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Hvorfor kvinder er så tyndt repræsenteret i det danske topledelseslag, er en evig kilde til debat.
Løsningsforslagene er få, men fortolkningerne er mange. Senest har debatten fået fornyet kraft. At
danske kvinders høje uddannelsesniveau og stærke tilstedeværelse på arbejdsmarkedet ikke slår
igennem i toplederstatistikken vækker undren: Hvorfor forbliver de danske kvinder næsten
fraværende på de tunge ledelsesposter, når nu de er så synlige og ligestillede i andre dele af
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samfundet? 

For at kaste nyt lys over problemstillingen har vi talt med én af de få forskere i Danmark, der forsker i
kvinders vej til toplederstillinger, fransk-schweiziske Florence Villesèche. Som forsker på Copenhagen
Business School skal hun med EU-forskningsstøtte i ryggen undersøge, hvilken rolle netværk spiller
for kvinders adgang til bestyrelsesposter. 

Vi har spurgt hende, hvorfor den danske ligestilling i privaten ikke forplanter sig til ligestilling ved
bestyrelsesbordet, hvilken rolle samfundsøkonomien spiller for kvindernes mulighed for at gøre
karriere, og hvad der skal til for at få ny vind ind i en slidt ligestillingsdebat. 

"Der ikke nogen direkte sammenhæng mellem graden af ligestilling i et
land og mængden af kvindelige topledere eller bestyrelsesmedlemmer"

I Danmark er der en udbredt modvilje mod kvoter, selv om ligestillingen i privatsfæren er meget
fremskreden. Hvad er forklaringen på det? 
For det første er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem graden af ligestilling i et land og
mængden af kvindelige topledere eller bestyrelsesmedlemmer. Statistikken viser eksempelvis, at der
er mange kvindelige topledere i Rusland. Men hvis man samtidig ser på en ranking over, hvor Rusland
befinder sig i forhold til ligestilling mellem kønnene, kan man se, at de er langt lavere placeret end
de nordiske lande. Og sammenholder man det med, hvor mange kvindelige ledere der samlet befinder
sig længere ned på ledelsesniveauerne, så er der rent faktisk færre kvinder end i mange europæiske
lande. Så der er er ingen automatisk sammenhæng mellem graden af ligestilling og antallet af
kvindelige topledere.

I et karriereperspektiv har de danske kvinder i princippet altså skudt sig selv i foden ved at blive så
ligestillede, som de er? 
Der er en del vigtige faktorer, som man er nødt til at tage i betragtning, og én af dem er
markedsudviklingen. De lande, der har flere kvindelige topledere end andre, er lande, der er i hastig
udvikling. Det er lande, der formodentlig ikke har råd til at tage hensyn til stereotyper og
diskrimination: Hvis de finder et talent, så ansætter de det. Det er et historisk fænomen, at når et
samfund oplever en økonomisk krise forårsaget af eksempelvis nedgang eller krig, så spiller køn ofte
en mindre rolle. Og det giver kvinderne muligheder på arbejdsmarkedet. 

"Et britisk forskningsprojekt har vist, at der er en tendens til, at kvindelige
ledere, bestyrelsesmedlemmer og selv CEOs ofte bliver indsat i højrisiko-
virksomheder, som er under stærkt pres, og hvor performance allerede er

nedadgående"

Har virksomhederne bedre plads til kvindelige ledere, når det økonomiske pres er stort?



Et britisk forskningsprojekt har vist, at der er en tendens til, at kvindelige ledere,
bestyrelsesmedlemmer og selv CEOs ofte bliver indsat i højrisiko-virksomheder, som er under stærkt
pres, og hvor performance allerede er nedadgående. De sidder således i en mere usikker
ledelsesposition, hvor virksomheden i princippet spiller sit sidste "wildcard". I den situation, kan man
altid prøve med en kvinde, det er ligesom risikofrit. Og hvis det så ikke resulterer i den ønskede
turnaround, kan virksomheden altid pege på, at det skete, fordi hun var en kvinde – også selv om
virksomheden ikke kunne vise resultater, længe før hun blev ansat.

Der er helt sikker en markedslogik og en økonomisk væksteffekt på spil i nogle lande, der gør det
nemmere for kvinderne, som også betyder, at man ikke for alvor behøver at tage denne debat. Men
jeg vil gerne understrege, at det ikke kan fortolkes som fremskridt. For hvad nu, hvis den økonomiske
vækst pludselig går i stå? Netop af den grund mener jeg, at vi bør undersøge europæiske og vestelige
lande – som de nordiske – hvor der historisk har været et fremskridt og en udvikling i ligestillingen
mellem kvinder og mænd. Her kan vi se, at økonomien ikke boomer længere, og samtidig er der
modstand med hensyn til e at få flere kvinder ind i de øverste ledelseslag. Der er ingen tvivl om, at
økonomien spiller en rolle, men den gør det ikke alene. Ser man på EU i dag, består arbejdsstyrken af
46 pct. kvinder. Kvinderne er desuden i gennemsnit bedre uddannet end mændene er. Når jeg ser på
de trends og tal, så tror jeg, at de på et tidspunkt vil slå igennem i debatten, ligesom de vil ændre
vores hverdag og virkelighed. For de betyder, at ligestillingen i en vis grad udfolder sig af sig selv, og
at modstanden af selvsamme grund bliver trængt højere og højere op i virksomhedernes
ledelsesniveauer – det går bare alt for langsomt.

Det bliver ofte forventet, at kvinder i kraft af deres køn tilfører mangfoldighed til den virksomheder, de
arbejder for. Hvordan ser du på det?
Der er helt klart en slags essentialistisk tænkning i spil, der ytrer sig ved, at mange forventer, at når
der bliver ansat en kvinde, så vil det forandre og forstyrre det bestående, fordi hun vil tænke og agere
anderledes. Og ja, det er da helt sikkert, at nye mennesker bringer en form for mangfoldighed med sig
– medmindre, at det er ens bedste ven, man ansætter. Ikke desto mindre kommer de fleste kvinder,
der bliver valgt, fra en pulje af kandidater, der er temmelig tæt på de mænd, der ansætter. Det er
også derfor, at jeg sætter fokus på netværksperspektivet i min schweiziske undersøgelse, når jeg
spørger: Hvor forskellige er bestyrelsesmedlemmerne rent faktisk, når man sammenligner dem med
hinanden? Mangfoldighed kommer ikke alene af, at man indsætter X procent kvinder, X procent
mænd og X procent udlændinge i bestyrelserne. Hvad nu, hvis de alle er forbundet via den samme
virksomhed? Derfor må vi stille spørgsmålet: Hvilken type mangfoldighed tæller virkelig?

"Jeg har fornylig haft adgang til data fra en dansk virksomhed, der
indikerer, at mænd og kvinder ofte bliver evalueret ganske forskelligt"

Der er omkring 30 pct. kvindelige ledere under toplederniveauet i Danmark. Selv om man må gå ud fra, at
nogle af dem kunne avancere videre til at blive topledere en dag, bliver de sjældent omtalt i debatten.
Hvorfor?
Debatten er helt klart koncentreret om bestyrelser og topledere, ligesom min egen forskning, men det



er ikke desto mindre en meget vigtig pointe. Der findes forskellige metaforer, der forsøger at sætte
ord på den problematik: I lang tid talte man om "glasloftet" som årsagen, siden kom "labyrinten" til,
der skulle illustrere, at forhindringer ikke kun findes i slutfasen lige før toplederstillingen. Jeg har
fornylig haft adgang til data fra en dansk virksomhed, der indikerer, at mænd og kvinder ofte bliver
evalueret ganske forskelligt. Det var blot et indblik, så en nærmere undersøgelse er påkrævet. Ikke
desto mindre var der tegn på, at kvinder konsekvent bliver evalueret hårdere end mændene, også selv
om de er på de samme niveau. Jeg tror, det er vigtigt at arbejde med tallene, men lige så vigtig at
arbejde med de sociologiske processer. Det gælder særligt i lande som Danmark, hvor ligestillingen
mellem kønnene i høj grad fremstår, som noget der allerede er der. Og det i en sådan grad, at når der
virkelig er et problem, så har vi en tendens til at udråbe det til et individuelt anliggende. Som når vi
eksempelvis siger, at fraværet af kvindelige topledere skyldes, at kvinderne ikke har lyst til
topledelse, at de hellere vil fokusere på deres familie, at de ikke er karriereorienterede osv.
Argumentation bygger ofte på en underlæggende antagelse om, at det ikke kan være vores fejl, når vi
i vores land har så meget og er så ligestillede. Denne debat har varet så længe i Danmark, at selv
feministerne er begyndt at kalde den "the gender-fatigue".

I Danmark indførte i 2013 regler for børsnoterede virksomheder, der skal lave planer og mål for, hvordan
de får flere kvinder ind. Virker de efter din mening? 
Jeg tror ikke, at der er et eneste land eller en eneste lovgiver i verden, der mener, at kvoter eller
obligatoriske mål skal bestå til evig og altid. De er en måde at skubbe til processen fra lovgivningens
side. Den eksisterende forskning viser, at uden tvangsindgreb finder der næsten ingen forandring
sted, eller forandringen sker meget langsomt.

"For mange mennesker virker det sikkert som om, det er en evigt
tilbagevendende debat. Men ligesom det engang var tilfældet med debatten

om økologi eller CSR, er det som om, at den er nødt til at blive gentaget
igen og igen for at bide sig fast, have en effekt og i sidste ende blive en del

af vores hverdag"

Ser man på EU-landenes erhvervsvirksomheder, er gennemsnittet for repræsentationen af kvinder i
bestyrelserne 16,6 pct. Sammenligner man det med topledelserne, hvor der ikke er nogle kvoter eller
mål som for bestyrelserne, så falder gennemsnittet til 11 pct. Og her taler vi bare om de største
virksomheder. Men hvad med de mellemstore og små virksomheder? Man skal ikke glemme, at kvoter
og mål primært er for børsnoterede virksomheder. I Norge omfatter de således kun 500 virksomheder,
mens det i Danmark er 1100 virksomheder. Der er altså tusindvis af virksomheder, der ikke er berørt.

Debatten om kvoter er efterhånden noget tyndslidt i Danmark. Får den nogensinde en ende?
For mange mennesker virker det sikkert som om, det er en evigt tilbagevendende debat. Men ligesom
det engang var tilfældet med debatten om økologi eller CSR, er det som om, at den er nødt til at blive
gentaget igen og igen for at bide sig fast, have en effekt og i sidste ende blive en del af vores
hverdag. Jeg tror, at det er nødvendigt, hvis ligestilling med tiden skal blive normen. Tag økologi som
eksempel: Selv partierne på den ydre højrefløj, der engang var voldsomme modstandere af den



økologiske tankegang, har nu om dage en talsperson for miljøspørgsmål. 

Hvad savner du i debatten om kvinder på toplederniveau?
Fokus er altid kun på kvinderne: På hvad kan man gøre for dem, hvad de kan gøre for sig selv, og at
de er nødt til at blive hjulpet. Der mangler fokus på det forhold, at flere kvinder på topledelsesniveau
ikke nødvendigvis er dårligt for mændene. En af ulemperne med hensyn til kvoter er netop at mænd
kan føle sig truet. Vi kender det fra steder, hvor man har en ligestillingslovgivning, der favoriserer
kvinder frem for mænd i ansættelsessituationer. Men det gælder om at se tingene i et bredere
perspektiv. De fremskridt, der bliver skabt for kvinder skaber rent faktisk også fordele for mænd. 

"Mangfoldighed kommer ikke alene af, at man indsætter X procent kvinder,
X procent mænd og X procent udlændinge i bestyrelserne"

Det er som om danske kvindelige ledere holder sig tilbage i ligestillingsdebatten. Kan det skyldes, at man
som kvinder hurtigt bliver sat i bås?
Jeg tror, det hænger sammen med, at ligestillingen mellem kønnene er så fremskreden på mange
andre områder i Danmark, at man nemt bliver sat i bås som en gammel feminist, der ikke har opdaget,
at verden har forandret sig. Men der kan stadig gøres meget. Selvfølgelig vil der også være kvindelige
ledere, der er modstandere af kvoter, og der vil altid være modstand – det er der ikke noget odiøst i.
Kvoter er sikkert ikke den bedste langvarige løsning, men forandringen er nødt til at blive ansporet af
både bottom-up- og top-down-beslutninger. Der er massivt fokus på top-down i for af kvoter og mål,
fordi folk går ud fra, at kvinder og mænd allerede har lige adgang til alting. Men der er mange ting,
der kan gøres bedre. Tænk blot på netværk, mentorordninger, talent-management og
rekrutteringsprocesser.

I sammenligning med andre lande er der i danmark mange kvinder, der gør politisk karriere. Hvorfor virker
ligestillingen i den politiske verden, men ikke i erhvervslivet?
De mest prestigefyldte karriereveje finder man – selv i Danmark – i erhvervslivet. Og her finder der
en form for social reproduktion sted, særligt i toppen af virksomhederne. Det er børnene af bestemte
familier, der ved, hvad de bør studere, hvordan de får forskellige stipendier osv. Det er en subtil form
for diskrimination, der handler om, at deres livsveje bliver defineret meget tidligt. I modsætning hertil
har den politiske verden åbnet sig meget mere over for kvinder, hvilket også giver sig til kende ved,
at der er mange unge kvinder i dansk politik. 

Kan man gå som langt som til at sige, at der er plads til kvinder i dansk politik, fordi den verden er blevet
mindre prestigefyldt?
Jeg kan ikke sige om, der er en sammenhæng, men forskning viser, at når kvinder i stort omfang gør
deres indtog i en bestemt profession, så finder der en social devaluering sted – den sociale værdi af
professionen mindskes. Tag skolelærere som eksempel eller stewardesser. At være flysteward var
engang var et job for mænd, hvilket ændrede sig med Anden Verdenskrig. 

Så hvis kvinder bare kunne komme ind i de attraktive bestyrelser i stort antal, ville mændene søge andre
steder hen?



Måske, men jeg er ikke sikker på, at det kommer til at ske i den nærmeste fremtid…

I Danmark har vi en tendens til at betragte den udeblivende ligestilling på toplederniveau som et specifikt
dansk problem. Hvad kan vi gøre for at forny debatten?
Som det ofte er tilfældet i mindre lande, lader Danmark til at have et behov for at føle sig som noget
særligt. Og det får nogle gange debatten til at blive meget nationalt centreret. Jeg tror ikke
nødvendigvis, at Danmark er så anderledes fra andre lande, men der er forskellige størrelsesordener.
Vi tror ofte, at græsset er grønnere eller mindre grønt i vores nabolande. Norge bliver ofte fremhævet,
som mønstereksemplet på kvoter, der virker, og man glemmer helt, at der også var stor modstand
mod dem fra norsk erhvervslivs side.

Jeg tror, at der ville være meget at hente, hvis virksomhederne var mere villige til at åbne deres døre
for forskerne. Vi ville have bedre muligheder for at forstå og løse problemet, hvis vi kunne undersøge,
hvad der dagligt sker i virksomhederne: Hvordan de ansatte bliver evalueret, hvordan teams fungerer,
hvordan virksomhedernes ledere bliver udvalgt, hvordan bestyrelserne tager beslutninger osv.
Virksomheder kunne til gengæld få del i ny viden ved at lade deres "blinde vinkler" blive undersøgt af
nogen, der kommer udefra. For os forskere kan virksomhedernes hverdag sammenlignes med en sort
boks: Hvis vi ikke kan se ind i den, har vi ikke noget at sammenligne med og spille vores teorier op
imod. 

Du er fransk-schweizisk, hvordan oplever du personligt ligestillingen i Danmark?
Jeg oplever generelt mange positive ting med hensyn til ligestillingen her i Danmark. Relationerne
mellem kønnene er meget egalitære og høflige, og jeg føler mig som kvinde meget tryg. I Frankrig
tænker man over kønsrelationerne hver eneste dag – her i Danmark sker der stor set aldrig noget. At
komme til Danmark fik mig til at føle mig anderledes. Ikke fordi jeg er kvinde, men fordi jeg er
udlænding. Så efter diskussionen om kønnenes ligestilling er det helt sikkert tiltrængt med en
diskussion om kulturel mangfoldighed.



Copyright © 2015 Dagbladet Børsen A/S


