen det er jo det. Der skal man nogle gange lige finde ud af, hvor
man er henne. Jeg er jo så heldig, at jeg bor sammen med en vældig moderne
mand. Så der behøver jeg generelt ikke sparke nogle døre ind. Han forstår godt
de her problemstillinger. Men hvis jeg er ude blandt nogen, jeg ikke kender så
godt, så er det lidt noget andet. Jeg havde en ung fyr i vores organisations
ledelse, som i en god brandert sagde "jamen, når du kommer med de der metooting, og jeg støtter sådan set alt det der, men du bliver simpelthen bare så
krigerisk, at jeg slet ikke ved, hvad jeg skal gøre af mig selv i det". Det var lidt
sjovt, for jeg kunne faktisk godt høre, at når jeg bliver så strid eller kontant, og
jeg er jo blevet bygget op over årevis til at nå et niveau, hvor jeg taler om sådan
nogle ting, og for hans vedkommende var det bare sådan "jamen jeg støtter
sådan set kvindekampen, men jeg synes godt nok, at du bliver sådan lidt vel
brysk". He he.
Ha ha, åh
Så var jeg sådan lidt "ja. ja. Det kan jeg sådan set godt forstå, hvorfor du siger,
jeg skal nok lige tage det et nøk ned". He he. Det er okay. Det er lidt sjovt. Så ja
nogle gange kan man godt komme til at sparke en åben dør ind, når man i
virkeligheden er i selskab, hvor de fleste egentlig er nogenlunde enige, og så er
der måske nogle få som er lidt gammeldags.
Er der nogle målsætninger i forhold til diversitet i jeres virksomhed?
Åh, jeg kan huske at jeg tjekkede deres bestyrelse på et tidspunkt, hvor jeg
stillede op til den, uden at få den, fred være. Der var det noget med, at de har en
kvinde siddende der, og det har de haft siden 2016, eller sådan noget. Og så vil
de gerne have en kvinde mere ind inden 2025, hvor jeg sad og tænkte "hold da
op, der er ambitionerne da ellers sky high, hva, for pokker da", altså der så man
på det og tænkte på, så vigtigt er det heller ikke for jer, hva venner. Så det er
ikke noget, de har den store fokus på.
Heller ikke i forhold til folk på gulvet, var jeg lige ved at sige, det
kunne også være styregrupper?
Tror det ikke. ... [fortæller, at man begynder at kunne se en udvikling i at der
kommer flere og flere kvinder ind i virksomheden, fordi at flere kvinder også
begynder at uddanne sig som ingeniører, men at det kommer til at tage noget
tid] Jeg har prikket til min chef et par gange og spurgt ham om det virkelig
kunne passe, at vi slet ikke havde nogle kvinder ansat. Det kunne det åbenbart
ikke, for bagefter fik vi ansat et par kvinder mere. He he. Men hvis man går over
i salg og marketing, så er det jo 90 % kvinder, ikke. ...
Lige først, hvad motiverede dig til den bestyrelse?
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Som medarbejderrepræsentant. ... Jeg havde et godt potentiale efter mit
graduateforløb, da jeg havde en bred forståelse af virksomheden. Noget andet
var, at jeg faktisk havde noget bestyrelseserfaring. Så jeg ved, hvad det vil sige,
og at jeg kunne se længere end andre, og så netop fordi, at jeg var noget yngre,
end dem, der sad der, og fordi jeg var en af de få kvinder. ... Derudover har folk
også let ved at kunne gå til mig. Og så syntes jeg bare, at det kunne være fedt.
Jeg ville sgu gerne sidde i en bestyrelse af den størrelsesorden. Puh, jeg ville
være nødt til at lære noget mere, men det ville være motiverende. Det var dog
ikke en mulighed. Det var den sædvanlige, der blev valgt. ...
Næste år måske. Eller hvor lang tid sidder man i den?
Fire år, så der er lige en tre år endnu. Så kan jeg prøve igen, he he.
Du havde noget motivation for at arbejde mere med et strategisk sigte
og måske noget personaleledelse, sagde du.
Jo.
Skal det være der du er nu?
Det kunne det sagtens. Jeg kunne sagtens forestille mig at have et team der, som
jeg var leder for. Det jeg kan være spændt på er, hvilke roller man kunne være
villig til at give mig, ikke fordi at jeg er kvinde, men på grund af min techspecifikationer. ... Jeg har ikke den korrekte teknisk faglige baggrund. Jeg har i
stedet noget engeneering management, så jeg har mere en ledelsesmæssig
baggrund fra DTU. Så det svære kan være at lade mig tage projekter. Jeg kan så
håbe på, at man vil lade mig være projektleder på et par projekter, og så senere
hen give mig et par folk, og så stille og roligt arbejde mig opad. Det kunne jeg
forestille mig. Medmindre jeg stikker til en anden virksomhed, hvor jeg vil have
mulighed for at springe nogle af trinnene lidt over. ...
Jeg er nødt til at stille det trælse spørgsmål, som jeg hader selv.
Ja?
Hvad med sådan noget som børn?
Ja. Der er jeg nok nået dertil, hvor jeg sgu nok snart bliver nødt til at gøre noget
ved det. Ja, men jeg gider ikke rigtig, he he. Jeg er der, hvor jeg tænker, at jeg
tror på en grundantagelse om, at jeg helst ville have haft børn i mit liv, så jeg vil
nok gerne have børn. Men har jeg lyst til at lave dem lige nu? Nej. Det har jeg
guddødeme ikke. Jeg vil rigtig gerne arbejde i fred og ro i nogle flere år. Jeg er
bare tilfældigvis så gammel nu, så det er begrænset, hvor meget længere jeg kan
trække den. Jeg fylder 32 i år. Så det er nok noget med, at vi prøver at gøre
noget ved det, indenfor de næste par år.
Ja
Men helt ærligt. Det irriterer mig, fordi jeg oplever, at det ikke er et plus for en
kvinde. Reelt set, så synes jeg at have oplevet i spejdersammenhænge, at vi har
valgt kvinder fra til at tage ansvar, fordi de har fået børn, men mænd til, fordi de
har fået børn "så han også trænger til at komme lidt ud, så lad os spørge ham".
What? What the fuck, he he. Øh. Så lige der oplever jeg rigtig meget
dobbelthed. Når man ser på tallene helt tørt, så ved man godt, at kvinder
generelt får lidt mindre i løn resten af deres liv på grund af de der børn, og der
kan jeg være nervøs for, om min egen kønsbekymring kommer ind i forholdet
med min kæreste, for der vil jeg have behov for millimeterretfærdighed i, at jeg
i hvert fald ikke tager mere, end han gør. I virkeligheden kan det give nogle
unødvendige konflikter, og det er pisse irriterende, men det er fordi at jeg er så
bange for at havne i den her kønsstereotyp, at kvinden klarer mere i hjemmet.
Og det er naturligt for mig bare at få ting gjort [knipser]. Og jeg gør ting, måske
også en lille smule hurtigere end min kære kæreste. Til gengæld er der nogle
gange, hvor der er noget, jeg ikke ser, og derfor overser at han gør, og derfor
tænker, at jeg har gjort mere. Det er måske overhovedet ikke rigtig, men fordi at
jeg er så bange for den der kønsstereotyp, så kunne det blive en unødig konflikt.
Så det er en bekymring, jeg har omkring børn. At de vil give unødig konflikt,
fordi jeg er bange for, at jeg tager mere, end jeg egentlig gør.
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Ja. Mmh. Jeg vil gerne lige blive lidt ved det her med familie og børn
lidt endnu. Har du nogensinde fået spørgsmålet på arbejde?
Ja ja. Jeg havde et sted, hvor en spurgte "hvor gammel er du, nå, så skal du da
lave børn nu". Hvor jeg var sådan lidt. Det skal du ikke bestemme, he he, gå
væk. Den anden gang sad to, der sad og hyggede og kaffesnakkede om, at de
skulle bruge en ny product quality manager, hvor de var sådan lidt "hey, var det
ikke noget for dig", hvor de så sagde, "nej, vent. Du er ung og kvinde, du går
bare på barsel lige om lidt", hvor jeg var sådan lidt. Fuck jer. Det vildeste var
også bare, at de begge to enten havde været på barsel eller skulle til at på barsel
selv. Der tænkte jeg bare "what the fuck".
Det sagde de simpelthen?
Ja.
Jeg bliver nødt til at spørge, du får den der "fuck jer"-reaktion, men...
hvordan føltes det? Hvordan var det at stå med den?
Åh, jamen jeg bliver sådan helt... Man bliver så træt af, at blive ramt den der
skide stereotyp, også fordi at jeg på det tidspunkt havde ingen planer om at
skulle lave børn det næste laange stykke tid. Så man bliver sådan lidt, hold nu
op! Et, du skal lade være med at beslutte, hvad jeg skal, og to, du skal lade være
med at tro, at du ved hvad jeg skal eller ikke skal bare fordi jeg er kvinde. Jeg
skal overhovedet ikke lave børn lige nu. Det er klart. Flere gange, hvor jeg har
skulle snakke med min chef om noget seriøst, har jeg flere gange lavet en
disclaimer på, at det ikke handler om børn eller "nej, jeg er ikke gravid". Den
disclaimer har jeg lavet flere gange. Først og fremmest, jeg er ikke gravid, okay.
Så kan vi snakke videre. Jeg kan også mærke det, hvis vi er ude, og jeg ikke har
lyst til alkohol den aften, at så er det sådan "nej, jeg er ikke gravid". Jeg tror
ikke, at mine mandlige kolleger bruger den disclaimer eller har fået kastet i
hovedet, at de ikke kunne ansætte dem, fordi åh nej, de går bare på barsel lige
om lidt.
Jeg kunne godt tænke mig at udfordre lidt på samme måde, som jeg
også kan udfordre mine veninder lidt, så kære veninde, kære dig,
hvad havde du selv valgt, hvis du havde din egen virksomhed, hvor du
skulle tjene penge. Hvem havde du så valgt? Den 30-årige mand eller
den 30-årige kvinde, som formentlig inden længe skal på barsel?
Det kommer an på den økonomiske situation. I en lille biks som for eksempel
vores spejderorganisation, der ansætter vi faktisk også kvinder. Men skulle jeg
selv vælge, og at det var et spørgsmål om, at jeg kunne gå konkurs eller
forventeligt vil gå i minus som resultatet af det, så ville jeg nok tænke over det
og være forsigtig. Hvis det var en stor virksomhed, som den jeg er i nu, så ville
jeg nok tænke, at der sgu er penge nok, og at man skal tage samfundsansvar, så
der er ikke så meget at gøre. ...
Vil du ikke sige mere om det her med samfundsansvar?
Jo, jamen det er det, fordi at hvis vi som samfund skal kunne blive ved med at
eksistere, så er der nogen, der skal producere børn. Og det er jo også interessant.
Så hvis jeg både skal producere børn og straffes økonomisk for det, og folk er
bange for at ansætte mig og så videre, så kan jeg jo overveje, hvor stort mit
incitament til at lave børn er i det hele taget. For alternativet er jo, at jeg bare
ikke laver børn. Det kan jeg jo godt. Eller bare at modarbejde ved ikke at gå på
barsel. Det er en reel ting, jeg har overvejet. Jeg har virkelig overvejet bare at
lade være med at lave børn, for hold nu kæft, det er mega meget besvær og jeg
skal i øvrigt straffes økonomisk for det resten af mit liv, hvor at det for min
kæreste er noget besvær, men ikke hans krop, der går i stykker, eller i øvrigt
ikke bliver straffet økonomisk for det resten af sit liv. Så jeg kan godt forstå, at
han godt gider, men undskyld, jeg synes faktisk ikke det er særlig fedt. Jeg har
hverken fysisk eller økonomisk særlig meget incitament til at gøre det her. Så
det skal være fordi, at man synes, det er de vildeste små guldklumper, som man
har lyst til at investere så meget i. Så kan more sig over, at kvinder skal
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investere så meget mere, end mænd skal. Men nej. Som samfund, hvis pointen
er, at vi skal blive ved med at køre samfundet videre, og at der også skal være
medarbejdere om 20-30-40 år, så bliver man nødt til at tage ansvar for, at der
også er mulighed for at lave børn undervejs.
He he. Tak for det som kvinde, he he...
Jeg skulle lige til at sige, at ja. Det tager du bare med videre, Karen, ha ha. Det
er okay.
Ha ha. Lige sådan en ting som også kom på banen i samtalen med en
anden. Hvad med sådan noget som øremærket barsel til mænd?
Jeg synes det er en pisse god ide. Jeg er vild med at EU gjorde det. Jeg er ret
heldig med min kæreste, og han har allerede sagt, at "jeg tager sgu da halvdelen,
det er jo mit barn". Så der var ikke så meget diskussion her. ... Lige det der med
den øremærkede barsel gør bare, at mænd og kvinder bliver stillet mere lige på
arbejdspladsen, for det gør at de to selvfede typer, der sidder der og siger, "ej, du
går bare på barsel lige om lidt", det kan de sige lige så meget til mig, som de kan
sige til en mand, for det er lige meget, om de går på barsel, så det kan være det
samme. Så den der med, at kvinder er på barsel et år, så dem kan vi ikke tage,
hvor mænd er det kun to uger, så det gør ikke noget. Lige pludselig er vi præcist
lige meget, i hvert fald som standard, på barsel. Vælger man så mere eller
mindre, fred være, men som udgangspunkt er vi lige. Så i forhold til, hvad det
giver på arbejdsmarkedet, så synes jeg det er rart.
Hvad med de der kvindekvoter?
Uh, det er en sjov størrelse den der. Jamen, jeg ville gerne, at de ikke var
nødvendige. ... men jeg synes også, at vi skal over den der hurdle, at man kun
vælger folk til en opgave, som man klikker godt med, fordi de minder om en
selv på en måde. Så hvis jeg skal finde nogen, så er der bare en rimelig chance
for, at det bliver nogen lidt a la mig. Og hvis man nu var ti mand, kunne det godt
være, at man endte med at finde nogen, der mindede lidt om dem, eller nogen
som var i ens omgangskreds i det her tilfælde af mænd. Så der er noget med at
få skabt den her, lad os kalde det basisdiversitet, he he. Det er ligesom den ene
ting, men det er bare ikke helt gjort med det. Der er noget i at få skabt nogle
strukturer og et miljø, som tiltrækker flere forskellige typer af mennesker. For
lige nu kan vi jo heller ikke se, hvad for nogle mænd, der ikke bliver tiltrukket,
eller ikke får lov til at være med. Det ved vi ikke ... Det bliver bare tydeligt, at
når vi snakker kvinder og mænd, for der kan vi se, at der er noget i biologien der
gør, at vi er forskellige. Vi har jo faktisk kørt med kvoter [...] og selv den dag i
dag, der skal vi være opmærksomme på, hvordan vi får lavet et miljø og
hvordan vi får lavet en måde at spørge kandidater, som gør, at kvinder også slår
til. Hvis det skal være en lille smule stereotypt, så er der nok hvide mænd i
50'erne, der nok selv skal række hånden op og sige, at de kan godt det der
ledernoget, det er jeg pisse god til, det kan jeg sagtens. Men det der med at få
kvinder i alle aldre og nogle gange yngre mænd eller bestemte typer af
mennesker, som ville skabe en god divers bestyrelse, at få dem til også at række
hånden op og sige, ”det tror jeg også godt, jeg kan”. Det kan godt være svært.
Jeg kan jo høre, at der er en del kvinder, jeg taler med, og det er min egen
subjektive oplevelse af det, jeg snakkede godt nok i telefon med mange kvinder
for at få dem til at stille op til vores bestyrelse, desværre uden held. Jeg blev
faktisk lidt frustreret på mit eget køn der, men det var fordi at jeg blev ved med
at ringe og fik sådan en, hvor det lød som om, at de var bange for, at det var en
kæmpestor opgave, og hvis de ikke havde leveret minimum 200 procent, så var
det ikke godt nok. Jeg havde en følelse af, at de overvurderede opgaven, og
overvurderet, hvor meget tid og energi, der skulle lægges, og hvor perfekt
produktet skulle være, og de undervurderede, hvad de selv kunne. Det var min
umiddelbare oplevelse af dem, hvilket også matcher nogle gange med, hvad
man kan se i tv og lignende, hvor at man ser, at mændene godt må trække lidt
fra og kvinderne lægge lidt til - jeg ved ikke om det er reelt bevist eller ej. Jeg
tror at der er noget i, at vi i hvert fald i noget tid endnu, kan bruge kvoterne til at
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blive ved med at være opmærksomme på og måle på, om vi formår at lave et
miljø og nogle opslag, der gør at folk melder sig bredt. At det ikke kun er et
slags menneske, der melder sig. Selvfølgelig kan man så sige, at man kan have
kvoter for persontyper og for mænd og kvinder og for seksualitet og alt muligt
sjovt. Nu er det med mænd og kvinder bare blevet relativt håndgribeligt at tage
fat i, og du ved også, at der er cirka 50 procent af hver i befolkningen, så det er
relativt nemt at sætte en KPI, der hedder at man skal have nogenlunde lige
mange af hver, for så har du nok ramt ret godt i det, du har lavet. Hvis du kun
kan få den ene slags og ikke den anden slags overhovedet, så har du måske ramt
lidt ved siden af eller ikke ramt bredt nok. ... I mit hoved er det et lidt
effektiviseret målesystem, fordi du sætter krav til at de skal være der, du skal
ikke bare måle og konstatere, at "næ, der var heller ikke nogen kvinder i år, det
var pokkers", men hvis man ikke aktivt går ud og spørger, "hvad virker?
hvordan skaffer jeg nogle, så vi ikke igen næste år står med en halv bestyrelse?
Hvordan skal jeg ændre min kommunikation? Hvordan skal jeg ændre miljøet?"
... Hvis det hovedsageligt er moren, der skal have barnet med sig i det første
stykke tid, hvis vi så har nogle fora, hvor du aldrig kan have dit barn med eller
aldrig kan lave en fleksibel løsning, så er der nogen, vi skærer fra der. Så er der
jo kvinder i en bestemt alder, hvor du bare risikerer, at man skærer dem lidt
mere fra. Så der er noget i, hvordan du sætter tingene op.
Jeg hører dig sige, at kvindekvoterne kan være et godt værktøj.
Ja, præcis. I mangel på bedre. ... Kvoter, er det pisse perfekt? Nej, det er det sgu
ikke, men i mangel på bedre, så lad os da prøve med det. Lad os da bare prøve
noget.
Hvad var dine tanker og overvejelser, da du valgte at stille op til
bestyrelserne? Var det samme bekymringer som de andre kvinder, du
nævner?
Ja, det var det.
Hvilke overvejelser?
Jamen, kan jeg finde ud af det. Kan jeg lægge nok timer. Er jeg visionær nok.
Ja. Hvordan gør man, sådan, puuh, er jeg nu god nok til det? Er der ikke nogle
andre, der kunne gøre det bedre end mig? Og ja, det er der da sikkert, men der
var ikke lige nogen bedre end mig, der stillede op. Jeg tror, det hjalp mig meget,
at min medformand og jeg havde så tæt en dialog i så lang tid i forvejen, som
gjorde at det kom til at handle mindre om, hvorvidt jeg kunne, og mere om,
hvorvidt vi kunne. Da jeg stillede op til bestyrelsen i paraplyorganisationen, der
var det bare mig. Men det at vi stillede op som et par, gjorde at jeg tænkte, kan
vi det? Og det var jeg jo ikke i tvivl om. ... Det er jo også interessant, for hvis
man nu kunne gøre det mere sådan, så gjorde flere det måske. For hvis jeg
skulle stille op alene til formandsskabet, nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror
jeg simpelthen ikke, at jeg havde gjort. Det er jo interessant, for vi var et par, og
det gjorde, at jeg troede på det, for jeg troede på, at vi kunne sammen.
Ville du have gjort det med mig, hvis jeg havde samme kvalifikationer
som din medformand?
Ja, det tror jeg egentlig nok. Det behøver ikke kun have været ham. Når jeg
tænker på andre kvinder, som har været en del af bestyrelsen før, kunne jeg
sagtens pege på en eller to, som jeg også ville have gjort det med. Det ville jeg
have været tryg i, at det kunne vi godt finde ud af sammen.
Okay, så det er fællesskabet omkring det mest af alt?
Ja.
De her kønsstereotyper har vi snakket lidt om frem og tilbage. Nu
kunne jeg godt tænke mig at gå lidt mere i kødet på dem, særligt i
forhold til lederen. Hvad er det for en? Hvad er en leder i forhold til de
stereoryper, du har mødt, og det du gerne vil have en leder skal være?
Jamen i samme øjeblik som du siger lederen, så tænker jeg "han er en ham".
Fordi, dem har jeg oplevet flest af i mit liv. Jeg har oplevet betydeligt flere
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mandlige end kvindelige ledere i mit liv. Det at opleve kvindelige ledere føles
stadigvæk lidt specielt og lidt nyt. I den ledelse jeg sidder i, der kan jeg jo se, at
der på VP niveau i den dattervirksomhed, jeg er i, at der sidder én kvindelig
leder. Hvis vi skal ét niveau højere op, så sidder der én, måske, og hvis der er
flere så sidder de ved HR eller er i en form for servicefunktion.
Ud af hvor mange?
Tror de sidder 10 stykker, og et niveau højere op, så sidder de en 7-8 stykker. ...
Generelt så sidder næsten ikke nogen kvinder på de større ledelsesposter i den
virksomhed, jeg er i lige nu. Der er også få kvinder generelt blandt ingeniørerne,
så proportionelt set hænger det jo sammen, men ja. Der er ikke mange
rollemodeller. Jeg har overvejet, om jeg kunne få en mentor, som var i
virksomheden, og der er to kvinder, jeg kan vælge i mellem, og som jeg kender
til, der sidder i en position, hvor det kunne give mening.
Ja?
... Jeg synes stadig det er sådan i samfundet, at man nævner en kvindelig leder,
ikke en leder, men en kvindelig leder. Det er lidt specielt. Lige nu tænker jeg jo
også over, at jeg som kvindelig formand potentielt er en rollemodel, fordi at der
bare ikke er særlig mange kvindelige ledere.
Gør det noget ved den måde du performer din rolle på?
Jamen, jeg synes det gør det lidt sværere, fordi jeg hele tiden er the odd one out.
Jeg sidder jo hele tiden og er den eneste kvinde i lokalet, der er jo altid fordele
og ulempler. ... Nogle gange skal jeg vænne mig til, hvis der er kvinder i lokalet,
men jeg holder af det, når det er. Jeg tror nogle gange det havde været nemmere,
hvis jeg havde nogle flere, jeg kunne spejle mig i. Det her med, at jeg ser hvad
en mand laver, og at jeg så skal oversætte det til, hvad det betyder jeg må.
Hvad kunne det være?
Hvad jeg må have på, hvad jeg må sige, hvad jeg må joke med. Sådan en god
lidt havne eller værkstedshumor. Kan jeg godt komme med de samme? Hvis jeg
så gør det, lyder det så virkelig fælt, fordi det kommer fra en sød lille pige... Du
ved, jeg har sådan en følelse af med humor og alting, at jeg skal finde
ækvivalenten for mig. Hvordan gør jeg det tilsvarende? Og kan jeg det
overhovedet, for nogle gange hvis jeg kommer med noget tilsvarende humor, så
bliver folk bare helt paf i lokalet, fordi at den skulle ikke komme fra mig.
Puuh... Nogle gange kan det være svært at spille ind, fordi jeg godt ved, at jeg
bliver set lidt anderledes på i lokalet end de andre.
Den her mentor, hvad ville du bruge hende til?
Egentlig bare sådan arbejdslivsproblemstillinger. Hvordan gør du med møder,
eller hvordan har du bevæget dig rundt i biksen? ... Egentlig bare sådan
almindelige småting. Jeg kan mærke, at det var rart, da jeg havde
graduateforløbet, for der var der da nogle kvinder i den samme alder som mig,
det var rigtig rart. For nogle af de der små hverdagsting, var bare mere naturlige
at snakke om med dem - altså nogen som var tilnærmelsesvist i den samme
situation, som du selv er. Det er rart i hverdagen, fordi at du kan snakke med
nogen, der har nogenlunde samme perspektiv. ... Hvis der kun er unge fyre, så
kan jeg godt mærke, at den ofte går lidt mere op i bajer, og så er jeg med på den,
og det er det, vi gør, og hvis der er flere kvinder, så kan det være vi finder på
nogle andre hyggelige aktiviteter.
Hvad kunne det være?
Så kan det være, "skal vi ikke alle sammen ses til noget spisning" eller et eller
andet, nogle lidt andre ting. Jeg har dog aldrig hængt ret meget ud med eller
været ret god til at samle kvinder. Det kan jeg godt mærke, at når der så heller
ikke er så mange, så gør jeg bare lidt som fyrene og drikker nogle bajere eller
kører noget gokart. Det er også meget sjovt.
Er du nogensinde blevet konfronteret med at være drengepige?
Jeg har i hvert fald af flere omgange været en af drengene. Det er ikke
usædvanligt.

Erfaring med et overtal af
mandlige ledere

Anderledes prædikater til
at beskrive ledere, som er
kvinder (en kvindelig
leder)
Underliggørelse af sig selv
Defamiliariseret krop
blandt mandlige kolleger

Afstemning af humor

Træder frem som ”noget
andet” – Simone de
Beauvoir

44

Er det blevet italesat?
Naa, jeg er aldrig blevet kaldt tomboy, eller ville være en dreng ... men jeg har
altid været i det her, jeg er fristet til at kalde det semifeminine, fordi at jeg jo
ikke er særlig pigepiget. Jeg går ikke med makeup, jeg er ikke meget tøset. Jeg
er et sted i mellem.
Ja, jeg kan jo også se øreringene
Ja, det er jo det. Jeg går op i at være feminin. Men jeg har også altid gået op i at
være praktisk for eksempel. Det her med rygsækken for eksempel. Jeg er en
meget praktisk størrelse, og det gør, at det har været nemt for mig at passe ind
med drengene, for så skal vi op og go high eller klatre, og så kaster jeg mig ud i
det, være lidt aktiv og så kører det. Så på den måde passer jeg nok nogle gange
bedre ind med drengene, end jeg har passet ind med pigerne.
Der er lidt på spil i her i forhold til, hvilke idéer man har om, hvad
kønnene laver
Ja.
Mine næste spørgsmål er også lidt private, måske
grænseoverskridende... Nu har jeg for eksempel min menstruation, og
har talt lidt med andre kvinder om smerter ved menstruationen. Har
du nogle oplevelser med det?
Jeg har i hvert fald haft flere sygedage på grund af det. Mit immunforsvar har
det tilsyneladende med at dykke omkring når jeg har min menstruation, så hvis
der er en forkølelse eller lignende i området, så har jeg den, hvis det falder
sammen med menstruation, og så er det ikke ualmindeligt, at jeg har en
sygedag. Det er ikke så galt længere. Det var værre tidligere. Jeg kan godt stadig
have en del mavesmerter, og det er jo aldrig fedt, når man sidder sådan en
arbejdsdag igennem og tænker "åh, det gør ondt det her, jeg kan ikke høre, hvad
du siger, fordi det gør ondt". Det er ikke fedt, og det kan godt tage lidt af ens
kapacitet, men jeg er heldigvis ikke værre stillet, end at det går.
Har du kunne sige det til gutterne, var jeg lige ved at sige, på arbejde?
Nej, men jeg har overvejet det af et par omgange, sådan "jeg er i pissedårligt
humør, fordi at min ryg gør ondt, og min mave gør ondt, men vi kører bare
videre". Jeg har ikke sagt det, men jeg har seriøst haft overvejet det et par
omgange, men jeg tror at stemningen bliver mærkelig, hvis jeg gør det.
At stemningen bliver mærkelig?
Ja, det ville være mit skud. Jeg har jo ikke prøvet det endnu, jeg tror de ville
tænke "det er lidt underligt, det du siger der, men okay", he he. Et eller andet
sted er det jo skægt ikke, for det sker jo for halvdelen af befolkningen en gang
om måneden, og alligevel så er det jo mega tabu. Men det er jo bare
menstruation. Det er sådan noget, som jeg jo i virkeligheden synes er fjollet er et
tabu. Altså, jeg er jo selv med til at det er tabu, for jeg taler jo heller ikke om
det, for jeg oplever ikke at det er noget, vi taler om, men jeg synes det er
mærkeligt.
Har du oplevet den forestilling om, at man skulle være mere hidsig
under pms og sådan noget?
He he. Altså jeg har helt sikkert hørt det udtalt, altså "øh, har du pms eller
hvad", men jeg kan ikke huske, om det har været arbejde, men jeg har helt
sikkert hørt det udtalt flere gange. Så jeg kan jo også være bekymret for, hvis
jeg åbner op for at tale om menstruation, at om folk bare vil sætte mig i en bås,
der hedder, at hun er helt hysterisk og helt urimelig lige nu, fordi det jo er en
stereotyp.
Nu forstod jeg på dig som om, at du nok ikke havde været den, der
havde været allermest hysterisk på arbejde, og beklager mit ordvalg
He he
jeg hører det som om, at du har været mere, ikke tilbageholdende,
men har ikke været den, der normalvis er kommet med udbrud
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Har du nogensinde alligevel oplevet at skulle lægge bånd på dig selv?
... I forhold til køn har det mest været i forhold til det her med, at jeg ikke skulle
komme til at tude. Det irriterer mig inderligt, fordi at det vil jeg være i kontrol
over, men det er jeg ikke.
Den der følelse af ikke at være i kontrol over det, hvad er det?
Jamen min krop laver en reaktion, som jeg ikke føler passer ind i den setting i
virkeligheden. Det er jo ikke sådan, at det er en urimelig reaktion eller epilepsi
eller noget fuldstændig fucked.
Ha ha ha
He he, det er jo ikke fordi, den ikke giver mening, men den irriterer mig i den
setting. Herhjemme eller i bilen kan jeg da godt leve med, at jeg tuder af
frustration eller alt muligt andet, så kan det næsten være rart. Det kan være rart
at få det ud, fordi at man er mere afslappet og lidt træt bagefter. Der er nogle
følelser, der lige får lov at komme fysisk ud på en måde. Det er nok det, det
handler om. Det er nogle følelser, som kommer meget fysisk til udtryk, hvor det
bliver forløsende at græde. Men det er bare overhovedet ikke forløsende, når jeg
sidder i en arbejdssetting, og jeg overhovedet ikke har tænkt mig, at det er lige
der, jeg skal græde. Så er det faktisk bare en frustration, og så bliver jeg
frustreret over det, hvilket næsten kan få mig til at tude endnu mere.
He he, åh
Fordi det er en forkert setting og for personligt og privat, og det har jeg
overhovedet ikke lyst til at vise fysisk. Jeg kan dele mange holdninger og tanker
og er generelt rimelig åbenhjertig, så jeg har ikke noget i mod at tale om rigtig
mange ting. Men jeg har noget imod at det fysisk kommer til udtryk, hvis jeg er
ked af det eller frustreret.
Er det fordi, det er et svaghedstegn, hvis man kommer til at græde?
Bare lige for at få det skåret ud i pap.
Det føles sådan. Er det det? Ikke nødvendigvis, men det føles sådan. ... Min
tætte samarbejdspartner, hvor det er sket et par gange har jo sagt til mig, at "jeg
tænker at det betyder, at du har tillid til mig". Hvor jeg jo sidder og tænker, at
jeg overhovedet ikke selv bestemme det, men er da glad for, at du ser det sådan.
Men det siger jo nok også noget om, at det er lidt privat, for det skete jo nok
ikke, hvis man bare kunne lade være. Så jeg tror egentlig nok, at der er en
generel forståelse af, at det ikke er noget, man gør offentligt. Der gemmer man
sig lidt eller går lidt væk, eller prøver at skjule det. Det er noget, man ikke deler.
Så det er noget, hvor man har et sårbart øjeblik. Om man er sårbar, det er nok
ikke helt forkert, men det er i hvert fald et sårbart øjeblik.
Er der andre tidspunkter, hvor kroppen ligesom kan leve sit eget liv i
en arbejdssammenhæng?
Det er sgu et godt spørgsmål. Jamen, det kunne nok være, hvis jeg blev sådan
rigtig vred. Det har jeg ikke oplevet i arbejdssammenhæng, men i
frivilligsammenhæng, hvor jeg blev så vred, at mine hænder rystede, der levede
kroppen godt nok sit eget liv lige der.
Hvad var det, der triggede den vrede? Hvis hænderne ryster, tænker
jeg det som en meget kraftig, kropslig reaktion?
Ja. Det var en gammel vrede, der blev fundet frem igen. ...
Uretfærdighed?
Ja, lige præcis. Det var uretfærdigheden i det. ... Det var fuldstændig
ukontrollabelt for mig, at jeg pludselig sad og rystede af vrede. ... Min
stemmeføring og mine tanker var mere kontrollerede, end jeg ville have
forventet, men min kropslige reaktion var helt ukontrollabel, og der er helt
sikkert ting, jeg har glemt, fordi jeg var så meget i det nu. ...
Vi snakkede lige kort om begrebet i telefonen, hvor det var sådan... åh
ja. Feministen.
Ja.
Hvad er det for en person?
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He he. Åha. Det er jo rigtig mange forskellige størrelser efterhånden, heldigvis.
Feministen er jo både mig, men egentlig også en del mænd, jeg kender. I mit
hoved er det jo nok typisk en relativt veluddannet kvinde, som helt åbenlyst vil
sige, at hun ER feminist. ... Og så kender jeg flere virkelig rare fyre, hvor de
siger, hvis man spørger dem, "jeg er da også feminist", hvor jeg siger "jamen
selvfølgelig er du det, det giver jo ikke mening andet". .... Og så møder jeg jo
antifeministerne. Dem der siger, at feministerne det er den her militante
bevægelse, nærmest terrorist, kvinder, der vil af med alle mænd og hader mænd.
Der er i hvert fald masser fordomme om, hvad feministen er. Men feministen er
ikke en ting eller en størrelse. ...
Den her bevægelse, isjh, der kan komme, når man snakker om
feminisme, hvad kommer den af hos dig?
Den kommer af, at det decideret er et fyord for nogen. På arbejde ville jeg være
forsigtig med at sige, at jeg er feminist.
Ja?
Det vil jeg faktisk være rigtig forsigtig med.
Hvorfor det?
Jeg sidder simpelthen og tænker lige nu, at jeg hellere ville sige, at jeg har
menstruation, end sige at jeg er feminist, fordi at det er mere sikker grund,
selvom det er tabu. Det er fordi, at der er nogle folk, der har nogle enormt
negative stereotyper forbundet med feminisme, at det er mandehadere, og
kvinder som vil overtage verdensherredømmet, at det er kvinder som bare vil af
med alle mænd, og at de vil have, at der skal sidde 100 procent kvinder i ledelse.
Så det er den her negative stereotyp, der er udbredt nok til, at jeg er forsigtig
med at sige, at jeg er feminist.
Ja. Spændende. Så lige det sidste område. Hvad tænker du er de mest
væsentlige problemstillinger i forhold til kvinder i ledelse?
Jeg tænker stadig, at en stor del er det her med at få lov til at komme ind i
ledelse i første omgang. Fordi at hun lige skal have børn, eller alle de her ting,
som kan gøre, at man vælger nogen fra i første omgang. Det er den første
problemstilling, jeg tænker. Så er der det her med at man får samme løn og ting
og sager, men det er ikke nødvendigvis de største problemstillinger, selvom det
også er store problemstillinger generelt, men ikke specifikt for det at være
kvinde i ledelse. Jeg tror simpelthen at det er det her med at få kvinder ind i
første omgang, og finde en anden persontype, i det tilfælde her kvinder, fordi
det at gå igennem livet som kvinde, det giver dig bare nogle andre erfaringer
med, hvordan livet ser ud eller verden kan se ud, og forstå hvorfor folk gør, som
de gør.
Hvad kunne det være for eksempel?
... Det at gå igennem livet som kvinde, giver dig bare nogle andre vinkler og
perspektiver, end du får som mand. Sådan er det selvfølgelig også for hver
person, og det kan afhænge af geografi og tid osv. Men hvis du ikke har nogle
repræsentanter for, hvad halvdelen af befolkningen har været igennem, så er det
ret stort sort hul af perspektiv du mangler. Så der er noget værdi i at få nogle
ind, som kommer med et andet perspektiv. Det tror jeg stadig er den første
barriere at forstå at det er en værdi i sig selv at din ledelse er divers.
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre dig, for når du siger som du
gør, så er det fordi at der er en antagelse om, at der er nogle særlige
oplevelser, som går igen blandt kvinder, noget som mænd ikke
oplever, eller nogle tænkemåder som kvinder har, som mænd ikke
har. Jeg kunne godt tænke mig lidt eksempler?
... Hvordan jeg oplever interaktionen med andre mennesker, der er der nogle
ting, som jeg et eller andet sted i samfundet er blevet lært. Og hvem der har lært
mig det, det kan være svært at sige, for er det noget jeg har lært i skolen, eller
derhjemme, eller på tv, eller hvor fanden har jeg lært det, det kan sgu da være
svært at sige, men jeg er jo opmærksom på, om har jeg nu det rigtige tøj på, har
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jeg for lidt tøj på, er jeg for udfordrende, er jeg for snerpet, er jeg for ba ba ba,
alle de her forskellige ting. Og selvfølgelig så de ting, jeg kan pege på lige nu
også problemstillinger, men det er jo ikke desto mindre tanker, som foregår i mit
hovede, fordi at jeg er kvinde, og fordi at jeg i det her samfund er blevet lært, at
det skal jeg i hvert fald overvejer, hvor der er nogle andre ting i det her
samfund, som mænd har lært at overveje. Når jeg hører nogle af de der
magtstrukturer, de mere indirekte, hvordan mændene kan finde på at tale om,
hvem der gør hvad og hvorfor - hvor jeg sidder og tænker, "at det var jeg ikke
kommet på det der". ... Grundet de forventninger og opfattelser, der er omkring
hvert køn, så har vi bare nogle forskellige vinkler på verden omkring os.
Ja. Mangler der noget information i vores samfund?
Der mangler noget statistik og nogle tal. Jeg har på et tidspunkt hørt en lidt
ældre herre sidde og sige, at vi har ligestilling i Danmark. Der var tydeligvis
ikke noget at diskutere, he he. Og ja. Juridisk har vi vel som sådan ligestilling i
Danmark, altså nogenlunde hvert fald. Men derfra til at vi har lige vilkår at
agere på, der er et stykke. ... Der er nogle ting, hvor jeg som kvinde skal have
mere bekymringskapacitet end mænd, som jeg kunne have brugt på at producere
fede ting andet godt, hvor jeg lige skal over en barriere. Privilegier er jo i
virkeligheden alle de forhindringer, du ikke skal henover, og det er pointen. Jeg
er privilegieret i forhold til mange andre i samfundet, hvor jeg som hvid kvinde
har det ganske udmærket. Så det er nogle forskellige road blocks, vi ikke løber
ind i. ...
Ja, statistik på, at vi kun har så få kvindelige ledere, eller vold imod kvinder
eller mænd, i virkeligheden alt det, som vi gerne vil ændre på. Jeg tror at der er
noget i at få flere tal ud på problemstillinger, som vi gerne vil have skal være
anderledes.
Hele den her samtale har bygget på en præmis der hedder, at det er
væsentlig og relevant en problemstilling i sig selv at få flere kvinder i
ledelse.
Ja.
Og argumenterne for det? Er der andre end ligestilling og lige vilkår?
Ja, men det er jo, at det fungerer bedre ledelsesmæssigt. Min oplevelse er klart,
at når du har en rimelig divers ledelsesgruppe og arbejdsgruppe, at det så
fungerer bedst. De steder, hvor det har været sjovest at være og hvor vi har fået
Problematisering af
produceret mest, det har været, hvor vi har været diverse. Diverse både i køn,
alder og i geografi. Jo mere diverse vi er, desto mere kan vi komme rundt om et manglende diversitet i
ledelse
emne og træffe nogle fornuftige beslutninger. Så det der er interessant fra et
virksomhedsperspektiv det må være, hvordan vi sikrer, at vi får flest mulige
vinkler på et emne, så vi ikke overser noget. Det er jo klart, at hvis vi alle
tænker ens og er blevet lært det samme gennem 20 år i en virksomhed og i
øvrigt alle går klædt på den samme måde, jamen så sker der bare ikke let en
udfordring af normerne. Så det er det, der er hele idéen, at vi ender med nogle
bedre beslutninger i ledelsen. At vi spurgt til noget bedre fakta, og kommer hele
vejen rundt, og derfor har et bedre grundlag for at træffe beslutninger.
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Transcription
Fortæller at de ligger på 36 % kvinder hos dem i Danmark, uafhængigt af
hvilken leder eller afdeling de går ind under, som til eksempel kunne
være i Schweitz. Anderledes er det så for rollerne.
Vi har dog kun en kvinde som officielt er en del af management teamet i
Danmark, vores head of Legal. Derfor kan man så også stille
spørgsmålet, om vi er der, hvor vi burde være? ... Jeg ved dog at de gør
en del for at få pipelinen fyldt op de seneste to år, jeg har været der, og
været opmærksomme på, hvordan de for eksempel artikulerer jobopslag,
og har sørget for at få en kvinde med fra HR, simpelthen for at være
sikre på, at vores mandlige hiring managers ikke sidder og er biased, og
får hendes besyv med.
Ved du om der er en officiel målsætning?
Der er en officiel målsætning, der hedder 50-50, og så er man jo også
nødt til at have 50-50 hele vejen op igennem pipelinens talentmasse,
hvis det skal kunne lade sig gøre. ...
Er der kvinder at spore hos mellemlederne?
En kvinde sidder som director for Northern Europe.
Derudover er der ingen kvinder, men fordi at forretningen er bygget op
som den er, så er jeg den eneste der sidder med en bestemt
kundegruppe indenfor mit forretningsområde. Her er jeg min egen lille
direktør for den del af forretningen. Det går de meget op i i alle leddene
at kommunikere at man skal tage ansvar for den del, man sidder i, for
ellers kommer vi ingen steder. Det er mit ansvar at styre dem og sørge
for at deres projekter kører som de skal og at deres afdelinger rundt
omkring har de produkter, de skal bruge, og at kontrakterne bliver
overholdt fra begge parter. Der sidder jeg hele tiden med forskellige
teams andre steder i verden og er projektleder eller rettere
kundeprogramleder. ...
Det lyder til at der er meget autonomi skubbet nedad i
organisationen?
Ja, det er der. Vi er vores egne små ledere for hver vores del. Det går de
rigtig meget op i, at vi skal tage det ejerskab og det lederskab. Der synes
jeg jo, at vi er nødt til at agere mellemledere, selvom vi ikke er det
officielt. ...
Når du så træder ind i dialog med jeres kunder og internt, hvis I har
møder, hvordan agerer du så som kvinde? Er der noget særligt du har
tænkt ved i den sammenhæng, som vi også diskuterede lidt, da vi
mødtes første gang hos IT-branchen?
He he. Jeg er meget opmærksom. Jeg vil dog starte med at sige, at jo
ældre jeg er blevet, desto mere ligeglad er jeg også, ha ha.
Jamen, det er måske meget sundt? Måske?
He he. Ja. Jeg tror, at jo ældre jeg er blevet, desto mere ro har jeg også
fundet i det. Da jeg var yngre var jeg enormt opmærksom på alt, på ALT.
Sad mit hår rigtigt, var jeg nu for nedringet, havde jeg for høje hæle på?
Havde jeg en forkert kjole på, der sad for tæt? Altså, enormt
opmærksom på alle de ting, da jeg var yngre. Lige så meget fordi, at jeg
var kæmpe firkantet med, at jeg ville dømmes på min performance, jeg
ville ikke dømmes for mit køn eller mit udseende eller på noget som helst
andet ende de resultater, jeg bragte til bordet. Det var jeg helt vildt
opmærksom på.
Hvordan kan det være, tænker du?
Fordi jeg var så bange for at ryge i sådan en kasse, der hed, at "hun har
kneppet sig til det", og "hun har flirtet sig til det", eller "det er bare fordi,
at hun altid går rundt i de korte nederdele på kontoret, og så synes
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chefen at hun er rar at have tæt på". Altså... Der havde vi alle de her,
som vi i dag henviser til som unconscious biases, måske også bevidste,
he he. Så både bevidst og ubevidst gjorde jeg meget i de her tanker, og
jeg er min egen værste fjende jo. Vitterligt. Kvinder er heller ikke altid
specielt søde ved hinanden, tværtimod.
Har du oplevet noget der, eller er det en forestilling?
Jeg tror at det er et mix langt hen ad vejen. Jeg prøvede i mange år at
finde nogle rollemodeller, som jeg lignede på et eller andet plan og
kunne læne mig op ad. Om det var internt, hos partnere eller andre
steder, og der følte jeg mig meget afvist i forhold til at forsøge at finde ud
af, hvordan man agerer som kvinde i det her spil, hvis man kan kalde det
det. For jeg var også meget fast besluttet på min påklædning, for jeg har
altid været en kjolepige, så den del ville jeg heller ikke ændre på mig
selv, eller give los på min feminine side, bare fordi at jeg var i en
mandsdomineret verden. Så hvordan fandt man den balance? Det var
meget utrådt grund langt hen ad vejen. I dag er jeg 36, bliver snart 37. I
slut tyverne og de gyldne tredivere, de gjorde bare noget, he he. Der
fandt jeg en form for balance. Da jeg i mine yngre tyvere og var i
producentleddet i IT-Branchen, der var jeg til gengæld meget
opmærksom på, at jeg skulle vide ALT om teknikken. Til detaljer. ... Jeg
oplevede at jeg fik nogle helt andre spørgsmål end mine mandlige
kolleger.
Hvad for eksempel?
Jamen netop spørgsmål på teknikken, som mine mandlige kolleger ikke
gjorde. Jeg glemmer aldrig en episode for ti år siden i en anden
virksomhed, hvor jeg havde ansvar for de største retailere i Norden som
salgspartnere, sådan noget som Elgiganten og Computercity osv. Jeg
var ude og give en produktpræsentation for nogle sælgere hos en kunde
... til spørgerunden begyndte de at køre på mig, "hvor mange RAM?
Hvad er styresystemet? Hvilket bundkort?" og alt muligt som ingen andre
på kontoret nogensinde var blevet spurgt om, fortalte de. ...
Hvorfor tror du, at du fik de her tekniske spørgsmål?
100 procent for at teste mig. 100 procent. I den periode var der flere, der
forsøgte at sætte kvinder ind i de her partnervendte og kommercielle
roller, som ikke havde teknisk baggrund eller interesse, hvilket også
burde være irrelevant, bare du har en forretningsforståelse,
forbrugerindsigt, og kan lave accountplaner og projektplaner.
Selvfølgelig er det en fordel med en teknisk viden, men det er ikke det,
det står og falder på i en kommerciel rolle. ... Men det var langt fra første
eller sidste gang, jeg var udsat for at blive testet. ... Når jeg så også har
svaret på deres spørgsmål, så har vi så også altid været på
bølgelængde, men jeg er blevet testet på en anden måde end mine
mandlige kolleger, helt sikkert. ...
Har du følt at du skulle kompensere på nogen måde, allerede inden du
blev mødt af en forskelsbehandling eller kom det efter?
Ja. Det havde jeg. ... Da jeg startede i forbruger- og elektronikbranchen
blev jeg meget hurtig bevidst om, at det var det jeg ville, og at jeg ikke
ville arbejde med bolig og tekstil for eksempel, som en kvinde ellers
havde foreslået, da jeg startede som trainee i tidernes morgen. Så skulle
jeg fedte rundt med puder og lysestager, det gider jeg ikke, he he ...
Kunderne gik simpelthen bevidst i en bue udenom mig, da jeg stod på
gulvet, selvom jeg var den eneste, der stod i afdelingen. ...
15 år siden, og hun fortæller at der er sket meget siden dengang indenfor
både for teknik og for forbrugerne og hvad der sælger.
Møder du stadig fordomme i dag i din nuværende rolle?

Oplevelse af at kjolepigen
ikke rigtig passede ind i
rollemodellernes ide om
påklædning

50

Ja, nogle gange. Men i dag har jeg en helt anden ro i det. I dag er jeg
bevidst, om at det er okay, at man ikke ved alt, eller kan svare på alt nu
og her. ... Men ja, det sker stadigvæk. Det er nok mest fra dem der har
siddet i 20 år og arbejdet med IT, der er stadig nogle, der har en
holdning om, at kvinder ikke ved noget om IT, og slet ikke hvis de har
langt lyst hår, så ved de da absolut ikke noget. Men jeg har en opfattelse
af, at der har været et fokus de seneste år på at få flere kvinder ind i IT
...
Hvad med dig som autoritetsfigur in generel? Har du nogensinde en
fornemmelse af, at du og din stemme bliver opfattet anderledes, fordi
at du er den kvinde, du er?
Det er jo også et spørgsmål om min egen opfattelse af det, så det er lige
så meget et spørgsmål om, om jeg har ro i det budskab, jeg kommer
med, og det jeg siger. Og ikke mindst hvordan jeg opfatter andre
omkring mig. Jeg har prøvet adskillige gange at sidde i møder, hvor vi for
eksempel har siddet 10 mennesker rundt om bordet, og jeg er den
eneste kvinde, hvor at jeg simpelthen bare bliver afbrudt. Decideret
afbrudt. Hvilket jeg ikke ser nogen af mine mandlige kollegaer gør. Jeg
oplever at blive cuttet af på en anden måde. Men det kan også bare
være mig, der er fintfølende. Det skal jeg ikke kunne sige, men hvis jeg
prøver at tage en objektivt observerende hat på og sætte et
helikopterperspektiv på mig selv og møderne både internt og eksternt, så
føler jeg bestemt, at man bliver cuttet hurtigere af, og at man bliver
afbrudt mere som kvinde.
Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved det der, fordi det er en ting,
jeg har hørt fra andre kvinder før. Der kan være forskellige årsager til
det, bestemt, men jeg vil gerne vide, hvad det gør ved dig, når det der
sker?
Det er lidt afhængigt af, hvem der gør det, og ikke mindst hvordan. Der
kan være stor forskel på det. Men jeg har flere gange prøvet at gå hen til
personen efterfølgende og sige, "var jeg helt skæv i min opfattelse der?
Har jeg gjort noget forkert? Skal jeg fremlægge det på en anden måde
fremadrettet?" eller "jeg følte, at du cuttede mig af. Hvorfor gjorde du
det?" For det kan jo ligeså vel være mig, der opfattede det forkert. Det
kan være mig, der har mine egne unconscious biases, som jeg ikke er
bevidst om, så det går jo begge veje. Man kan jo ikke kun pege udad, og
så sige at det kun er noget alle andre har, he he. ... Hvis det er ved
eksterne kan jeg godt lige gå tilbage til andre kollegaer, der kender dem,
og spørge "er det her en generel måde at være på, eller skal jeg tage det
personligt?" Nogle gange kan man så få en melding a la "nej, han er
bare sær, det skal du ikke tage dig af", he he, og så skubber jeg den ud
til højre. Andre gange så får jeg en ide om, at man skal gribe de enkelte
personer an på en bestemt måde, og så kan jeg have fokus på det,
næste gang jeg snakker med dem. ... Generelt er min opfattelse, uanset
hvem af mænd, jeg snakker med i IT-branchen og i den mere
mandsdominerede verden, så har det været et spørgsmål om lige at
gennemskue, hvilken vinkel man skal have. Det er vel ikke så forskelligt
for os kvinder i bund og grund. Min oplevelse er, at mænd har nogle
bestemte ting, som de sætter op på en piedestal, hvor man kan sætte
mere generelle punkter på. Der er bundlinjen altid kolo-enorm vigtig. Vi
arbejder i kommercielle organisationer, så selvfølgelig er bundlinjen altid
koloenorm vigtig. Hvor jeg har en oplevelse af at vi kvinder, vi sætter
nogle andre punkter op som værende vigtige salgsfaktorer end mænd
gør, og der clasher vi jo.
Hvad kunne det være?
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Et område som er meget topaktuelt lige nu, he he, heldigvis, det er
bæredygtighed. Hvor at jeg ser mange kvinder indenfor IT have en
interesse i bæredygtighed end i mersalg. Inklusivt mig selv. Jeg sidder i
et bæredygtighedsudvalg inde i IT-brancheforeningen på vegne af vores
virksomhed. Jeg har en kommerciel rolle i vores organisation, men jeg
synes det er topprioritet at få vores social impact og vores
substainability-argumenter på bordet ude ved kunderne. Det er en
topprioritet for mig at få det bragt med ind i samtalen - for at differentiere
os, og bruge det som argument, hvor mine mandlige kolleger har lyst til
at bruge pris som argument eller sikkerhed. Det er også vigtigt, og det
har jeg også fokus på, men det er måske nogle mere bløde værdier hos
kvinder. ...
Er der andre ting end bæredygtighed?
Fortæller om sin tid som sælger i en teleforretning, hvor hun oplevede at
kunne tale bedre og sælge til kvinderne og mødre, og hvad de kunne opnå af
bløde værdier med produkterne, hvor pris og specs var sekundært.
Den her forståelse af kvinder og behovsafdækningen, har du en
fornemmelse af, at du kan bruge det i dag, hvis du både internt som
ekstern er i dialog på et møde eller har en samtale?
Kan du lige sige mere?
Ja, til eksempel har en anden kvinde sagt, at hun på en måde oplever
at have en fordel og et grundfællesskab, når hun taler med kvinder i
forhold til mænd. Møder du faktisk de her kvinder? Fik vist ikke spurgt
så det gav mening for hende.
... Jeg søger ofte noget ekstern sparring, og det gør jeg hos andre
kvinder. Jeg har en mentor, som jeg fik via IT-branche foreningens
mentorordning, og der fik jeg [mentor navn og virksomhed], og den del af
dialogen med hende, som jeg er rigtig glad for, er at sparre om tilgangen
til kunden og et projektsalg. 1 hvordan får jeg det på plads og aktiveret
bedst muligt, så det skaber mest mulig værdi for kunden, men 2 hvordan
får jeg det præsenteret internt. Det er der min største udfordring har
ligget. Hvordan præsenterer jeg det internt overfor mine mandlige
kollegaer? Hvordan kommunikerer jeg det?
Ja, hvordan gør du så det?
Min mentor har givet mig en indsigt i min egen kommunikation og måde
at artikulere mig på, hvor jeg havde en tendens til, og jeg arbejder meget
på det lige nu, hvor jeg er blevet opmærksom på det, jeg havde en
tendens til at formulere mig som værende en supporter til mit team, jeg
hjælper mine kollegaer, jeg bakker op. Selvom at det er mig, der driver
det og har det overordnede ansvar for kunden, så har jeg tendens til, når
jeg ikke tænker over det, ikke at have fokus på, hvad jeg gjorde og
hvilken forskel jeg gør, lige præcis mig. Så kan det godt være vi har
været ti om det, men hvad har jeg gjort. Det er dét jeg skal have fokus
på, når jeg kommunikerer internt overfor mine kollegaer. For mig er det
hele team work. ... Hun har gjort mig mere opmærksom på, hvilken
forskel JEG gør, og hvad jeg har budt ind på. Jeg har ubevidst
positioneret mig selv som en supporter både overfor min egen chef og
overfor andre mandlige ledere i hierarkiet, på grund af min både og
artikulere mig selv på. Efter min mentor gjorde mig opmærksom på det,
for hun blev ved med at bore i det - skide irriterende, he he, men på den
gode måde - så på et eller andet sted så falder tiøren for mig, og jamen
selvfølgelig. Selvfølgelig ser min chef og mine mandlige kollegaer
naturligt mig som i en supporterrolle, fordi at det er sådan jeg formulerer
mig, når jeg fortæller om min egen indfaldsvinkel til kundesager og til
projekter. Det skal jeg lade være med. Så positionerer jeg jo ikke mig
selv ret meget som leder. Der har jeg i samme ombæring lagt mærke til,
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hvordan mine mandlige kollegaer formulerer sig, når vi taler, og det er
meget mig, mig, mig, så det er mænd måske åbenbart bare meget bedre
til fra naturens side, he he.
Så du skal sælge dig selv lidt mere?
Ja. Det skal jeg være bedre til. Det er min største hæmsko. ...
Hvad er dine ambitioner i forhold til karriere?
På nuværende tidspunkt er min ambition at nå op i en regionslederrolle.
... Det er mit nuværende delmål.
Hvad kommer efter det så? he he
He he. Jeg har et slutmål, og jeg har ingen intentioner om at trække mig
tilbage fra arbejdsmarkedet, men jeg har et helt klart mål om en
bestyrelseskarriere. Jeg vil gerne kunne have det om 15-20 år, hvis jeg
stadig vil det til den tid. Der kan nå at ske meget. Mit mål er at
positionere mig mod de rigtige roller undervejs og få erfaring og succes
med mit mål 1, 2 og 3 opad, så jeg har succes med en
erfaringsbaggrund, når jeg er 55, som gør at jeg kun skal have fokus på
det, hvis jeg vil.
Ja, der kan nå at ske meget.
Præcis.
Nu stiller jeg et spørgsmål, som jeg hader, at jeg kommer til at stille,
men det er næsten uundgåeligt.
Ja?
Hvad med det der med børn?
Ja. Den er... Nu er min kæreste lige trådt ud i køkkenet, så det kan være,
at han skal have lov at svare. He he. Jeg har ikke børn på nuværende
tidspunkt, nej.
Skal vi vente til et andet tidspunkt, end hvor han ikke er der?
Ha ha ha. Næ, han ved det jo godt. Han ved det godt. Jeg vil gerne have
børn. Det er der ingen tvivl om. Det er noget, jeg gerne vil.
Grunden til at jeg spørger, er fordi det er noget, jeg også har talt med
min mentor om, hvordan man får balanceret familieliv og karriere, for
der er også nogle stereotype forventninger derude også i forhold til, at
hvis du er kvinde, jamen så skal du jo være mor. Så skal du jo ikke
være leder på den måde og bevæge dig fremad i karrieren. Hvad har
du gjort af overvejelser i forhold til sådan noget?
Jeg har bevidst, og jeg gør det stadig, og du må gerne citere mig, du må
bare ikke henvise til mig
Det lover jeg
Til dags dato, hvis nogen spørger mig, så vil jeg ikke have børn.
Hvordan kan det være?
Fordi jeg vil ikke at min egen chef, vores HR, vores potentielle chefer
fremadrettet sorterer mig fra bevidst som ubevidst i deres kalkuleringer,
fordi at de tror, at jeg måske snart går på barsel. Det vil jeg ikke. Og så
har det nemmeste for mig 100 procent været, at hvis jeg bliver spurgt, så
siger jeg "jeg vil ikke have børn, det har jeg aldrig ville". Ganske enkelt.
Og sådan har jeg haft det de sidste mange, mange år. Jeg har været
meget bevidst om det her faktum med, at jeg agerer i en
mandsdomineret verden, og hvis jeg gerne vil blive ved med det, og hvis
jeg gerne vil blive ved med at positionere mig, som en der skal tages
med i overvejelserne, når det handler om forfremmelser eller omrokeringer og lignende, så er jeg jo nødt til at sørge for at være
tilgængelig. Du bliver kun leder, hvis du er villig til at tage nogle opgaver,
som du nogle gange kommer til at kunne stå alene om, som jeg for
eksempel gør lige nu. ... Jeg kan kun antage at min leder ikke ville have
givet mig så stort et ansvar, hvis han havde en teori om, at jeg gik på
barsel indenfor det næste halve år. Hvorfor skulle han gøre det? Det ville
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i min egen personlige verden, og så kan det godt være, at det er min
egen begrænsning, der spiller ind her, men i min verden så vil det jo ikke
give mening, at sætte en i en position, hvor man isolerer noget viden hos
personen, hvis man ved at der er mulighed for at pågældende var væk i
et år lige om lidt.
Er du nogensinde blevet mødt af de her spørgsmål?
Ja. Jeg havde på et tidspunkt fornøjelsen af at træde ind i en stilling,
hvor at hende, der havde siddet i stillingen før mig netop havde lavet
stuntet.
Stuntet?
Ja, nu snakker jeg selv ned om det, så det er jo også mine
begrænsninger og mig selv, jeg skal arbejde med i det her. Hun var
startet i stillingen og efter fire måneder havde hun meldt op, at hun var
gravid. Så i samme øjeblik at hun var ude af sin prøveperiode, havde
hun meldt op, at hun var gravid, og vi var ikke ret mange i Danmark, vi
var kun et lille kommercielt satellit-kontor. Så det var jo drama at hun
knap nok var nået at komme ind i virksomheden, kulturen og
organisationsstrukturen ... før at hun meldte ud at hun var gravid og
skulle på barsel et halvt år efter. Derfor startede jeg også i en rolle, hvor
det fra starten hed "nu går du ikke på barsel indenfor de næste to år,
vel?" Det var det første spørgsmål, jeg fik, da jeg startede der, og jeg har
mødt spørgsmålet kontinuerligt siden. I kontraktforhandlinger har jeg
også undgået at snakke om barsel, for nu er ansat i privat erhverv, så
står der jo ikke noget om barsel. Så skulle jeg søge ind i det offentlige,
hvis jeg ville have en god barselsordning som udgangspunkt uden
overhovedet at nævne det. Når du er ansat i privat erhverv, så skal du jo
selv forhandle dine barselsvilkår udover de der standarder i
funktionærloven.
Der er ikke noget i jeres organisation?
Jo, hos os har vi seks måneder som kvinder og tre måneder som mænd.
Så vi har en rigtig, rigtig flot ordning. Men i de andre virksomheder, jeg
har været ved, er det noget man selv har skulle forhandle hjem i sine
kontraktforhandlinger. Og når jeg ved, at jeg sidder i en
rekrutteringsrunde med x antal mænd, der sidder og forhandler firmabiler
og størrelsen på provision og bonusser, og hjemmeinternet, det er deres
forhandlingsparametre. Jeg kan jo ikke både bede om firmabil,
hjemmeinternet og forhøjet barsel. Det kan jeg da ikke, så er jeg jo lige
pludselig en helt andet udgift end en mandlig kollega kunne være, inden
jeg overhovedet er startet, hvis jeg skal have bedre vilkår end dem. Så
der har jeg været meget bevidst om, om jeg overhovedet skulle bringe
det her barselsspørgsmål på banen. For jeg ved ikke, om jeg er i den
virksomhed om 10 år, så selvom at jeg stod og var i starten eller midt
tyverne i en rekrutteringsrunde, så vidste jeg ikke om jeg stadig ville
være der fem eller ti år senere, så det at snakke om barsel er jo ikke
ensbetydende med, at jeg skal på barsel i morgen. Men når man skal
forhandle en ansættelseskontrakt, så er man jo nødt til at tage det med i
betragtning i forhold til, hvad der kan ske ude i fremtiden. Så på et eller
andet tidspunkt blev det bare nemmere for mig at være sikker på, at jeg
havde en opsparing sat til side til, at jeg havde råd til formålet. Så jeg har
min egen barselsopsparing, he he. ... Fordi at jeg skal være sikker på at
jeg kan klare mig i minimum seks måneder uden løn. Nu er jeg jo så som
sagt ved en virksomhed, hvor man har seks måneder som udgangspunkt
som kvinde, uden at skulle forhandle det. Sådan har virksomheden det
global set, som jo er super flot. Det er der ikke mange virksomheder, der
har. Jeg kender ikke til andre virksomheders ordninger, men særligt i takt
med at der er kommet så meget opmærksomhed på det, og på det
faktum at kvinder holder sig tilbage fra at søge ind i karrierevejen og
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talentprogrammer, fordi at vi jo ikke [?], og vi kan jo altid risikere at være
væk i op mod to år, hvis du bliver gravid og tre måneder senere får
bækkenløsning og er sengeliggende resten af graviditeten. Det er jo altid
en risiko.
Hvad ser du som den største udfordring i dag ved at få kvinder ind i
lederroller, altså at få dem til at tage de her lederroller?
Jeg tror på at den største udfordring skal findes i de små og mellemstore
virksomheder.
Hvad tænker du på?
Jeg tænker, at Danmark for det første bygger på små og mellemstore
virksomheder. Det er altså dem, vi har flest af. Vi er kæmpe smv-land i
forhold til mange andre. Så når vilkårene ikke gælder dem i forhold til at
kunne få kvinder ind i talentmassen der, så har vi et problem, for det er
altså der rigtig mange kvinder starter deres karrierer. Jeg tror man skal
splitte problemet i to, og så sige at der er corporate pipelinen, og så er
der smv-pipelinen, for det er to vidt forskellige karrierespor man er i. ...
Hvis jeg var startet i corporate sporet, så havde jeg jo bouncet rundt i
forskellige roller i virksomheden. Det kan jeg jo se på mine kolleger, som
har været i vores kommercielle virksomhed i 10 og 20 år, fordi de har
kunne gå på tværs i organisationen og fået forskellige erfaringer fra
forskellige afdelinger og områder. ... Jeg har været meget nysgerrig på,
hvad de gjorde i smv'erne, netop for at kunne navigere bedre i dem, og
fra min tid som selvstændig, hvor jeg var partner netop i en lille
virksomhed, så derfor var det nødvendigt for mig at forstå strukturerne i,
hvorfor der ikke var flere smv'ere der satte kvinder ind i lederroller.
Hvorfor? I den forbindelse nåede jeg frem til, at vi først og fremmest ikke
har nogle målsætninger på det i dag, og det kan man jo så også
diskutere frem og tilbage om der skal være.
Sådan noget som kvindekvoter eller hvad tænker du?
Ja, præcis. Kvindekvoterne er jeg meget ambivalent på.
Hvorfor?
Jeg kan se både fordele og ulemper ved dem. Jeg tror på at enhver stor
virksomhed med respekt for sig selv, de gør det af sig selv. Hvis de har
respekt for sig selv og deres omdømme udad til, så har de styr på, at de
er nødt til at få kvinder ind i talentmassen. De er nødt til at hjælpe med at
opfostre, opdrage, oplære kvinder i deres talentpipeline også, hvis de vil
være sikre på at have nogen kvinder, der kan tage deres topstillinger på
et tidspunkt, også mellemlederroller. Dem der ikke allerede har nogle
målsætninger, de bliver most fra så mange sider lige nu, at de er nødt til
at få det, fordi der er så meget fokus på det, både fra investorer og
regeringen osv. Men der, hvor der ikke er fokus, det er de her smv'ere.
Det er den der gruppe, som vi jo har mange af herhjemme. Blandt de
virksomheder er min oplevelse af mange er familiedrevet og -ejet,
stadigvæk, og det er grundlæggerne der sidder i ledelsen. Det er ikke
ensbetydende med, at de er gode ledere, og det er ikke ensbetydende
med, at de nogensinde har taget en uddannelse i lederskab. ... Det kan
godt være at de har startet med en god ide, som har taget fart og er
blevet stort, men det er ikke ensbetydende med, at de har gode ledere.
Det er ikke ensbetydende med at de får et lederkursus heller, og det er
på ingen måde ensbetydende med, at de er klar over, hvordan barsel
hænger sammen. Rigtig mange af dem ser jo kun barsel som en udgift.
Hvis det ikke er en udgift i kroner og øre på lønnen til den pågældende
medarbejder, der går på barsel, så er det udgift til en vikar eller at skulle
lære en ny op til den pågældende rolle, og så er det, at man ikke får
muligheden for at tage ansvaret for dit eget område. Du kan kun få lov til
at blive sat i roller, som andre også ved noget om, fordi det er dig, der
skal på barsel. Giver det mening?
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Helt sikkert. Og det er også noget af det jeg hører, går igen ved de
andre kvinder. Tilsvarende bekymringer omkring det her med barsel
og hvad for noget ansvar, man så bliver pålagt. Hvis man så får de her
roller, så er der nogle gange nogle stereotyper forventninger til - og
beklager at jeg tøver sådan, men jeg hader simpelthen at spørge ind til
det - det her med at være kvinde... så har man nogle andre hormoner,
man har en anden krop og man kan i nogle tilfælde, er narrativet i
hvert fald, være mere hysterisk eller mere emotionel.
He he.
Du griner, he he.
Ja, he he.
Er du blevet mødt af den? Også de seneste år?
Den der er jo en stående joke med sandhed i sig. Fordi hysteriske
kvinder, jamen. Den kommer vi nok ikke udenom er en sandhed med
modifikationer, hvis man kan sige det sådan. Jeg er også medlem i vores
arbejdsmiljøorganisation, og i den forbindelse skulle jeg og en kollega på
det her lovpligtige kursus, som blev afholdt hos en ekstern
kursusudbyder. ... Der sad vi i et godt mix af mænd og kvinder, fra alle
mulige forskellige brancher ...
1:16:05 fortæller om den mandlige konsulent, der fortalte at man ikke skulle
høre på kvinder i overgangsalderen, når det kom til det fysiske indeklima og
varme temperaturer. Han forsøgte at lave en joke som faldt til jorden hos alle
lyttere.
Tillad mig at spørge lidt direkte. På møder eller i dialoger med andre,
internt såvel som eksternt, har du så nogensinde skulle holde sig selv
tilbage, fordi du har været bekymret for den her ide eller fortælling
om at du skulle være mere feisty som kvinde?
Både ja og nej. Jeg har altid været den der kvinde, både privat og
arbejdsrelateret, som har joket med. Nu har jeg set en del debat, hvor
jeg hører at flere mener, at kvinder skal blive bedre til at sige fra, og
konfrontere folk, "hvorfor siger du sådan" eller "hvorfor har du den
holdning", og skubbe igen på den her type jokes for eksempel "nå, er det
den tid på måneden" som vi nok alle sammen hører. Når det er den type
direkte kvinderelaterede jokes, hører jeg flere konstatere, at kvinder skal
blive bedre til at skubbe igen. Jeg er en af de kvinder, der altid har joket
med.
Ja, hvordan det? Hvordan har du gjort det?
Jamen ved måske endda ved selv at sige det. "Du må sgu undskylde,
hvis jeg er lidt for nærtagende her, for det er den tid på måneden" for
eksempel. Eller "kan du ikke lige bøje den der i neon for blondinen?" Så
jeg prøver at komme dem i forkøbet, og simpelthen fjerne barrieren. For
mig har det handlet om at bruge humor selvironisk til at nedbryde enhver
potentiel barriere, der måtte være. For jeg kan mærke på min mandlige
kollegaer også eksternt, nogle mere end andre, lige nu er i en periode,
hvor de sgu ikke kan finde ud af, hvilket ben de skal stå på, de der
stakkels mænd der. Fordi den ene dag får de ros for at holde døren for
en kvinde og den næste dag bliver de skældt ud. Så hvor er de henne?
Jeg har en generel opfattelse af, at vores mænd de virkelig er i vildrede.
[...] Den ene dag siger vi, at vi mangler de her gentlemen-dyder, hvor de
holder døren for os og tager blomster med på date, og den næste dag så
står vi og råber og skriger, fordi at de tror, at vi ikke selv kan banke søm
i. Ha ha. Så for at komme den der usikkerhed hos manden i forkøbet har
jeg prøvet at nedbryde det med humor up front, og sige "prøv og hør, jeg
er sgu ikke så sart. Ja, du må gerne lave en kvindejoke." Jeg ved at der
er nogle kvinder hos os, som tidligere har stejlet fuldstændig og har
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været flippet helt ud, endda fra før min tid og dem snakker de stadigvæk
om.
Så det sidder fast?
Ja. De er rødstrømper som flippede fuldstændig sidelæns, hvis man
bare gjorde den mindste joke. Det er min oplevelse, at det er meget
sjældent, at mænd bevidst gør noget for at såre os. Det er meget
sjældent, uanset om det er privat eller arbejdsrelateret. Så er det nogle
helt andre ting, der spiller ind, hvis de bevidst gør noget for at såre en.
Jeg har ikke oplevet, at nogen bevidst gør noget for at såre mig, hverken
kammerater, chefer eller samarbejdspartnere. De tænker sgu bare ikke
så meget over tingene. Det kan de ikke gøre for, det er jo ikke deres
skyld.
Så du har ikke oplevet, at der har været nogen efter dig?
Nej.
Dejligt.
Jeg har ikke oplevet mobning eller den der type jagt, hvis man kan sige
det sådan, grundet mit køn. I hvert fald ikke i de senere år. Da det gik op
for mig, at det bare er fordi den pågældende mand måske er lidt usikker
på sig selv. Da jeg fandt ud af, at det nok nærmere skulle tolkes som
værende hans usikkerhed, og man skal lige huske at særligt i IT-faget,
der er der rigtig mange nørder, og de er i bund og grund bare technørder, som var låst inde på deres værelser ... det har måske givet dem
en usikkerhed overfor det andet køn, som vi ikke lige er opmærksomme
på. ... I bund og grund er jeg bare omgivet af en masse mænd, som er
usikre på sig selv, og ikke nødvendigvis er usikre på mig og min gøren
og laden. ... Tidligere havde jeg dem, som lavede den her type jokes, i
en kasse, hvor "han er bare en tumpe af en mand, der ikke fatter en
skid", som forsøger at nedgøre mig og bruge mit køn imod mig, til en
kasse, hvor jeg tænker "gud, hvor er det egentlig synd for dig, at du har
så dårligt selvværd, at du er nødt til at fortælle dig selv, at du er
uddebatteret, fordi hun er hysterisk og har sin mens". Hvis du
nogensinde har brug for det som undskyldning for, at jeg kommer med
bedre argumenter end dig i dag, så gider jeg ikke bruge tid på det.
Hvordan er din kropslige reaktion og de følelser du har i sådan en
situation, hvordan er de nu i forhold til før?
Helt anderledes, og det kan de jo også godt mærke. ... Den bedste
tilgang til mænd både internt og eksternt har jeg simpelthen fundet ud af,
er at give dem lov til at hjælpe mig. Så jeg spørger dem om hjælp med
udfordringer. Jeg lærer jo også noget, så det er ikke kun for hans skyld,
he he, men det gør også at mine mandlige kolleger lige sådan retter
ryggen en gang, og tænker "ja! Jeg havde mulighed for at hjælpe" ...
Hvad med de der ledere, som ikke nødvendigvis kan karakteriseres
som de her introverte nørder, i gåseøjne?
Jamen der er det jo bundlinjen. Og dem møder vi mange af.
Hvordan er forestillingen af, hvem de her ledere er?
Du holder din mund med alt muligt andet end bundlinjen, for de er
fuldstændig ligeglade med, hvordan du gjorde det, hvis du ikke kan
forklare det i to sætninger. ... Kan jeg blive ved med at vise, at jeg skaber
værdi på bundlinjen, så kan de se værdi i mig. ...
Når jeg skal generalisere, så tror jeg at mænd har bundlinjen som en
drift, hvor kvinder også har drift som behov, for vi er jo ikke dumme, vi
ved godt, at vi skal have penge i kasse ... det er ikke fordi at bundlinjen
er irrelevant, jeg tror bare at kvinder som udgangspunkt er bedre til at
balancere mellem menneskelige behov og økonomiske behov. At de to
er i balance. ... jeg har en teori om, at jo flere kvinder der er i
ledelseslaget, desto mere balanceret er den også. ...

Nærværende fortælling om
rødstrømperne og
feministerne
Forsvarstagen af mænd

Mental forskydning af
fortælling om sig selv via
fortællingen om den usikre
nørd, der ikke forstår sig
på kvinder

Lederen den klassiske
Andrew
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Hvis jeg må prøve at oversætte det, så hører jeg det som om, at der
ligger en forventning til, at kvinderne er mere opmærksomme på de
her menneskecentrerede problemstillinger, hvor det mere er det, som
kan kvantificeres og tælles, der optager mændende. Det er jo lidt en
klassisk kønsstereotyp, ikke, men det kan jo sagtens også være rigtigt.
Det er i hvert fald min oplevelse. Men igen, jeg har ikke oplevet ret
mange kvindelige ledere, og jeg har aldrig refereret direkte til en kvinde.
... Det er nok også derfor at jeg har søgt sparring eksternt, fordi at jeg
har nogle super seje forbilleder, der sidder i andre organisationer, men
derfor kan jeg jo godt søge deres input og spejle mig i dem.
Har I talt om andre ting end hvordan du kan positionere dig stærkere?
Ja. Hun sagde også til mig, og jeg kunne genkende mig selv i det med
det samme. Jeg kom ind i en organisation, hvor folk havde været der i
hundrede år og en madpakke, så jeg gjorde den farlige antagelse at de
selvfølgelig vidste "tingene", og "nå, jamen selvfølgelig ved min chef
allerede det her". Jeg er jo den nye her, og de andre er da klar over det
hele. Så når jeg kommunikerede til min chef og andre teams, så gjorde
jeg det på et plan hvor jeg antog, at det jeg havde fundet ud af, det
vidste de allerede. Så jeg sprang nogle led over, og begynde at tale til
dem ud fra en opfattelse og antagelse om, at han havde samme
basisviden og vidste det hele i forvejen. ... Så hvis en mandlig kollega
pludselig fik samme åbenbaring og kom og præsenterede et nyt frame
work for eksempel, og de andre sad og klappede af ham, fordi det var så
genialt, så sad jeg også tænkte, "what, det er jo basic, det der". Hvorfor
får han ros for at fremlægge noget, der er basic her eller logik for
burhøns? Hun pointerede, at det jo ikke var logik for burhøns, for ingen
har udarbejdet det før eller kommunikeret det simpelt før, så vi alle
kunne gøre noget på samme måde fremover, så det er nemmere for os.
Det troede jeg bare de havde.
Ja, så du skulle ikke antage at nogen, var klogere end en selv?
Præcis. Hun formulerede det som, at folk ikke altid er så kloge som du
tror.
Man kan blive slemt skuffet...
...
Hvorfor netop vælge en kvindelig rollemodel? Det er måske et lidt
ledende spørgsmål, men ville en mand ikke kunne give dig den samme
feedback?
Jo. Hundrede procent.
Men hvorfor så søge kvinden?
Super interessant spørgsmål. Jeg har også selv tænkt over det. Fordi at
jeg i mange år har arbejdet med mandelige ledere og mandlige
rollemodeller, så de har lært mig enormt meget. Men jeg har altid søgt
kvindelig sparring, og hvorfor så det? Jeg ved det sgu ikke, det er nok
den der spejling. Min mandlige kollegaer kan altså ikke sætte sig ind i,
hvordan det er at gå rundt i 10 centimeter høje hæle 10 timer om dagen.
Det kan han bare ikke. Hvorfor går jeg så i høje hæle? Det er min egen
skyld. Ja ja. Bevares. He he.
Det er jo så næste spørgsmål. Hvorfor vælge de høje hæle, hvis de er
hårde at gå i?
Mænd er de her fantastisk rationelle skabninger, langt hen ad vejen. Det
mest rationelle er jo at spørge, hvorfor tager du ikke bare flade sko på?
Bare fordi.
Der var en anden kvinde, der sagde, at det der med at tage blazeren på
og lige tage et par høje hæle på, at det gav hende noget styrke.
Helt vildt. Jeg har gået i høje hæle siden jeg gik i 9'ende klasse. Det er
bare en del af min identitet, det er del af det, at jeg føler mig feminin. Jeg
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ved jo godt at det er dumt, men ligeså vel som nogle mænd føler, de skal
have skjorte og slips på, så føler jeg at jeg skal have mine hæle på, og
hvorfor skal vi det? Jeg tænker at det er med til at give dem noget
autoritet eller at rette ryggen lidt mere, og sådan har jeg det, når jeg
tager mine høje hæle på. Så går jeg på en anden måde, retter ryggen på
en anden måde og jeg sidder på en anden måde. Jeg har også nogle
fede kondisko, som jeg nogle gange kan bruge, hvis jeg har kontordag
eller på strøgtur med en veninde, men så sidder jeg også helt
anderledes. Jeg spreder mine ben, he he, sådan den der [brummer og
læner sig tilbage med spredte ben], jeg fylder meget mere, når jeg har
flade sko på. He he. Det sker ikke, hvis jeg har højhælede sko på, så
sætter jeg mig jo pænt med benene over kors og retter ryggen. ...
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Interpretation

Jeg fortæller, at jeg blev rørt og var taknemmelig for, at hun valgte at
dele sine tanker med mig angående det at få børn - hun nikker - jeg
fortæller videre, at det virker til at være en problemstilling, der går igen
hos flere andre i en eller anden forstand.
Det var så lidt. Det er et kæmpe problem. Jeg synes mange af de
kvinder jeg møder i hvert fald i udadvendte stillinger, altså ud mod
kunderne... rigtig mange af dem, jeg har mødt, de har valgt aldrig at få
børn eller også har de oftest en mand, som varetager meget af det
derhjemme. Det synes jeg jo er super synd, langt hen ad vejen, fordi at
vi ikke har de samme muligheder.
Hvad har I gjort jer af overvejelser i forhold til barsel?
Som par? Ja. Det kommer af sig selv. Min kæreste sidder som
marketingchef i en virksomhed og har ikke mulighed for at tage på
barsel, så det vil enten være mig, der tager det hele, eller alternativt kun
de seks måneder, som jeg har mulighed for med løn. Så kan man jo,
som jeg har forstået det søge om barselsdagpenge i den periode, men
har jeg lyst til at mangle den indtægt? Der kommer jo ikke færre udgifter
ved at have små børn, he he.
Nej, det kan man nok ikke forvente.
Derudover er det så også det, om jeg overhovedet har lyst til selv at
være væk så længe. Hvis der er en ting, man ikke kan planlægge så er
det hvornår det er smart at få børn. ... Nu bliver jeg 37 lige om lidt, jeg
ved jo at showstopperen for mig kommer helt automatisk inden ret
længe, for der kommer min alder i vejen for at have muligheden for det.
Men grunden til at jeg ikke har fået det før, er fordi at der hele tiden har
været et eller andet, jeg skal lige nå dertil. Ellers har jeg været på
arbejdspladser med så små teams, at jeg ikke har kunne se, hvordan det
skulle kunne lade sig gøre for arbejdspladsen, hvis jeg skulle have den
udgift. Det var først da jeg selv gik selvstændig, at jeg fandt ud af at alle
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virksomheder betaler ind til barsel.dk og forskellige offentlige
barselsudbud. Det var jeg ikke opmærksom på, og jeg var slet ikke
opmærksom på, hvis man kigger ren kroner og øre, så kan man i det her
fantastiske land vi nu engang bor i, så kan du få dækket rigtig mange af
dine udgifter, som er forbundet med det. Det tror jeg ikke på, at der er ret
mange i de små- og mellemstore virksomheder, der er opmærksomme
på. Der er selvfølgelig noget i forhold til noget know how, der går tabt,
mens en person er på barsel, og det vil der være uanset om det er en
mand eller kvinde, men bundlinjen... Der er der meget, der kan dækkes.
Jeg havde diskussionen med min kæreste, en af de første gange jeg
blev opmærksom på den problemstilling. ... Han sidder som ansættende
manager i ledelsesteamet i organisationen, som rummer 150-200 på
tværs af norden .. sidst han havde en rekrutteringsrunde, hvor han
sagde helt ærligt til mig, "jamen jeg er nødt til, hvis jeg har to cv'er med
stort set identisk erfaring, og hvis jeg svinger lige godt med begge to, når
de kommer ind til samtale, så er jeg nødt til at se på, hvem der er mindst
risiko for, at jeg kommer til at skulle undvære i 9 måneder til et år. Det
ville ikke være nødvendigt med en mandlig person i hans team". Normalt
er det jo en hr-afdeling, der har viden omkring alt det her med barsel,
men en almindelig mellemleder ved det jo kun, hvis han har været på
barsel. Mange tænker, jamen alle har da en hr-afdeling, og nej. Det er
bare ikke alle der har det, så derfor er man nødt til at lægge en anden
strategi for smv'erne, og få kvinder i de organisationer. ... Da jeg
efterfølgende af nysgerrighed begyndte at spørge flere mellemledere i
små og mellemstore virksomheder og også ejerledere, jamen så blev jeg
klar over, at der ikke var ret mange, der kendte barselsreglerne. Der er
simpelthen ikke nogen, der ved det. Der er i hvert fald ikke nok, der er
opmærksomme på, hvad de kan søge af tilskud fra staten og kommuner
og forskellige alternativer, der er der, for at få dækket den økonomiske
del i hvert fald. Så man evt har råd til at søge en barselsvikar i perioden.
Så der mangler noget information på det område?
Ja. Det tror jeg er et stort problem, og det er selvfølgelig en personlig
holdning ud fra dem, jeg har talt med, så tror jeg at man er nødt til at
sætte anderledes ind overfor smv'erne, for de fleste danskere er på et
eller andet tidspunkt i deres karriereforløb ansat i en smv, medmindre
man kører direkte fra uni og ind på ledelsesgangen i Deloitte eller andre
store organisationer, og det er jo begrænset, hvor mange i sådan et lille
land, hvor mange store globale bikse, vi har her. Hvis man kan sætte
anderledes ind overfor dem, så kan man tage det økonomiske aspekt ud
af ligningen for dem i hvert fald. ...
Så er det frække spørgsmål... Hvorfor er det vigtigt at de her kvinder
overhovedet kan stige i graderne i de her virksomheder, er det en reel
problemstilling?
Puh... Ja. Er det det?
Det er et tarveligt spørgsmål, det ved jeg godt.
He he. Jeg mener, at det er en reel problemstilling. Baseret på det
faktum at man bare får nogle bedre dynamikker jo mere diversitet, der
er. Det er en af de ting, jeg er enormt fascineret af hos os, det er at man
er så opmærksomme på, at indsætte så forskellige typer i de forskellige
teams. Ikke mindst køn. Det er så kommet i årenes løb, at det også er en
stor og vigtig del i det.
Henviser til den gamle hr maerks,der lavede de her typer 1-5, når man sætter
teams sammen. Man var nødt til at sammensætte forskellige
personlighedstyper. Dengang havde man bare ikke fokus på kønnene, men det
er samme dynamik.
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15:31 Fortæller om pink it and skrink it ved produktudvikling, hvis der er
ikke er kvinder tilstede i produktudviklingen til kvinder.
Nu vender jeg den lige lidt rundt igen, for jeg har lidt på fornemmelsen
Betina, at du ikke er pisse vild med, når jeg snævrer fokusset helt ind
på dig...
Ha ha ha
Men nu gør jeg det alligevel. He he
Ja. Bring it on.
Du må sige til mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tror at du er meget
bevidst om, hvordan din fremtoning er, og hvordan du agerer i
forskellige sammenhænge, fordi at du faktisk har oplevet ret mange
ting, som er relateret dels til dit køn, men selvfølgelig også til alder, nu
er du ældre og mere rolig, men det ændrer måske ikke på, at du har
nogle erfaringer, som har været med til at påvirke dine valg, og sådan
som du fremstiller dig selv, også i dag. Det vil jeg gerne høre noget
mere om, og jeg ved godt, at det kan være lidt ubehageligt
He he
men nu prøver vi lige. Jeg ved godt det kan lyde som et tosset sted at
starte, men hvad med sådan noget som makeup. Hvad gør du dig af
tanker der?
Jeg har bestemt ikke altid haft en meget naturlig makeup. Det er kommet
med alderen, og igen det her med bare at hvile mere i sig selv. Jeg har
også måtte reflektere både over makeup og så meget andet, fordi jeg
har været så firkantet med ikke at ville gå på kompromis med min
feminine side. Jeg finder det naturligt at have langt, lyst hår, og jeg finder
det naturligt at have kjole på og gå i højre hæle og med makeup. Alle de
feminine kendetegn har jeg altid været meget bevidst om. Man får jo
fandme skubbet høje og flotte, velmenende råd i hovedet fra alle mulige
vinkler - du må ikke tage den type tøj på, og du må ikke sætte dit hår på
den måde... Jøsses. Der er mange velmenende råd, men dem bliver
man jo bare forvirret af i længden. Jeg har makeupmæssigt flyttet mig fra
at have relativt tungt makeup på, også til hverdag, med helt skarpt
markerede øjne med sort eyeliner helt ud med vinger, he he. Til i dag
stort set ikke at bruge andet end min pudder og mascara størstedelen af
dagene, og super bevidst om det. Det har jeg altid været. Jeg vil gerne
holde fast i det feminine, men jeg vil heller ikke overgøre det, fordi... På
et eller andet tidspunkt, når du har fungeret i de her mandeverdener
længe og også været den eneste kvinde i flere teams, så bliver man
bare opmærksom på, hvad de snakker om. Så når mændene lægger
paraderne og har vænnet sig til at man er der, og begynder at tale lidt
mere frit og dagligdags omkring en, så går den over i det her "ej, men
hende her pudderdåsen, og hende der ovre ved den anden virksomhed,
der har fået den der lederstilling der, ja ja, jeg har også hørt om, hvordan
hun bare var på samtlige mænd til julefrokosten." Alt sådan noget. Det
tog jeg på mig i den forstand, at "det der skulle jeg ikke give dem nogen
reel årsag til at snakke sådan der om mig, bag min ryg". Det vil jeg ikke.
Så jeg har til eksempel heller aldrig datet nogen i min branche. Aldrig. Til
trods for at være blevet inviteret på dates, og til trods for kemien måske
har været god, så sagde jeg nej tak. Det var min egen bias jo langt hen
ad vejen, at hvis jeg på et personligt plan svingede godt med den her
mand og vi havde en god kemi, hvorfor fanden skulle jeg så ikke kunne
gå på date med ham? Men det har bare altid været en game changer for
mig, for jeg vidste at jeg ville blive i it-branchen og gøre karriere i. Så
skulle jeg ikke have skudt i skoene, at jeg var kommet over til en
virksomhed fordi at jeg havde datet nogen eller spillet på mit køn eller på
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min personlige og intime relationer. Sådan noget som make up, hår og
tøj, det har altid været en del af hele det tankeflow for mig.
Vil du ikke beskrive det leje, du er i i dag for mig?
For det første er man nødt til selv at være opmærksom på det. ... For
mig var det et problem. Jeg havde pålagt mig selv en helt masse
restriktioner og antagelser om, hvordan jeg skulle være, og jeg skulle
være så maskulin som muligt og gå i jakkesæt og nystrøget skjorte, fordi
det havde mine mandlige kollegaer, selvom det faldt mig helt vildt
unaturligt at gå i bukser. Det var jo det dummeste overhovedet. Jeg kan
godt lide mit jakkesæt. Jeg kan bare bedre lide min kjole eller nederdel.
Blazeren den er jo stadig lidt mit skjold ikke. Den er meget god. Men jeg
er meget mere i balance med mig selv i dag. Vi er den generation af
kvinder, hvor det først nu er blevet naturligt for kvinder også at arbejde i
it og være i det her fag, som før var mandsdomineret, og det er mere
accepteret, at vi er os selv og går i kjoler og at man har makeup på. Alt
det der følger med.
... 26:59 Fortæller om sin jobsamtale første gang hun søgte ind i en
elektronikforretning efter sin lære i elektronik. Hun sad med butikschef og
regionsansvarlig (mænd). "du skriver, at elektronik og gadgets lige så
meget er en hobby og en fritidsinteresse, som det er en profession, og
så lænede han sig lige udover kanten, jeg sad overfor ham i min
knælange nederdel og høje hæle og en pæn skjorte til formålet, og så fik
jeg elevatorblikket, så ser han ned på papirerne og tilbage på mig igen,
og så siger han i ramme alvor mens han ser mig ind i øjnene, "lige
umiddelbart så ligner du jo en, der bedre kan rådgive mig om hår og
negle end telefoner". Skal det ene udelukke det andet, sagde jeg så
bare, ha ha. Jeg var helt paf. Han startede med at køre mig helt af
sporet, før samtalen overhovedet var gået i gang. Jeg fik selvfølgelig
ikke jobbet, men konstaterede på vej ud, at de to kvinder i butikken
havde flade sko og ikke et gram makeup, og helt kort frisure. Der kunne
jeg godt se, at jeg ikke passede ind i hans kasse af en kvinde i it.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om sådan nogle oplevelser
der har været med til at skabe noget bevidsthed. Du er jo for faen også
bevidst om, at de målsætninger du har i dag, det kan godt være vi
snakker delmål og det der ligger længere ude med bestyrelser,
hvordan at fremtoning også har en betydning der. Hvad vil du gerne
vise i dag med hvem du er?
Jeg vil gerne udstråle professionalisme. Det står helt sikkert højt på min
agenda. Jeg tog det som en kompliment, da der til it-brancheforeningens
mentor kick off kom en pige fra en anden virksomhed, som kom for at
hilse på i slutningen, super sød pige, hun havde været mentee sidste år.
Så snakkede vi frem og tilbage, og så spurgte hun, om jeg også skulle
være mentor i år. Hun havde en antagelse om, at jeg skulle være
mentor, ikke fordi jeg skulle være mentee. Det så jeg da helt sikkert som
en kompliment. ... Der tænkte jeg, fordi at de kvindelige mentorer i det
line up, tænkte jeg bare "wow" og stod og sukkede efter, mange af dem,
som er super seje og slag på tasken uden at kende deres alder, var 10
år ældre end mig og opefter, så jeg så det bestemt som en kompliment,
at hun tænkte at jeg var et sted, hvor jeg var klar til at være mentor.
Jeg er faktisk lidt i tvivl, om jeg var i tvivl, for da vi snakkede sammen
blev jeg ret hurtigt bevidst om, at vi var samme sted, men jeg kan
huske at jeg tænkte, "at du var en kvinde, der havde styr på det", for
sådan så jeg din fremtoning, ikke.
Det lyder godt, tak tak.
He he. Jamen velbekomme, velbekomme. Det jeg så gerne vil vide
noget om, det er jo de her refleksioner som ligger bag det. Hvorfor det
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netop er vigtigt for dig, men det har du faktisk været en del inde på nu.
Den her frygt for at blive sat i nogle forskellige kasser, der er
uønskværdige, fordi der måske er nogle stereotype billeder derude
på, hvad kvinder kan være, hvis de træder lidt ved siden af.
Jeg vil sige, at jeg er glad for den alder jeg har i den tid vi er i lige nu.
Fordi jeg er jo lige i den spæde start til at lægge mig selv i en lederrolle
og i den bane, men jeg har stadig erfaringen fra dengang hvor itbranchen var det vilde vesten. Jeg er glad for at have den erfaring med,
og jeg vil da helt sikkert tage det med og tænke over, når jeg selv står i
en lederposition, for jeg ønsker jo ikke at nogle af mine kvindelige
kollegaer og teams fremadrettet skal have det på den måde. Så der vil
jeg unægteligt gå hen og blive den type leder, der (x) for38:37 fordi jeg
har haft nogle lidt hårde oplevelser, og der vil jeg sige, at "nu lader du
lige Hanne snakke færdig. For det kan godt være, at hun snakker lidt
længere tid for at nå frem til det samme, men jeg vil jeg gerne høre det."
eller være opmærksom på, at der bag hver frustration, eller hysterisk
anfald, he he, der ligger noget andet bag, som kan være hvad som helst.
Jeg er glad for den alder og erfaring, jeg har. ... Men det har krævet at
jeg selv blev opmærksom på at gøre noget. Jeg har været en af de
kvinder, der ligesom har gået og ventet på, at der var en der kom og
prikkede mig på skulderen og sagde "kom, nu skal du med herover i det
her talentprogram". Derfor tager jeg også de skridt nu, og søger ind mod
de kvindelige ledere og netværket i it-brancheforeningen, fordi at jeg selv
er opmærksom på, at det er den vej jeg vil, og jeg selv er opmærksom
på, hvad mit langsigtede mål er. Det er der jeg gerne vil hen. Men jeg
har manglet de der værktøjer til, hvordan faen jeg synliggør det. Det er
så det, jeg personligt arbejder rigtig meget med nu. Hvordan synliggør
jeg det her på en positiv måde, uden at det virker pralende, men vi er jo i
en kommerciel verden, hvor man skal skabe penge og værdi til
virksomheden. ... Det har først været når jeg har fyldt så meget i min
pipeline og at mine projekter har været 80 % færdige, at jeg har sagt
"prøv at at se, hvor dygtig jeg har været". ...
Reference til impostersyndrome. Hun påpeger, at sin 25-årige søster er meget
bedre til at buldre derudaf og gøre opmærksom på sig selv. 44:25 Pointerer
nogle gamle sociale og kulturelle normer, hvor kvinder generelt stoler lidt
mindre på sig selv og peger også på janteloven.
Ser du dig selv som feminist?
Ja, i traditionel forstand, hvor det handler om lige muligheder til alle. Lige
liv og lige løn for det samme arbejde, man udfører. Jeg synes feminisme
desværre er blevet et skældsord langt hen ad vejen i mange kredse, og
det synes jeg er en skam.
Jeg tror det er svært at pinpointe i en bestemt retning. Da jeg var yngre
så jeg også den her frygt for at blive gjort til et sexobjekt eller blive
misforstået, og derfor var jeg også meget bevidst om at kompensere
med min tekniske viden, for så kunne jeg altid rykke samtalen derover. ...
Uanset om jeg sad overfor it-direktøren eller kollegaer, så begyndte jeg
at bruge det som sådan en overraskelsesteknik, surprice. Der var ikke
nogen, der forventede noget, så jeg kunne gå i ro og mag og samle al
den viden, jeg havde brug for, og så kunne jeg vende tilbage med en
business case, der havde så meget data og var så gennemarbejdet på
en helt anden måde, fordi folk bare gav mig nogle helt andre
informationer, i og med at de havde en antagelse om, at jeg ikke var
teknisk.
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Hvordan kan du bruge det i dag og fremadrettet?
...
For en 10 år siden, der havde jeg veninde, der også var lyshåret og
accountmanager et andet sted, hvor hun gjorde den interessante
observation, at da hun farvede sig mørkhåret, så fik hun en helt anden
type feedback fra de mænd, hun sad overfor. Så det skulle jeg jo også
teste af og farvede mig mørkhåret, og ganske rigtigt, jeg fik en helt
anden samtale, dialogerne ændrede sig. Så valgte jeg så at farve mig
lyshåret igen for et par år siden, for det er bare det, der falder mig mest
naturligt med mine blå øjne, så det giver bare bedst mening, he he. Men
nu har jeg også en anden alder. Så i dag oplever jeg det ikke som en
decideret hindring, men dengang var det sgu rigtigt. Det gjorde at jeg
også blevet meget interesseret i alt det her med det psykologiske og
adfærdsdesign. Hvad gør vi ubevidst? Der kom jeg frem til den
konklusion, på baggrund af nogle forskellige sociologers rapporter, at
lyshårede og blå øjne bare helt automatisk er associeret med noget ungt
fra en dyrisk side i os ... Hvis du automatisk bliver associeret med noget
ungt, så mangler du måske også noget viden, ikke. Så er det jo klart.
Men når man så når lidt mere op i alderen, så er det ikke på samme
måde, har jeg fundet ud af.
Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt hvor opmærksom du faktisk er
på selvfremtoning... Er det ikke trættende? Nu spørger jeg lidt naivt
for jeg gør det jo også selv for fanden...
Jo et eller andet sted, så er det da. Og var jeg nået længere med min
energi, hvis jeg havde rent fokus på business cases eller salg, ja, det
kan sgu godt være, men det har også været hjælp til selvhjælp. For det
har været med til at give mig forståelsen af, hvorfor andre reagerer som
de gør, også i forhold til alle de her kropslige ting, som man nu engang
altså ikke kan lave om, øjenfarve, hårfarve, højde og så videre. Du kan
jo hverken gøre dig selv højere eller lavere. Jeg er 1,76 og når jeg tager
højhælede på, så bliver jeg jo endnu højere ...
Når du møder dine mandlige overordnede, hvilken betydning har det
så for dig at du kan tage de her hæle på og så have den her
gennemsnitshøjde for mænd?
Det har du måske en god pointe i. Det gør nok, at jeg føler mig mere
ligeværdig, hvis jeg er i samme fysiske højde, som de er. Det tror jeg
bestemt, du kan have en pointe i. Det har jeg aldrig tænkt over før. Det
kan jeg kun bekræfte, når jeg lige mærker efter i mig selv. Det giver en
følelse af at være ligeværdige, hvis man også fysisk er cirka lige høje.
Det tror jeg bestemt. Det er måske også derfor at nogle mænd ind i
mellem bliver bange for mig.
Oplever du det?
Ja, jeg har jævnligt oplevet mænd både privat og forretningsrelateret,
som er blevet bange for mig. Helt utilsigtet fra min side af, men når man
så har kendt dem i noget tid, så indrømmer de det, når de finder ud af, at
jeg ikke er så farlig som jeg ser ud. Ha ha. "Ser jeg farlig ud?" "Ja, for du
ser hård og målbevidst ud, når du går gennem kontoret", og for mig
handler det jo om at jeg ikke skal være midt på gulvet i det der
lortekontor, jeg skal ned og gemme mig på min stol, så for mig har det
været en motivation for at gå meget målrettet ned mod den der frie plads
der. Det har jo netop været for at slippe væk fra det der dansegulv
hurtigst muligt, hvor de kan tolke det som at "hun er en skarp dame, hun
er skrap, der er ikke to minutter til sniksnak" Ha ha. Mig, der er på flugt,
og mænd, der ser det som værende farlig.
Det der med at blazeren er et skjold, vil du ikke sige noget om det?
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Nu er jeg nødt til at generalisere. ... Vi kvinder har bare en fysisk form,
hvor at vi ikke kan komme udenom, at vi har vores hofter og vores barm,
vi kan ikke komme udenom, at vi bare er blødere skabt. Det er der en
grund til, for vores kroppe skal kunne lave sådan et alien stunt, når der
skal være plads til en baby, men særligt i blandt mænd i deres skjorter
og stramme jakkesæt ser helt clean ud, så er blazeren for mig et godt
skjold til lige at dække, hvis noget sidder for stramt eller bh'en, der laver
en bh'delle eller mavedellen, når man sætter sig ned eller sådan noget
tåbeligt ... med blazeren på, skal man ikke tænke over alle de bløde
former der. He he. Og for at gøre en kjole mindre feminin måske. Kjoler
er jo immervæk feminine af natur, og måske for at nedtone det lidt? ...
Der er en cardigan som mange andre kvinder bruger for casual. Der er
kombinationen mellem kjole og blazer en god måde at beholde min
feminine kjole og stadig være business relateret, og gå lidt mere i spænd
med de der mandlige kollegaer, og mandlige samarbejdspartenere.
Så den har flere funktioner
Den har mange funktioner. He he.
Hvad med de der bryster? Hvor meget tænker du over dem?
Jeg tænker meget over dem i den forstand at jeg er veludstyret - hvis
man kører mand til mand hedder det vidst veludrustet, ikke? He he - så
grundet min barms størrelse, så kommer det enormt hurtigt til at se
voldsomt ud.
Tænker du vulgært eller hvordan voldsomt?
Vulgært synes jeg, er meget stærkt ord. Der er jo i og for sig ikke noget i
vejen med en kavalergang, men for mig, når jeg er oppe i en g-skål, skal
der ikke så meget til. Selv i sådan en helt uskyldig normal rund
udskæring på en t-shirt kan jeg have kavalergang i. Særligt hvis det er i
professionel sammenhæng, så synes jeg bare det er unødvendigt at
flytte fokus. Omvendt så er jeg jo dybt fascineret, for jeg har snakket
med flere karrierekvinder fra østeuropa, også advokater, hvor at hvis du
kommer ind til en dommer, så sidder hun jo i lårkort og er udringet ned til
navlen og ligner det, som de danske kvinder vil gå i byen i, når de er 25
eller måske yngre endnu. De er dybt imponerede over, hvordan kvinder
som os kan være så røvkedelige og maskuline. Der tror jeg ikke vi er helt
klar endnu, og jeg er meget opmærksom på barmen, bestemt. Og så er
jeg jo bare nået over i, at jeg næsten altid går i sort, fordi det har jeg det
nemmest ved. For det første er det super praktisk, for hvis man sidder i
møde og spilder kaffe - jeg har prøvet at være på vej i bilen ud til et
møde, hvor jeg jo lige skulle have den kaffe der, efter at være kørt
hjemmefra kl 7 - hvor låget ryger af, og jeg bare slasker kaffe udover det
hele i bilen. He he.
Betina for helvede... Ha ha
Så er det bare nemmere at have sort på. Så skal du ikke tænke så
meget over sådan noget. Jeg har også skjorter eller hvide tshirter, men
jeg bruger dem bare meget sjældent, for hver eneste gang jeg bruger
dem, så får jeg lavet en kaffeplet eller får noget andet på.
Hvis du skulle give et råd til kvinder, der vil samme vej som dig, hvad
skulle det så være?
Bekymre sig mindre. Det har været min egen største hæmsko, at jeg
bekymrer mig for meget. Sætter alle mulige scenarier op i mit hovede,
men 9 ud af 10 bekymringer bliver aldrig til noget. Jeg ved godt at det
lyder kliché, men tænk mindre og gør mere. Det har nok været min egen
største hurdle, at jeg tænker for meget over tingene, før jeg gør det.
Så hvad er planen nu?
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De næste par år skal jeg gerne skifte stilling. Gerne internt. Fortæller om
at hun havde fået at vide af en anden CEO-kvinde, at hvis man er i en
kommerciel funktion, så er man direkte på direktørstien. 1:16:44
Hvorfor vil du gerne være leder og have mere ansvar, hvad motiverer
dig?
Det der motiverer mig til at være leder er, at jeg godt kan lide at motivere
andre. Jeg har også været næstformand i en velgørenhedsorganisation i
et par år, og der skal man om noget være i stand til at motivere andre,
når du gerne vil have folk til at gøre noget for dig gratis. ... Der fandt jeg
ud af, at det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at finde ud af, hvad der
trigger andre, alle er forskellige. Jeg kan godt lide at spille andre gode.
...
1:45:31 Det med pr-værdi og offentlighedens magt i forhold til,
hvordan man behandler sine medarbejdere og netværket, det gør sig
måske også gældende i forhold til diversitet i ledelse og kvinder i
ledelse?
Helt bestemt! Der tror jeg vi er ved at se et kæmpe paradigme skift. Det
er måske i virkeligheden bare alle os på gulvet, der begynder at trampe.
Så tramper vi så hårdt at de kan høre det. He he. Selv de store
investeringsfonde var der en leder for en, hvor jeg sad og klappede i
mine små hænder, der var ude og sige, "at fremadrettet kommer vi til at
lægger vores investeringsporteføjer efter hvilke virksomheder, der viser
sig mest ansvarlige, hvilke der producerer mest ansvarligt, og hvilke der
har diversitet i ledelsen, det er faktorer, vi kommer til at kigge på, når vi
skal investere på vegne af vores medlemmer fremadrettet. Verdens
største investeringshus. Det kommer da til at få betydning, når de
ændrer strategi på den måde. ... Så der tror jeg at vi kommer til at se
rigtig mange flere være opmærksomme på de problemstillinger, altså
også i topledelserne. Hvis vi ikke håndterer det her ordentligt, så
kommer vi til at miste på bundlinjen rent og skær i pr-værdi, for hvad gør
forbrugerne.
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Bilag 5. Noter fra introducerende dialog med Tanja
Jeg havde før vores dialog i slutningen af marts 2020 mødt Tanja få gange i forbindelse med hendes
leder- og bestyrelsesarbejde indenfor en af Danmarks største medlemsorganisationer. Gennem fælles
netværk havde hun udvist interesse for min undersøgelse, hvorfor vi tog en dialog, hvor vi sammen
kunne vende, hvad vi eventuelt kunne snakke om på et interview. Det endte med at blive et mindre
telefonisk interview, hvor jeg præsentere min etiske protekol, og hvilke emner, jeg selv havde
forestillet mig.
Noter:
-

kandidatstuderende, mens metoo-debatten var på sit højeste i 2017
Rektor havde offentligt udtalt, at der ikke forekom krænkelser af kvinder på institutionen,
hvorefter hun i en studenterpolitisk rolle sammen med en række andre kvinder havde startet
en brevindsamling, hvor de kvindelige studerende anonymt kunne berette om deres oplevelser
oplevede at undervisere kunne sige til de få kvinder på studiet, at de i en matematisk ligning
bare kunne udskifte x med sko, og så ville det give mening – tolkes som latterligt
oplevelser med sin mandlige vejleder i starten af sin specialeproces, som havde resulteret i, at
hun ikke mødtes med ham frem mod afleveringen
oplevelser som graduatestuderende, hvor hun havde konfronteret leders leder med ikke at se
hende i øjnene, men mere mod hendes bryster, når de talte sammen
reflekterer over metoo som trigger for at hun er blevet mere konfronterede omkring kønslige
problemstillinger i arbejdssituationer i dag
oplevelse af at det er svært at vælge det rigtige tøj som kvinde
bryder sig ikke om feminist-begrebet fordi det klinger negativt
ift karriere: vil gerne lede større projekter i fremtiden, personaleledelse og senere strategi
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3.2.6. Udskydelse af forældreorlov
3.2.6.1. Betingelser for at kunne udskyde fravær
3.2.6.2. Betingelser for afholdelse af udskudt orlov
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4.1. Kommende adoptanters ret til fravær med barselsdagpenge før modtagelse af barnet
4.1.1. Børn der adopteres fra udlandet
4.1.2. Børn der adopteres i Danmark
4.2. Adoptivforældres ret til fravær med barselsdagpenge efter modtagelsen af barnet
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4.2.1. Retten til fravær med barselsdagpenge for adoptivforældre efter adoptionen
Kapitel 5 Fravær med barselsdagpenge i forbindelse med sygdom mv.
5.1. Ved barnets indlæggelse på hospital
5.1.1. Arbejdet genoptages ikke
5.1.2. Arbejdet genoptages
5.2. Ved barnets død eller bortadoption
5.3. Ved en forælders sygdom under fraværet
5.3.1. Sygdom under fuldt fravær
5.3.2. Sygdom i en periode, hvor arbejdet er genoptaget delvist
5.4. Ved ny graviditet
Kapitel 6 Forældres anmodning om barselsdagpenge samt refusion til arbejdsgivere
6.1. Forældres anmodning om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
6.1.1. En lønmodtagers anmodning om barselsdagpenge og arbejdsgiverens afgivelse af oplysninger om
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6.1.4.2. Selvstændigt erhvervsdrivendes mulighed for dispensation ved overskridelse af fristen
6.2. Arbejdsgiverens refusionskrav
6.2.1. Afledet krav
6.2.2. Refusion ved forlænget orlov med nedsatte barselsdagpenge
6.2.3. Flere arbejdsforhold
6.2.4. Anmeldelse og frist for anmodning om refusion
6.2.5. Frist for anmeldelse ved fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel
6.3. Arbejdsgivers ret til tillæg til refusion
Kapitel 7 Særlige forhold i forbindelse med retten til barselsdagpenge
7.1. Barselsorloven skal tilbringes sammen med barnet
7.2. Ret til barselsdagpenge ved ophold i udlandet
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7.4. Ferie under barselsorlov
7.5. Indtægter og udbetaling af andre ydelser under barselsorlov
Kapitel 8 Klageregler
8.1. Barselsdagpengeretten
8.2. Fraværsretten
Kapitel 1 – Indledning
Denne vejledning beskriver reglerne i barselsloven, der regulerer retten til fravær og barselsdagpenge ved
graviditet, fødsel og adoption.
Vejledningen knytter sig til barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019 om ret til orlov
og dagpenge ved barsel og bekendtgørelse nr. 843 af 25. juni 2018 om ret til barselsdagpenge (barselsbe‐
kendtgørelsen). Se endvidere bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskravet og beregning af bar‐
selsdagpenge m.v. med tilhørende vejledninger (vejledning nr. 9829 af 27. september 2019 om beregning
af barselsdagpenge og vejledning nr. 9510 af 26. juni 2018 om beskæftigelseskravet for ret til barselsdag‐
penge).
Vejledningen er revideret som følge af, at der i forbindelse med indførelsen af den obligatoriske pensions‐
ordning skal beregnes tillæg til refusion til arbejdsgiver efter barselsloven. Der er i vejledningen indsat et
afsnit om arbejdsgivers ret til tillæg til refusion, se afsnit 6.3. Der er desuden indarbejdet (dele af) en ny
principafgørelse fra Ankestyrelsen (principafgørelse 1-19), som behandler problemstillingen om rugemø‐
dre og de tiltænkte forældres rettigheder i relation til barselsloven, se nærmere afsnit 1.2. og afsnit 3.2.2.1.
Vejledningen erstatter vejledning nr. 9528 af 29. juni 2018 om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
1.1. Lovgrundlaget
I vejledningen uddybes de regler i barselsloven, der regulerer retten til fravær og barselsdagpenge ved
graviditet, fødsel og adoption.
Herudover tager vejledningen udgangspunkt i bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge (barselsbekendt‐
gørelsen) og den praksis, der har udviklet sig, særligt i Ankestyrelsens principafgørelser.
Der er i teksten henvisning til anden lovgivning, når denne har betydning for administrationen af barsels‐
reglerne og ligeledes til relevante EF-forordninger og direktiver.
Forældrenes generelle ret til fravær og barselsdagpenge kan i tabelform beskrives således:

Ugers ret til fravær

Før fødsel
Mor
4
4

Efter fødsel
Mor
Far
14 + 32
2 + 32
Ved forlængelse 2 + 40
med 8 uger:
14 + 40

4

Samlet
Fælles
84
100

4

Ved forlængelse 2 + 46

-

112

32

52

40 1)

60

46 1)

66

med 14 uger:
Ugers ret til

4

14 + 46
14

4

Ved forlængelse 2

2

barselsdagpenge
med 8 uger:
4

14
Ved forlængelse 2
med 14 uger:
14

Anm. 1): Ved forlængelse af forældreorlovsperioden (32-ugers perioden) med 8 eller 14 uger til enten 40
eller 46 uger kan der ske en nedsættelse af barselsdagpengene, således at det samlede beløb for de 40 eller
46 uger svarer til barselsdagpengene for de 32 uger.
1.2. Personkreds
Barselsloven giver en mor, en far og en medmor ret til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel og
adoptanter ret til fravær i forbindelse med adoption.
Ankestyrelsen har i principafgørelse 1-19 fastslået, at tiltænkte forældre, der opnår forældreskab via en
surrogataftale (rugemor), ikke opnår ret til fravær og barselsdagpenge efter barselsloven. Dette gælder,
uanset om de tiltænkte forældre gennemfører en stedbarnsadoption.
I principafgørelsen gennemgår Ankestyrelsen de grundlæggende principper, som følger af børneloven, og
som ligger til grund for vurderingen af begreberne mor, far og medmor i barselsloven.
Følgende fremgår af principafgørelsen:
”Børnelovens indeholder ikke et egentligt forbud mod brugen af rugemor (surrogataftale), men loven gi‐
ver ikke mulighed for, at forældreskabet fra fødslen fastsættes til andre end den kvinde, der føder barnet,
og hendes mandlige ægtefælle, eller den, der udlægges som far efter børnelovens almindelige regler.
Efter gældende dansk ret vil den kvinde, som føder barnet, altid være retlig mor til barnet fra fødslen,
indtil der er gennemført en adoption. Det gælder også, når barnet er født efter en forudgående surrogataf‐
tale, og også når denne er gennemført i udlandet. Det er i den sammenhæng uden betydning, om den til‐
tænkte mor har leveret ægget og dermed er genetisk mor til barnet.
Efter dansk ret vil en tiltænkt far kunne anerkendes som retlig forælder, hvis han er genetisk far (det vil
sige, at han har doneret sæd) til det barn, som surrogatmoren har født. Derimod vil en tiltænkt far, der
ikke har leveret genetisk materiale, ikke efter gældende ret kunne anerkendes som retlig forælder ved bar‐
nets fødsel, men alene kunne opnå et forældreskab ved en stedbarnsadoption.
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En tiltænkt forælder, der gennemfører en stedbarnsadoption, er ikke omfattet af barselsloven og opnår ik‐
ke ret til fravær efter en adoption. ”
Kapitel 2 – Regler om ret til fravær og varsling af arbejdsgiver herom
Dette kapitel beskriver den lovgivningsmæssige regulering af forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdsta‐
ger under barselsorlov.
2.1. Fraværsret
Fraværsretten, som er defineret i barselslovens kapitel 4, danner grundlag for perioder med ret til barsels‐
dagpenge, som er defineret i barselslovens kapitel 5 og er beskrevet i denne vejlednings kapitel 3-5.
2.1.1. Ret til fravær 4 uger før forventet fødsel og i de første 14 uger efter fødslen
Efter barselslovens § 6, stk. 1, har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet på grund af gravidi‐
tet fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Den dag, hvor fødslen forventes at finde
sted, regnes med i 4-ugers perioden.
Efter barselslovens § 6, stk. 2, er en gravid kvinde berettiget til fravær inden 4-ugersperioden før fødslen,
hvis
1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæf‐
tigelse vil medføre risiko for fosteret eller kvindens helbred,
2) arbejdets særlige karakter vil medføre risiko for fosteret, eller graviditeten på grund af offentligt fast‐
satte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende
anden passende beskæftigelse.
En gravid lønmodtager har efter barselslovens § 6, stk. 3, ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med fore‐
byggende graviditetsundersøgelser, herunder fostervandsprøver. Det er dog en forudsætning, at undersø‐
gelserne ikke kan finde sted uden for den normale arbejdstid.
En mor har efter barselslovens § 7, stk. 1, 1. pkt., pligt til fravær i de første 2 uger efter fødslen. Herefter
har hun ret til yderligere 12 ugers fravær, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt.
Hvis moren dør eller på grund af sygdom ikke er i stand til at passe barnet inden for de første 14 uger
efter fødslen, har faren eller medmoren ret til at indtræde i morens fraværsret, jf. § 7, stk. 2.
En far eller medmor har ret til 2 ugers sammenhængende fædre- eller medmødreorlov, som skal afholdes
efter fødslen eller efter modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de
første 14 uger efter fødslen. Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan også vælge at afholde
de 2 ugers fravær som ikkesammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen. For løn‐
modtagere forudsætter afholdelse af ikkesammenhængende fravær en aftale med arbejdsgiveren, jf. bar‐
selslovens § 7, stk. 3.
2.1.1.1. Adoptanter
Efter barselslovens § 8, stk. 1-6, har adoptanter ret til fravær i forbindelse med modtagelsen af barnet.
Kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, har hver ret til fravær fra arbej‐
det i op til 4 uger før modtagelse af barnet. Denne ret kan forlænges i op til 4 uger, hvis opholdet i udlan‐
det bliver længere end 4 uger, af årsager som ikke kan tilregnes de kommende adoptanter, jf. barselslo‐
vens § 8, stk. 1. Det er en betingelse, at adoptionen er formidlet af en organisation, der er godkendt efter
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adoptionsloven, eller en privat fremmedadoption, der er gennemført efter tilladelse fra Familiestyrelsen,
jf. § 8, stk. 3.
Kommende adoptanter, der skal modtage et barn fra Danmark, har ret til fravær i op til 1 uge før modta‐
gelse af barnet, hvis barnet ikke allerede opholder sig i adoptanternes hjem, jf. § 8, stk. 4.
I de første 14 uger efter modtagelse af barnet har en af de adopterende forældre ad gangen ret til fravær,
bortset fra i 2 sammenhængende uger. De 2 uger, hvor begge adoptivforældre har ret til fravær samtidig,
kan for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende afholdes som ikkesammenhængende perioder.
For lønmodtagere forudsætter afholdelse af ikkesammenhængende fravær en aftale med arbejdsgiveren,
jf. § 8, stk. 6.
2.1.1.2. Mulighed for aftalebaserede varianter
Såvel moren i sit fravær fra 2. til 14. uge efter fødslen som faren eller medmoren i fædreorlovsperioden,
har mulighed for efter aftale med arbejdsgiveren delvis at genoptage arbejdet, og dermed forlænge hhv.
barselsorloven og fædreorloven. Hvis arbejdet i en uge er fuldt genoptaget, anses orloven for afbrudt, jf.
barselsloven § 40, stk. 3. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.5.
Faren eller medmoren kan efter aftale med arbejdsgiveren placere sine 2 ugers fædre- eller medmødreor‐
lov på et senere tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen, ligesom det kan aftales med arbejdsgi‐
veren, at de 2 ugers fædre- eller medmødreorlov afholdes som ikkesammenhængende orlov, jf. § 7, stk. 3.
Der henvises til afsnit 3.2.2.2. og 3.2.2.3. (fædre og medmødre) og afsnit 4.2.1. (adoptivforældre).
2.1.2. Ret til fravær efter de første 14 uger efter fødslen (forældreorlovsperioden)
Forældrenes samlede fraværsret under forældreorlov går ud over perioderne med ret til barselsdagpenge,
jf. afsnit 3.2.3.1. Der skelnes i loven mellem fraværsperioder, hvor placeringen af fraværet er en rettighed
for lønmodtager (retsbaserede), og fraværsperioder, hvor placering af fraværet er betinget af, at lønmodta‐
ger og arbejdsgiver kan blive enige herom (aftalebaserede).
Efter udløbet af den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet har hver af forældrene ret til fravær
fra arbejdet i 32 uger, jf. barselslovens § 9, 1. pkt. Det bemærkes, at forældrene i denne periode tilsammen
har ret til barselsdagpenge i 32 uger, hvis beskæftigelseskravet for den enkelte er opfyldt.
Forældrene kan placere deres forældreorlovsfravær samtidig i 32 uger, i forlængelse af hinanden i 64 uger
eller på skift i perioder af i alt 64 uger, hvor de afløser hinanden. Så længe der i et uafbrudt forløb er én af
forældrene på orlov, er der tale om et retsbaseret fravær, som således kan vare op til 78 uger efter fødslen
(14 + 32 + 32).
Faren eller medmoren har efter barselsloven § 9, 2. pkt., ret til at påbegynde forældreorloven inden for de
første 14 uger efter fødslen og på denne måde forlods udnytte deres ret til fravær. Er beskæftigelseskravet
opfyldt, er der samtidig en ret til barselsdagpenge under dette fravær.
2.1.2.1. Adoptanter
Efter den 14. uge efter modtagelse af barnet har adoptanter ret til fravær fra arbejdet under forældreorlov
efter barselslovens §§ 9-10, jf. § 8, stk. 7. Retten til fravær under forældreorlov kan – ligesom for biologi‐
ske forældre – påbegyndes inden for de første 14 uger efter modtagelse af barnet, jf. § 8, stk. 6.
2.1.2.2. Retsbaseret forlængelse af forældreorloven med fuldt fravær
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Efter barselslovens § 10 har hver af forældrene ret til at forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 uger.
Lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende kan desuden vælge at forlænge forældreorloven med
14 uger. Forlænger begge forældre forældreorloven med 14 uger, bliver længden på orlovsperioden efter
fødslen på 106 uger (14 + 46 + 46).
Retsbaseret forlænget forældreorlov efter § 10 skal holdes i umiddelbar forlængelse af de første 14 uger
efter fødslen og må kun være afbrudt af perioder, hvor den anden forælder holder forældreorlov.
Det er ikke muligt at kombinere den retsbaserede mulighed for at forlænge orloven med fuldt fravær med
muligheden for en retsbaseret udskydelse af orlov, jf. pkt. 2.1.2.3.
2.1.2.3. Lønmodtagernes retsbaserede udskydelse af fravær
Den ene af forældrene kan som beskæftiget lønmodtager retsbaseret udskyde mellem 8 og 13 uger af for‐
ældreorlovens 32 uger til senere afholdelse i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år, jf.
barselslovens § 11. Kun den ene forælder kan benytte denne ret. Hvis begge forældre ønsker at udskyde
orlov, er det for den anden forælders vedkommende betinget af, at der kan indgås en aftale herom med
arbejdsgiveren, jf. barselslovens § 12, og afsnit 2.1.2.5.
En retsbaseret udskudt orlov bortfalder ikke, selv om der skiftes arbejdsgiver, inden den er holdt.
En ledig, der kommer i beskæftigelse under forældreorloven på et tidspunkt, hvor der er mere end 8 uger
tilbage af forældreorloven, kan i denne situation som beskæftiget udnytte muligheden for en retsbaseret
udskydelse af orlov. Ellers vil en fleksibel afholdelse af den resterende del af forældreorloven forudsætte
en aftale med arbejdsgiveren herom.
2.1.2.4. Afholdelse af retsbaseret udskudt orlov
Forældre skal holde den retsbaserede udskudte orlov i en sammenhængende periode på mellem 8 og 13
uger, jf. barselslovens § 11, 3. pkt. Ved sammenhængende periode forstås, at der skal være fravær på
mindst en time om ugen, og at der skal være fravær i hver uge, jf. barselsbekendtgørelsen § 7, stk. 4.
Afholdelse af retsbaseret udskudt orlov skal varsles over for arbejdsgiveren 16 uger forinden, jf. barsels‐
lovens § 16, stk. 2. En retsbaseret udskudt orlov kan efter aftale med arbejdsgiveren ændres til en aftale‐
baseret udskydelse. Herefter vil arbejdsgiveren og lønmodtageren kunne aftale, at afholdelsen af den re‐
sterende orlov deles over flere perioder, eller at orloven afvikles i forbindelse med en delvis genoptagelse
af arbejdet.
2.1.2.5. Mulighed for aftalebaseret fleksibel tilrettelæggelse af forældreorlov
Udover den under afsnit 2.1.2.3. nævnte retsbaserede mulighed for at udskyde forældreorlov, kan begge
forældre efter barselslovens § 12 aftale med deres arbejdsgiver, at de genoptager arbejdet helt eller del‐
vist. Det gælder al orlov efter barselslovens §§ 6-11 med undtagelse af morens første to uger efter føds‐
len, hvor moren har pligt til at holde orlov.
Hvis man aftaler at genoptage arbejdet delvist under fravær efter barselslovens § 7, § 8, stk. 6, og § 9
(barselsorlov, fædre- eller medmødreorlov og forældreorlov), kan det aftales at fraværet forlænges med
den tid, som arbejdet har været genoptaget med.
Hvis man genoptager arbejdet helt under fravær efter barselslovens § 7 og § 8, stk. 6, bortfalder disse
ugers ret til fravær, da retten til fravær i disse perioder ikke kan udskydes. Hvis de 2 ugers fædre- eller
medmødreorlov holdes som ikkesammenhængende fravær, jf. barselslovens § 7, stk. 3, og § 8, stk. 6, er
der ikke tale om, at fraværsretten udskydes for den periode, hvor arbejdet er genoptaget. Da de 2 ugers
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fædre- eller medmødreorlov kan holdes som ikkesammenhængende fravær for lønmodtagere og selvstæn‐
digt erhvervsdrivende, er det forudsat, at arbejdet kan genoptages fuldt ud i en uge, efter orloven er påbe‐
gyndt.
Hvis man derimod aftaler at genoptage arbejdet helt under fravær efter barselslovens § 9 (forældreorlov),
kan det aftales, at fraværsretten udskydes med den tid, som arbejdet er genoptaget med, til senere afhol‐
delse efter barnets 46. uge.
Udskudt forældreorlov skal afholdes inden barnet fylder 9 år, og afholdelsen skal aftales med arbejdsgive‐
ren.
Aftale om genoptagelse af arbejdet og udskydelse af forældreorlov, aftale om delvis genoptagelse af ar‐
bejdet kombineret med forlængelse af orloven samt aftale om at holde fædre- eller medmødreorloven som
ikkesammenhængende fravær indgås med den arbejdsgiver, som lønmodtageren aktuelt er ansat hos. Skif‐
ter lønmodtageren arbejdsgiver, forudsætter afholdelse af resterende orlov, en aftale med den nye arbejds‐
giver herom.
2.2. Regler om varsling af arbejdsgiver om fravær
Barselslovens §§ 15-16 indeholder regler om varsling af arbejdsgiveren i forbindelse med udnyttelse af
retten til fravær i lovens kapitel 4. Reglerne om varsling regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og løn‐
modtager. Det er uden betydning for retten til barselsdagpenge, om varslingsfristerne i forhold til arbejds‐
giveren er overholdt.
De enkelte bestemmelser angiver, hvornår moren og faren skal underrette arbejdsgiveren om genoptagel‐
se af arbejdet efter udnyttelse af retten til fravær.
Forældrene kan have vanskeligt ved at tage stilling til længden og fordelingen af det samlede fravær alle‐
rede på fødselstidspunktet. Derfor har de en frist på 8 uger efter fødslen til at tage stilling til længden og
fordelingen af fravær.
Hensigten med varslerne er, at arbejdsgiveren skal have en rimelig mulighed for at tilrettelægge arbejdet i
fraværsperioden og disponere med hensyn til at ansætte og opsige vikar.
2.2.1. Varslingsfrister
Varslingsreglerne er ment som en beskyttelse af både arbejdsgivere og lønmodtagere. Hvis arbejdsgiveren
og lønmodtageren er enige om det, kan der aftales andre varsler.
En kvindelig lønmodtager skal med 3 måneders varsel underrette (varsle) sin arbejdsgiver om det forven‐
tede fødselstidspunkt, og om hun agter at udnytte sin ret til fravær før fødslen (graviditetsorloven), jf. bar‐
selslovens § 15, stk. 1.
En kvindelig lønmodtager, der ønsker at udnytte sin ret til fravær i de første 14 uger efter fødslen (barsels‐
orlov), skal inden 8 uger efter fødslen, underrette (varsle) sin arbejdsgiver om, hvornår hun forventer at
genoptage arbejdet, jf. barselslovens § 15, stk. 2.
En kommende far eller medmor, der ønsker at udnytte sin ret til fravær efter fødslen (fædre- eller med‐
mødreorlov), skal inden 4 uger før fraværets forventede begyndelse, underrette (varsle) arbejdsgiveren
herom samt om længden af fraværet, jf. barselslovens § 15, stk. 3. Beskæftigede lønmodtagere kan aftale
med deres arbejdsgiver, at fraværet holdes på et senere tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen,
og det kan aftales, at fædre- eller medmødreorloven holdes i en ikkesammenhængende periode, jf. bar‐
selslovens § 7, stk. 3.
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Lønmodtagere, der ønsker at udnytte retten til forældreorlov, skal inden 8 uger efter fødslen underrette
(varsle) arbejdsgiveren om fraværets begyndelse og længde, herunder om fraværet falder i flere perioder,
jf. barselslovens § 15, stk. 4. Det bemærkes i den forbindelse, at en forlods udnyttelse af retten til foræl‐
dreorlov, jf. ovenfor, ikke er særskilt adresseret i varslingsreglerne. Det betyder konkret, at en far eller
medmor kan beslutte at påbegynde forældreorlov i umiddelbar forlængelse af de to ugers fædre- eller
medmødreorlov, men at der først er pligt til at varsle dette fravær inden 8 uger efter fødslen.
En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær, fordi barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden
den 32. uge efter fødslen, jf. barselslovens § 13, stk. 1, skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejds‐
giver herom. Tilsvarende gælder for en lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær, fordi et adopteret barn
dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet, jf. barselslovens § 13, stk. 2. Der henvises til barselslo‐
vens § 15, stk. 6, 1. og 2. pkt.
I tilfælde af, at barnet dør eller bliver bortadopteret efter, at der er afgivet varsel efter en af de øvrige
varslingsregler i barselslovens § 15, bortfalder de afgivne varsler, og arbejdsgiveren skal uden ugrundet
ophold varsles på ny om fravær efter barselslovens § 13, jf. barselslovens § 15, stk. 6, 3. pkt.
En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær, fordi barnet indlægges inden for de første 46 uger efter
fødslen, skal uden ugrundet ophold underrette arbejdsgiveren herom, og skal igen underrette arbejdsgive‐
ren om, hvornår barnet er modtaget i hjemmet efter indlæggelsen, jf. barselslovens § 15, stk. 7, 1. og 2.
pkt. Hvis barnet modtages i hjemmet efter indlæggelsen, inden der er afgivet varsel, forlænges fristen her‐
for med den tid, barnet har været indlagt, jf. barselslovens § 15, stk. 7, 3. pkt. Hvis barnet modtages, efter
der er afgivet varsel, skal der varsles på ny inden 2 uger efter modtagelsen, jf. barselslovens § 15, stk. 7,
4. pkt.
Hvis moren dør eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet, skal en forælder, der efter
barselslovens § 7, stk. 2, indtræder i morensret til fravær, uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgi‐
ver herom og om længden af fraværet, jf. barselslovens § 15, stk. 8.
Hvis en lønmodtager ønsker at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven efter barselslovens § 11
(retsbaseret udskydelse), skal dette meddeles arbejdsgiveren senest 8 uger efter fødslen, jf. barselslovens
§ 16, stk. 1. Tidspunktet for og længden af afholdelsen af denne orlov skal med 16 ugers varsel underret‐
tes arbejdsgiveren, jf. barselslovens § 16, stk. 2.
Adoptanter skal så vidt muligt iagttage samme varslingsregler for fravær efter barselslovens § 8, jf. § 15,
stk. 5.
2.2.2. Ændring af varsel
Der er ret til at ændre fraværet, hvis arbejdsgiveren får et nyt varsel inden udløbet af fristen på 8 uger
efter fødslen, jf. barselslovens § 17, 1. pkt.
Når fristen på 8 uger er udløbet, kan den varslede orlov ikke ændres uden arbejdsgiverens samtykke. Det
gælder både morens varslede fravær i de første 14 uger efter fødslen, forældrenes 32 ugers fravær efter
den 14. uge, forlængelse af fravær efter barselslovens § 10 og udskydelse af fravær efter barselslovens §
11.
Fraværet kan dog ændres, hvis helt særlige forhold gør sig gældende, og det vil være urimeligt at opret‐
holde den planlagte tilrettelæggelse af orloven, jf. barselslovens § 17, 2. pkt. Efter gældende praksis har
der f.eks. været tale om situationer, hvor farens eller morens sygdom har gjort det nødvendigt at ændre
tilrettelæggelsen af fraværet.
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2.2.3. Retsvirkninger af manglende varsel
Det er ved graviditeten vigtigt, at lønmodtageren forholder sig korrekt i forhold til sin arbejdsgiver og
overholder de regler, der er for varsling af arbejdsgiveren.
Der er ikke i loven fastsat retsvirkninger af, at varslingsreglerne ikke overholdes. Det kan ikke udelukkes,
at manglende varsling betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet afhængig af omstændighe‐
derne. I værste fald kan det berettige til opsigelse.
Kapitel 3 – Ret til fravær med barselsdagpenge
3.1. Perioder før fødslen med ret til barselsdagpenge
3.1.1. 4 uger før forventet fødsel – graviditetsorlov
Efter barselslovens § 6, stk. 1, har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet på grund af gravidi‐
tet fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Den dag, hvor fødslen forventes at finde
sted, regnes med i 4-ugers perioden. Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der opfylder be‐
skæftigelseskravet i barselsloven har under orlov i denne periode ret til barselsdagpenge efter barselslo‐
vens § 20. Se nærmere vejledning om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge.
Som det fremgår af principafgørelse D-10-07 skal fastsættelsen af det forventede fødselstidspunkt – i
overensstemmelse med sundhedsvæsnets praksis – ske på grundlag af den ved ultralyd-scanning fastsatte
termin, der er bestemt i uge 12 og senest i uge 20-22. Som udgangspunkt for, hvordan 4-ugers perioden
fastlægges, anvendes den praktiserende læges vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen. Hvis det
fremgår af kvindens vandrejournal, at der ved en ultralydsscanning er fastsat et andet tidspunkt for for‐
ventet fødsel, anvendes dette tidspunkt i stedet, hvis det ikke af vandrejournalen fremgår, at en samlet
lægelig vurdering peger på et andet tidspunkt, som i så fald skal anvendes.
En beslutning om, at fødslen skal ske ved kejsersnit på en nærmere fastsat dato, der afviger fra det tidlige‐
re forventede fødselstidspunkt, betyder, at datoen for kejsersnit lægges til grund ved afgørelsen af, hvor‐
når 4-ugers perioden begynder.
Hvis fødslen sker før det forventede fødselstidspunkt, forlænges retten til orlov med barselsdagpenge ef‐
ter fødslen ikke tilsvarende.
Sker fødslen efter det forventede tidspunkt, har kvinden ret til orlov med barselsdagpenge indtil fødslen,
og perioden med ret til barselsdagpenge efter fødslen forkortes ikke.
For så vidt angår nedsatte ugentlige barselsdagpenge under delvist fravær i 4-ugers perioden før fødslen
henvises til vejledning om beregning af barselsdagpenge.
3.1.2. Anmeldelse af fravær med barselsdagpenge før 4 uger før forventet fødsel
3.1.2.1. Anmeldelse af graviditetsbetinget fravær
Ved fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal fraværet anmeldes og dokumente‐
res, jf. barselslovens § 30, stk. 1. De nærmere regler for anmeldelsen fremgår af barselsbekendtgørelsens
kapitel 4.
For en lønmodtager med fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal arbejdsgiveren
anmelde lønmodtagerens fravær til Udbetaling Danmark via Nemrefusion senest 5 uger efter første fra‐
værsdag. Overskridelse af fristen kan få betydning for arbejdsgiverens ret til refusion for fraværet.
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Et dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barselsdagpenge ved fra‐
vær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal senest 8 uger efter fødslen anmelde fravæ‐
ret til arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskassen skal herefter anmelde den lediges fravær til Udbeta‐
ling Danmark via Nemrefusion senest 1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløsheds‐
kassen. Det ledige medlem skal anmode om udbetaling af barselsdagpenge efter de almindelige regler.
En selvstændigt erhvervsdrivende, der har fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel
skal anmelde fraværet til Udbetaling Danmark via Nemrefusion senest 3 uger efter første fraværsdag.
Særligt for ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse samt for selvstændigt erhvervsdrivende gælder,
at hvis fraværet anmeldes efter den frist, der er fastsat i bekendtgørelsen, er der ikke ret til barselsdagpen‐
ge for den periode, der ligger før anmeldelsen og indtil senest 4 uger før forventet fødsel.
For ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse samt for selvstændigt erhvervsdrivende kan Udbetaling
Danmark dog udbetale barselsdagpenge for tiden før anmeldelsen, når den ledige eller den selvstændigt
erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre
særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder derud‐
over for den selvstændigt erhvervsdrivende, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos
Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændigt erhvervsdrivende fra at an‐
melde rettidigt.
3.1.2.2. Graviditeten har et sygeligt forløb
Udbetaling af barselsdagpenge kan begynde før 4-ugers dagen før fødslen, hvis det efter en lægelig vur‐
dering skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der vil medføre risiko for kvindens helbred eller for
fosteret, hvis hun fortsætter med at arbejde, jf. barselslovens § 20, jf. § 6, stk. 2, nr. 1. Se endvidere prin‐
cipafgørelse D-2-01.
Der kan f.eks. være tale om:
– truende abort,
– tvillinge- eller trillingegraviditeter etc., hvis risikoen for abort eller for tidlig fødsel er øget,
– svangerskabsforgiftning med forhøjet blodtryk, æggehvide i urinen og/eller vand i kroppen,
– særlige tilfælde med voldsomme og/eller hyppige opkastninger som påvirker almentilstanden (f.eks.
med vægttab) og medfører uarbejdsdygtighed,
– vaginalblødning,
– for tidlig løsning af moderkagen,
– bækkenløsning, og alvorlige psykiske lidelser i forbindelse med graviditet, herunder tilfælde af gravidi‐
tetsbelastningssyndromet, der giver så kraftige udslag, at de kan henføres under begrebet sygdom.
Ifølge principafgørelse D-34-96 var der efter aborten tale om graviditetsbetinget sygdom, som var læge‐
ligt dokumenteret. Abort giver ikke i sig selv ret til barselsdagpenge. Hvis der er lægelig dokumentation
for efterfølgende komplikationer og sygdom, kan der gives barselsdagpenge som følge af graviditetsbetin‐
get sygdom. Ved fortsat sygemelding, må vedkommende søge sygedagpenge efter sygedagpengelovens
bestemmelser.
Hvis graviditeten hindrer, at en sygdom kan behandles, eller hvis graviditeten væsentligt forværrer en
sygdom – f.eks. ryg-, hjerte-, lunge- eller nyrelidelse – der ellers ikke har forbindelse med graviditeten,
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har kvinden også ret til barselsdagpenge. Der er som følge heraf ikke tale om en arbejdsgiverperiode, som
der ville have været, hvis der kun var ret til sygedagpenge efter sygedagpengelovens regler.
Graviditet uden for livmoderen anses for sygdom og giver derfor ikke ret til barselsdagpenge. I de tilfælde
er en arbejdsgiver forpligtet til at udbetale sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. Se principafgørelse
D-20-97.
Hvis kvinden får en sygdom, som er uden forbindelse med graviditeten, kan hun få sygedagpenge efter
lov om sygedagpenge. Hvis fraværet er anmeldt som graviditetsbetinget fravær, men hvor fraværet ikke er
omfattet af barselslovens regler, er Udbetaling Danmark forpligtet til at oversende ansøgningen til kom‐
munen med henblik på ansøgning om sygedagpenge efter sygedagpengelovens regler. Det samme gælder,
hvis en kvinde er uarbejdsdygtig som følge af en graviditetsbetinget sygdom, men lægen ikke skønner, at
fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret. Ved fortsat sygefravær på 4ugers dagen før forventet fødsel går kvinden over på barselsdagpenge.
En kvinde har ikke ret til barselsdagpenge ved almindelige graviditetsgener (f.eks. kvalme, utilpashed,
opkastninger, let blodmangel, lettere forhøjet blodtryk) i en graviditet med normalt forløb. Forbigående
smerter eller plukveer kan isoleret set ikke begrunde en sygemelding, men kan indgå i en samlet bedøm‐
melse af kvindens helbredstilstand.
3.1.2.2.1. Dokumentation for graviditet med sygeligt forløb
Ved fravær som følge af graviditetens sygelige forløb skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag,
omfang og forventet eller faktisk varighed af fraværet, jf. § 18 i barselsbekendtgørelsen og barselslovens
§ 30, stk. 1.
Til brug for dokumentation for ret til barselsdagpenge kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæ‐
ring. Dette kan dog undlades hvis det skønnes unødvendigt, f.eks. fordi der er tale om kortvarigt fravær
eller gentagelse af tidligere dokumenterede fraværsforløb.
En lægeerklæring kan som udgangspunkt ikke tilsidesættes. Se principafgørelse D-26-04, hvor en lægeer‐
klæring om tvillingegraviditet blev anset for tilstrækkelig dokumentation for, at graviditeten havde et sy‐
geligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse ville medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret. I den
konkrete sag kunne lægeerklæringen om uarbejdsdygtighed således ikke tilsidesættes alene, fordi der ikke
var andre konkrete oplysninger om baggrunden for uarbejdsdygtigheden, end at årsagen var tvillingegra‐
viditet.
Udbetaling Danmark har ansvaret for, at sagen er tilstrækkelig oplyst, og hvis Udbetaling Danmark vil
tilsidesætte lægeerklæringen forudsætter dette, at der som grundlag for afgørelsen er indhentet suppleren‐
de lægelige oplysninger, herunder udskrifter af sygehusjournalen, der kan dokumentere, at sygemeldingen
ikke er forårsaget af øget risiko for abort eller tidlig fødsel.
Hvis Udbetaling Danmark har anmodet om en lægeerklæring, kan der fastsættes en frist for, hvornår læ‐
geerklæringen skal være indsendt. Der kan ikke udbetales barselsdagpenge for perioden med sygeligt for‐
løbende graviditet, før lægeerklæringen foreligger. Er lægeerklæringen ikke indsendt inden udløbet af den
fastsatte frist, vil retten til barselsdagpenge bortfalde fra og med dagen efter, at fristen er udløbet, og til og
med dagen før den dag, hvor der foreligger en lægeerklæring. Kan den sygemeldte ikke få en tid hos læ‐
gen inden fristens udløb, må den sygemeldte meddele dette til Udbetaling Danmark, der så kan fastsætte
en ny frist.
Er det uvist, hvor længe fraværet vil vare, fastsætter Udbetaling Danmark en forventet slutdato som med‐
deles både arbejdsgiver og lønmodtager. Er der efter dette tidspunkt fortsat behov for fravær, må der ansø‐
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ges om forlængelse af fraværet. Hvis der sker ændringer i oplysningerne om fraværet, skal Udbetaling
Danmark snarest muligt og senest 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, have oplysning herom. Hvis op‐
lysningerne gives senere end 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, får ændringen først virkning fra den
dag, hvor Udbetaling Danmark har modtaget meddelelse om ændringen.
Ved en ændring af det først anmeldte fravær kan Udbetaling Danmark anmode om dokumentation på til‐
svarende måde, som ved den første anmeldelse af fraværet.
3.1.2.3. Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret
En gravid kvinde, der opfylder beskæftigelseskravet, har også ret til fravær med barselsdagpenge tidligere
end 4 uger før forventet fødsel, når arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosterets udvikling og/
eller graviditetens videre forløb, jf. barselslovens § 20, jf. § 6, stk. 2, nr. 2. Se nærmere om beskæftigel‐
seskravet i vejledning om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge. Se endvidere principafgørelse
D-15-99 og principafgørelse D-2-01.
Bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor risikoen principielt gælder enhver gravid kvinde, der er beskæftiget
med det pågældende arbejde, så risikoen er uafhængig af den enkelte kvindes helbred.
Udbetaling Danmark kan yde barselsdagpenge, når der er en risiko for fosterets udvikling og/eller gravi‐
ditetens videre forløb på grund af arbejdets karakter eller som følge af arbejdsstedets indretning, tekniske
hjælpemidler, stoffer og materialer. Det er en forudsætning, at risikofaktorerne ikke umiddelbart kan fjer‐
nes ved arbejdshygiejniske foranstaltninger eller ved at flytte den gravide til anden passende beskæftigel‐
se i samme virksomhed.
Risikofaktorerne i arbejdsmiljøet kan være af kemisk, fysisk eller biologisk art og skal vurderes både efter
deres art og deres styrke.
Den gravide skal ikke sygemeldes, når der på arbejdspladsen er forhold, der indebærer en risiko for den
gravide, men den praktiserende læge kan udstede en fraværsmelding. Risikovurderingen er lægelig og kan
udføres med bistand fra en arbejdsmedicinsk klinik.
Hvis den lægelige vurdering er, at den gravide kan fortsætte med at arbejde, men i mindre omfang end
normalt, vil der kunne udbetales nedsatte ugentlige barselsdagpenge. Se nærmere vejledning om bereg‐
ning af barselsdagpenge.
Ved fravær som følge af arbejdets særlige karakter skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag,
omfang og varighed af det berettigede fravær samt – for en beskæftiget lønmodtager – en erklæring fra
arbejdsgiver om, at der ikke kan tilbydes anden passende beskæftigelse, jf. § 19 i barselsbekendtgørelsen.
Når der ikke ved en anmeldelse foreligger oplysninger fra tidligere sager, om hvilken betydning arbejdets
særlige karakter har for graviditeten, kan Udbetaling Danmark anmode den gravide og arbejdspladsen om
at fremskaffe dokumentation for, at arbejdet er af en sådan karakter, at det medfører risiko for fosteret.
Udbetaling Danmark kan fastsætte en frist for, hvornår fyldestgørende dokumentation skal foreligge for,
at udbetalingen kan fortsætte. Foreligger fyldestgørende dokumentation ikke efter udløbet af denne frist,
kan der ikke udbetales barselsdagpenge fra udløbet af fristen og indtil fyldestgørende dokumentation fore‐
ligger.
Retten til barselsdagpenge under graviditeten ved fravær som følge af arbejdets særlige karakter er betin‐
get af, at arbejdsgiveren ikke kan anvise anden passende beskæftigelse. Arbejdsgiveren og arbejdstageren
skal derfor inden fraværsmeldingen have overvejet andre beskæftigelsesmuligheder under graviditeten.
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Barselsdagpengeudbetalingen kan først begynde, når der foreligger en erklæring fra arbejdsgiver om, at
der ikke har kunnet anvises anden beskæftigelse.
Ledige kvinder vil kun rent undtagelsesvist have ret til barselsdagpenge før 4-ugers dagen før forventet
fødsel på grund af risiko for fosterskade, hvis graviditeten forløber normalt. Ret til barselsdagpenge for‐
udsætter nemlig, at ethvert arbejde, som kvinden kan henvises til, har den særlige karakter, der omtales i
barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om lediges ret til barselsdagpenge
efter barselslovens § 20, jf. § 6, stk. 2, nr. 2, på baggrund af arbejdsløshedskassens vurdering af beskæfti‐
gelsesmulighederne med udgangspunkt i den lediges uddannelse og tidligere beskæftigelse.
3.1.2.4. Offentligt fastsatte bestemmelser
Kvinden har en ret til fravær med barselsdagpenge før 4-ugers dagen før forventet fødsel, hvis hun på
grund af offentligt fastsatte bestemmelser er forhindret i at varetage sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke
kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse, jf. barselslovens § 20, § 6, stk. 2, nr. 2.
Som eksempel på offentligt fastsatte bestemmelser kan nævnes Luftfartsdirektoratets bestemmelser om
helbredskrav til flyvende personel. Bestemmelserne indebærer, at gravide kvinder i visse tilfælde ikke kan
få den nødvendige helbredsmæssige godkendelse, medmindre der er grundlag for dispensation. Det bety‐
der, at tjenesten i luften normalt ikke bør fortsætte ud over 16. graviditetsuge. Den helbredsmæssige god‐
kendelse kan dog i særlige tilfælde forlænges til udgangen af 20. uge efter en individuel undersøgelse og
vurdering. En arbejdsgiver er således berettiget til at nægte at lade en gravid udføre tjeneste i luften fra
det tidspunkt, hvor den pågældende ikke længere kan godkendes sikkerhedsmæssigt. Hvis arbejdsgiveren
ikke kan tilbyde den gravide anden passende beskæftigelse, har kvinden ret til orlov med barselsdagpen‐
ge.
Et andet eksempel på offentligt fastsatte bestemmelser er Erhvervs- og Vækstministeriets regler om, at
kvindelige søfarende ikke må arbejde om bord på danske skibe efter udløbet af 6. graviditetsmåned. Se
principafgørelse D-20-98.
3.1.3. Forebyggende graviditetsundersøgelser
En gravid lønmodtager har efter barselslovens § 18 ret til dagpenge i forbindelse med forebyggende gra‐
viditetsundersøgelser, jf. barselslovens § 6, stk. 3.
Beskæftigelseskravet i barselslovens § 27 gælder ikke for udbetaling af dagpenge ved fravær fra arbejdet
på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, jf. barselslovens § 29, stk. 4.
En kvinde har ret til dagpenge fra arbejdsgiveren ved delvist fravær fra arbejdet på grund af forebyggende
graviditetsundersøgelser, uanset at hendes fravær fra arbejdet udgør under 4 timer pr. uge.
Det fremgår af barselslovens § 18, 1. pkt., at det er arbejdsgiveren, der afholder udgifterne til dagpenge
ved fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser. Efter barselslovens § 41, har en arbejdsgi‐
ver ikke ret til refusion for et sådant fravær. Heller ikke selv om arbejdsgiveren har tegnet en forsikring
efter § 55 i lov om sygedagpenge.
Det fremgår af barselslovens § 18, 2. pkt., at bestemmelsen ikke skal anvendes, hvis arbejdsgiverens pligt
til at udbetale barselsdagpenge eller anden passende ydelse følger af kollektiv overenskomst. Den kollek‐
tive overenskomst skal som minimum svare til bestemmelserne i direktiv nr. 92/85/EØF om iværksættelse
af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er
gravide, som lige har født, eller som ammer.
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Det betyder, at bestemmelsen om arbejdsgiveres pligt til at udbetale dagpenge i de beskrevne situationer
kan gennemføres ved kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. Hvis arbejdsgiver i en overens‐
komst er pålagt pligter, som mindst svarer til direktiv 92/85/EØF, anvendes barselslovens § 18, 1. pkt.,
ikke. Uoverensstemmelser mellem lønmodtager og arbejdsgiver om retten til barselsdagpenge ved fravær
i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser behandles i sådanne tilfælde i det fagretlige sy‐
stem og ikke af Ankestyrelsen.
Hvis bestemmelsen ikke er gennemført ved overenskomst, behandler Ankestyrelsen tvister om barsels‐
dagpenge i tilfælde af fravær fra arbejdet ved forebyggende graviditetsundersøgelser.
3.2. Perioder efter fødslen med ret til barselsdagpenge
Retten til barselsdagpenge følger graviditeten, dvs. at retten til orlov og barselsdagpenge er den samme
uanset antallet af børn ved fødslen.
Retten til barselsdagpenge følger endvidere af adoption.
Ligesom ved graviditet er retten til orlov og barselsdagpenge den samme for adoptivforældre, uanset an‐
tallet af børn, der adopteres. Se principafgørelse 96-15, hvor det fremgår, at adoptivforældre, som adopte‐
rer flere børn samtidig ikke har ret til mere fravær med barselsdagpenge end ved adoption af et barn, uan‐
set at børnene ved adoptionen ikke har samme alder. Retten til fravær ved adoption knytter sig dermed til
den begivenhed, at der modtages et barn.
I den konkrete sag (96-15) adopterede forældrene et søskendepar med en aldersforskel på 1,5 år ved en
samtidig adoption. Børnenes modtagelsestidspunkt er derfor det samme. Der henvises til vejledningens
kapitel 4.
3.2.1. Opgørelse af fraværsperioder
Fraværsperioderne opgøres efter de regler, der er fastsat i barselsbekendtgørelsens §§ 1 og 3.
Fraværsperioder opgøres i uger.
En lønmodtagers ugentlige fravær opgøres som det maksimale antal ugentlige timer, som lønmodtageren
er berettiget til barselsdagpenge for med fradrag for det antal timer pr. uge, hvor lønmodtageren har udført
indtægtsgivende arbejde. Ved sammenlægning af fraværsuger medregnes for en uge det antal timer, som
lønmodtageren ikke har været beskæftiget i, divideret med det antal timer, som lønmodtageren maksimalt
er berettiget til barselsdagpenge for.
For en selvstændigt erhvervsdrivende opgøres fraværet som en uge, når arbejdet i en uge ikke har været
genoptaget.
Fraværet opgøres som tre fjerdedele af en uge, når en selvstændigt erhvervsdrivende i en uge har genopta‐
get arbejdet med op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid, og som en halv uge, når en selv‐
stændigt erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbejdet med mere end en fjerdedel og op til halvdelen
af den normale ugentlige arbejdstid. Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbej‐
det med mere end halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, anses arbejdet for genoptaget på fuld tid
i denne uge.
Hvis en fraværsperiode for en selvstændigt erhvervsdrivende starter eller slutter midt i en uge, opgøres
det ugentlige fravær for denne uge med udgangspunkt i barselslovens § 37, stk. 2, som det antal dage,
fraværet omfatter, divideret med 5.
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Hvis der i en hel uge ikke er udbetalt barselsdagpenge, anses en fraværsperiode for afsluttet. Hvis der
herefter igen søges om barselsdagpenge, skal betingelserne for ret til barselsdagpenge for den nye periode
være opfyldte, og der foretages en ny beregning af barselsdagpengenes størrelse.
3.2.2. De første 14 uger efter fødslen
3.2.2.1. Morens fravær i de første 14 uger – barselsorlov
En mor, der opfylder beskæftigelseskravet efter lovens kapitel 6 enten som lønmodtager eller som selv‐
stændigt erhvervsdrivende, har efter barselslovens § 20 ret til barselsdagpenge i de første 14 uger efter
fødslen. Perioden regnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor fødslen fandt sted. Det forudsættes, at mo‐
ren er sammen med barnet i orlovsperioden.
Når der ses bort fra de første 2 uger efter fødslen, kan en mor få nedsatte barselsdagpenge ved delvist at
genoptage arbejdet. Barselsdagpenge forlænges med den tid, arbejdet er genoptaget, jf. afsnit 3.2.5. Ved
delvis genoptagelse af arbejdet forstås, at der på ugebasis arbejdes på mindre end den normale ugentlige
arbejdstid.
Hvis arbejdet genoptages fuldt ud i en uge, vil retten til barselsdagpenge for denne uge bortfalde, da der
ikke er mulighed for udskydelse af den orlov, der er ret til i de første 14 uger efter fødslen, jf. afsnit 3.2.5.
Moren kan, efter at have arbejdet fuld tid i en uge og mistet barselsdagpenge for denne uge, genoptage
orloven med ret til barselsdagpenge indtil der er gået 14 uger efter fødslen. Hun skal derfor opfylde be‐
skæftigelseskravet igen ved påbegyndelsen af den nye fraværsperiode.
Faren eller medmoren kan indtræde i morens fraværsret i 14-ugers perioden, hvis moren dør eller på
grund af sygdom ikke kan passe barnet, jf. barselslovens § 7, stk. 2. Faren eller medmoren kan efter bar‐
selslovens § 20 modtage barselsdagpenge under fraværet, hvis betingelserne herfor er opfyldte, dvs. at de
opfylder beskæftigelseskravet forud for deres første fraværsdag.
Det er en betingelse for fars eller medmors ret til at indtræde i mors barselsorlov, at moren har en fraværs‐
ret med samtidig ret til barselsdagpenge. Det betyder, at moren skal have lovligt ophold i Danmark eller
være omfattet af dansk social sikring samt i øvrigt opfylde beskæftigelseskravet senest på tidspunktet for
fødslen. Dette gælder også, selvom barnets mor er en rugemor, som har frasagt sig alle rettigheder og for‐
pligtelser i forhold til barnet. Se sag nr. 2 i principafgørelse 1-19, hvor den tiltænkte far havde leveret
genetisk materiale og fået barn gennem en udenlandsk rugemor. Faren havde derfor ret til fædreorlov i 2
uger umiddelbart efter fødslen og forældreorlov i 32 uger. Han havde ikke ret til at indtræde i morens ret
til fravær i de første 14 uger efter fødslen, da rugemor, som efter dansk ret er mor til barnet, ikke havde en
fraværsret med ret til barselsdagpenge efter barselslovens bestemmelser.
Se endvidere afsnit 1.2. om rugemødre og tiltænkte forældres rettigheder i forhold til barselsloven.
Morens ret til barselsdagpenge, hvis barnet er dødfødt, dør senere eller bortadopteres, beskrives i vejled‐
ningens afsnit 5.2.
3.2.2.2. Fædres fravær efter fødslen – fædreorlov
Faren har efter barselslovens § 20 ret til barselsdagpenge under fædreorloven, hvis han opfylder beskæfti‐
gelseskravet efter lovens kapitel 6.
En far har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af barnet i hjemmet
eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Lønmodtagere og selvstæn‐
digt erhvervsdrivende kan også vælge at afholde de 2 ugers fravær som ikkesammenhængende perioder
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inden for de første 14 uger efter fødslen. For lønmodtagere forudsætter afholdelse af ikkesammenhængen‐
de fravær en aftale med arbejdsgiveren, jf. barselslovens § 7, stk. 3.
14-ugers perioden regnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor barnet blev født. Perioden kan dog regnes
fra og med den dag, hvor barnet blev født, hvis faren ønsker det.
Er faren lønmodtager, kan han indgå aftale med arbejdsgiveren om at holde orloven i ikkesammenhæn‐
gende perioder. At orloven er ikkesammenhængende betyder, at der ikke er krav om, at faren holder sine
2 ugers orlov i forlængelse af hinanden. Faren kan således aftale med sin arbejdsgiver, at han arbejder
fuldt ud i hele uger imellem to fraværsperioder. Faren kan f.eks. holde én uges orlov umiddelbart efter
fødslen og den anden uges orlov på et senere tidspunkt inden for 14-ugers perioden efter fødslen.
Faren kan endvidere efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist under fædreorloven. Fra‐
været vil efter aftale med arbejdsgiveren f.eks. kunne holdes som enkelte dage – både som en enkelt dag i
hver uge i de første 10 uger efter fødslen, eller i en ikkesammenhængende periode f.eks. på enkelte dage i
den 1. uge efter fødslen, i den 3. uge efter fødslen, i den 5. uge efter fødslen osv., forudsat, at fraværet
ligger inden for de første 14 uger efter fødslen, jf. barselslovens § 12, se nærmere afsnit 3.2.5.
Selvstændigt erhvervsdrivende kan afholde de 2 ugers fædreorlov på samme måde som lønmodtagere,
dvs. både som fulde uger i sammenhængende eller ikkesammenhængende perioder samt på enkeltdage
inden for 14-ugers perioden efter barnets fødsel.
Hvis faren er ledig, skal de 2 ugers fædreorlov holdes i en sammenhængende periode umiddelbart efter
barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet.
Hvis barnet er indlagt på hospital i forbindelse med fødslen, kan de 2 ugers fædreorlov udsættes til efter
udskrivelsen, hvis faren genoptager arbejdet under indlæggelsen, jf. barselslovens § 14, stk. 3. Det er en
betingelse, at udskrivelsen finder sted inden 60 uger fra fødslen eller modtagelsen. Reglen gælder kun for
lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Om genoptagelse af arbejdet under barnets indlæggel‐
se henvises nærmere til afsnit 5.1.2. Ledige skal som udgangspunkt holde de 2 ugers fædreorlov umiddel‐
bart efter fødslen. Hvis barnet er indlagt i forbindelse med fødslen, kan ledige holde de 2 ugers orlov efter
modtagelsen af barnet i hjemmet, dog ikke på et senere tidspunkt end 14 uger efter barnets fødsel. De 2
ugers fædreorlov skal for ledige holdes i en sammenhængende periode.
For at faren har ret til fravær, skal faderskabet være registreret i CPR. Er barnet født i udlandet, skal der
foreligge dokumentation fra de udenlandske myndigheder.
Farens ret til fravær er ikke betinget af, at forældrene lever sammen. Men det forudsættes, at faren ophol‐
der sig sammen med barnet i orlovsperioden.
Udover fædreorloven kan faren i de første 14 uger efter fødslen forlods bruge af den efterfølgende foræl‐
dreorlovsperiode (32-ugers perioden), jf. barselslovens § 9, 2. pkt. Farens ret til fravær, hvis barnet er
dødfødt eller dør senere, beskrives under vejledningens afsnit 5.2.
3.2.2.3. Medmødres fravær efter fødslen – medmødreorlov
En kvinde, der er gift eller registreret partner med en anden kvinde, og har underskrevet samtykke til kun‐
stig befrugtning og erklæring om medmorskab, kan opnå medmorskab til det barn, der fødes af den anden
kvinde som følge af behandlingen.
Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om kvindens medmorskab.
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Medmoren får de samme rettigheder som en far efter barselslovens § 7, stk. 3 og § 9. Der henvises til
afsnit 3.2.2.2 og afsnit 3.2.3.
Medmoren har således ret til fravær i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen og kan indtræde i
den biologiske mors ret til fravær, hvis denne i 14-ugers perioden dør eller på grund af sygdom bliver ude
af stand til at passe barnet. Hvis medmoren er ledig, skal de 2 ugers fravær holdes i en sammenhængende
periode umiddelbart efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet. Hvis medmoren er lønmodtager eller
selvstændigt erhvervsdrivende kan de 2 ugers orlov i stedet holdes i en ikkesammenhængende periode
inden for de første 14 uger efter fødslen. For lønmodtagere kræves en aftale med arbejdsgiveren herom.
3.2.3. Perioder med barselsdagpenge efter de første 14 uger efter fødslen – forældreorlov
3.2.3.1. Generelt om barselsdagpenge under forældreorlov
Forældrene har ret til barselsdagpenge i tilsammen 32 af de 64 uger, hvor de har ret til fravær under foræl‐
dreorlov, jf. barselslovens § 21, stk. 1. De 32 uger med barselsdagpengeret skal som udgangspunkt afhol‐
des umiddelbart efter 14-ugers perioden, således at de er afviklet inden 46 uger efter fødslen. Forældrene
skal hver især opfylde beskæftigelseskravet for at kunne udnytte retten til barselsdagpenge. De 32 ugers
forældreorlov med barselsdagpenge kan forældrene holde på skift, i forlængelse af hinanden eller samti‐
dig. Forældrene kan frit fordele perioden med ret til barselsdagpenge mellem sig. Om uenighed mellem
forældrene om, hvordan orloven med barselsdagpenge skal fordeles, henvises til afsnit 3.2.3.2.
Faren kan i de første 14 uger efter fødslen forlods bruge af retten til barselsdagpenge under forældreorlov
i 32-ugers perioden. Det fremgår af barselslovens § 9, 2. pkt. Udbetales der barselsdagpenge til faren un‐
der en sådan fremrykket orlov, fragår det i den samlede 32-ugers periode med ret til barselsdagpenge, som
forældrene har efter barselslovens § 21, stk. 1.
Barselsloven giver en række muligheder for at forlænge og udskyde orloven, som vil blive gennemgået i
afsnit 3.2.4.-3.2.6. Ved forlængelse og udskydelse af orlov opgøres fraværsperioderne efter de regler, der
er fastsat i barselsbekendtgørelsens §§ 1 og 3.
3.2.3.2. Fordeling af forældreorlov med ret til barselsdagpenge mellem forældrene
Forældrene har tilsammen ret til barselsdagpenge i 32 uger, jf. barselslovens § 21.
Forældrene bestemmer, hvordan retten til barselsdagpenge under forældreorlov skal fordeles mellem dem.
Det må som udgangspunkt antages, at denne fordeling er aftalt mellem forældrene, når Udbetaling Dan‐
mark modtager anmodning om udbetaling af barselsdagpenge eller om refusion af barselsdagpenge fra en
af forældrene under forældreorlov. Udbetaling Danmark skal således normalt blot kontrollere, at den sam‐
lede udbetaling af barselsdagpenge under den forældreorlov, der er knyttet til en fødsel, ikke overstiger
barselsdagpenge for 32 uger.
Hvis den ene forælder er ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge, skal forældrene være opmærksomme
på reglerne om rådighed for ret til arbejdsløshedsdagpenge.
Retten til barselsdagpenge under forældreorlov udløber den dag, hvor der er afholdt forældreorlov med
barselsdagpengeret i 32 uger. Af principafgørelse 32-11 fremgår, at hvis der anmodes om barselsdagpenge
for mere end 32 uger, er det den senest afholdte orlov, hvortil der er søgt om barselsdagpenge eller refusi‐
on, der bortfalder. Er der udbetalt barselsdagpenge eller refusion for en barselsdagpengeperiode, der her‐
ved bortfalder, skal den forælder, der har fået udbetalt barselsdagpenge i denne periode, tilbagebetale det
udbetalte beløb efter barselslovens § 49, stk. 2.
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Er forældrene ikke enige om, hvordan orloven med ret til barselsdagpenge skal fordeles, kan en forælder
over for Udbetaling Danmark efter barselsbekendtgørelsens § 8 skriftligt forbeholde sig ret til barselsdag‐
penge i hele forældreorlovsperioden eller halvdelen af denne. Er der indgivet en sådan skriftlig anmod‐
ning, må Udbetaling Danmark ikke udbetale barselsdagpenge til den anden forælder i strid hermed.
Den ene af forældrene kan forbeholde sig ret til barselsdagpenge under hele forældreorlovsperioden, hvis:
1) denne forælder alene har forældremyndigheden over barnet, eller
2) hvis barnet opholder sig mest hos denne forælder, når der er fælles forældremyndighed, og forældrene
bor hver for sig.
Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, og de bor sammen, eller barnet opholder sig lige meget
hos begge forældre, kan hver af forældrene forbeholde sig ret til barselsdagpenge under halvdelen af for‐
ældreorloven. Halvdelen af forældreorloven vil normalt være 16 uger, men kan dog være 20 eller 23 uger,
hvis forældrene har benyttet sig af retten til at forlænge forældreorloven og udstrække barselsdagpengepe‐
rioden, jf. vejledningens afsnit 3.2.4.
En forælder kan ikke forbeholde sig ret til de barselsdagpenge under forældreorlov, som allerede er udbe‐
talt til den anden forælder, jf. barselsbekendtgørelsens § 8, stk. 3.
En forælder kan heller ikke forbeholde sig ret til en del af forældreorloven og derefter udskyde denne ret,
jf. barselsbekendtgørelsens § 8, stk. 4.
3.2.3.3. Ret til barselsdagpenge under forældreorlov, når kun den ene forælder har ret til barsels‐
dagpenge under orloven
3.2.3.3.1. Når kun den ene forælder opfylder beskæftigelseskravet
Hvis begge forældre er omfattet af den danske lovgivning om social sikring, og kun den ene af forældrene
opfylder beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge, kan denne forælder få udbetalt barselsdagpenge
under forældreorlov i 32 uger.
Dette gælder uafhængigt af, om den anden forælder under forældreorlov har ret til en ydelse efter en an‐
den lov, f.eks. efter lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension eller efter lov om Statens Uddannel‐
sesstøtte.
3.2.3.3.2. Når kun den ene forælder er omfattet af den danske lovgivning
Hvis den ene forælder er omfattet af retten til barselsdagpenge efter den danske lovgivning, mens den
anden forælder er omfattet af et andet lands lovgivning om social sikring, er der fastsat særlige regler i
barselsbekendtgørelsens §§ 9 og 10.
Hvis forældrene bor hver for sig, og den, der er omfattet af den danske lovgivning, har barnet boende, har
denne ret til barselsdagpenge under forældreorlov i 32 uger, jf. barselsbekendtgørelsens § 9, stk. 1. Det vil
f.eks. typisk være tilfældet, hvis moren bor i Danmark med barnet, og faren bor i udlandet.
Hvis forældrene bor hver for sig, og den, der er omfattet af dansk lovgivning, ikke har barnet boende hos
sig, har denne ret til barselsdagpenge under forældreorlov i 16 uger, jf. barselsbekendtgørelsens § 9, stk.
2. Det vil f.eks. typisk være tilfældet, når faren bor her i landet, og moren bor i udlandet med barnet. Ret‐
ten til barselsdagpenge er betinget af, at orloven tilbringes sammen med barnet.
Hvis forældrene bor sammen og er omfattet af hver sit lands lovgivning om social sikring, vil den af for‐
ældrene, som er omfattet af dansk lovgivning, som udgangspunkt have ret til barselsdagpenge under for‐
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ældreorlov i 16 uger. Den forælder, der er omfattet af den danske lovgivning, vil dog kunne opnå ret til
barselsdagpenge i 32 uger, hvis forældrene kan dokumentere, at den anden forælder ikke i samme periode
efter det andet lands lovgivning får udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse under forældreorlov. Hvis den
anden forælder holder orlov, men i kortere tid end 16 uger, kan den forælder, der er omfattet af dansk
lovgivning, holde orlov i længere tid end 16 uger, hvis ikke forældrenes samlede orlov i perioden oversti‐
ger 32 uger, jf. barselsbekendtgørelsens § 10.
3.2.4. Forlængelse af forældreorlov med fuldt fravær
Forældre har to muligheder for at forlænge orloven. De kan retsmæssigt forlænge orloven med fuldt fra‐
vær, jf. barselslovens § 10, eller de kan efter aftale med arbejdsgiveren forlænge orlovsperioden ved del‐
vist at genoptage arbejdet, jf. barselslovens § 12.
Den retsmæssige forlængelse af orloven med fuldt fravær vil blive gennemgået i det følgende, mens den
aftalebaserede forlængelse under delvis genoptagelse af arbejdet vil blive gennemgået i afsnit 3.2.5.
3.2.4.1. Udstrækning af barselsdagpengeretten under forlænget forældreorlov med fuldt fravær
Efter barselslovens § 10 har hver af forældrene ret til at forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 uger.
Beskæftigede lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende kan i stedet vælge at forlænge foræl‐
dreorloven med 14 uger.
Forlænget forældreorlov efter lovens § 10 skal holdes i umiddelbar forlængelse af de første 14 uger efter
fødslen og må kun være afbrudt af perioder, hvor den anden forælder holder forældreorlov.
Ved at vælge den retsbaserede mulighed for at forlænge orloven, er der en række andre fleksibilitetsmu‐
ligheder, som forældrene giver afkald på, jf. afsnit 3.2.4.2.
Forlængelsen af orloven efter barselslovens § 10 skal for hver af forældrene være varslet over for arbejds‐
giveren senest 8 uger efter fødslen, jf. barselslovens § 15, stk. 4. Udbetaling Danmark skal ikke foretage
nogen kontrol af, om varslingsfristerne er overholdt.
Efter barselslovens § 21, stk. 3, har forældre, der forlænger orloven efter barselslovens § 10, tilsammenret
til at udstrække 32-ugers perioden med ret til barselsdagpenge med 8 eller 14 uger, men uden at det sam‐
lede barselsdagpengebeløb ændres. En anmodning om at udstrække barselsdagpengeperioden har virk‐
ning for begge forældre.
Forældrene kan på ethvert tidspunkt inden for forældreorloven på 32 uger efter barselslovens § 21, stk.
3-4, meddele Udbetaling Danmark, at de vil udstrække barselsdagpengeperioden med 8 eller 14 uger. Når
forældrene udstrækker barselsdagpengeperioden, kan barselsdagpengene nedsættes med virkning fra det
tidspunkt, hvor forældrene anmoder Udbetaling Danmark herom. Det samlede barselsdagpengebeløb, der
på dette tidspunktet endnu ikke er udbetalt under forældreorlov, fordeles ligeligt på de resterende uger
inkl. forlængelsen.
Hvis barselsdagpengeperioden er udstrakt med 8 eller 14 uger, og der som følge af en administrativ fejl
udbetales et større beløb pr. uge, end hvad ansøger ville have været berettiget til, har ansøgeren dog ikke
krav på et større beløb, end hvad der svarer til det fulde beløb for de 32 uger uden forlængelse. Se princi‐
pafgørelse 251-09.
Forældre kan vælge at dele forlængelsen af orloven med barselsdagpengeret mellem sig, dvs. at de tilsam‐
men udnytter retten til den forlængede barselsdagpengeperiode på i alt enten 40 eller 46 uger. Delingen
kan f.eks. ske således, at faren tager 4 ugers forlænget orlov med barselsdagpenge og moren 10 ugers for‐
længet orlov med barselsdagpenge. Forældrene kan også vælge at dele forlængelsen ved, at faren f.eks.
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tager 4 ugers forlænget orlov med barselsdagpenge samtidig med, at moren holder 4 af sine 10 ugers for‐
længet orlov med barselsdagpenge.
Hvis den ene af forældrene er ledig, og den anden er i beskæftigelse, kan den ledige højst få udbetalt bar‐
selsdagpenge under forlænget forældreorlov i 40 uger. Hvis forældrene har udstrakt barselsdagpengepe‐
rioden til 46 uger, vil mindst 6 af barselsdagpengeugerne altså være forbeholdt en beskæftiget forælder.
En person, der som beskæftiget har anmodet om forlængelse af orloven med 14 uger efter barselslovens §
10, 2. pkt., og som ophører i ansættelsesforholdet, vil uanset det ophørte ansættelsesforhold fortsat have
ret til forlænget fravær med 14 uger.
Hvis faren benytter sig af sin ret til forlods at bruge af barselsdagpengeretten i 32-ugers perioden i de
første 14 uger efter fødslen, kan han også i denne periode anmode om at forlænge orloven. Forlængelsen
skal fortsat varsles over for arbejdsgiveren senest 8 uger efter fødslen.
Eks. 1: En mor anmoder om udstrækning af barselsdagpengeperioden med 8 uger fra 1. dag i 32-ugers
perioden. Barselsdagpengene udgør så 32/40 af det beløb, som hun indtil da havde fået udbetalt pr. uge.
(32 uger er det antal uger, der er tilbage på det tidspunkt, hvor der forlænges; 40 uger er summen af det
antal uger, der er tilbage på forlængelsestidspunktet + det antal uger, der forlænges med).
Eks. 2: En mor anmoder om en udstrækning af barselsdagpengeperioden med 14 uger på et tidspunkt,
hvor hun har holdt orlov i 10 uger af 32-ugers perioden. Barselsdagpengene udgør herefter 22/36 af det
beløb, som hun indtil da havde fået udbetalt pr. uge. (22 uger er det antal uger, der er tilbage på forlængel‐
sestidspunktet, 36 uger er summen af det antal uger, der er tilbage på forlængelsestidspunktet + det antal
uger, der forlænges med).
3.2.4.2. Virkninger af at forældrene udstrækker barselsdagpengeretten under forlænget foræl‐
dreorlov med fuldt fravær
Forældre, der i en periode modtager fuld eller delvis løn under orloven, skal være opmærksomme på, at
arbejdsgiverne i nogle overenskomster har gjort udbetalingen af løn betinget af, at arbejdsgiveren får den
maksimale barselsdagpengerefusion. En forlængelse af forældreorloven med nedsatte barselsdagpenge til
følge i en orlovsperiode, hvor der udbetales løn, kan således betyde, at forælderen ikke længere er beretti‐
get til løn fra arbejdsgiveren. Forældrene kan i den situation vente med at anmode Udbetaling Danmark
om udstrækning af barselsdagpengeperioden, indtil perioden med løn under forældreorlov er udløbet.
Hvis forældre senere fortryder en beslutning om udstrækning af barselsdagpengeperioden, f.eks. fordi
moren bliver gravid igen, kan de vælge at annullere udstrækningen, og få udbetalt fulde barselsdagpenge
for den resterende del af 32-ugers perioden. Hvis forældrene har fået udbetalt nedsatte barselsdagpenge
inden fortrydelsen, og de ikke tilsammen har brugt mere end 32 ugers forældreorlov med barselsdagpen‐
ge, kan de få efterreguleret barselsdagpengene, så de svarer til fulde barselsdagpenge for den periode,
hvori de har holdt forældreorlov, se principafgørelse D-7-08, der henviser til Højesterets dom af 11. fe‐
bruar 2008 i sag 173/2006.
Forældre, der har valgt at udstrække barselsdagpengeperioden, men som inden udløbet af den forlængede
periode genoptager arbejdet, kan ikke udskyde orlov svarende til den genoptagne arbejdstid med ret til
barselsdagpenge, da forældrene efter barselslovens § 21, stk. 5, ikke vil kunne udnytte retten til barsels‐
dagpenge på et senere tidspunkt. Fraværs- og barselsdagpengeret for den periode, hvor arbejdet har været
genoptaget, falder bort.
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Hvis forældre, der har valgt at udstrække barselsdagpengeperioden, genoptager arbejdet delvist under for‐
ældreorloven, vil de få udbetalt nedsatte ugentlige barselsdagpenge, men uden at kunne forlænge orloven
med den tid, hvor arbejdet har været genoptaget.
3.2.5. Forlængelse af orlov med ret til barselsdagpenge ved delvis genoptagelse af arbejdet
Det følger af § 12 i barselsloven, at en beskæftiget lønmodtager kan genoptage arbejdet helt eller delvis
under fravær efter barselslovens §§ 6-11, hvorved der kan ske udskydelse eller forlængelse af orloven.
Dette gælder dog ikke morens fravær i de 2 første uger efter fødslen, jf. barselslovens § 7, stk. 1, hvoref‐
ter moren har ret og pligt til fravær i de første 2 uger efter fødslen, jf. barselslovens § 12, stk. 5.
Det er dog en ufravigelig betingelse for en beskæftiget lønmodtager, at såvel hel som delvis genoptagelse
af arbejdet efter barselslovens § 12 sker efter aftale med arbejdsgiveren. Der er således ikke tale om en ret
for lønmodtageren.
Retten til barselsdagpenge ved delvis genoptagelse af arbejdet er reguleret i barselslovens § 22.
I afsnittet nedenfor beskrives, hvad der forstås ved delvis genoptagelse af arbejdet.
3.2.5.1. Hvad forstås ved delvis genoptagelse af arbejdet?
Ved delvis genoptagelse af arbejdet forstås, at arbejdet i en uge genoptages med mindre ugentlig arbejds‐
tid, end pågældende havde før orloven. Der bruges derved færre orlovstimer med ret til barselsdagpenge
pr. uge, og forælderen kan på den måde forlænge orlovsperioden med barselsdagpenge med den tid, hvor
arbejdet er genoptaget. For lønmodtagere kræves en aftale med arbejdsgiveren om genoptagelse og for‐
længelse af orlovsperioden.
Der er også tale om delvis genoptagelse af arbejdet, hvis forælderen ikke er påbegyndt en orlovsperiode,
men vælger - for lønmodtagere efter aftale med arbejdsgiveren - at arbejde på nedsat tid i orlovsperioden.
For en lønmodtager vil delvis genoptagelse af arbejdet sige, at lønmodtageren genoptager arbejdet med en
kortere ugentlig arbejdstid end den ugentlige arbejdstid, lønmodtageren havde før barselsorloven.
Arbejdstiden skal ses på ugebasis. Der kan således godt være tale om delvis genoptagelse af arbejdet, når
forældre genoptager arbejdet i hele dage. Der skal blot inden for en uge være tale om mindre arbejdstid
end før orloven.
Hvis arbejdet er genoptaget delvis under orlov efter barselslovens § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 6, (bortset fra
2 ugers ikkesammenhængende fædre- eller medmødreorlov for lønmodtagere og selvstændigt erhvervs‐
drivende) skal den forlængede barselsdagpengeperiode afholdes i direkte forlængelse af 14-ugers perio‐
den.
Hvis arbejdet er genoptaget delvis under forældreorlov efter barselslovens § 9, kan den forlængede bar‐
selsorlovsperiode også afholdes som udskudt orlov, se afsnit 3.2.6.
Hvis en lønmodtager, der har genoptaget arbejdet på nedsat tid, ikke kan opnå en aftale med sin arbejdsgi‐
ver om afholdelse af forlænget orlov, henstår en eventuel uudnyttet barselsdagpengeret, som kan udnyttes
af den anden forælder. Er der tale om delvis genoptagelse af arbejdet under forældreorlov efter barselslo‐
vens § 9, er der ligeledes mulighed for, at orloven kan holdes i et senere arbejdsforhold - inden barnet
fylder 9 år - hvis der kan opnås en aftale herom med en ny arbejdsgiver.
Ophører en lønmodtager i et ansættelsesforhold, mens lønmodtageren under orloven arbejder på nedsat
tid, kan den orlov, der er forlænget som følge af den delvise genoptagelse af arbejdet, holdes på fuld tid

23

med ret til barselsdagpenge i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdet. Det vil sige, at der ikke må
være en periode med ledighed eller ferie uden løn eller feriegodtgørelse mellem arbejdsforholdets ophør
og starten på den udskudte orlov.
Hvis arbejdet i en uge er genoptaget på fuld tid i forhold til den normale ugentlige arbejdstid før orloven,
er der tale om fuld genoptagelse af arbejdet med den virkning, at eventuel tilbageværende barselsdagpen‐
geret skal afvikles efter reglerne om afholdelse af udskudt orlov efter 46-ugers periodens udløb, se afsnit
3.2.6.2.
Hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid under orlov efter barselslovens § 7 eller § 8, stk. 6, bortfalder disse
ugers orlov med ret til barselsdagpenge. Dette gælder ikke, hvis faren eller medmoren afholder fædreeller medmødreorlov i ikkesammenhængende perioder, jf. barselslovens § 7, stk. 3.
Hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid under orlov efter barselslovens § 9, kan barselsdagpengeperioden
udskydes, jf. barselslovens § 23, se afsnit 3.2.6.
3.2.5.1.1. Selvstændigt erhvervsdrivende
Selvstændigt erhvervsdrivende har ligeledes mulighed for at genoptage arbejdet delvist. Ved delvis gen‐
optagelse af arbejdet for selvstændigt erhvervsdrivende forstås, genoptagelse af arbejdet i op til halvdelen
af den normale ugentlige arbejdstid, jf. barselsbekendtgørelsens § 3. Selvstændigt erhvervsdrivende kan
genoptage arbejdet delvis enten med op til og med en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid eller
med op til og med halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, jf. barselsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.
Genoptager en selvstændigt erhvervsdrivende arbejdet i mere end halvdelen af den normale ugentlige ar‐
bejdstid, anses arbejdet for genoptaget på fuld tid, jf. barselsbekendtgørelsens § 3, stk. 3.
Hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid under orlov efter barselslovens § 7 eller § 8, stk. 6, bortfalder disse
ugers orlov med ret til barselsdagpenge. Dette gælder ikke, hvis faren eller medmoren afholder fædreeller medmødreorlov i ikkesammenhængende perioder, jf. barselslovens § 7, stk. 3.
Hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid under orlov efter barselslovens § 9, kan barselsdagpengeperioden
udskydes, jf. barselslovens § 23, se afsnit 3.2.6.
Hvis arbejdet er genoptaget delvis under orlov efter barselslovens § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 6, (bortset fra
2 ugers ikkesammenhængende fædre- eller medmødreorlov) skal den forlængede barselsdagpengeperiode
afholdes i direkte forlængelse af 14-ugers perioden.
Hvis arbejdet er genoptaget delvis under forældreorlov efter barselslovens § 9, kan den forlængede bar‐
selsorlovsperiode også afholdes som udskudt orlov, se afsnit 3.2.6.
3.2.5.2. Perioder, hvor orloven kan forlænges ved delvis genoptagelse af arbejdet
Efter barselslovens § 12, stk. 2, kan forældre, der er beskæftigede lønmodtagere, efter aftale med arbejds‐
giver genoptage arbejdet delvist med mulighed for at få forlænget orloven i såvel 14-ugers perioden, jf.
barselslovens § 7 og § 8, stk. 6, – med undtagelse af morens 2 første uger efter fødslen – som i foræl‐
dreorlovsperioden på 32 uger, jf. barselslovens § 9. Faren kan således også forlænge sin fædreorlov på 2
uger ved delvis genoptagelse af arbejdet.
Fravær i de første 14 uger efter fødslen kan ikke udskydes, jf. afsnit 3.2.5.1. Hvis en mor, der har en nor‐
mal arbejdstid på 37 timer, i en uge under 14-ugers perioden arbejder 37 timer, bortfalder en uge med
barselsdagpenge i 14-ugers periode, da en senere udnyttelse af fraværsretten for denne uge med barsels‐
dagpenge ville forudsætte en udskydelse, der ikke er ret til under 14-ugers perioden. Men moren kan gen‐
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optage arbejdet delvist med ret til forlængelse. Hvis hun i en uge genoptager arbejdet med 35 timer og
holder 2 timers orlov, er der tale om en delvis genoptagelse af arbejdet, og hun kan forlænge retten til
orlov med 35 timer.
Forældre, der er fuldt ledige, når orloven begynder, kan ikke påbegynde arbejde på mindre end fuld tid
med den virkning, at orloven med barselsdagpengeret forlænges eller udskydes. Påbegynder den ledige
derimod arbejde på fuld tid (37 timer pr. uge, eller dét timetal, der i henhold til gældende overenskomst
henregnes til fuld tid), kan pågældende aftale med sin arbejdsgiver, at denne allerede fra påbegyndelsen af
sin fuldtidsansættelse arbejder mindre end fuld tid og kan derved forlænge eller udskyde ikke afholdt fra‐
vær.
Afvikling af en periode med udskudt orlov, jf. afsnit 3.2.6.2., kan også forlænges ved en delvis genopta‐
gelse af arbejdet, hvis der kan indgås en aftale med arbejdsgiveren herom.
Eks. 1: Forlængelse af orlov for en lønmodtager, der under orlov delvis genoptager arbejdet
En lønmodtager, der normalt arbejder 37 timer om ugen, genoptager arbejdet i 20 timer pr. uge i 3 uger.
Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge for 17 timer om ugen, og barselsdagpengeperioden for‐
længes med i alt 60 timer for de 3 uger med genoptaget arbejde.
Eks. 2: Forlængelse af orlov for en selvstændigt erhvervsdrivende, der under orlov genoptager ar‐
bejdet med op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid
En selvstændigt erhvervsdrivende, der normalt arbejder 45 timer om ugen, genoptager arbejdet i 20 timer
om ugen. Barselsdagpengene nedsættes til det halve, og barselsdagpengeperioden forlænges med en halv
uge for hver uge, arbejdet er genoptaget delvist.
Eks. 3: Forlængelse af orlov for en selvstændigt erhvervsdrivende, der under orlov genoptager ar‐
bejdet med op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid
En selvstændigt erhvervsdrivende, der normalt arbejder 45 timer om ugen, genoptager arbejdet i 10 timer
om ugen (dvs. op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid). Barselsdagpengene nedsættes til tre
fjerdedele af barselsdagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær, og barselsdagpengeperioden forlænges med
en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid for hver uge, arbejdet er genoptaget delvist.
Eks. 4: Forlængelse af orlov for en ledig, der er i delvis beskæftigelse inden orloven, og som genop‐
tager arbejdet under orloven
En forælder, der er delvis ledig inden orloven, kan forlænge orloven ved at tage arbejde i mindre omfang
end før orloven. En mor, der før orloven havde 20 timers beskæftigelse og 17 timers supplerende arbejds‐
løshedsdagpenge, kan genoptage arbejdet med 12 timer ugentligt, få barselsdagpenge for 25 timer ugent‐
ligt og få forlænget barselsdagpengeperioden med de 12 timer. Hvis hun går i arbejde 24 timer ugentligt,
kan hun – hvis der er tale om forældreorlov efter barselslovens § 9 – udskyde de 20 timers orlov, som er
den beskæftigelse, hun havde før orloven.
3.2.5.3. Situationer, hvor orloven ikke kan forlænges ved delvis genoptagelse af arbejdet
Beskæftigede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan genoptage arbejdet delvist og dermed
forlænge orloven med barselsdagpengeret. Derimod kan forældre, der er fuldt ledige, når orloven begyn‐
der, ikke påbegynde arbejde på mindre end fuld tid med den virkning, at orloven med barselsdagpengeret
forlænges.
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Forældre kan ikke forlænge orlovsperioden med barselsdagpenge i forbindelse med delvis genoptagelse
af arbejdet, hvis de har udnyttet deres ret til at forlænge orloven med fuldt fravær og udstrække barsels‐
dagpengeperioden med nedsatte barselsdagpenge, jf. barselslovens § 21, stk. 5. Det gælder både for den
enkelte forælder og for forældrene tilsammen. I sådanne tilfælde vil der, hvis den forælder, som er på
fuldt fravær med nedsatte barselsdagpenge, genoptager arbejdet delvist, ske en nedsættelse af de ugentlige
barselsdagpenge, uden at der sker en tilsvarende forlængelse af barselsdagpengeperioden.
I følgende tilfælde giver genoptagelse/påbegyndelse af arbejdet under orlov ikke mulighed for at forlænge
orloven:
Eks. 1: Fuld ledighed før orloven – påbegynder arbejde på nedsat tid under orloven
En mor er fuldtidsforsikret ledig, da hun går på barselsorlov. Hun starter under orloven i et arbejdsforhold
med 15 timer om ugen. Hun kan efter barselsbekendtgørelsens § 2, stk. 4, få udbetalt barselsdagpenge for
22 timer ugentligt. Se principafgørelse D-3-07. Hun kan imidlertid ikke forlænge orlov med de 15 timer,
hun er i beskæftigelse, idet der ikke er tale om en delvis genoptagelse af arbejdet, da hun ikke havde ar‐
bejde før orlovens start.
Eks. 2: Delvis genoptagelse af arbejdet under en barselsdagpengeperiode, der er forlænget/udstrakt
efter barselslovens § 10
En lønmodtager, der har fået udstrakt barselsdagpengeperioden fra 32 uger til 46 uger efter barselslovens
§ 10, og som har fået nedsat det ugentlige barselsdagpengebeløb, og som herefter genoptager arbejdet un‐
der orloven med 15 timer, kan ikke få forlænget barselsdagpengeperioden med den tid, hvor arbejdet har
været genoptaget, jf. barselslovens § 21, stk. 5. Hvis den pågældende før den delvise genoptagelse af ar‐
bejdet, har fået beregnet barselsdagpenge for 37 timer pr. uge, kan der udbetales nedsatte barselsdagpenge
for 22 timer i den uge, hvor arbejdet har været genoptaget delvist.
3.2.6. Udskydelse af forældreorlov
3.2.6.1. Betingelser for at kunne udskyde fravær
Fraværsret, der efter barselslovens § 7 og § 8, stk. 6, er knyttet til de første 14 uger efter barnets fødsel,
kan ikke udskydes, jf. barselslovens § 12 og principafgørelse D-14-06.
Forældre har i direkte forlængelse af fraværet i 14-ugers perioden efter fødslen ret til forældreorlov i 32
uger efter barselslovens § 9. Lønmodtagere har efter barselslovens § 11 ret til at genoptage arbejdet og
udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af forældreorloven. Herudover kan lønmodtagere efter barselslo‐
vens § 12 efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet helt eller delvis under forældreorloven, se
nærmere afsnit 3.2.5.
Selvstændigt erhvervsdrivende kan under forældreorloven genoptage arbejdet helt eller delvis og udskyde
den orlov, som ikke afholdes.
Hvis arbejdet genoptages på fuld tid under forældreorloven, kan den resterende fraværsret udskydes til
senere afholdelse. Alle 32 ugers forældreorlov kan udskydes til senere afholdelse. Retten til udskudt orlov
med ret til barselsdagpenge gælder også forældre, som har været i arbejde uden at holde barselsorlov in‐
den for de første 46 uger efter fødslen, men som ville have haft ret til barselsdagpenge, hvis de i denne
periode holdt orlov. Retten til barselsdagpenge betyder for faren/medmoren bl.a., at beskæftigelseskravet i
barselsloven skal have været opfyldt inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet
samt på tidspunktet, hvor den udskudte orlov holdes. For moren skal beskæftigelseskravet have været op‐
fyldt senest på tidspunktet for barnets fødsel samt på tidspunktet, hvor den udskudte orlov holdes.
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Den periode, der kan udskydes, er den periode, hvor en forælder mellem den 14. og den 46. uge efter
fødslen er i arbejde, men kunne have holdt barselsorlov med barselsdagpenge. Hvis forældrene af andre
grunde end arbejde ikke har holdt orlov og modtaget barselsdagpenge mellem den 14. og den 46. uge ef‐
ter fødslen, f.eks. fordi de har været studerende eller i udlandet, har de ikke ret til barselsdagpenge, som
kan udbetales under udskudt orlov.
Ligeledes betragtes perioder, hvor der er modtaget tabt arbejdsfortjeneste eller barselsdagpenge for pas‐
ning af alvorligt sygt barn efter barselslovens § 26, ikke som en genoptagelse af arbejdet. Sådanne perio‐
der berettiger derfor ikke til at orloven kan forlænges eller udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt.
En forælder, der afbryder orloven og er fuldt beskæftiget i mindre end en uge, kan efter aftale med sin
arbejdsgiver afvikle den udskudte orlov som en forlængelse af orloven, jf. afsnit 3.2.5.
Hvis forældrene har valgt at forlænge 32-ugers perioden med fuldt fravær og nedsatte barselsdagpenge
efter lovens § 10, kan de ikke samtidig udskyde orlov efter barselslovens §§ 11 eller 12.
Hvis en ledig under barselsorloven påbegynder et ansættelsesforhold på fuld tid, anses pågældende for at
være i beskæftigelse med ret til at udskyde orlov for den periode, hvor der udføres arbejde under orloven.
Dette gælder, uanset om den pågældende i ansættelsesforholdet midlertidigt er fraværende fra arbejdet af
andre grunde, f.eks. som følge af afvikling af ferie eller på grund af sygdom. Det er forudsat, at der er tale
om et reelt ansættelsesforhold, hvor lønmodtageren bl.a. modtager løn.
En lønmodtager kan udskyde en del af eller hele forældreorloven på 32 uger til afholdelse i perioden efter
den 46. uge efter barnets fødsel og inden barnet fylder 9 år.
I forhold til arbejdsgiveren kan udskydelsen være retsbaseret eller aftalebaseret, se nærmere herom under
afsnit 2.1.2. I forhold til retten til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark er det uden betydning, om der
er tale om en retsbaseret eller en aftalebaseret udskydelse af orloven.
3.2.6.2. Betingelser for afholdelse af udskudt orlov
Ret til barselsdagpenge under afholdelse af udskudt forældreorlov forudsætter, at den pågældende foræl‐
der er i beskæftigelse og opfylder beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge på tidspunktet for påbe‐
gyndelsen af den udskudte orlovsperiode (dagen før første fraværsdag), jf. barselslovens § 29.
Den udskudte orlov, der er ret til, opgøres på ugebasis som andele af en uge for en lønmodtager efter bar‐
selsbekendtgørelsens § 1 og for en selvstændigt erhvervsdrivende efter barselsbekendtgørelsens § 3.
Den udskudte orlov med ret til barselsdagpenge skal for lønmodtagere opgøres på grundlag af det maksi‐
male timetal, som lønmodtageren er berettiget til barselsdagpenge for på det tidspunkt, hvor det udskudte
fravær holdes, jf. barselsbekendtgørelsens § 1, stk. 6. For selvstændigt erhvervsdrivende opgøres den ud‐
skudte orlov med ret til barselsdagpenge på grundlag af den indtægt og det ugentlige timetal, som den
selvstændigt erhvervsdrivende har på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær holdes, jf. barselsbekendt‐
gørelsens § 3, stk. 6.
Eks. 1: Lønmodtager, der er beskæftiget med et lavere timetal på tidspunktet for afvikling af orlo‐
ven end på tidspunktet for udskydelsen
Hvis en lønmodtager har udskudt 3 ugers orlov og på afviklingstidspunktet er beskæftiget 25 timer ugent‐
ligt, har denne ret til 25 timers orlov i 3 uger med barselsdagpenge. Dette gælder også, selv om den på‐
gældende var beskæftiget i 37 timer ugentligt i den periode, hvor orloven blev udskudt.
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Eks. 2: Lønmodtager, der er beskæftiget med et højere timetal på tidspunktet for afvikling af orlo‐
ven end på tidspunktet for udskydelsen
På samme måde vil en lønmodtager, der på afviklingstidspunktet er beskæftiget i 37 timer ugentligt, have
ret til 37 timers orlov i 3 uger, selv om den pågældende har udskudt 3 ugers orlov i en periode, hvor den‐
ne kun var beskæftiget i 25 timer ugentligt. Dette forudsætter dog, at de 25 timer var det maksimale
ugentlige timetal, som den pågældende havde ret til barselsdagpenge for på udskydelsestidspunktet. Hvis
den pågældende havde ret til barselsdagpenge i 37 timer på udskydelsestidspunktet og genoptog arbejdet
delvist i 3 uger med 25 timer ugentligt, vil der kun være ret til barselsdagpenge for 25/37 af de maksimale
ugentlige barselsdagpenge i 3 uger på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes.
Eks. 3: Selvstændigt erhvervsdrivende, der udskyder en del af forældreorloven ved delvis genopta‐
gelse af arbejdet, og som er beskæftiget i virksomheden med et lavere timetal på tidspunktet for
afholdelsen af den udskudte orlov
En selvstændigt erhvervsdrivende, der normalt er beskæftiget 60 timer om ugen i virksomheden, genopta‐
ger under afholdelse af forældreorlov arbejdet i virksomheden med 15 timer om ugen i 8 uger, (de 15
timer svarer til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid). Den selvstændigt erhvervsdrivende
modtager under de 8 ugers forældreorlov tre fjerdedele af barselsdagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fra‐
vær, og udskyder den resterende orlov til senere afholdelse. Dvs. den udskudte orlov udgør 8 x en fjerde‐
del af en uge, svarende til 2 fulde uger.
Ved afholdelse af den udskudte orlov opgøres fraværet med ret til barselsdagpenge på samme måde som
fravær opgjort efter barselsbekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2 – dvs. enten som fulde uger (2 uger), eller
som halve uger (4 uger) eller som tre fjerdedele uger (2 uger) plus en halv uge (1 uge). På tidspunktet for
afholdelsen af den udskudte orlov er den selvstændigt erhvervsdrivende beskæftiget i virksomheden i 30
timer om ugen. Beregningen af barselsdagpenge sker herefter på baggrund af indtægten og beskæftigel‐
sens omfang på tidspunktet, hvor den udskudte orlov holdes.
Forældre kan holde den udskudte orlov med ret til barselsdagpenge i en eller flere samlede perioder eller
drypvis. En samlet periode betyder, at der er ret til fravær i hver uge. Retsbaseret udskudt orlov skal dog
holdes i en sammenhængende periode, og kan kun benyttes af den ene af forældrene, jf. barselslovens §
11.
For en beskæftiget lønmodtager og en selvstændigterhvervsdrivende er virkningerne af en forlængelse af
forældreorloven ved delvis genoptagelse af arbejdet og en udskydelse af forældreorloven ved fuld genop‐
tagelse af arbejdet de samme. For lønmodtagere beror afviklingen af den ”opsparede” fraværsret på, hvad
der kan aftales med arbejdsgiveren herom. Udbetaling Danmark skal alene kontrollere, at der ikke samlet
udbetales barselsdagpenge til forældrene i mere end de 32 uger under forældreorlov, som de har ret til.
Hvis der er ret til udskudt orlov med barselsdagpenge, men der ikke kan opnås en aftale med den aktuelle
arbejdsgiver om at holde udskudt orlov, bliver retten til orlov med barselsdagpenge stående, og orloven
vil kunne holdes, enten af den anden forælder, eller på et senere tidspunkt, hvis dette kan aftales med en
evt. ny arbejdsgiver. Orloven vil også kunne holdes i umiddelbar forlængelse af et arbejdsophør, dvs. der
må ikke være en periode med ledighed eller ferie mellem arbejdsforholdets ophør og starten på den ud‐
skudte orlov.
Ret til barselsdagpenge under udskudt orlov bortfalder, når barnet fylder 9 år. Fristen er absolut. Det bety‐
der bl.a., at heller ikke lang sagsbehandlingstid kan medføre, at der ses bort fra fristen.
Kapitel 4 – Fravær med barselsdagpenge ved adoption
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4.1. Kommende adoptanters ret til fravær med barselsdagpenge før modtagelse af barnet
Reglerne om kommende adoptanters ret til fravær før modtagelsen af barnet er fastsat i barselslovens § 8,
stk. 1-4.
4.1.1. Børn der adopteres fra udlandet
Hvis der er tale om børn, som adopteres fra udlandet, er der ret til fravær med barselsdagpenge i op til 4
uger før modtagelsen af barnet, når de kommende adoptanter opholder sig i udlandet for at modtage bar‐
net. Hvis opholdet i udlandet varer mere end 4 uger af årsager, som ikke kan tilregnes de kommende
adoptanter, kan barselsdagpengeperioden forlænges med op til 4 uger.
Begge forældre har ret til fravær med barselsdagpenge, hvis de begge opholder sig i udlandet for at mod‐
tage barnet.
Det er en betingelse for ret til fravær før modtagelsen af barnet, at der er tale om en adoption, formidlet af
en godkendt organisation. I tilfælde, hvor der er tale om en privat fremmedadoption fra et land, som de
godkendte organisationer ikke har aftale med, skal adoptionen være gennemført efter tilladelse fra Anke‐
styrelsens Familieretsafdeling.
Barselsdagpenge kan ydes fra den dag, hvor de kommende adoptanter rejser ud af Danmark for at hente
barnet, og til og med den dag, hvor de formelle betingelser for at tage barnet med ud af landet er opfyldt.
Hvis forældrene bliver i udlandet efter denne dag, medregnes de barselsdagpenge, der herefter ydes, til de
perioder, hvori der kan ydes barselsdagpenge efter modtagelse af barnet, jf. afsnit 4.2. Retten til barsels‐
dagpenge før modtagelsen af barnet kan ikke overstige 8 uger uanset, hvor langvarig processen er i adop‐
tionslandet. En længere venteproces i adoptionslandet vil blive betragtet som en ”død periode”, når be‐
skæftigelseskravet skal vurderes uanset, om adoptanten vælger at holde ferie, afspadserer eller helt vælger
at være uden indtægt i perioden.
Den adoptionsformidlende organisation vil kunne oplyse, hvornår de formelle betingelser, der vedrører
adoptionen, er i orden. De adopterende forældre må kunne dokumentere den faktiske udrejsedato fra Dan‐
mark, og hvornår der er udstedt pas til barnet, som også er en formel betingelse, der skal være opfyldt for,
at forældrene kan tage barnet ud af landet jf. principafgørelse 163-11, hvorefter de formelle betingelser
ansås for opfyldt på det tidspunkt, hvor formalia omkring adoptionen var bragt i orden, og der var udstedt
pas. Den tid, det tager at bringe de formelle forhold vedrørende adoptionen i orden og at udstede pas, kan
variere meget fra land til land. De adoptionsformidlende organisationer vil kunne give nærmere oplysnin‐
ger om forholdene i de enkelte lande.
Hvis barnet eskorteres til Danmark og modtages af de kommende adoptanter i deres hjem, er der ikke ret
til barselsdagpenge før modtagelse af barnet.
4.1.2. Børn der adopteres i Danmark
Hvis et barn adopteres i Danmark, og de kommende adoptanter i en udslusningsperiode forud for adoptio‐
nen opholder sig sammen med barnet på det sted, hvor barnet har været før adoptionen, er der ret til fra‐
vær med barselsdagpenge i op til 1 uge. Den dag, hvor barnet bringes til adoptanternes hjem, regnes med
til perioden før modtagelsen. Begge forældre har ret til fravær med barselsdagpenge, hvis begge forældre
opholder sig sammen med barnet i udslusningsperioden.
Forud for adoptionen er det de kommunale myndigheder, der har ansvaret for barnet, og som vil kunne
dokumentere, at de kommende adoptanter har opholdt sig sammen med barnet. I særlige tilfælde kan de
kommunale myndigheder vurdere, at der er behov for en længere udslusningsperiode end 1 uge. I disse
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tilfælde vil perioden, hvori der kan ydes barselsdagpenge før modtagelsen af barnet, kunne forlænges med
op til 1 uge.
Der kan ikke ydes barselsdagpenge før adoptionen i tilfælde, hvor barnet før adoptionen opholder sig i
den kommende adoptants hjem, f.eks. ved stedbørnsadoption.
4.2. Adoptivforældres ret til fravær med barselsdagpenge efter modtagelsen af barnet
Adoptivforældre har efter barnets modtagelse ret til fravær og barselsdagpenge i samme periode som bio‐
logiske forældre, hvis de adoptionsundersøgende myndigheder stiller krav om, at en af adoptivforældrene
skal være hjemme i en periode efter modtagelsen af barnet, jf. barselslovens § 8, stk. 5.
Dette krav vil de adoptionsundersøgende myndigheder stille, hvis ikke der er tale om en stedbarnsadopti‐
on, en adoption af et større barn, som forældrene kender i forvejen eller lignende.
Hvis barnet anbringes i pleje hos de adoptionssøgende efter servicelovens bestemmelser, kan Udbetaling
Danmark først udbetale barselsdagpenge, når de adoptionsundersøgende myndigheder har truffet bestem‐
melse om, at en af adoptanterne skal være i hjemmet. Udbetalingen sker med tilbagevirkende kraft fra det
tidspunkt, hvor barnet faktisk blev modtaget. Det er ikke en betingelse, at der forelå en adoptionsbevilling
på det tidspunkt, hvor barnet blev modtaget i hjemmet.
4.2.1. Retten til fravær med barselsdagpenge for adoptivforældre efter adoptionen
Der er ret til barselsdagpenge efter modtagelse af barnet fra dagen efter, at de formelle betingelser for at
tage barnet ud af landet er opfyldt. Hvis de adopterende forældre ikke kan tage barnet med ud af landet,
når der er gået de maksimale 8 uger, hvor der kan udbetales barselsdagpenge før barnets modtagelse, er
der ikke ret til barselsdagpenge før, de formelle betingelser for at tage barnet ud af landet er opfyldte.
Hvis forældrene efter de 8 uger fortsat opholder sig i udlandet uden at være i beskæftigelse, må det anta‐
ges, at denne periode er en ”død periode”, således at beskæftigelseskravet, når barnet kan tages med ud af
landet, anses som opfyldt, når beskæftigelseskravet var opfyldt på det tidspunkt, hvor forældrene rejste ud
for at hente barnet.
Ligesom biologiske forældre har adoptivforældre sammenlagt ret til fravær med barselsdagpenge i 48
uger efter modtagelsen af barnet, jf. barselslovens § 8, stk. 5-7, og §§ 20-21. I de første 14 uger efter
modtagelsen har en af de adopterende forældre ad gangen ret til fravær med barselsdagpenge. I 2 af disse
uger har adoptivforældre ret til samtidig orlov med barselsdagpenge. De 2 uger, hvor begge forældre har
ret til fravær, kan lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende afholde som ikkesammenhængende pe‐
rioder. For lønmodtagere kræves en aftale med arbejdsgiveren herom, jf. barselslovens § 8, stk. 6.
Beskæftigede adoptanter (lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende) vil f.eks. kunne holde én uges
orlov samtidig umiddelbart efter modtagelsen af barnet og holde den anden uges orlov samtidig i f.eks.
uge 4 efter modtagelsen af barnet. Orloven vil også kunne holdes som enkelte dage f.eks. i den 1. uge
efter modtagelsen af barnet, i den 3. uge efter modtagelsen af barnet, i den 5. uge efter modtagelsen af
barnet osv., forudsat, at fraværet ligger inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet.
Ledige adoptanter kan i modsætning til biologiske forældre holde de 2 ugers fædre- eller medmødreorlov
på et hvilket som helst tidspunkt inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet, f.eks. én uge i
uge 1 og én uge i uge 2, eller én uge i uge 6 og én uge i uge 7. De 2 ugers orlov skal for ledige dog være
sammenhængende og kan ikke holdes som enkelte dage.
Hvis barnet er indlagt på hospital i de første 14 uger efter modtagelsen af barnet, kan de 2 ugers fravær,
hvor begge adoptivforældre har ret til samtidigt fravær udsættes til efter udskrivelsen, hvis den ene adop‐
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tivforælder genoptager arbejdet under barnets indlæggelse, jf. barselslovens § 14, stk. 3. Det er en betin‐
gelse, at udskrivelsen finder sted inden 60 uger fra modtagelsen. Reglen gælder kun for lønmodtagere el‐
ler selvstændigt erhvervsdrivende. Se nærmere afsnit 5.1. om retten til fravær i forbindelse med barnets
indlæggelse på hospital.
Herefter har adoptivforældrene ret til 32 ugers forældreorlov, som de frit kan dele imellem sig. Den ene
forælder har ret til forlods forbrug af 32-ugers perioden i 14-ugers perioden på samme måde som den bio‐
logiske far.
Adoptivforældre har samme muligheder for fleksibel afvikling af fravær som biologiske forældre, jf. af‐
snit 3.2.4.-3.2.6.
Adoptivforældre har endvidere som biologiske forældre inden for de første 46 uger efter fødslen eller
modtagelsen af barnet ret til fravær i forbindelse med barnets indlæggelse på hospital, jf. afsnit 5.1.
Hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen, har begge forældre ret til orlov i 14 uger efter bar‐
nets død, jf. lovens § 13, stk. 2.
Se afsnit 5.2. om fravær ved barnets død eller bortadoption.
Hvis adoptivforældrene adopterer to eller flere børn samtidig, er der som ved flerbørnsfødsler kun ret til
en orlovsperiode svarende til, hvis der var adopteret ét barn, jf. principafgørelse 96-15.
Kapitel 5 – Fravær med barselsdagpenge i forbindelse med sygdom m.v.
5.1. Ved barnets indlæggelse på hospital
Hvis barnet indlægges på hospital inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af adoptiv‐
barnet, kan forældrene få perioden med fraværsret med ret til barselsdagpenge forlænget eller udsat, jf.
barselslovens § 14 og § 20.
Barnets indlæggelse på hospital kan tænkes at ske enten i forlængelse af fødslen på grund af f.eks. for
tidlig fødsel eller for lav fødselsvægt, eller på et senere tidspunkt inden for de første 46 uger. Det er en
forudsætning for at forlænge eller udsætte orlovsperioden med ret til barselsdagpenge, at indlæggelsespe‐
rioden er dokumenteret ved journaludskrift fra hospitalet. Ambulant behandling af barnet i hjemmet, som
f.eks. hjemsendelse på Tidligt Hjemme Ophold, kan ikke betragtes som en hospitalsindlæggelse. Det af‐
gørende er, at barnet har ophold på hospitalet under indlæggelsen. Se principafgørelse 102-13.
En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær, fordi barnet er indlagt på hospital inden for de første 46
uger efter fødslen eller modtagelsen i hjemmet, skal uden ugrundet ophold give underretning til sin ar‐
bejdsgiver efter barselslovens § 15, stk. 6.
5.1.1. Arbejdet genoptages ikke
Hvis forælderen ikke genoptager arbejdet under indlæggelsen af barnet (og dermed holder orlov), forlæn‐
ges den periode, hvor forælderen har ret til fravær med barselsdagpenge, med højst 3 måneder, jf. barsels‐
lovens § 14, stk. 2. Retten til at forlænge fraværsperioden efter barselslovens § 14, stk. 2, gælder dog ikke
for farens eller medmorens ret til fravær i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen, jf. barselslovens
§ 7, stk. 3.
Det er en betingelse, at indlæggelsen på hospital finder sted inden for de første 46 uger efter fødslen eller
modtagelsen af barnet.
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Begge forældre har ret til at forlænge barselsdagpengeperioden i 46-ugers perioden efter fødslen eller
modtagelsen af barnet, herunder også i tilfælde, hvor der er foretaget en forlængelse af orlovsperioden
med udstrækning af barselsdagpengeretten efter barselslovens § 21, stk. 3.
Forældrene kan skiftes til at holde orlov under barnets indlæggelse og kan således samlet set forlænge
orloven med barselsdagpenge med op til 3 måneder. Hvis forældrene holder orlov samtidig, mens barnet
er indlagt, f.eks. ved at faren forlods forbruger af 32-ugers perioden, kan de ligeledes kun samlet set for‐
længe orloven med ret til barselsdagpenge med op til 3 måneder.
Forlængelsen af orloven med ret til barselsdagpenge betyder, at 46-ugers perioden først begynder at løbe
(eller genoptages) fra og med kalenderdagen efter den dag, hvor barnet udskrives. Ved flerbarnsfødsler,
hvor flere af børnene er indlagt, regnes udskrivningstidspunktet fra det tidspunkt, hvor det sidste barn bli‐
ver udskrevet.
I en situation, hvor orloven er blevet forlænget efter barselslovens § 10, og hvor barnets indlæggelse fin‐
der sted i den forlængede periode – f.eks. når barnet er 49 uger gammelt – er der ikke ret til at forlænge
orloven som følge af barnets indlæggelse. Det skyldes, at kravet om, at indlæggelsen skal ske inden for de
første 46 uger efter fødslen, ikke er opfyldt.
5.1.2. Arbejdet genoptages
Hvis arbejdet genoptages under barnets indlæggelse (og der dermed ikke holdes orlov), falder retten til at
forlænge fraværet i 3 måneder efter barselslovens § 14, stk. 2, bort. Der vil i stedet være ret til at udsætte
orloven med barselsdagpengeret, jf. barselslovens § 14, stk. 3.
Retten til fravær med barselsdagpenge kan således udsættes, hvis arbejdet fortsættes eller genoptages,
mens barnet er indlagt på hospital. Det gælder også farens og medmorens ret til fravær med barselsdag‐
penge i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen efter barselslovens § 7, stk. 3.
Forældrene har ret til barselsdagpenge i resten af perioden, når de udnytter deres ret til fravær fra arbejdet,
når barnet udskrives fra hospitalet. Det kræves dog, at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen eller
modtagelsen af barnet, jf. barselslovens § 14, stk. 3. Principafgørelse D-20-08 præciserer, at kravet om
udskrivelse inden 60 uger ikke skal forstås som et krav om, at orloven skal være afviklet inden 60 uger.
Ved flerbarnsfødsler, hvor flere af børnene er indlagt, regnes udskrivningstidspunktet fra det tidspunkt,
hvor det sidste barn bliver udskrevet.
5.2. Ved barnets død eller bortadoption
Reglerne i barselslovens § 13 fastsætter biologiske forældres og adoptivforældres ret til fravær, hvis bar‐
net er dødfødt, eller hvis barnet dør eller bortadopteres kort tid efter fødslen. Retten til barselsdagpenge
under dette fravær følger af barselslovens § 20.
Hvis barnet er dødfødt, eller hvis barnet dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har
hver af forældrene ret til fravær med barselsdagpenge i 14 uger efter barnets død eller bortadoption, jf.
barselslovens § 13, stk. 1. Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet, har
begge de adoptionssøgende forældre ret til fravær i 14 uger efter barnets død, jf. barselslovens § 13, stk.
2.
Afgrænsningen mellem abort og for tidlig fødsel er en lægelig vurdering. Normalt vil der efter den 22.
svangerskabsuge være tale om en fødsel, uanset om barnet er levende født. Børn, som efter fødslen viser
livstegn, anses dog for levendefødte uanset tidspunktet for fødslen. Der er dog kun tale om et vejledende
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kriterium, idet der altid vil være tale om en medicinsk vurdering. Er der efter den lægelige vurdering tale
om dødfødsel følger fraværs- og barselsdagpengeretten af barselslovens §§ 13 og 20.
Hvis moren til et dødfødt barn lider af en graviditetsbetinget sygdom, kan den fraværsret, der er ret til
efter barnets død eller bortadoption efter barselslovens § 13, forlænges, indtil moren er raskmeldt. Under
graviditetsbetinget sygdom udbetales barselsdagpenge. Fraværsperioden med ret til barselsdagpenge kan
dog højst forlænges indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen. Herefter gælder reglerne om sygedagpenge
efter sygedagpengeloven.
En mors ret til 14 ugers barselsorlov efter barselslovens § 7, stk. 1, kan i forbindelse med et barns død
tidsmæssigt falde sammen med retten til fravær efter barselslovens § 13, stk. 1. Morens ret til orlov efter
barselslovens § 7, stk. 1, bortfalder, når der i stedet er ret til fravær efter barselslovens § 13, stk. 1. Tilsva‐
rende gælder for en adoptant, som har ret til fravær i 14 uger efter barselslovens § 8, stk. 6, og som på et
tidspunkt inden for 14 ugers perioden i stedet får ret til fravær efter barselslovens § 13, stk. 2. Retten til de
2 ugers fædre- og medmødreorlov efter barselslovens § 7, stk. 3, og retten til samtidigt fravær i 2 uger for
adoptanter efter barselslovens § 8, stk. 6, bortfalder ligeledes, hvis faren, medmoren eller adoptanten i
stedet har ret til fravær efter barselslovens § 13.
Er der født mere end ét barn ved fødslen, f.eks. en tvillingefødsel, og hvor ét af børnene dør ved fødslen,
følger morens ret til fravær dog af barselslovens § 7, stk. 1. Moren vil således kunne fortsætte med at
holde fravær efter barselslovens § 7, stk. 1, med det ene barn, og der vil i den situation ikke være fravær
efter barselslovens § 13, stk. 1. Dør det andet barn inden for 14 ugers perioden efter fødslen, vil morens
fravær herefter i stedet være fravær efter barselslovens § 13, stk. 1, og eventuel resterende orlov efter § 7,
stk. 1, bortfalder. Hvis det andet barn dør efter 14 ugers perioden – men inden den 32. uge efter fødslen –
har moren ret til fravær i 14 uger fra barnets død efter barselslovens § 13. Der gælder samme regler for en
adoptant, som har ret til fravær i 14 uger efter barselslovens § 8, stk. 6.
For en far eller medmor gælder, at hvis ét af børnene dør ved fødslen ved en tvillingefødsel, er der ret til
14 ugers orlov efter barselslovens § 13, stk. 1. I tilfælde af, at det andet barn ved en tvillingefødsel dør på
et senere tidspunkt i 14-ugers perioden efter fødslen, vil faren eller medmoren på ny få ret til 14 ugers
fravær efter § 13, stk. 1, og eventuel restfravær fra den første fraværsperiode efter barselslovens § 13, stk.
1, bortfalder. Der gælder samme regler for en adoptant, som har ret til samtidigt fravær i 2 uger i de første
14 uger efter barnets modtagelse efter barselslovens § 8, stk. 6.
Reglerne om at forlænge og udskyde orlov kan ikke anvendes på fraværsret efter barselslovens § 13.
Selvom der ikke er ret til at forlænge eller udskyde orloven, kan beskæftigede forældre (både biologiske
og adoptivforældre) genoptage arbejdet helt eller delvis under fravær efter barselslovens § 13. Dette gæl‐
der dog ikke i de 2 første uger efter fødslen, som er en obligatorisk orlovsperiode for moren, hvilket også
gælder i den situation, hvor barnet er dødfødt.
Hvis arbejdet genoptages delvist i fraværsperioden, udbetales nedsatte barselsdagpenge efter reglerne i
barselsbekendtgørelsen, jf. barselslovens § 22, stk. 3.
Der kan derimod ikke udbetales barselsdagpenge for uger, hvor arbejdet er genoptaget på fuld tid i 14ugers perioden, jf. barselslovens § 22, stk. 2. Orloven anses for afbrudt, hvis arbejdet har været genopta‐
get i en hel kalenderuge. Retten til barselsdagpenge for disse uger bortfalder og kan ikke udskydes til se‐
nere brug. Orlovsperioden kan efter afbrydelsen genoptages, og der vil kunne udbetales barselsdagpenge
for den resterende orlovsperiode, hvis betingelserne for ret til barselsdagpenge på ny er opfyldt, herunder
beskæftigelseskravet.
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Eksempel: Hvis et barn dør 2 uger efter fødslen, har hver af forældrene/adoptivforældrene ret til fravær i
14 uger med ret til barselsdagpenge, hvis beskæftigelseskravet i barselslovens § 27 (for lønmodtagere)
eller § 28 (for selvstændigt erhvervsdrivende) er opfyldt. Hvis en forælder genoptager arbejdet på fuld tid
i én hel kalenderuge under de 14 ugers orlov, f.eks. efter at der er holdt orlov i 4 uger, vil forælderen efter
den ene uges arbejde kunne genoptage orloven i de resterende 9 uger, hvor der er ret til barselsdagpenge,
hvis beskæftigelseskravet er opfyldt. Barselsdagpenge for den ene kalenderuge, hvor arbejdet er genopta‐
get på fuld tid, bortfalder.
Der er ikke ret til fravær med barselsdagpenge, hvis barnet dør eller bortadopteres efter den 32. uge efter
fødslen, men forældrene vil kunne modtage sygedagpenge, i det omfang de må anses for at være uar‐
bejdsdygtige, herunder af psykiske årsager.
5.3. Ved en forælders sygdom under fraværet
5.3.1. Sygdom under fuldt fravær
Sygdom i en orlovsperiode bevirker ikke i sig selv, at en allerede fastlagt eller påbegyndt orlov med bar‐
selsdagpenge udskydes eller suspenderes.
Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at en sygemeldt, der har orlov fra et ansættelsesforhold, efter
aftale med arbejdsgiveren kan genoptage arbejdet og herved få udskudt forældreorlov. Se principafgørelse
D-25-03.
Som et supplement til principafgørelse D-25-03 ses principafgørelse D-26-05, hvor det fremgår, at adgan‐
gen til at udskyde orloven ikke gælder for en person, der ved påbegyndelsen af orloven med barselsdag‐
penge var ledig og modtog arbejdsløshedsdagpenge.
Hvis moren bliver syg inden for de første 14 uger efter fødslen og ikke er i stand til at passe barnet, kan
faren eller medmoren efter ansøgning overtage hendes barselsorlov. Se nærmere herom i afsnit 3.2.2.1.
Under forældreorlov kan en forælder, der modtager barselsdagpenge, til enhver tid anmode om at få stop‐
pet udbetalingen af barselsdagpenge. Dette gælder også i tilfælde af sygdom. Retten til barselsdagpenge
kan herefter overgå til den anden forælder eller udskydes, hvis betingelserne for at udskyde orlov er op‐
fyldt.
5.3.2. Sygdom i en periode, hvor arbejdet er genoptaget delvist
Når en forælder bliver syg i en periode, hvor arbejdet er genoptaget delvist, fortsætter Udbetaling Dan‐
mark udbetalingen af barselsdagpenge for de timer, hvor forælderen efter aftalen med arbejdsgiveren hol‐
der orlov.
Efter aftale med arbejdsgiver kan den sygemeldte afbryde sin delvise orlov, således at der kan udbetales
sygedagpenge eller løn for den fulde arbejdstid, og retten til delvis orlov udskydes til senere efter samme
princip, som blev fastslået i principafgørelse D-25-03, se ovenfor under afsnit 5.3.1.
5.4. Ved ny graviditet
Hvis en kvinde bliver gravid og i forbindelse hermed opnår ret til orlov med ret til barselsdagpenge, før
der er udbetalt barselsdagpenge for den fulde periode, hun havde ret til fra et tidligere barn, kan orloven
holdes og barselsdagpenge udbetales efter reglerne herom i forhold til den nye graviditet.
Den resterende ret til barselsdagpenge i forhold til den forrige fødsel bortfalder, medmindre den kan ud‐
skydes efter reglerne herom.

34

En selvstændigt erhvervsdrivende og en lønmodtager, der er i et beskæftigelsesforhold, vil kunne udskyde
den barselsdagpengeret fra forrige fødsel, som endnu ikke er udnyttet. For en beskæftiget lønmodtager vil
muligheden for senere at afholde den udskudte orlov være afhængig af, at der kan opnås en aftale med en
arbejdsgiver herom.
En lønmodtager og en selvstændigt erhvervsdrivende, der har forlænget forældreorloven og udstrakt bar‐
selsdagpengeretten, jf. vejledningens afsnit 3.2.4.1., kan ved ny graviditet vælge at annullere forlængelsen
og herefter få udbetalt fulde barselsdagpenge i den periode, der er tilbage af barselsdagpengeretten fra den
forrige fødsel, inden udbetalingen af barselsdagpenge i forhold til den nye graviditet påbegyndes.
Hvis en lønmodtager har genoptaget arbejdet på nedsat tid, og arbejdsgiveren kun udbetaler løn under den
nye graviditet for det antal timer, arbejdet har været genoptaget med, kan lønmodtageren få udbetalt sup‐
plerende barselsdagpenge i forhold til den nye graviditet fra Udbetaling Danmark. Den barselsdagpenge‐
ret, der i forhold til den forrige fødsel ikke er blevet udnyttet, kan udskydes og afvikles senere, hvis der
kan opnås en aftale herom med en arbejdsgiver.
Kapitel 6 – Forældres anmodning om barselsdagpenge samt refusion til arbejdsgivere
6.1. Forældres anmodning om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
Lønmodtageres og lediges anmodning om barselsdagpenge skal ses i sammenhæng med arbejdsgiverens
og arbejdsløshedskassens pligt til – via den digitale løsning Nemrefusion – at afgive oplysninger til brug
for Udbetaling Danmarks behandling af sagen.
Arbejdsgiveren skal således afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med graviditet,
barsel og adoption til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via
Nemrefusion. På baggrund af arbejdsgiverens oplysninger sendes et underretningsbrev til lønmodtageren.
I brevet er oplyst, at lønmodtageren skal ansøge om barselsdagpenge via den digitale løsning, som Udbe‐
taling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening) samt fristen herfor.
Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at anmode om barselsdagpenge skal anmelde fra‐
været til arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskassen skal herefter via Nemrefusion anmelde medlem‐
mets fravær til Udbetaling Danmark. På baggrund af arbejdsløshedskassens anmeldelse sendes et under‐
retningsbrev til den ledige. I brevet er oplyst, at den ledige skal anmode om barselsdagpenge via den digi‐
tale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening) samt fristen herfor.
Selvstændigt erhvervsdrivende skal anmode om udbetaling af barselsdagpenge direkte via Nemrefusion.
Reglerne om anmodning om barselsdagpenge fremgår af barselslovens § 30 samt kapitel 5 i barselsbe‐
kendtgørelsen.
Borgerens mulighed for at blive undtaget fra pligten til digital selvbetjening, er reguleret i § 2 i bekendt‐
gørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale
ydelser m.v. Udbetaling Danmarks ret til at undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse, der ikke er
indgivet ved digital selvbetjening er reguleret i bekendtgørelsens § 4. Borgeren har mulighed for at klage
over kommunens afslag på at blive undtaget fra digital selvbetjening, jf. bekendtgørelsens § 5. I vejled‐
ning nr. 9926 af 20. november 2014 om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende
ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., findes yderligere beskrivelse af disse regler.
6.1.1. En lønmodtagers anmodning om barselsdagpenge og arbejdsgiverens afgivelse af oplysninger
om fravær
Om lønmodtagerens anmodning om dagpenge før 4 uger før forventet fødsel, se afsnit 3.1.2.
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En lønmodtagers anmodning om barselsdagpenge skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger ef‐
ter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmod‐
ning om barselsdagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barselslovens §
30, stk. 2. Dette kan være tilfældet, når en forælder påbegynder orlov efter fødslen eller efter en udskydel‐
se af orloven.
Har arbejdsgiveren udbetalt løn under fraværet, skal lønmodtagerens anmodning om barselsdagpenge ef‐
ter ophør af lønudbetalingen indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter, at udbetaling af løn fra
arbejdsgiveren er ophørt, jf. barselslovens § 30, stk. 3.
En frist anses for overholdt, når anmodningen modtages samme ugedag, som fristen løber fra. Eksempel:
Hvis ansøgningsfristen er 8 uger efter første fraværsdag, og første fraværsdag er en tirsdag, anses fristen
for overholdt, hvis Udbetaling Danmark modtager anmodningen om tirsdagen 8 uger efter.
En arbejdsgiver skal afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med graviditet, barsel og
adoption, til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via Nemre‐
fusion.
Lønmodtageren skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysninger,
som arbejdsgiveren har afgivet i Nemrefusion. Lønmodtageren skal anmode via den digitale løsning, som
Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. bekendtgørelse om obligatorisk digital
selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.
En lønmodtager, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsgiverens indbe‐
retning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk
digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode
Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark, jf. barsels‐
bekendtgørelsens § 21, stk. 5.
Hvis anmodningen om barselsdagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af barselsbekendtgørelsens
§ 21, stk. 1 eller 2, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, men
Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før, anmodningen er modtaget i visse situatio‐
ner, se afsnit 6.1.4.1.
Når en forælder udskyder orlov, betragtes de udskudte perioder som separate orlovsperioder, dvs. at for‐
ælderen skal søge om barselsdagpenge, når en fraværsperiode har været afbrudt i en uge – dvs. at der i en
uge ikke har været fravær, der berettiger til refusion, jf. barselslovens § 40, stk. 3.
En lønmodtager behøver imidlertid ikke at genanmode om barselsdagpenge, efter at orlovsperioden har
været afbrudt i forbindelse med afholdelse af ferie i et omfang svarende til ferie efter ferielovens regler.
En lønmodtager kan således efter aftale med arbejdsgiveren afholde ferie undervejs i sin barsel, uden at
lønmodtageren skal anmode om barselsdagpenge én gang til efter ferien. Ferieperioden kan således indbe‐
rettes i forbindelse med ansøgningen om barselsdagpenge.
At lønmodtageren alene skal søge én gang angår alene administrationen af barselsdagpenge, og ændrer
ikke ved, at afholdelse af ferie i en periode med barselsorlov betyder, at orloven afbrydes, og at arbejdet
anses for genoptaget i ferieperioden. Det vil sige, at lønmodtageren f.eks. fortsat skal opfylde beskæftigel‐
seskravet ved påbegyndelsen af fraværsperioden efter ferie. Se vejledning om beskæftigelseskravet for ret
til barselsdagpenge.
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Hvis lønmodtageren har flere arbejdsforhold, kan lønmodtageren søge om de barselsdagpenge, der er ret
til, samlet. Der er ikke krav om, at lønmodtager skal søge særskilt for hvert arbejdsforhold. Det samme
gælder, hvis lønmodtageren har ret til orlov vedrørende flere børn.
6.1.2. Et ledigt medlems anmodning om barselsdagpenge
Om et ledigt medlems anmodning om dagpenge før 4 uger før forventet fødsel, se afsnit 3.1.2.
Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barselsdagpenge i forbindelse med
graviditet, barsel og adoption, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse anmelde fraværet
til arbejdsløshedskassen. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmeldelse af fravæ‐
ret til arbejdsløshedskassen ske senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barselslovens § 30,
stk. 4. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter fristen, bortfalder retten til barselsdagpenge for den peri‐
ode, der ligger før anmeldelsen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog barselslovens § 30, stk. 8, og barsels‐
bekendtgørelsens § 22, stk. 7. Se afsnit 6.1.4.1. om muligheden for, at Udbetaling Danmark kan udbetale
barselsdagpenge for tiden, før anmodningen om barselsdagpenge er modtaget.
Arbejdsløshedskassen skal via Nemrefusion anmelde medlemmets fravær til Udbetaling Danmark senest
1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barselslovens § 30, stk. 5.
Det ledige medlem skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysnin‐
ger, som arbejdsløshedskassen har afgivet i Nemrefusion. Den ledige skal anmode via den digitale løs‐
ning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodningen skal ske senest 8
uger efter modtagelsen af underretningsbrevet, jf. barselslovens § 30, stk. 6. Hvis anmodningen er indgi‐
vet efter fristen, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. bar‐
selslovens § 30, stk. 7, jf. dog barselslovens § 30, stk. 8, og barselsbekendtgørelsens § 22, stk. 7. Se afsnit
6.1.4.1.
En frist anses for overholdt, når anmodningen modtages samme ugedag, som fristen løber fra.
Eksempel: Hvis ansøgningsfristen er 8 uger efter modtagelsen af underretningsbrevet, og dette modtages
en tirsdag, anses fristen for overholdt, hvis Udbetaling Danmark modtager anmodningen om tirsdagen 8
uger efter.
Et ledigt medlem, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsløshedskassens
indberetning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obli‐
gatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal
anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark, jf.
barselsbekendtgørelsens § 22, stk. 4.
6.1.3. En selvstændigt erhvervsdrivendes anmodning om barselsdagpenge
Om en selvstændigt erhvervsdrivendes anmodning om dagpenge før 4 uger før forventet fødsel, se afsnit
3.1.2.
En selvstændigt erhvervsdrivende, der vil ansøge om barselsdagpenge i forbindelse med fravær på grund
af graviditet, barsel og adoption, skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge senest 8 uger ef‐
ter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmod‐
ning om barselsdagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barselslovens §
30, stk. 2. Anmodningen skal ske via Nemrefusion.
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Hvis anmodningen om barselsdagpenge er indgivet efter fristen, bortfalder retten til barselsdagpenge for
den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog barselslovens § 30, stk. 8,
og barselsbekendtgørelsens § 23, stk. 3.
Se afsnit 6.1.4.2. om muligheden for, at Udbetaling Danmark kan udbetale barselsdagpenge for tiden, før
anmodningen om barselsdagpenge er modtaget.
6.1.4. Overskridelse af fristen for anmodning
Hvis forælderen anmoder Udbetaling Danmark om barselsdagpenge efter udløbet af den fastsatte frist, har
forælderen kun ret til barselsdagpenge for den orlovsperiode, der ligger efter anmodningen, jf. barselslo‐
vens § 30, stk. 7. Udbetaling Danmark har dog mulighed for at udbetale barselsdagpenge for tiden før
anmodningen er modtaget efter barselsbekendtgørelsens § 21, stk. 7 (lønmodtager), § 22, stk. 7 (ledig) og
§ 23, stk. 3 (selvstændigt erhvervsdrivende).
6.1.4.1. Lønmodtagers og et ledigt medlems mulighed for dispensation ved overskridelse af fristen
Er en lønmodtagers eller et ledigt medlems anmodning om barselsdagpenge efter barselsloven indgivet
efter udløbet af fristen for anmodningen, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger
før anmodningen, jf. barselsbekendtgørelsens § 21, stk. 6, og § 22, stk. 6. Udbetaling Danmark kan dog
udbetale barselsdagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når lønmodtageren eller det ledige
medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt und‐
skyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt, jf. barselsbekendtgørelsens § 21,
stk. 7, og § 22, stk. 7.
Det fremgår af skrivelse nr. 10278 af 2. december 2014 om digital selvbetjening på barseldagpengeområ‐
det fra 1. december 2014, at i de tilfælde, hvor Udbetaling Danmark vurderer, at der har været driftsfor‐
styrrelser i de it-systemer, som forudsættes anvendt ved obligatorisk digital selvbetjening i sager efter bar‐
selsloven, f.eks. hos borger.dk eller hos NemID, i et omfang og en varighed, der har afskåret lønmodtage‐
ren eller det ledige medlem fra at anmode om barselsdagpenge inden for fristen, vil der kunne være tale
om andre særlige undskyldende forhold, jf. barselsbekendtgørelsens § 21, stk. 7 og § 22, stk. 7.
Endvidere fremgår det af skrivelsen, at Udbetaling Danmark vil kunne dispensere for en lønmodtager el‐
ler et ledigt medlems overskridelse af fristen for anmodning om barselsdagpenge på grund af andre sær‐
ligt undskyldende forhold i den situation, hvor overskridelse af fristen skyldes, at pågældende har søgt om
fritagelse fra kravet om digital selvbetjening i kommunen, jf. § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital
selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., og kommunen ikke
har truffet afgørelsen inden fristens udløb.
Udbetaling Danmark kan ligeledes udbetale barselsdagpenge for tiden før anmodningen, hvis fristen over‐
skrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren eller den ledige har afven‐
tet modtagelse af underretning om, at der kan ansøges via den digitale selvbetjening.
Endelig kan Udbetaling Danmark udbetale barselsdagpenge for perioden før anmodningen, hvor lønmod‐
tageren som følge af arbejdsgiverens manglende indberetning om lønophør ikke har modtaget et underret‐
ningsbrev, og lønmodtageren derfor ikke har anmodet rettidigt om barselsdagpenge. I denne situation skal
anmodningen afgives senest 6 måneder efter lønophøret, jf. barselsbekendtgørelsen § 21, stk. 7, nr. 3.
6.1.4.2. Selvstændigt erhvervsdrivendes mulighed for dispensation ved overskridelse af fristen
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Er en selvstændigt erhvervsdrivendes anmodning om barselsdagpenge indgivet efter udløbet af fristen for
anmodningen, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. bar‐
selsbekendtgørelsens § 23, stk. 2.
Udbetaling Danmark kan dog udbetale barselsdagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når den
selvstændigt erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller
når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt, jf. barselsbe‐
kendtgørelsens § 23, stk. 3. Se principafgørelse 79-13, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at det kan være et
særligt undskyldende forhold, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende anmelder sit eget sygefravær for
sent på grund af forkert eller misvisende vejledning fra KOMBIT A/S, NemRefusion ved anvendelse af
løsningen.
Udbetaling Danmark kan udbetale barselsdagpenge for tiden, før anmodningen er modtaget, hvis over‐
skridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskå‐
ret en selvstændigt erhvervsdrivende fra at anmode rettidigt, jf. barselsbekendtgørelsens § 23, stk. 3. Se
principafgørelse 155-12, hvor Ankestyrelsen tog stilling til, om det forhold, at adgangen til at indberette
via Nemrefusion var afskåret en del af den sidste dag, var tilstrækkelig til at dispensere fra fristen.
6.2. Arbejdsgiverens refusionskrav
Det fremgår af barselslovens § 39, at en arbejdsgiver, der udbetaler løn til en ansat under fravær fra arbej‐
det i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, indtræder i lønmodtagerens ret til barselsdagpenge
fra Udbetaling Danmark vedrørende samme arbejdsforhold.
Retten til refusion af barselsdagpenge gælder, uanset om arbejdsgiveren udbetaler løn under orloven i
henhold til en lovbestemmelse, f.eks. funktionærloven, i henhold til overenskomst eller aftale og kutyme,
og uanset om der er tale om fuld eller delvis løn.
Forældrene bestemmer i princippet, hvordan retten til barselsdagpenge – og dermed evt. refusion til ar‐
bejdsgiverne – skal fordeles. Hvis ingen af forældrene over for Udbetaling Danmark har meddelt, at de vil
gøre forbehold om deres ret til barselsdagpenge under forældreorlov gældende, jf. afsnit 3.2.3., skal Ud‐
betaling Danmark udbetale refusion til arbejdsgivere, der anmoder om refusion, så længe forældrenes
samlede barselsdagpengeret efter barselslovens kap. 4 ikke er opbrugt.
Når retten til barselsdagpenge under forældreorlov er opbrugt, er der ikke ret til barselsdagpenge eller re‐
fusion for den periode, der ligger efter den dag, hvor retten til barselsdagpenge er opbrugt.
Arbejdsgiveren skal anmelde refusionskravet efter reglerne i barselslovens § 40.
6.2.1. Afledet krav
Da arbejdsgiverens ret til refusion er en afledet ret, er refusionen betinget af, at lønmodtageren opfylder
betingelserne i barselsloven for at få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Kravet er begrænset til det
beløb, som lønmodtageren ville have haft ret til fra Udbetaling Danmark, hvis arbejdsgiveren ikke havde
udbetalt løn.
Hvis lønmodtageren har ret til barselsdagpenge, og arbejdsgiveren udbetaler løn, har arbejdsgiveren ret til
refusion. Dette gælder også, selv om der ikke skulle have været udført arbejde i perioden, f.eks. pga. tur‐
nus.
Hvis f.eks. en lønmodtager, der har en overenskomstmæssig ret til orlov med løn 8 uger før fødslen, lider
af en graviditetsbetinget sygdom indtil 4 uger før fødslen, vil arbejdsgiveren have ret til refusion for de
barselsdagpenge, der udbetales som følge af det graviditetsbetingede sygefravær fra 8 uger før fødslen til
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4 uger før fødslen, selvom lønmodtageren efter overenskomsten havde krav på orlov med løn 8 uger før
fødslen. Se principafgørelse 65-12.
Hvis Udbetaling Danmark allerede har udbetalt barselsdagpenge for hele perioden til den ene forælder,
kan arbejdsgiveren til den anden forælder have krav på refusion, hvis betingelserne herfor i øvrigt er op‐
fyldt. Det fremgår således af principafgørelse 32-11, at farens arbejdsgiver havde ret til refusion af bar‐
selsdagpenge, der var udbetalt til faren, selvom anmodningen om refusion først blev modtaget, da der var
udbetalt barselsdagpenge for hele perioden til moren. Der blev lagt vægt på, at anmodning om refusion
var sket inden for anmodningsfristen, og at forældrene, på tidspunktet for farens afholdelse af orlov, ikke
havde opbrugt deres ret til 32 ugers forældreorlov tilsammen. Det fremgår endvidere af principafgørelsen,
at det er kommunen, der skal tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for at kræve tilbagebetaling af bar‐
selsdagpenge, der er udbetalt til moren efter, at forældrene tilsammen har afholdt forældreorlov i 32 uger.
Et evt. tilbagebetalingskrav kunne herefter rettes mod moren.
Når en arbejdsgiver anmoder om refusion, skal lønmodtageren orienteres om de oplysninger, som ar‐
bejdsgiveren ved anmodningen om refusion har givet til Udbetaling Danmark. Lønmodtageren har pligt
til at gøre Udbetaling Danmark opmærksom på, hvis denne ikke er enig i det oplyste.
6.2.2. Refusion ved forlænget orlov med nedsatte barselsdagpenge
En lønmodtager har efter barselslovens § 10 ret til at forlænge 32-ugers perioden med 8 eller 14 uger,
men uden at få yderligere ret til barselsdagpenge, da det samlede beløb i udbetalte barselsdagpenge – uan‐
set forlængelsen af perioden – højst kan svare til barselsdagpenge for 32 uger, jf. barselslovens § 21, stk.
3.
Udbetaling Danmark foretager derfor, hvis lønmodtageren anmoder herom, med virkning fra forlængel‐
sestidspunktet en nedsættelse af barselsdagpengene, således at forældrene alene har ret til nedsatte bar‐
selsdagpenge for de resterende uger i 32-ugers perioden inkl. forlængelsesugerne.
I disse tilfælde vil ret til refusion efter barselsloven for en arbejdsgiver, der udbetaler løn til den ansatte
efter forlængelsestidspunktet, tilsvarende være begrænset til størrelsen af de nedsatte barselsdagpenge.
6.2.3. Flere arbejdsforhold
Hvis en lønmodtager under fraværet modtager løn fra flere arbejdsgivere, skal refusionen deles mellem
arbejdsgiverne i forhold til de barselsdagpengebeløb, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til, jf. bar‐
selslovens § 39, stk. 2. Samlet kan de udbetalte barselsdagpenge ikke overstige dagpengemaksimum, lige‐
som der kun kan udbetales barselsdagpenge for 37 timer ugentlig. Hvis borgeren sammenlagt arbejder
mere end 37 timer om ugen, fordeles refusionen for 37 timer imellem arbejdsgiverne.
6.2.4. Anmeldelse og frist for anmodning om refusion
Arbejdsgiveren skal efter barselslovens § 40, stk. 1, anmelde sit refusionskrav til Udbetaling Danmark.
Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.
Arbejdsgiveren skal anmode Udbetaling Danmark om refusion for løn, som arbejdsgiveren har udbetalt i
forbindelse med fravær på grund af graviditet i 4-ugers perioden før fødslen samt ved barsel og adoption,
senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb, jf. barselslovens § 40, stk. 2.
Hvis en lønmodtager holder orloven i en sammenhængende periode – f.eks. graviditetsorlov på 4 uger,
barselsorlov på 14 uger og forældreorlov på 32 uger i forlængelse af hinanden – er orlovsperiodens udløb
den sidste dag, som Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge for.
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Det samme gælder, hvis forældrene har forlænget forældreorloven.
Med hensyn til farens ret til 2 ugers fædreorlov skal arbejdsgiveren anmode Udbetaling Danmark om re‐
fusion senest 8 uger efter, at fædreorloven er slut. Hvis far afholder fædreorlov og går direkte over til at
afholde forældreorlov, udløber fristen dog først efter sidste fraværsdag. Der skal dermed kun ske én an‐
meldelse.
Når en forælder udskyder forældreorlov, betragtes de udskudte perioder som separate orlovsperioder, dvs.
at arbejdsgiveren dels skal anmelde et refusionskrav senest 8 uger efter den sidste dag i ”hovedorloven”,
og dels skal anmelde sit krav senest 8 uger efter, at en udskudt periode er slut.
En orlovsperiode anses for udløbet, når der i en uge ikke har været fravær, der berettiger til refusion, jf.
barselslovens § 40, stk. 3.
Fristen for ansøgning om refusion udløber 8 uger efter, arbejdsgiveren er ophørt med at udbetale løn un‐
der orlov, også selv om lønmodtageren efter lønophøret fortsat har haft orlov og modtager barselsdagpen‐
ge.
Indgiver arbejdsgiveren sit refusionskrav efter udløbet af 8 ugers fristen, mister arbejdsgiveren retten til
refusion for den pågældende periode, jf. barselslovens § 40, stk. 2, sidste pkt.
Udbetaling Danmark kan dog udbetale refusion, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser
hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at anmelde rettidigt, jf.
barselslovens § 40, stk. 4. Se principafgørelse 155-12 hvor Ankestyrelsen tog stilling til, om det forhold,
at adgangen til at indberette via Nemrefusion var afskåret en del af den sidste dag, var tilstrækkelig til at
dispensere fra fristen.
6.2.5. Frist for anmeldelse ved fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel
Reglerne om arbejdsgiverens pligt til at anmelde fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet
fødsel, jf. barselslovens § 6, stk. 2, fremgår af § 15 i bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge.
Når en lønmodtager får udbetalt løn under fravær på grund af graviditeten i perioden før 4 uger før for‐
ventet fødsel, skal arbejdsgiveren for at kunne gøre et refusionskrav gældende anmelde fraværet. Arbejds‐
giveren skal anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag.
Har arbejdsgiveren ikke anmeldt fraværet senest 5 uger efter første fraværsdag, er der først ret til refusion
for fraværet fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt til Udbetaling Danmark. Den manglende anmel‐
delse vil kun få betydning for refusionen under sygefraværet efter barselslovens § 6, stk. 2, og ikke under
den efterfølgende barsel.
Udbetaling Danmark kan dog udbetale refusion, når overskridelse af fristen skyldes:
– driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at
anmelde rettidigt,
– forhold, som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren,
– forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til
forholdene, eller
– når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.
Dette svarer til de dispensationsregler som findes i § 59 i lov om sygedagpenge.
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Se principafgørelse 79-13 hvor Ankestyrelsen har vurderet, at det kan være et særligt undskyldende for‐
hold, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende anmelder sit eget sygefravær for sent på grund af forkert eller
misvisende vejledning fra KOMBIT A/S, NemRefusion ved anvendelse af it-løsningen.
Se endvidere principafgørelse 155-12 hvor Ankestyrelsen tog stillig til, om det forhold, at adgangen til at
indberette via Nemrefusion var afskåret en del af den sidste dag, var tilstrækkelig til at dispensere fra fri‐
sten.
I tilfælde, hvor arbejdsgiver inden for fristen på de 5 uger har anmeldt fraværet til kommunen som almin‐
deligt sygefravær, fordi arbejdsgiver ikke var bekendt med, at der var tale om graviditetsbetinget sygefra‐
vær, anses fristen for overholdt.
Arbejdsgiverens anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fraværet skal indgives til Ud‐
betaling Danmark senest 8 uger efter orlovsperiodens udløb. Indgives anmodning efter denne frist, bort‐
falder retten til refusion for denne periode, jf. barselslovens § 40, stk. 2. Orlovsperioden betragtes som
ophørt, hvis der i en kalenderuge ikke har været refusionsberettiget fravær, jf. barselsloven § 40, stk. 3.
6.3. Arbejdsgivers ret til tillæg til refusion
Det fremgår af barselslovens § 39 a - 39 c , at en arbejdsgiver, som modtager refusion efter barselsloven,
har ret til at modtage et tillæg til refusionen, og at beskæftigelsesministeren har hjemmel til at fastsætte
nærmere regler herom.
I §§ 1 - 4 i bekendtgørelse nr. 1006 af 2. oktober 2019 om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barsels‐
loven og lov om aktiv socialpolitik, er fastsat regler om tillæg til refusion efter barselsloven.
Udbetaling Danmark udbetaler tillægget til arbejdsgivere, som modtager refusion efter barselsloven. Til‐
lægget beregnes af Udbetaling Danmark efter § 39 a i barselsloven for de uger, hvor arbejdsgiver får ud‐
betalt refusion efter § 39 i samme lov. Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med
udbetaling af refusionen for den pågældende periode, og arbejdsgiveren skal således ikke anmelde et krav
om tillæg til refusion.
Tillægget beregnes fra 6. januar 2020 med en procentsats på 0,3 pct., og stiger med 0,3 pct. om året frem
til 2030, hvor det beregnes med en procentsats på 3,3 pct., jf. barselslovens § 39 b. Udbetaling Danmark
opgør tillægget ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende
for perioden. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Der er ikke fastsat en mindstegrænse for
tillæg til refusionen.
Hvis der sker omberegning eller ændring af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner Udbeta‐
ling Danmark tillægget for perioden tilsvarende, således at tillægget beregnes af ændringen af refusionen
med den procentsats, der er gældende for perioden. Eventuel efterbetaling af tillægget sker sammen med
efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.
Når en arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag
af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetalingen sker efter
barselslovens § 49.
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Arbejdsgiveren kan klage over afgørelser om tillæg til refusion efter de samme regler som ved klage over
refusionen.
Kapitel 7 – Særlige forhold i forbindelse med retten til barselsdagpenge
7.1. Barselsorloven skal tilbringes sammen med barnet
Der er ikke i barselsloven fastsat nærmere betingelser om, hvordan man skal forholde sig under en orlov
på barsel for at have ret til at bevare barselsdagpenge.
Det er imidlertid en almindelig antagelse, at det som følge af lovens formål er en betingelse for ret til
barselsdagpenge, at orloven tilbringes sammen med barnet. Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal
bo sammen med barnet. Men det må forudsættes, at en person, der modtager barselsdagpenge under orlov,
dagligt har fysisk samvær med barnet. Det er ikke en betingelse, at hele dagen tilbringes sammen med
barnet.
Der er således ingen bestemmelser, der forhindrer, at barnet f.eks. kan være i et dagpasningstilbud under
orloven, eller at modtageren af barselsdagpenge kan deltage i et undervisningsforløb under orloven.
7.2. Ret til barselsdagpenge ved ophold i udlandet
Der kan efter barselslovens § 3, stk. 5, udbetales barselsdagpenge til personer, der tager ophold i udlandet,
når de ved starten af en fraværsperiode havde ret til barselsdagpenge fra Danmark. Det er et krav, at den
pågældende forælder er sammen med barnet.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at påbegyndes arbejde i et andet EU/EØS-land i en periode, hvor
der modtages barselsdagpenge fra Danmark, bliver den pågældende forælder omfattet af beskæftigelses‐
landets lovgivning, jf. artikel 11 i EF-forordning nr. 883/2004, og er således ikke længere berettiget til
barselsdagpenge fra Danmark fra tidspunktet for arbejdets begyndelse – uanset om dette er en delvis gen‐
optagelse af arbejdet. Ved påbegyndelse af arbejdet i et andet EU/EØS-land kan den pågældende forælder
således ikke forlænge eller udskyde den resterende periode med danske barselsdagpenge.
En fraværsperiode kan begynde før retten til barselsdagpenge er indtrådt, f.eks. på grund af afvikling af
ferie, afspadsering eller overenskomstmæssig orlov med løn forud for de 4 uger med barselsdagpenge før
forventet fødsel. Hvis f.eks. en person umiddelbart forud for, at retten til barselsdagpenge indtræder, hol‐
der ferie eller orlov med løn fra arbejdsgiver, mister personen derfor ikke retten til barselsdagpenge fra
Danmark ved i denne periode at tage ophold i udlandet, jf. principafgørelse D-26-08.
I afsnit II i EF-forordning 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, er
der bestemmelser, der fastlægger, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse i en række forskellige
situationer.
Hvis en person opholder sig i udlandet ved fraværsperiodens start, vil den pågældende være omfattet af de
danske barselsregler, hvis denne efter ovennævnte forordning er omfattet af den danske lovgivning om
social sikring. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis den pågældende bor i Sverige og er beskæftiget i Dan‐
mark.
Tilsvarende vil en person, der opholder sig i Danmark ved fraværsperiodens start, ikke have ret til barsels‐
dagpenge fra Danmark, hvis den pågældende efter forordningen er omfattet af et andet lands lovgivning
om social sikring, f.eks. fordi den pågældende er beskæftiget i et andet EU/EØS-land.
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Hvis en person, der opholder sig i udlandet ved fraværsperiodens begyndelse, er udstationeret af en dansk
arbejdsgiver til beskæftigelse i højst et år i udlandet, og hvis den udsendtes indkomst kan beskattes i Dan‐
mark, jf. barselslovens § 3, stk. 2, vil den pågældende ligeledes være omfattet af de danske barselsregler.
Hvis der er tale om udstationering i et andet EU/EØS-land, kan der for privatansatte træffes afgørelse om,
at den pågældende er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, selv om udstationeringen varer mere
end et år. Afgørelsen træffes af Udbetaling Danmark – International Social Sikring.
Det fremgår af forordningen, at tjenestemænd er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, i hvis for‐
valtning de er ansat. Det betyder, at danske tjenestemænd, der opholder sig i et andet EU/EØS-land, uden
tidsbegrænsning er omfattet af dansk lovgivning under arbejde i et andet EU/EØS-land.
Tilsvarende er tjenestemænd fra andre EU/EØS-lande, der opholder sig i Danmark, omfattet af det ansæt‐
tende lands lovgivning om social sikring og har således ikke ret til barselsdagpenge fra Danmark.
Udbetaling Danmark – International Social Sikring træffer desuden afgørelse om, hvorvidt dansk lovgiv‐
ning om social sikring finder anvendelse, når en person, der bor i Danmark, har beskæftigelse i mere end
ét EU/EØS-land – herunder beskæftigelse ved international transport. Hvis personen bor i et andet EU/
EØS-land, er det dette lands myndigheder, der skal træffe afgørelse om, hvilken lovgivning om social sik‐
ring personen er omfattet af.
Der henvises i øvrigt til vejledning om barselsdagpenge – EF-forordning 883/2004 om koordinering af
sociale sikringsordninger.
7.3. Ret til barselsdagpenge ved hjemkomst fra udlandet
Hvis en kvindelig lønmodtager forud for en fødsel tager ophold i Danmark for at føde her, er retten til
barselsdagpenge fra Danmark betinget af, at hun ved orlovsperiodens start opfylder barselslovens beskæf‐
tigelseskrav, jf. barselslovens § 27. Ved opgørelse af barselslovens beskæftigelseskrav vil beskæftigelse i
et andet EU/EØS-land skulle tælles med, jf. artikel 6 i EF-forordning 883/2004 af 29. april 2004 om koor‐
dinering af de sociale sikringsordninger. Retten til barselsdagpenge fra Danmark forudsætter imidlertid, at
den pågældende senest umiddelbart forud for orlovens start har været beskæftiget i Danmark.
Hvis en person tager ophold i Danmark før 46 uger efter barnets fødsel eller adoption, og der ikke længe‐
re er ret til ydelser fra det land, som den pågældende kommer fra, er der ret til barselsdagpenge fra Dan‐
mark for den resterende del af 46-ugers perioden, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt. Dette kan være
tilfældet, hvis den pågældende bliver medlem af en dansk arbejdsløshedskasse og ville have ret til ar‐
bejdsløshedsdagpenge i Danmark. Det kan endvidere være tilfældet, hvis en lønmodtager opfylder be‐
skæftigelseskravet i barselslovens § 27.
Personer, der har haft ret til barselsdagpenge på Færøerne eller i Grønland på grundlag af en dér beskattet
indtægt og som tager ophold her i landet, har ret til barselsdagpenge fra Danmark, hvis de ikke længere
har ret til barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt på Færøerne eller i Grønland, jf. bar‐
selslovens § 4. Dette fremgår ligeledes af Ankestyrelsens principafgørelse 106-09, hvorefter der ikke kan
stilles krav om 13 ugers beskæftigelse forud for barsel (som var en del af det tidligere beskæftigelseskrav
for lønmodtagere), når en person, der allerede modtager barselsdagpenge i Grønland flytter til Danmark.
7.4. Ferie under barselsorlov
En lønmodtager, der har ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan udskyde forældreorlov med bar‐
selsdagpenge i den periode, hvor der holdes ferie med løn eller feriegodtgørelse. I øvrigt henvises til ”In‐
formation om barsel og feriegodtgørelse”, vejledning nr. 9734 af 26. juni 2007.

44

7.5. Indtægter og udbetaling af andre ydelser under barselsorlov
Indtægter under orlov på barsel medfører ikke fradrag i barselsdagpenge, medmindre indtægterne stam‐
mer fra arbejde, der er udført under barselsorloven. Se nærmere vejledning om beregning af barselsdag‐
penge.
Indtægter fra f.eks. udgivelse af en bog, der ikke er skrevet på under barselsorloven, medfører ikke fra‐
drag i barselsdagpenge.
Indtægter fra et plejeforhold eller en rådighedsforpligtelse, der medfører en forpligtelse under barselsorlo‐
ven medfører fradrag i barselsdagpengene. Fradraget kan beregnes ved at omregne indtægten til timer
med omregningsfaktoren. Se nærmere vejledning om beregning af barselsdagpenge.
Udbetaling af godtgørelse fra Lønmodtagernes Garantifond medfører ikke fradrag i barselsdagpenge, der
er udbetalt for samme periode.
Udbetaling af supplerende kontanthjælp til en modtager af barselsdagpenge kan forekomme, hvis barsels‐
dagpengene er lavere end den kontanthjælp, modtageren er berettiget til.
Udbetaling af SU fører heller ikke til fradrag i retten til barselsdagpengene.
Hvis en lønmodtager er på orlov i perioden op til 1. oktober, hvor de 3 ugers hovedferie senest skal hol‐
des, kan feriepengene for hovedferien udbetales uden, at der holdes ferie.
Hvis en lønmodtager er på orlov i perioden op til ferieårets udløb 1. maj, kan resterende feriepenge for
ferieåret udbetales uden, at der holdes ferie.
Kapitel 8 – Klageregler
8.1. Barselsdagpengeretten
Når Udbetaling Danmark har truffet en afgørelse om ret til barselsdagpenge efter barselsloven, kan afgø‐
relsen indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at ansøgeren har fået meddelelse om afgørelsen, jf.
barselslovens § 54 og kapitel 10 i retssikkerhedsloven.
Ankestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Udbetaling Danmark skal give klagevejledning samtidig med, at Udbetaling Danmark meddeler en afgø‐
relse til sagens parter. Klagevejledningen består i oplysning om, at der kan klages over afgørelsen til kla‐
geinstansen, fremgangsmåden ved klage samt oplysning om klagefristen. En klage over Udbetaling Dan‐
marks afgørelse skal sendes til Udbetaling Danmark, som herefter inden for en frist på 4 uger vil vurdere
sagen på ny, inden den sendes videre til Ankestyrelsen.
Ankestyrelsen har i principafgørelse 59-16 slået fast, at retssikkerhedslovens almindelige regler om klage
også gælder for Udbetaling Danmarks afgørelser. Efter retssikkerhedslovens kapitel 10 kan Udbetaling
Danmarks afgørelser indbringes for Ankestyrelsen. Det er en væsentlig retssikkerhedsgaranti, at en borger
har adgang til at klage. Denne adgang må ikke blive illusorisk.
Udbetaling Danmark har pligt til at genvurdere en afgørelse, når de modtager en klage over afgørelsen
inden for klagefristen.
Af principafgørelse 59-16 fremgår følgende i forhold til de forskellige situationer m.v., der kan opstå i
forbindelse med en klage:
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Afgørelsen fastholdes
Udbetaling Danmark skal sende klagen til Ankestyrelsen, når Udbetaling Danmark fastholder afgørelsens
resultat. Det skal som udgangspunkt ske senest 4 uger efter, at klagen er modtaget. Det skal hertil bemær‐
kes, at hvis Udbetaling Danmark fraviger fristen på 4 uger, skal Udbetaling Danmark orientere borgeren
skriftligt om den forventede sagsbehandlingstid.
Selv om Udbetaling Danmark ændrer eller uddyber begrundelsen for afgørelsen i genvurderingen, skal
Udbetaling Danmark sende sagen til Ankestyrelsen, når resultatet af afgørelsen er det samme.
Udbetaling Danmark skal også sende sagen til Ankestyrelsen, når genvurderingen sker mundtligt.
Det vil sige, at sagen sendes til Ankestyrelsen, hvis Udbetaling Danmark ikke giver borgeren medhold.
Det gælder også, når Udbetaling Danmark ringer til borgeren for at uddybe begrundelsen for afgørelsen,
men afgørelsens resultat fastholdes. Hvis Udbetaling Danmark telefonisk kontakter borgeren for at uddy‐
be begrundelsen for deres afgørelse, men i øvrigt fastholder afgørelsens resultat, må dette betragtes som
en genvurdering, hvorefter klagen skal sendes til Ankestyrelsen.
Udbetaling Danmark kan ikke kræve en ny klage. Udbetaling Danmark kan heller ikke kræve, at borgeren
igen skal tilkendegive, at klagen fastholdes før sagen sendes til Ankestyrelsen. En sådan procedure er i
strid med reglerne i retssikkerhedsloven.
Fuldt ud eller delvist medhold i klagen
Udbetaling Danmark skal sende en ny afgørelse til borgeren, hvis Udbetaling Danmark efter genvurderin‐
gen giver borgeren fuldt ud medhold eller delvist medhold i klagen. Udbetaling Danmark skal tage stil‐
ling til sagen inden 4 uger efter, at klagen er modtaget.
Den nye afgørelse skal være ledsaget af en klagevejledning, når Udbetaling Danmark alene har givet bor‐
geren delvist medhold. Det skal stå i klagevejledningen, at borgeren inden 4 uger skal oplyse, om borge‐
ren ønsker at klage over den nye afgørelse. Udbetaling Danmark skal sende klagen til Ankestyrelsen in‐
den 14 dage efter modtagelsen, hvis borgeren fastholder klagen.
Hvis borgeren ikke ønsker sin klage behandlet alligevel
En borger har krav på at få behandlet sin klage af Ankestyrelsen, når borgeren har klaget inden for klage‐
fristen.
En borger kan dog til enhver tid tilbagekalde sin klage.
Borgeren skal udtrykkeligt have tilkendegivet over for Udbetaling Danmark, at borgeren ikke ønsker kla‐
gen behandlet, før Udbetaling Danmark kan undlade at sende sagen til Ankestyrelsen.
Hvis dette er tilfældet, bør Udbetaling Danmark tilkendegive skriftligt over for borgeren, at det er noteret,
at klagen er tilbagekaldt, og at Udbetaling Danmark derfor ikke foretager sig mere i sagen.
Vejledning om praksis i forbindelse med en klage
Der kan være tilfælde, hvor en borger beder Udbetaling Danmark om at vejlede om Ankestyrelsens prak‐
sis. Der kan også være tilfælde, hvor borgeren beder Udbetaling Danmark om en nærmere forklaring på
sagens resultat.
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Udbetaling Danmark kan i den forbindelse vejlede om praksis. Det kan de gøre ved at henvise til Anke‐
styrelsens principafgørelser. Udbetaling Danmark kan også uddybe begrundelsen eller ændre begrundel‐
sen for afgørelsen.
Hvornår er en henvendelse en klage?
Der er ikke formkrav til en klage over Udbetaling Danmarks afgørelser.
Selv om en borger ikke nævner ordet klage, skal en henvendelse fra borgeren som udgangspunkt betragtes
som en klage, når borgeren tilkendegiver at være uenig eller utilfreds med en afgørelse.
Udbetaling Danmark skal spørge borgeren, om henvendelsen skal betragtes som en klage, hvis Udbeta‐
ling Danmark er i tvivl, om en borgers henvendelse er en klage.
Hvis Udbetaling Danmark er i tvivl om, hvad borgeren klager over, må Udbetaling Danmark afklare dette
spørgsmål nærmere.
Principafgørelse 59-16 behandlede to sager. Den ene sag omhandlede barselsdagpenge. I denne sag fast‐
holdt Udbetaling Danmark afgørelsens resultat, og gav borgeren en uddybende begrundelse. Udbetaling
Danmark bad herefter borgeren på ny tilkendegive, om borgeren ønskede at fastholde klagen. Ankestyrel‐
sen hjemviste den konkrete sag og udtalte i øvrigt, at de fandt det kritisabelt, at Udbetaling Danmark ikke
sendte klagen til Ankestyrelsen.
8.2. Fraværsretten
Tvister om ret til fravær efter barselslovens kapitel 2 kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet og dom‐
stolene.
I det omfang overenskomster regulerer retten til barsel, behandles sagerne i det fagretlige system.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 3. december 2019
Mie Skovbæk Mortensen
/ Yvonne Olesen
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Bilag 8: Site for performativ videnskab under covid-19-pandemien i 2020

