“Enhver diskurs er konstrueret som et forsøg på at dominere
diskursivitetens felt, på at standse forskellenes flyden,
på at konstruere et centrum”.
Ernesto Laclau

1

Abstract
The main purpose of this thesis is to investigate how an alternative management method
that takes individuality into account is able to help organisations manage and secure
(gender) diversity (in management positions). This approach has arisen to confront the
common perception that the current methods and field of Diversity Management do not
seem to have evident impacts upon being implemented.
In order to link the findings of the thesis to the field of practice, this thesis investigates how
a specific Danish C20 corporation is currently attempting to manage gender diversity in
management positions based on the leadership programme Kvinder i rampelyset.
Through the use of longitudinal qualitative studies, the impact of the programme on the
programme participants has been investigated by applying three analytical modules.
First, on the basis of Ernesto Laclaus discursive theory, we show how the
programme discursively subjectifies the programme participants in different ways.
Second, we show how certain programme participant’s identification patterns are
changing caused to the programme.
Third, on the basis of ‘Identificationmatrix’ (a reinterpretation of Shore et. Al’s
‘Identity Framework’), we show how the programme is influencing the concerned
participant’s affiliation towards the corporation.
Taking the three analytical modules as a starting point, the emphasis in the discussion will
be on (leadership)programmes containing a special management potential – a potential,
which is contained in the possibility of obtaining an organisational gaze for the employee’s
multiple and personal affiliation towards the organisation
In the light of the discussion we conclude that the ‘Identificationmatrix’ should be viewed
as a fruitful, practical, and theoretical contribution to the field of Diversity Management as it
offers a possibility to close the gap between a contingent view of identity and a general
operational aim.
KEYWORDS: Identificationmatrix, identity, diversity, inclusion, Diversity Management,
leadership
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Indledning
I gennem nyere tid har forskellige aktører, på forskellige måder, forsøgt at sætte fokus på
kvinders muligheder for at indtræde og agere som en del af organisationernes topledelse.
På trods af flere politiske - og organisatoriske initiativer synes det dog ikke at være
lykkedes danske virksomheder at udarbejde systematikker, som garanterer
implementeringen af kønsmæssig diversitet i ledelsen - dette med udgangspunkt i at
kvinder kun udgjorde 15% af den samlede topledelse blandt store danske børsnoterede
virksomheder i 2015 ifølge en rapport fra Dansk Industri (Dansk industri 2017: 2). I
forlængelse heraf hæfter samme rapport sig ved, at der dog er sket en relativ stigning af
kvinder i ledelsen, og at “[f]or alle virksomheder med over 50 ansatte er andelen af kvinder
i CEO-poster næsten fordoblet fra ca. 7 pct. i 2002 til over 12 pct. i 2015” (Ibid.: 1).
Dog taler Dansk Industris tal for sig selv, og med mindre end én kvinde pr. sjette mand på
topledelsesniveau tyder statistikkerne på, at der i Danmark stadig er store problemer med
at ’knække koden’. Der peges i denne sammenhæng på, at Danmark ifølge World
Economic Forum i 2015 besatte en 81. plads i forhold til kønsrepræsentation målt på
ledere, lovgivere og højt placerede embedsmænd (Menneskeret 2016). Samme rapport
uddyber desuden, “at ser man bredt på ledelse på alle niveauer, ligger Danmark under EU
gennemsnittet” (Menneskeret 2016: 2).
Med en interesse for kvinders underrepræsentation i ledelsen ønsker vi med dette
speciale at dykke ned i en konkret dansk virksomheds forsøg på at ændre den
kønsmæssige fordeling i organisationens topledelse gennem et specifikt ledelsesprogram
målrettet kvinder.
I forlængelse heraf tager dette speciale udgangspunkt i en konkret dansk C20 virksomhed
(herefter kaldt Birken) og dens ledelsesprogram Kvinder i rampelyset som over foråret
2018 blev implementeret i organisationen med henblik på at skabe større (kønsmæssig)
diversitet i organisationens topledelse.
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Specialets formål og problemformulering
Specialets interesse for programmet udspringer i denne forbindelse af en interesse for
(ledelses)programmers mulighed for at forme sociale konstruktioner. Sociale
konstruktioner, som påvirker individets blik for sig selv (som leder), når det pågældende
program sætter direkte og indirekte retningslinjer for tanker og tale.
I Birkens tilfælde bliver en funktion af Kvinder i rampelyset i forlængelse heraf at sætte
talte og uudtalte rammer for, hvordan den kvindelige leder i Birken bør og kan iagttage sig
selv som leder i organisationen. Programmet bliver dermed, som social konstruerende
agent, både konstituerende og konditionerende for programdeltagernes identitet (Mabey
2013: 360), når det former måden, hvorpå deltagerne kan tænke og tale om dem selv som
ledere i Birken. Det indebærer, at programmets deltagere både iagttages som subjekter og
som objekter:
“Understanding identity as socially constructed offers the opportunity to understand
social agents and [...] as both subjects (“managers or authors of meaning”) and/or
objects (“an object to be manipulated/ shaped”; Fairhurst, 2007, p. 76)” (Carroll et
al. 2010: 213)
Det er i denne forbindelse specialets sigte at undersøge, hvordan Birkens
ledelsesprogram Kvinder i rampelyset subjektiverer deltagerne på bestemte måder, styrer
dem i bestemte retninger - og i forlængelse heraf, hvilken betydning det får for deltagernes
tilhørsforhold til organisationen. Det indebærer, at specialet undersøger, hvordan
programmet, som led i en større agenda om at sætte diversitet i ledelsen på dagsordenen,
former og styrer de pågældende deltageres handlerum i bestemte retninger. Det er
således specialets formål at udlede pointer, som kan gøre sig gældende for andre
virksomheder, der ønsker at styre på diversitet (i ledelsen).
Med udgangspunkt i empirien og specialets formål orienterer specialet sig mod følgende
undersøgelsesspørgsmål, der er strukturerende for specialets kronologiske opbygning:
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A. Hvordan styrer Birkens Kvinder i rampelyset programdeltagerne i bestemte
retninger, og hvilke konkrete bevægelser sætter den pågældende styring i gang?
B. Hvilken betydning får de forskellige bevægelser for den enkelte programdeltageres
tilhørsforhold til organisationen, og hvad får det af betydning for den enkeltes
mulighed for at agere som leder i Birken?
På baggrund af ovenstående undersøgelsesspørgsmål sigter opgaven mod at besvare
følgende problemformulering:

Hvilken alternativ styringsform, som tager højde for individualitet, kan hjælpe
organisationer med at styre på (blandt andet kønsmæssig) diversitet (i ledelsen).

En praktisk indgangsvinkel til problemstillingen
Med vores problemformulering ønsker vi at bidrage til overvejelser omkring, hvordan
virksomheder kan optimere organisationens diversitetsagendas implementeringskraft, når
de blandt andet ønsker at øge andelen af kvinder i ledelsen.

Forskningens fokus på diversitet i ledelse
Specialets interesseområde aktualiseres løbende med nye forskningsresultater,
hvorigennem der fremhæves flere argumenter for fortsat at rette et fokus mod
(kønsmæssig) diversitet i ledelse.
Forskning fra Copenhagen Business School peger for eksempel på, at virksomheder med
kvinder i ledelsen i gennemsnit er mere innovative og sender flere nye produkter på gaden
(Lyngsie et al. 2016). Forskning fra Aarhus Universitet påpeger ligeledes, at den
økonomiske performance er bedre i virksomheder med en divers ledelse (Smith et al.
2012). Det støttes op af en undersøgelse lavet af Cabi, som understreger, at
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”mangfoldighed er ikke et mål i sig selv, men et middel til noget større – nemlig at øge
konkurrencekraften og bundlinjen” (Andersen et al. 2016: 0).
Derudover peger en ny undersøgelse fra CBS lavet i samarbejde med Lederne fra 2018
på, at 22% kvinder i høj grad/i meget høj grad oplever, at det er svært for dem at bryde
med sociale normer for, hvad man forventer, at kvinder og mænd bør gøre (cbs.dk: 20).
Undersøgelsens resultat skærper dermed en opmærksomhed mod, at det for nogle
kvinder kan føles ‘unaturligt’ at indtræde i ledelsen, på baggrund af at det ikke forventes af
deres køn, hvilket peger på at (kønsmæssig) diversitet i ledelse i 2018 både er en
økonomisk - og en ligestillingsmæssig udfordring.

Politisk fokus på diversitet i ledelse
Også politisk har der i mange år været fokus på fordelene ved kønsmæssig diversitet i
ledelsen. I 2008 tiltræder Beskæftigelsesministeriet Charter for flere kvinder i ledelse.
Charteret er udviklet i samarbejde med fem private virksomheder og fem offentlige
institutioner (Dansk Industri 2007: 3) Argumentet for oprettelsen af charteret er, at ”vi skal
have flere kvinder ind i ledelsen i de danske virksomheder. Danmark har brug for, at alle
talenter og ressourcer udnyttes på arbejdsmarkedet. Det gælder ikke mindst i
virksomhedernes ledelser, hvor kvinder endnu ikke er så stærkt repræsenteret, selvom de
kvindelige talenter er der” (Ibid.: 1).
Siden oprettelsen af chartret har man fra politisk side, og særligt siden 2012, haft et øget
fokus på netop at få flere kvinder i ledelsen. Således udtrykte daværende ministerium for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i 2012, at:
”Det er vigtigt at sikre, at kompetente kvinder får adgang til ledende stillinger i
erhvervslivet på lige fod med kompetente mænd. Ikke kun af ligestillingsmæssige
årsager, men også fordi det bedre kan betale sig ud fra en samfundsøkonomisk
synsvinkel. Både virksomhederne og det danske samfund er bedst tjent med, at alle
ledertalenter, kompetencer og gode evner kommer i spil. Det handler i lige så høj
grad om, at vi derigennem kan styrke Danmarks konkurrenceevne” (Menneskeret
2016: 2).
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I forlængelse heraf blev det i december 2012 lovgivningsmæssigt vedtaget at pålægge
danske virksomheder at indrapportere måltal (Erhvervsstyrelsen 2018). Det politiske
initiativ ”forpligter de 1.200 største danske virksomheder til at sætte mål for at øge andelen
af kvinder i direktion og bestyrelse og udforme en politik for, hvordan de har tænkt sig at
nå i mål” (Menneskeret 2016: 1). Indrapporteringen af måltallene og virksomhedernes
politik skal indgå i virksomhedens årsregnskab med mulighed for bøde, hvis virksomheden
ikke overholder reglerne (Ibid.: 2-3).
Siden loven om måltal trådte i kraft i april 2013, har Erhvervsstyrelsen årligt evalueret
loven, og vurderet i hvilken grad reglerne bliver overholdt. Evalueringen fra 2015 lyder ”at
79 procent af virksomhederne har lavet måltal, og halvdelen (51 procent) har udarbejdet
en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn. Erhvervsstyrelsen
konstaterer derfor, at mange virksomheder ikke er ambitiøse nok i deres arbejde med at få
en mere ligelig fordeling mellem kvinder og mænd” (Menneskeret 2016: 3).
Arbejdsmarkedets fokus på diversitet i ledelse
I samme periode er flere og flere ledelsesprogrammer målrettet kvinder dukket op i
landskabet – både i virksomhedsregi og blandt fagforeninger (se for eksempel Djøf
(Djøf.dk), Gorrissen Federspiel (advokatwatch.dk) og Deloitte (kvinderiledelse.dk)).
Samtidig med virksomhedernes egne interne agendaer arbejder virksomhederne og
organisationerne også på tværs og i samarbejde med hinanden. I 2017 blev Diverstiy
Roundtable Denmark oprettet og formålet beskrevet som:
”The Boston Consulting Group (BCG) and UN Woman Nordic Office brings together
15 Danish leaders in the Gender Diversity Roundtable (GDR), an initative to share
experiences and best practices on how to advance gender diversity in Denmark”
(Genderdiversity 2017).
Repræsentanterne er udvalgt efter størst mulig indflydelse i det danske samfund og
implicerer 15 repræsentanter fra landets største virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
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NGO’er (ibid.). I rækken af prominente og ressourcestærke virksomheder kan nævnes
Danish Crown, Ørsted, TDC og Novozymes.
Det er dermed påfaldende, at man i dansk regi ikke er lykkedes med at realisere
tilfredsstillende grader af kønsmæssig diversitet i ledelse på trods af, at man både fra et
forskningsmæssigt, et politisk og et arbejdsmarkedsmæssigt synspunkt løbende har
understreget behovet herfor. Problemet kalder dermed på nye løsninger.

En teoretisk indgangsvinkel til problemstillingen
Samtidig med at fokusset på diversitet tager plads på den forskningsmæssige, politiske og
erhvervsmæssig scene, er der også sket en udvikling i forskningsfeltet omkring Diversity
Management, forstået som de initiativer der har til formål at styre på diversitet i
organisationer. Udviklingen indebærer, at inklusion dukker op som et vigtigt element i
arbejdet med Diversity Management og særligt som redskab i arbejdet med
implementeringen af diversitet på arbejdspladsen, hvilket retter et fokus mod
sammenhængen mellem social konstrueret identitet og lederskab.
”Both diversity practitioners and researchers have lately turned to the notion of
inclusion in order to [...] actually realize the goal of [diversity]” (Dobusch et al.
coming: 2).
I forlængelse heraf fremhæver Dobusch et al. dog, at en nuværende udfordring ved
måden hvorpå der arbejdes med inklusion er, at det efterlader undersøgeren i et limbo,
hvor man enten må vælge at forstå inklusion som betinget af faste og fikserede strukturer
eller, modsat, vælge at forstå inklusion som en konstant flydende størrelse (Dobusch et al.
coming). Det betyder, 1) at man enten som undersøger arbejder med inklusion på en
måde, hvor man er kategorisk i opfattelsen af inklusion og ikke-inklusion, hvorved der ikke
efterlades plads til at forstå individet som komplekst, flydende og rummende forskellige
identiteter. Dette fordi den statiske kategorisering fastholder prædefinerede kategorier
frem for at udfordre, nedbryde eller udvikle dem (se f.eks. Brewer 2007; Shore et al. 2011;
Pierce et al. 2005); eller 2) at man som undersøger kan have vanskeligt ved at anvende
forskningsmæssige analytiske pointer til at pege fremad, fordi inklusionsbegrebet i denne
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tænkning hverken vil eller kan markere et start eller et slut, hvorved inklusion bliver
udfordrende at arbejde med i praksis (se f.eks. Dobusch et al. coming; Nkomo 2014).
De to valgs iboende og gensidige paradoks giver blandt andet Dobusch et al. anledning til
at spørge:
“How can organizational inclusion be reconceptualised and practiced in a way that
creates space for ambiguous, hybrid and in-between qualities of the simultaneous
experience[s]?” (Dobusch et al. coming: 4).
Med spørgsmålet appelleres til et nyt blik på inklusion, som både rummer plads til
kontingens, men som også har et operationelt sigte, som orienterer sig mod praksis i
konkrete organisationer.
På baggrund af opgavens overordnede problemformulering er det specialets sigte at
udforske og udfordre inklusionsteoriens uudnyttede operationelle potentiale ved at finde et
ståsted i det ovenfor beskrevne limbo. Dette når vi i specialet forskyder blikket på
kategoriseringer fra at være begrænsende til at iagttage kategoriseringer som medskabere
af individets handlerum, fordi der i forskydningen ligger en mulighed for at pege fremad.

En metodisk indgangsvinkel til problemstillingen
Udover at specialets problemformulering giver anledning til at udforske en teoretisk
udfordring, giver problemformuleringen også anledning til at adressere en metodisk
mangel.
Således uddyber Alvesson et al. behovet for at undersøge identitet gennem kvalitative og
processuelle metoder:
“Methodologically, our discussion suggests the relevance of in-depth and
longitudinal studies based upon participant observation, or at least semi-structured
interviews, for investigating processes of identity [] rather than, say, survey-based
research or closed ended interviews. To illuminate processes of identity [], it is
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important to examine their contextual product in some detail and over time”
(Alvesson et al. 2002: 638).
Alvesson et al. forklarer i forlængelse heraf, at brugen af denne metodiske tilgang giver
mulighed for at undersøge de mennesker som undersøgelsen vedrører, hvorved “it is to be
hoped to penetrate and interrogate processes of organizational identification in ways that
are illuminating and empowering for those who are affected by these ‘new’ media of
control” (Alvesson et al. 2002: 638).
Behovet for at udlede pointer på baggrund af konkrete organisatoriske undersøgelser
adresseres ligeledes af flere andre (se for eksempel Villeséche et al. 2018; Holvino et al.
2009; Holck 2016; van den Brink et al. 2012).
I forlængelse af efterspørgslen efter kvalitative, praksisnære og kontekstuelle
undersøgelsesdesigns har vi metodisk struktureret specialets empiriindsamling, så den
imødekommer den pågældende mangel. Det sker ved, at hele specialets tilblivelse tager
form som en proces, der over tid undersøger en konkret organisatorisk case med henblik
på at få blik for, hvordan Diversity Management udfoldes og udøves i praksis. Metoden
bliver i denne sammenhæng udgangspunktet for at kunne undersøge og diskutere
ledelsesprogrammers styringspotentiale, når vi med en unik mulighed for at følge et
konkret ledelsesprogram tæt, samt have adgang til udvalgte deltageres oplevelser før, under og - efter, kan generere empiri, som åbner undersøgelsesfeltet på en ny måde.
Problemformuleringens relevans understreges således på flere forskellige måder. Dels på
baggrund af de mange gode argumenter for (kønsmæssig) diversitet (i ledelsen). Dels
med afsæt i at der på trods af de mange gode argumenter stadig mangler reelle
implementeringsmuligheder i praksis. Og dels med udgangspunkt i at der indenfor
Diversity Management mangler studier, som metodisk bidrager til teoriens udvikling. Det er
således specialets ambition at være aktuelt, vigtigt og nutidigt på samme tid ved at lade
specialet udspringe af en problemformulering, som aktualiseres gennem tre forskellige
indgangsvinkler.
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Empiri
Konkret indskrivning af den empiriske genstand i aktualiteten
Specialets case, Birkens Kvinder i rampelyset, er af flere grunde udvalgt som specialets
empiriske afsæt.
Dette dels med udgangspunkt i Birkens størrelse som markedsledende og dermed
potentiel agendasættende dels med udgangspunkt i en allerede eksisterende
organisatorisk interesse for at fremme betingelserne for kvinder i ledelsen.
Således indskrev Birken i 2008 et officielt fokus på kvinder i ledelsen som en del af deres
organisatoriske agenda og i Årsrapporten fra 2009 målte virksomheden for første gang på
fordelingen af køn. De daværende målinger viste, at kvinder på de samlede
ledelsesniveauer udgjorde 9%.
Virksomheden har siden 2008 iværksat flere forskellige initiativer som led i en bred
organisatorisk diversitetsagenda - blandt andet fædrebarsel og bestemte
rekrutteringsprocedurer (se bilag 2). Desuden markerer Birken et kontinuerligt og aktuelt
fokus på kvinder i ledelsen med indsættelsen af virksomhedens bestyrelsesformand som
medlem af Gender Diversity Round Table.
Det stadigt aktive fokus på kvinder i ledelsen spores blandt andet også i Birkens
Sustainability report, som taler ind i en bred bæredygtgighedsdagsorden med FN’s 17
verdensmål som omdrejningspunkt. Det indebærer blandt andet et italesat fokus på
organisatorisk diversitet med kvinder i ledelsen som særligt fokuspunkt med udgangspunkt
i FN’s verdensmål 5 (Gender Equality) (Bæredygtighedsrapport 2017). Birken beskriver
selv fokusset i det følgende:
“Mangfoldighed blandt medarbejderne skaber et dynamisk arbejdsmiljø, der
stimulerer en innovativ tankegang. Vi fokuserer på at rekruttere bredt og give alle
medarbejdere lige muligheder for at udvikle sig. Vi har særligt fokus på at tiltrække
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flere ansøgninger fra kvinder. Vi har en politik og mål for kvinder i ledelse”
(Bæredygtighedsrapport 2017).
Når Birkens Kvinder i rampelyset udvælges som konkret genstand for opgavens
undersøgelsesfelt, skyldes det altså blandt andet Birkens eksisterende store fokus på
diversitet i ledelsen, hvormed programmet skal iagttages som en aktørs konkrete arbejde
med betingelserne for kvinder i ledelsen som led i en større diversitetsagenda. Det er i
forlængelse heraf således opgavens målsætning at lade Birken repræsentere en stor
dansk virksomheds aktive arbejde med kvinder i ledelsen med henblik på, at lade caseeksemplet danne afsæt for at kunne undersøge, og pege fremad mod, hvordan man som
organisation, ved at tage højde for individualitet, kan styre på (kønsmæssig) diversitet i
ledelsen.
Specialet forudsætter i denne forbindelse, at Kvinder i rampelyset udgør et organisatorisk
forsøg på at styre, hvorved programmet iagttages som en organisatorisk intervention, hvis
formål er at bidrage til en intern og en ekstern ‘forandring’ - at opnå en større andel af
kvinder i ledelsen i Birken og at sende et signal udadtil om, at Birken er en
markedsledende virksomhed, der har og arbejder proaktivt med en moderne og
samfundsaktuel diversitetsdagsorden.

Introduktion til empirisk genstand
Som program består Kvinder i rampelyset af en tidslig ramme, der officielt strækker sig fra
april-august 2018. Programmet er i Birken-regi det første af sin slags og bliver faciliteret af
et eksternt konsulentbureau.
Der er i alt 14 programdeltagere, som alle er kvinder og som minimum strukturelt befinder
sig på ‘senior manager’ eller ‘director’ niveau (Bilag 4).
Programmet består af tre individuelle møder per programdeltager, to workshops hvor alle
programdelatgere er tilstede, og som afsluttes med en middag, samt en afsluttende fælles
frokost mellem programdeltagerne og organisationens nuværende CEO. I det interne
programoplæg bliver programdeltagerne informeret om, at programmet er timesat til at
vare ca. 20 timer i alt eksklusiv de to afsluttende middage (Se bilag 4).
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Fordelingen mellem programmets forskellige elementer er illustreret i følgende oversigt:
Som undersøgere har vi som observatører været til stede under begge workshops og i
øvrigt interviewet udvalgte programdeltagere individuelt ved programmets start og ved
programmets afslutning (dog inden ‘CEO lunch’).

Introduktion til empiriens casepersoner
Da det ikke har været muligt for os at interviewe alle deltagere, har Birken udvalgt fire
respondenter. Respondenterne er udvalgt på baggrund af følgende tre kriterier, som
Birken selv har formuleret: 1) de har selv udtrykt lyst 2) de har ikke tidligere deltaget i
interview angående samme emne og 3) de har den fornødne tid. Som undersøgere
kender vi derfor hverken til antallet af respondenter, som opfylder kriterierne eller andre
mere skjulte motiver, som kunne have påvirket Birkens udvælgelse af respondenterne.
Respondentudvælgelsen medfører både fordele og ulemper ved interviewsituationen.
På den ene side giver det os mulighed for at indgå i en initial interviewsituation, hvor vores
egen forudantagethed ikke spiller ind på vores opfattelse af respondenternes svar. På den
anden side har vi som undersøgere ikke blik for eventuelle skjulte motiver, som ligger til
grund for Birkens egen udvælgelse, og som derfor også potentielt kan have en indflydelse
på specialets senere mulige analytiske pointer.
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Muligheder og udfordringer ved øvrige metodiske valg vil blive diskuteret nærmere i
specialets metodekapitel.
De fire udvalgte respondenter vil i analysen blive omtalt som hhv. Talent 1, Talent 2,
Talent 3 og Talent 4. En kort introduktion til hver caseperson, kan findes i bilag 1.

Metode
Dette afsnit vil redegøre for specialets systematiske procedurer for iagttagelse og analyse
af data, som specialets metodekombination danner afsæt for (Kvale et al. 2009: 351).
Metodekombinationen består af tre selvstændige metoder: dokumentanalyse,
observationsstudier og kvalitative dybdegående interviews. Afsnittet vil belyse, hvordan
hver af de tre metoder bruges i dette speciale, og hvordan den producerede kvalitative
data bearbejdes. Afslutningsvis vil vi reflektere over specialets metodekombination og
etiske overvejelser i denne forbindelse.

Dokumentanalyse
Som metodisk tilgang benytter specialet sig blandt andet af dokumentanalyse.
Dokumentanalysens formål er at gøre på forhånd produceret empiri til genstand for
specialets analyse. Sociologisk er dokumenter interessante som analysegenstand med
udgangspunkt i, at de repræsenterer og reproducerer en særlig iagttagelse af den sociale
verden med et officielt fokus for øje (Riis 2005: 47). I specialets tilfælde indebærer det, at
dokumentanalysens funktion er at kunne analysere formelle dokumenter, som
repræsenterer Birkens meningsproduktion om kvinder i ledelsen. I forlængelse heraf vil
dokumenterne “Sustainability report”(Sustainability Rapport 2017) og “Kvinder i
rampelyset” (Bilag 4) blive brugt som udgangspunkt for at kunne indsætte
ledelsesprogrammet Kvinder i rampelyset i en konkret analytisk kontekst - dette fordi
analysen af dokumenterne skaber blik for, hvad Birken selv iagttager som vigtigt i
forbindelse med at fremme (kønsmæssig) diversitet i organisationen.
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Udfordringen ved denne form for dokumentanalyse findes i kildernes officielle status,
hvilket medfører, at ”visse informationer [] ikke kommer til udtryk i dem. De gengiver den
ansvarlige ledelses synspunkter, men ikke funktionærernes private opfattelser og
oplevelser” (Riis 2005: 48).
Bearbejdelsen af dokumenterne rummer således en udfordring i forbindelse med at skabe
blik for den producerede virkelighed overfor deltagernes oplevede virkelighed. Til det
formål kombineres metoden derfor med andre metoder, som dermed bidrager til at
nuancere det empiriske objekt, når de hver især genstandsgør forskellige empiriske
nedslagspunkter, som sammen udgør specialets empiriske arkiv.

Observationsstudier
Specialets anden empirigenererende metode bygger på observationsstudier. Vi har i
denne sammenhæng haft adgang til at følge to workshops, hvor alle 14 deltagere på
Kvinder i rampelyset har været til stede. Det betyder, at vi har fået indblik i vores fire
respondenternes interaktionsmønstre med deres kollegaer, men også med
repræsentanter fra organisationen og det eksterne konsulentbureau. Det har altså givet os
mulighed for at iagttage elementer, som ikke nødvendigvis er blevet tydelige gennem
specialets øvrige metoder. Observationsstudiernes funktion er i forlængelse heraf ”at
iagttage sociale mønstre og strukturer som meningsbærende elementer (Juul og Pedersen
2012: 223)”.
Observationsstudiernes funktion formes derfor som en nuancering og en forlængelse af de
resterende metoder ved at inddrage det usagte og adfærdsrelaterede til analysen. Både
med henblik på at få et blik for respondenterne oplevelse og et blik for Birkens iagttagelse
af ledelse og programmet Kvinder i rampelyset.
Observationer bruges også i mødet med de fire respondenter i forbindelse med de otte
interviews. Alle interviews er foretaget ved fysiske møder, og ikke pr telefon, hvilket har
givet os anledning til at observere hver enkelt respondents adfærd i opstarten – og
afslutningen af programmet. Derudover har det også givet os mulighed for at indsamle den
del af empirien, som foregår ”uden for optagelse” - altså alle de omkringliggende
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elementer der indirekte giver mening til interviewsituationen (kropssprog, stemmeføring,
fremtoning etc.). Observationerne bliver således vigtige i forbindelse med at kombinere et
blik for det sagte med det usagte i ambitionen om at undersøge programmets betydning
for den enkelte deltager.

Kvalitative interviews
Foruden dokumentanalyse og observationsstudier har vi ligeledes foretaget otte
dybdegående kvalitative interviews med fire kvindelige deltagere på programmet Kvinder i
rampelyset. Alle interviews er struktureret efter en semistruktureret spørgeramme (se bilag
5 og 6) for dels at sikre en sammenlignelig karakter på tværs af interviews, men ligeledes
også for at sikre at der i de enkelte interviews er plads til uddybende spørgsmål og
forfølgelse af relevante tematikker. De otte interviews, der dækker over to interviews per
udvalgt respondent, giver os mulighed for at komme tæt på respondenterne, når vi over en
periode på fire måneder følger den udvikling de gennemgår som mennesker og som
ledere. Vi har foruden dokumentanalysen og observationsstudier altså valgt kvalitative
interviews som metodisk tilgang til indsamling af empirisk materiale for at opnå viden om
respondenternes livsverden på en måde, som afdækker specialets faglige interesse, men
som ligeledes er åben overfor nye forslag og indspark (Kvale et al. 2009: 144).
Den valgte interviewproces følger grundtankerne om forskningsinterviewets syv faser 1 hos
Steinar Kvale og Svend Brinkmann (Kvale et al. 2009: 122). Vi har i nedenstående afsnit
valgt at uddybe følgende to aspekter af vores interviewproces herunder a) Interviewdesign
og b) Transskription. Uddybningen af disse to elementer er valgt, da de synes at have
afgørende betydning for den data, som genereres på baggrund af de kvalitative interviews,
med udgangspunkt i at begge elementer har stor betydning i forbindelse med at kunne
besvare specialets overordnede problemformulering - nemlig hvilken alternativ
styringsform, som tager højde for individualitet, kan hjælpe organisationer med at styre på
(blandt andet kønsmæssig) diversitet (i ledelsen)?
Metodisk har vi efter alle otte kvalitative interviews valgt at optage vores umiddelbare
reaktioner. Det har vi blandt andet gjort for at sikre, at beskrivelser og iagttagelser, som
1

Tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation, rapportering (Kvale et al. 2009: 122).
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respondenterne har formuleret uden for det formelle interview (på gåturene til og fra
mødelokaler, før officielt lydoptag, efter officielt lydoptag etc.), er dokumenteret (se bilag 714 for lydoptagelser).
Interviewdesign
De otte kvalitative interviews er foretaget med fire deltagere på Kvinder i rampelyset. Vi
har altså talt med de samme fire deltagere af to omgange. Første interviewrunde er
foretaget i begyndelsen af deltagernes forløb i programmet, og anden interviewrunde er
foretaget da deltagerne har været igennem størstedelen af Kvinder i rampelyset. Dette
interviewdesign har givet os mulighed for at inddrage et tidsaspekt i specialets senere
analytiske bearbejdning af empirien. Da interviewprocessen er spredt over en tidslig
periode, og de to respektive interviewdesigns dermed tager form som et start- og et
slutinterview, medfører det, at vi som undersøgere ikke på forhånd kan drage
delkonklusioner og antagelser, men at vi må følge processen og forholde os åbne overfor
uventede ændringer og forskydninger. Samtidig interviewes deltagerne også sideløbende
med, at programmet forløber. Det vil sige, at startinterviewet foretages samtidig med, at
kvinderne starter på programmet, og at slutinterviewet og afslutningen på programmet
foregår simultant. Dette aspekt fordrer en væsentligt grad af aktualitet i
interviewpersonernes beskrivelser og iagttagelser af deres livsverden, da den er så tæt på
nutiden som muligt. Således fremmer det konkrete interviewdesign en mere umiddelbar
reaktion fra respondenterne i modsætning til, hvis interviewpersonerne var tvunget til at
gætte sig til en fremtid eller huske tilbage på en fortid, når programmet og interviews
forløber og foretages samtidigt.
Transskription
Metodisk har vi valgt at transskribere alle interviews til talesprog (Kvale et al. 2009: 203).
Argumentet for dette er, at vi analytisk vælger at tematisere empirien på baggrund af
ordvalg og sammensætning af sætninger. Empiriens formål er at skabe blik for, hvordan
deltagerne på Kvinder i rampelyset selv iagttager ledelsesrummet i organisationen, og
metoden bruges dermed ”(…) til at få indblik i hvorledes en person eller gruppe af
mennesker konstruerer sandhedsforståelser eller mening (Juul et al. 2012: 222). På trods
af valget om at transskribere til talesprog har vi i transskriberingen fravalgt at medtage
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pauseord som "æh-øh-åh". Det skyldes, at følelsesudtryk og betoninger ikke er relevant
for analysen med afsæt i, at vi i vores analytiske bearbejdning af empirien ikke er
optagede af at fortolke respondenternes udtalelser med henblik på at komme med en
normativ vurdering af om udtalelser(ne) er tvivlsomme, kunstige eller falske eller ægte.

Empiribearbejdning af kvalitativt produceret data
Observationsstudier
Udgangspunktet for observationsstudiernes empiribearbejdning baserer sig på graden af
struktur i feltet og i dataindsamlingen (Kristiansen og Krogstrup 1999, 47). Med
udgangspunkt i specialets processuelle udviklingsforløb har det ikke været muligt for os på
forhånd at opsætte strenge strukturer for feltet og for dataindsamlingen. Det indebærer, at
vi heller ikke på forhånd har arbejdet med at identificere fokusområder for
dataindsamlingen, men i stedet ladet observationsstudierne bidrage til at forme
fokusområdernes relevans. Dataindsamlingen har således fulgt præmisserne for det
ustrukturerede observationsstudie (Ibid.). I forlængelse heraf har vi udnyttet muligheden
for et delt iagttagelsesblik, når vi som to observatører har haft et fortolkende- og et ikke
fortolkende observationsfokus (se bilag 23+24). Det delte iagttagelsesblik bidrager således
til dels at legitimere den indsamlede data, dels at fastholde den fortolkede
observationsdata i dens kontekst gennem sammenligningen med den ikke-fortolkede
observationsdata.

Kvalitative interviews
I forlængelse af transskriberingen af vores dybdegående interviews (se bilag 15-22) kodes
de med afsæt i metoden thematic analysis (Braun 2006: 79), som vi benytter til
at identificere tematiske mønstre på tværs af de otte interviews (se bilag 25-32). Med et
konstruktivistisk afsæt benytter vi metoden for at undersøge, hvordan Birken og deltagerne
tilskriver programmet Kvinder i rampelyset mening, og hvordan der diskursivt i
meningsskabelsen optræder temaer, som i relation til hinanden og til organisationens
kultur skaber sociale strukturer for organisationens medlemmer.
Vi har valgt temaerne “ledelse”, “diversitet/kvinder/inklusion”, “Birken” og “Kvinder i
rampelyset”, fordi de opfylder følgende kriterier: temaet optræder i Birkens/programmets
kommunikation; temaet omhandler et eller flere perspektiver på ledelse; temaet optræder
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diskursivt blandt alle fire respondenter. Disse kriterier er udvalgt, fordi specialet benytter
sig af en ’teoretisk’ tematisk kodning (Braun 2006: 86), som er drevet af en analytisk
interesse for fire bestemte områder - ’ledelse’, ’(kønsmæssig) diversitet’, ‘Birken’ og
’programmet Kvinder i rampelyset’. Kriterierne skal således forstås som udgangspunktet
for udvælgelsen af de fire tematikker, som danner afsæt for analysen, hvorfor alle
tematikker i det empiriske arkiv heller ikke udfoldes. Den metodiske kodning skal altså ses
i lyset af et kendskab til litteraturen og til specialets to undersøgelsesspørgsmål:
A. Hvordan styrer Birkens Kvinder i rampelyset programdeltagerne i bestemte
retninger, og hvilke konkrete bevægelsesmønstre sætter den pågældende styring i
gang?
B. Hvilken betydning får de forskellige besvægelsesmønstre for den enkelte
programdeltageres tilhørsforhold til organisationen, og hvad får det af betydning for
den enkeltes mulighed for at agere som leder i Birken?

Metodekombination og etiske refleksioner
I vores anvendelse af forskellige metoder bliver deres kombination afgørende i forbindelse
med at lade kombinationen kompensere for de enkelte metoders respektive fordele og
ulemper.
Ved at kombinere dokumentanalyse, observationsstudier og kvalitative dybdeinterviews,
tilbydes vi som undersøgere et nuanceret blik for casen og dens iboende elementer, når
metodernes blik for forskellige empiriudsnit bidrager til at genstandsgøre programmet på
forskellige måder. Og det er en fordel i forbindelse med at skabe forudsætninger for, at vi i
vores bearbejdning af empirien mobiliseres til at kunne drage analytiske pointer på
baggrund af et bredt empiriarkiv.
Et kritikpunkt, der knytter sig til de kvalitative interviews som metode, relaterer sig til
muligheden for reproduktion og kontrollerbarhed med afsæt i argumenter om, at
behandlingen af interviewdata genererer arbitrære resultater (Riis 2005: 206). Dét knytter
sig i øvrigt til en mulighed for, at konklusioner baserer sig på forskermæssige fordomme
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og aktive frembringelser – både i planlægningen af interviews, i interviewsituationen og i
bearbejdningen af den indsamlede data (Ibid.: 207). I den forbindelse bidrager
observationsstudierne til at forskyde den kritiserede ’subjektivitet’ til en form for
’objektivitet’ ved at lade metoden bidrage til, at vi som undersøgere kan opretholde en
forskermæssig distance til dataindsamlingen – dette når observationsstudierne ikke på
samme måde som dybdeinterviewet repræsenterer et selekteret virkelighedsbillede.
Samtidig bliver metodekombinationen også en fordel for obervationsstudierne som
metode, ved at imødekomme metodens krav til et særligt miljøkendskab i forbindelse med
at sikre observationernes relevans med udgangspunkt i, at handlingsforløbet ikke i sig selv
peger frem mod en bestemt fortolkning (Riis 2005: 206). I forlængelse heraf bidrager de
kvalitative interviews til at strukturere vores iagttagelsesblik, hvorved vi som undersøgere
forsøger at tage højde for metodens risiko for en forskermæssig blindhed på baggrund af
ustrukturerede perceptionsmønstre (Ibid.: 206).
Kombinationen mellem kvalitative dybdegående interviews og observationsstudier
medfører, at vi som undersøgere får et mere holistisk blik for den enkelte respondent, når
vi både får en viden, der baserer sig på hvad den enkelte respondent selv siger, og
samtidig ”får [en] viden om, hvad folk faktisk gør, samt hvordan de handler i forhold til
hinanden” (Riis 2005: 206). Vi er i forlængelse heraf opmærksomme på den etiske
balance, der ligger i, at vi som undersøgere på den ene side skal distancere os fra data
samtidig med, at vores indsamlingsmetode er longitudinel, hvorved
dataindsamlingsmetoden rummer en risiko for, at vi som undersøgere opbygger en
personlig relation til de fire udvalgte respondenter - og dét indebærer, at vi som
undersøgere kan risikere at overse vigtige dataelementer på baggrund af en ’mistet’ kritisk
distance til dataindsamlingen. Det er i forlængelse heraf dokumentanalysens funktion at
imødekomme ovenstående udfordring ved at kombinere vores egen indsamling af data
med en på forhånd produceret data, hvorved den samlede dataindsamlingsmetode
forsøger at skabe et dynamisk empiriarkiv, der er åbent for analytisk bearbejdning.
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Spørgsmålet om empiriens generaliserbarhed
Når specialets dataindsamlingsmetode beskrives som longitudinel, relaterer det sig til, at
empirien genereres løbende og hele tiden. Den processuelle tilgang til empiriproduktionen
giver os som undersøgere mulighed for at undersøge et forløb, som hele tiden udvikler sig
og hvor mening genereres konstant. Empiriproduktionen er derfor aktuel og uden tidligere
fortolkninger, som kan påvirke vores egen fortolkning af empirien. Det bidrager til en
fastholdelse af empirien i dens kontekst, hvormed vores dataindsamlingsmetode
undersøger det, den har til formål at undersøge (Kvale et al. 2009: 272). Pointen er vigtig i
forbindelse med en diskussion af validiteten af vores kvalitative studie, da validitet i
kvalitative studier ikke bare kan referere tilbage til sandhed, rigtighed og styrken af
udsagn. I stedet relaterer validitet sig ved kvalitative studier (og dermed i specialets
tilfælde) til velbegrundede, overbevisende argumenter, der er korrekt udledt af sine
præmisser (Ibid.: 272).
Dermed sigter specialet heller ikke mod at udlede gyldige slutningsformer og verificerbare
konklusioner, da mening og viden betragtes som ustabile- og ikke fikserbare
konstruktioner, som er afhængige af deres kontekst. Specialet sigter i stedet mod at
bidrage med valide argumenter, som har til formål at nuancere måden, hvorpå
forskningsfeltet iagttager muligheder for (kønsmæssig) diversitet og inklusion i
organisationer – og særligt hvorvidt man kan iagttage ledelsesprogrammer som
facilitatorer hertil.
Når vi aktivt arbejder med valide argumenter, arbejder vi også med reliabilitet. Reliabilitet i
kvalitative studier vedrører konsistensen og troværdigheden af forskningsresultater (Kvale
et al. 2009: 271). Gennem tværgående ensartede tematiseringer af det empiriske arkiv og
ordret transskribering af alle foretagede kvalitative interviews (med undtagelse af ord som
øh, åh, mm.) bearbejder vi vores producerede empiri konsistent, transparent og med en
troværdighed, når vi fastholder empirien i dens kontekst. Det medfører, at vi som
undersøgere forholder os aktivt til præmissen om, at vi allerede er prægede af den
virkelighed, vi forsøger at beskrive udefra, hvilket gør det nødvendigt for os at benytte
redskaber (regler for tematisering og transskribering), der gør os i stand til at distancere os
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fra empirien - dette så specialet i sidste ende bidrager til at producere “gyldig
videnskabelig viden[sproduktion]” (Ibid.: 272).

Analysestrategi
Følgende analysestrategi vil introducere til metateoretiske overvejelser vedrørende
udformningen af specialets analysestrategi. Det indebærer, at vi som undersøgere ønsker
at introducere til specialets poststrukturalistiske rammetænkning for dermed at placere
vores udvalgte teorikombination i en videnskabsteoretisk kontekst. Analysestrategien vil
derudover præsentere specialets begrebsapparatur, som danner afsæt for at kunne
undersøge specialets problemformulering: Hvilken alternativ styringsform, som tager højde
for individualitet, kan hjælpe organisationer med at styre på (blandt andet kønsmæssig)
diversitet (i ledelsen)?

Metateori
Specialets afsæt er Diversity Management set i lyset af den poststrukturalistiske
socialkonstruktivisme.
Det indebærer som grundpræmis, at strukturer iagttages som ufuldstændige, uafgørbare
og kontingente, og at interessen for identitet forskydes til en interesse for subjektivering
(Villeséche et al. 2018: 65). Forskydningen rummer således et fokusskifte fra ‘being’ til
‘becoming’, når undersøgelsen ikke beskæftiger sig med statiske tilstande, men orienterer
sig mod at beskrive kontingente og ustabile fikseringer af mening. Ontologisk består
’virkeligheden’ i forlængelse heraf kun af diskurs med udgangspunkt i den epistemologiske
pointe om, at intet har mening uden for dets kontekst. Det har betydning for forståelsen af
viden som socialt medieret (Juul et al. 2012: 236).
I specialets tilfælde giver det anledning til en undersøgelse af magt og sociale
konstruktioner på baggrund af programmet Kvinder i rampelyset som empirisk afsæt.
Undersøgelsen interesserer sig i forlængelse heraf for processer af mikromagt som
udgangspunkt for subjektivering med afsæt i et særligt normkritisk fokus. Det indebærer en
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iagttagelse af hvordan sprogbrug, gestik, og relationer former det enkelte individs blik for
sig selv og for sin omverden. Ved at anlægge et normkritisk fokus på sociale
konstruktioner bevæger interessen sig hermed fra makro- til mikroniveau med henblik på
at kunne undersøge, hvordan hverdagens praksisser og rutiner bidrager til at fiksere
mening, hvilket har betydning for subjektets handlerum.
Specialets poststrukturalistiske udgangspunkt baserer sig således på en interesse for de
kontingente og uafgørbare strukturer, som får betydning for måden, hvorpå vi som
individer kan handle og forstå os selv, når vi gennem bestemte diskurser subjektiveres ind
i forskellige subjektpositioner. Dette på baggrund af subjektiveringens iboende
subjektpositioners virke som konkrete identifikationspunkter hvilke skaber grundlag for det
enkelte individs blik for sin egen identitet.
Specialets poststrukturalistiske rammetænkning aktiveres gennem to konkrete teorier;
Ernesto Laclaus diskursteori og Shore et al’s Inclusion Framework.

Ernesto Laclau
Når Ernesto Laclaus diskursteori udvælges som én af to teoretiske afsæt (den anden
Shore et. al’s Inclusion Framework), skyldes det flere ting. Dels indskriver Laclau sig i
forlængelse af de poststrukturalistiske tænkere, der forstår magt som produktiv. Det
indebærer, at Laclau tilskriver individet grader af autonomi, når han sammen med en
række af andre poststrukturalistiske tænkere mener, at magt indeholder grader af frihed,
som rummes i magt-relationen. I forlængelse heraf forklarer Laclau, at ’absolut magt’ er
umulig, da al magt rummer mulighed for modmagt og refererer til, at i tilfælde af at tanken
ikke er fri, er der ikke længere tale om magt men om simpel og blind reproduktion.
“If, for example, A has absolute power in society, then its effects over B, C and D
will fully constitute the identity of the latter. (This total identification is a requisite of
total power, otherwise B, C and D would suffer from the effects of power and that
would mean that from some point – even if that point meant simply their solitary
consciousness – they would be able to resist A’s power)” (Laclau 1994: 17).
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I den sammenhæng argumenterer Laclau for, at total kausalitet aldrig er på spil i
magtrelationer, da modmagtspotentialet rummer muligheder for, at alle forsøg på ‘styring’
indebærer en risiko for ‘ustyrlighed’.
Et andet argument for at vælge Laclau skyldes hans operationaliserede begrebsapparatur.
Begreberne udfoldes i særlig grad af underviser på Roskilde Universitet og Ph.D. med
speciale i Ernesto Laclau, Allan Dreyer, der forklarer, at operationaliseringen orienterer sig
mod at udvide teoriens anvendelsespotentiale ved at gøre teorien relevant for et ”’mindre’
tilsnit end skabelsen af den folkelige identitet” (Dreyer i Esmark 2005: 194). Det betyder, at
Laclaus diskursteori tilbyder os et konkret analyseapparat, der mobiliserer os til at kunne
analysere diskurser på en struktureret og ensartet måde med henblik på at få blik for - og
beskrive former for subjektivering.
Shore et. als Inclusion Framework
Når specialet tager sit andet teoretiske afsæt i Shore et. al’s Inclusion Framework, skyldes
det, at frameworket tilbyder et konkret blik for organisatorisk inklusion. En organisatorisk
inklusion som spores gennem en iagttagelse af individets oplevede tilhørsforhold til
organisation, som dermed bliver et udtryk for en konkret placering i Shore et. al’s model.
Når Inclusion Framework indsættes i specialets poststrukturalistiske videnskabsteoretiske
kontekst, indebærer det, at modellens anvendelsespotentiale forsøges mobiliseret, når vi i
specialets analyse (gennem en fortolkning af modellen) benytter dets rammesætning til at
kortlægge individets handlerum. Det indebærer, at modellen i specialet bruges til at få
overblik over identifikationspunkter, der placerer individets handlerumspotentiale indenfor
(og udenfor) modellens rammer. Når vi vælger at bruge modellen på ovenstående måde,
lader vi for overskuelighedens skyld modellen skifte navn fra Inclusion Framework til
Identifikationsmatrix.
Funktionen af det fortolkede Inclusion Framework (nu Identifikationsmatrix) sigter dermed
på at pege fremad, når modellen som værktøj tager over, hvor diskursteorien slipper ved
at tilbyde et blik for, hvor ‘ustyrligheden’ efterlader programmets deltagere. I forbindelse
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med specialets undersøgelse af muligheder for organisatorisk styring af diversitet (i
ledelse) bliver en omformningen af modellen til et værktøj således vigtig med henblik på at
kunne diskutere, hvordan organisationer fremadrettet kan arbejde aktivt med Diversity
Management.
Kombinationen mellem diskursteori og inklusionsteori er altså vigtig, fordi de bidrager til en
gensidig aktualisering, hvormed de samlet bidrager til at forløse specialets overordnede
operationelle sigte.

Teoriernes fortolkningsmuligheder
Med Ernesto Laclaus diskursteori som afsæt for en undersøgelse af programmet Kvinder i
rampelyset subjektiveringsmønster hviler spørgsmålet om, om en ‘Laclausk’ analyse af
mikromagt overhovedet er relevant. Dette med udgangspunkt i at Laclau selv udviklede
teorien med henblik på at gøre skabelsen af store national-folkelige identiteter iagttagelige
(Dreyer i Esmark 2005: 194). Det er dog vores overbevisning, at specialets normkritiske
fokus bidrager til en åbning af teoriens anvendelsespotentiale ved at anvende teorien på
en måde, der giver blik for organisatorisk identitetsdannelse. Denne pointe er Dreyer enig
i:
”Det er imidlertid min overbevisning, at teoriens potentiale for universalisering er
større end som så […] Om Laclaus diskursteori kan generaliseres, så den kan
inspirere analyser af politiske processer uden for et mere snævert politisk felt,
[…][må] fremtidige analyser [] vise” (Dreyer i Esmark 2005: 194).
For specialet bliver Laclaus diskursteori i forlængelse heraf et redskab til at dykke ned i
organisationen Birken med henblik på at få blik for, hvordan deltagere på
ledelsesprogrammet Kvinder i rampelyset subjektiveres på måder, der sætter betingelser
for deres handlerum. Det indebærer, at specialets normkritiske fokus perspektiverer
teorien på en måde, der gør den interessant i forbindelse med at kigge på, hvordan
organisatoriske sociale grupper konstitueres og konditioneres, hvilket i Birkens tilfælde har
betydning for ønsket om at ruste kvindelige ledere til topposter i organisationen.
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Specialets fortolkning af Shore et. al.’s Inclusion Framework forudsætter, at modellen kan
anvendes i en poststrukturalistisk kontekst, når det omformes til Identifikationsmatrixen.
Dog peger tidligere kritik af modellen på, at dets tiltænkte udformning ikke nødvendigvis
indskriver sig i forlængelse af et blik for subjektpositioner. Dette når modellen tidligere er
blevet kritiseret for at være for statisk og for rigidt, hvilket peger på et mere strukturalistisk
afsæt. Det kommenterer Dobusch et al. blandt andet i det følgende:
“It [Inclusion Framework] is based on a “methodological individualism” (Kalev et al.,
2006: 591) that considers the individual as a ‘naturally given’ unit of measurement
and corresponding action” (Dobusch et al., coming: 2).
På trods af at vi dermed potentielt behandler Shore et. als Inclusion Framework på en
fortolket måde, ved at omforme den med afsæt i poststrukturalismen, synes vi alligevel at
kunne argumentere for, at vi anvender modellen med respekt for dets oprindelige formål dette når vi i fortolkningen af modellen forholder os tro mod dets grundidé ved at benytte
rammer og begrebspar i overensstemmelse med Shore et. als definitioner.

Teori
Dette teoretiske afsnit vil redegøre for specialets udvalgte teori med udgangspunkt i at
beskrive, hvorfor teorien er relevant i forbindelse med at besvare specialets
problemformulering. Først redegøres for Laclaus diskursteori og udvalgte begreber
herunder for derpå at redegøre for en organisatorisk inklusion i relation til Diversity
Management. Begge teorier perspektiveres analysestrategisk til hinanden afsluttende i
kapitlet, hvor der argumenteres for kombinationen mellem teorierne.
Når vi ønsker at undersøge potentialet for organisatorisk styring af (kønsmæssig)
diversitet i ledelsen gennem et diskursteoretisk blik, skyldes det diskursteoriens
epistemologiske fokus. I forlængelse heraf faciliterer poststrukturalismen en bevægelse fra
identitet til identifikation, hvilket åbner op for et blik på tilblivelse frem for væren. Det
indebærer, at den poststrukturalistiske diskursteori rummer mulighed for at iagttage,
hvordan deltagere på Kvinder i rampelyset hele tiden formes af pågående
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subjektiveringsprocesser, hvilket i sidste ende har betydning for Birkens muligheder for at
styre på diversitet.
I forlængelse af specialets ambition om at undersøge muligheder for reel implementering
af diversitet i ledelsen springer inklusion frem som et vigtigt instrument i arbejdet med
Diversity Management. Inklusion fremhæves i denne forbindelse, som dét der lukker
kløften mellem løftet om diversitet og den aktuelle implementeringsevne (Nkomo 2014:
584-585). Inklusion skal derfor forstås som en nødvendig foranstaltning i en organisatorisk
sammenhæng for overhovedet at kunne fremme diversitet i organisationen. I ambitionen
om at styre på (kønsmæssig) diversitet bliver arbejdet med organisatorisk inklusion altså
vigtigt.

Diskursteori
Med afsæt i Ferdinand Saussure2 og Roland Barthes3 forståelser af sprog som bestående
af tegn udviklede Ernesto Laclau i samarbejde med Chantal Mouffe gennem 70’erne og
80’erne sin diskursteori inspireret af den marxistiske skoles forestilling om kampen mellem
klasser (Dreyer i Esmark 2005: 177). Teoriudviklingen støttede sig op ad Antonio Gramcis 4
hegemonibegreb og sigtede mod at kunne beskrive, analysere og diskutere kampen om
hegemoni på baggrund af diskursive processer.
Med udgangspunkt i strukturalismen skelner Laclau i sin diskursteori mellem sprogbygning
og sprogbrug, dog med dén betingelse at sprogbrugen altid vil påvirke sprogbygningen.
Det indebærer, at diskursbegrebet forstås som et sæt af elementer, som gennem deres
indbyrdes arbitrære relationer sætter præmisser for organiseringen af den sociale verden
(Laclau et al. 2002: 21). I Laclaus diskursteori er sammenhængen mellem udtryk og
indhold altså ikke bestemt på forhånd, men derimod et resultat af en hele tiden
igangværende proces.

2
3
4

Ferdinand Saussure var en schweizisk lingvist og betragtes som strukturalismens grundlægger.
Roland Barthes var en fransk litteraturkritiker, litteratur- og socialteoretiker, filosof og semiolog.
Antonio Gramci var en italiensk politiker og filosof.
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Pointen med teoriudviklingen var således at trække diskursteorien i en poststrukturalistisk
retning med henblik på at skabe blik for, hvordan organiseringen af samfundet er
kontingent og aldrig helt fikserbar (Laclau et al. 2002: 19). Det indebærer, at teoriens
udgangspunkt er, at alt er diskursivt, fordi ”nødvendighedslogikken overskrides, hvis vi fx
ikke mere accepterer ’fundamentale klasser’, [hvorved] betydningsspillet (’ideologi’ eller
’diskurs’) [udvider] sig uendeligt, og ’alt bliver diskurs’” (Ibid.: 20).
Hermed undlader Laclaus diskursteori at skelne mellem diskursive og ikke-diskursive
elementer (som for eksempel Foucault), med udgangspunkt i ”at diskurs[] er [alle]
materielle forhold, der forbinder både tale og handling og fysiske ting i samme
meningsunivers” (Dreyer i Fuglsang 2013: 440).
Teoriens sigte er dermed at få øje på, hvordan mening hele tiden forsøges fikseret, med
henblik på at kunne beskrive hvad det har af betydning for social identitet.
Således bliver diskursteoriens teoretiske pointe om kontingens og fikserbarhed selve
specialets afsæt. Det gør det med udgangspunkt i at forstå Birkens Kvinder i rampelyset
som udøver af normativ kontrol i forbindelse at modellere de kvindelige lederes sociale
identiteter. I den forbindelse forstås for eksempel både ‘leder’, ‘kvinde’ og ‘medarbejder’
som sociale arbitrære konstruktioner med udgangspunkt i, at ”power is located at some
point whitin [] [the organization], from where its effects would in some way spread over and
around the social structure” (Laclau 1994: 17).

Med et særligt blik for identitet
I forlængelse heraf interesserer diskursteorien sig for subjektivering (forstået som
skabelsen af sociale identiteter). Dette med udgangspunkt i at få blik for måden hvorpå
forskellige diskurser skaber særlige handlemuligheder for subjektet ved at stille bestemte
subjektpositioner til rådighed. Når Laclau fokuserer på subjektivering, er det derfor ikke
med henblik på en direkte interesse for subjektet, men med fokus på det spor som
subjektet sætter (Dreyer i Esmark 2005: 181). I den forbindelse peger diskursteorien på, at
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subjektet dukker op bag ved en beslutning i mellemrummet mellem artikulation og
sedimentering5 som indslag af subjektivitet.
For specialets er det interessant i forbindelse med at få blik for, hvordan den kvindelige
medarbejder i Birken identificerer sig med forskellige roller i organisationen (herunder
lederrollen), og i hvor høj grad den pågældende medarbejder iagttager muligheden for at
handle som ‘sig selv’. Denne interesse referer tilbage til pointen om magten som produktiv,
hvorved at der imellem subjekt og subjektivering ligger et potentiale til at fortolke ’rollen’ på
’sin egen’ måde. Heri rummes der en chance/risiko for, at de kvindelige deltagere enten
med- eller modarbejder programmets ‘funktion’, hvilket kan have store potentielle
konsekvenser for Birken.
Specialets sigte er altså at få øje på, hvordan Birken gennem deres ledelsesprogram
Kvinder i rampelyset motiverer særlige handlemuligheder for deltagerne ved at favorisere
bestemte subjektpositioner, hvilket bidrager til at afgrænse den enkeltes handlerum. Det er
i den forbindelse interessant, i hvor høj grad kvinderne knytter an til subjektiveringens
iboende subjektpositioner og enten træder ind i, træder ud af, eller udfordrer det givne
handlerum.
For at kunne få blik for subjektivering, og dennes betydning for de kvindelige ledere på
programmet, er det nødvendigt at introducere mere specifikt til bestemte begreber. Det
indebærer en udvælgelse af særlige begreber fra Laclaus diskursteori, som giver mening i
forbindelse med at undersøge, hvordan Birkens ledelsesprogram skaber betingelser for
lederens mulighed for at iagttage sig selv som leder i Birken.

Begrebsafklaring
Diskurs · Diskursteoriens selvskrevne vigtigste begreb er diskurs. Det er det med
udgangspunkt i, at Laclau i sin reformulering af Gramcis hegemonibegreb lader diskurs
indtræde på vegne af klasser. Det indebærer at den hegemoniske kamp for Laclau i stedet
for at handle om en kamp mellem klasser, i stedet handler om en kamp mellem diskurser,
hvor målet er at skabe mening (Dreyer i Esmark 2005: 180).
5

Begge begreber vil blive uddybet senere i afsnittet.
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Med mening som diskursens mål sigter specialets brug af diskursteori mod at dechifrere
diskursen om kvindelige ledere med afsæt i Birkens Kvinder i rampelyset. Det gør det med
afsæt i at skabe blik for hvordan ledelsesprogrammet kæmper for at skabe mening om,
hvad kvindelig topledelse er for Birken og pege på, hvilken betydning det i den
sammenhæng har for lederens handlerum. I forlængelse heraf er et vilkår for
diskursteorien, at alt hele tiden er “ude af led”. Diskursens formål er i den forbindelse at
skabe mening ved at sedimentere dislokerede elementer i en kæde af momenter, hvilket
sker gennem artikulation.
Dislokation og sedimentering · Dislokation bruges i denne kontekst til at beskrive, når
“noget er ude af led” (Dreyer i Esmark 2005: 180). Begrebet bliver vigtigt, når vi ikke kan
gøre som vi plejer, og derfor ‘tvinges’ til at agere anderledes end tidligere (Ibid.: 180).
Begrebet bliver i specialet brugt til at identificere brud på strukturer, der skaber
forudsætning for, at programdeltagerne handler anderledes end tidligere med
udgangspunkt i, at deres egen diskurs om lederskabet i Birken dislokeres, hvorved deres
sociale identitet destabiliseres.
I forlængelse heraf bliver begrebet sedimentering også væsentligt, fordi det beskriver en
tilstand af stabilitet. En strukturel stabilitet som i kortvarige øjeblikke er mulige (og vigtige
for struktureringen af diskursen), men som også hele tiden er truet af en grundlæggende
strukturel åbenhed, som rummer den fuldstændige fikserings umulighed (Dreyer i Esmark
2005: 180).
Dislokation og sedimentering kan altså iagttages som hinandens modpoler. Imellem
dislokation og sedimentering dukker artikulation op som vigtigt begreb.
Artikulation · Begrebet artikulation beskriver processen mellem dislokation og
sedimentering. Artikulation er således en afgørende præmis for diskursens uafgørbare
struktur ved at repræsentere en meningsskabende praksis, som danner udgangspunkt for
midlertidige fikseringer.
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Begrebet artikulation er vigtigt for specialets undersøgelse af Birkens Kvinder i rampelyset
med henblik på at skabe blik for, hvordan programmet tilbyder en meningshorisont for
deltagerne (og andre) at knytte an til. Dette blandt andet for at kunne iagttage diskursens
betydning for hvordan Birkens kvindelige ledere i sidste ende iagttager dem selv som
ledere i organisationen - for på den måde at kunne undersøge organisationers mulighed
for at styre på (kønsmæssig) diversitet i ledelse.
Momenter og elementer · I forlængelse heraf giver begrebet artikulation mulighed for
kunne analysere den praksis, der forbinder elementer og sedimenter dem som momenter i
en diskurs (Laclau et al. 2002: 52). Forandringen fra element til moment sker, når
elementer sættes i forbindelse med hinanden, hvorved de sammen bidrager til diskursens
konkrete meningsskabelse ved at afgøre den pågældende diskurs’ meningstilskrivelse.
Det indebærer, at elementer, der ikke tidligere har været sat i forbindelse med hinanden,
sammenkædes i nye relationer (gennem artikulation), hvilket ændrer deres betydning og
sedimenterer dem i diskursen som artikulerede momenter (Dreyer i Esmark 2005: 180).
Nodalpunkter · Laclau har igennem sit forfatterskab defineret diskursens center på flere
forskellige måder (”Point de caption”6, ”Anchors”7, ”Containers”8, ”Refies”9, ”Empty
signifiers”10). I denne opgave vil nodalpunkt bliver brugt om de tegn, der træder frem som
diskursens privilegerede diskursive centre, som diskursen koncentrerer sin
meningsskabelse om (Andersen 1999: 91).
I diskursteoretisk sammenhæng er nodalpunktets funktion at skabe blik for diskursens
interne organisering ved at udpege, hvordan en ”central forestilling [] samler andre [tegn]
om sig, således at der skabes en sammenhængende forståelse af politik og sociale
relationer” (Laclau et al. 2002: 270).
For specialet betyder det, at begrebet nodalpunkt specifikt vil blive brugt til at vise, hvordan
Birkens Kvinder i rampelyset bidrager til at organisere diskursen om den kvindelige leder
6

Butler et al. 2000: 26
Ibid.
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid.
7

34

på særlige måder. Det sker, når bestemte tegn fremhæves som dem, diskursen giver
mening til, hvorved de samtidig tildeles status som konkrete identifikationspunkter for
programmets deltagere (Dreyer i Esmark 2005: 182).
Ækvivalenskæde · På baggrund af identificeringen af diskursens nodalpunkter er det
interessant at introducere til begrebet ækvivalenskæde. Det er det med udgangspunkt i, at
begrebet tjener som afsæt for organiseringen af de konkrete nodalpunkter (Laclau et al.
1985). I specialet bruges begrebet til at beskrive samartikuleringen af momenter, der
sammen bidrager til at skabe mening om programmets diskurs nodalpunkter og som i
forlængelse heraf danner afsæt for at subjektivere programdeltagerne på bestemte måder.
Herunder følger en illustration af diskursens organisering, hvor en ækvivalenskæde af
momenter samler sig under ét nodalpunkt, hvilket bidrager til at give diskursen mening.

Nodalpunkt
Moment

Moment

Moment

Moment Figu

Figur 1: Specialets diskursforståelse

Inklusionsteori
Når vi med Laclaus diskursteori interesserer os for subjektivering i en organisatorisk
kontekst, giver det anledning til at beskæftige os med Diversity Management, der retter et
særligt fokus på inklusion som en måde, hvorpå organisationer kan arbejde med diversitet
i virksomheden.
Inklusionsteorien har rødder i socialpsykologien, hvor der fokuseres på personen,
processen og de sociale omgivelser. I socialpsykologien rettes interessen for inklusion
mod forholdet mellem individet og den sociale omverden - særlig med fokus på motivation,
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følelser og holdninger (Gyldendal 2018). Marilynn Brewer beskriver den
socialpsykologiske forståelse af inklusion som skabelsen af identifikation i samspil med
dannelse af in-groups og out-groups.
Lynn M. Shore og resten af forfattergruppen (Shore et al.) viderebringer Brewers tanker til
en socialkonstruktivistiske rammetænkning i artiklen Inclusion and Diversity in Work
Groups: A Review and Model for Future Research. Her handler det ikke om subjektet, men
om subjektivering og flydende sociale strukturer. I den forbindelse forskydes interessen fra
individet til organisationer.
Organisatorisk inklusion
Shore et al. definerer inklusion i organisatorisk sammenhæng som følger:
“We define inclusion as the degree to which an employee perceives that he or she
is an esteemed member of the work group through experiencing treatment that
satisfies his or her needs for belongingness and uniqueness” (Shore et al. 2011:
1265).
Belongingness og uniqueness · I Shore et. al’s definition af inklusion synes begreberne
belongingness og uniqueness at være væsentlige. I forlængelse heraf er det særligt
balancen mellem belongingness og uniqueness, som Shore et al. udpeger som værende
et nyt teoretisk indspark, da det eksisterende diversitets- og inklusionsforskningsfelt har
fokuseret på begreberne enkeltvis – og ikke i relation til hinanden (Shore et al. 2011:
1265).
Shore et al. trækker i deres definition af inklusion på Brewers socialpsykologiske forståelse
af identitet som afhængig af identifikation med in-groups og out-groups. I denne
forbindelse er den sociale identitet et produkt af spændingen mellem belongingness og
uniqueness.
”As a result of social identification, people become attached to one another through
their common connection to the social group. In addition to this social component,
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identity also contains a personal component that involves defining oneself as an
individual” (Shore et al. 2011: 1263).
I et forsøg på at trække Brewers forståelse af social identitet i en socialkonstruktivistisk
retning udarbejder Shore et al. deres Inclusion Framework, hvor begreberne
belongingness og uniqueness og deres indbyrdes forhold konstruerer forskellige former for
identifikation. I forlængelse heraf opstår inklusion, ifølge modellen, i spændingsfeltet og
mellemrummet mellem uniqueness og belongingness som én af fire identifikationsformer.

Figur 2: Inclusion Framework (Shore et al. 2011: 1266).

Udover at danne afsæt for inklusion har mængden af belongingness og uniqueness
således også betydning for, om organisationers medlemmer oplever exclusion (lav følelse
af tilhørsforhold og lav følelse af individualitet), assimilation (stor følelse af tilhørsforhold og
lav følelse af individualitet) eller differentiation (lav følelse af tilhørsforhold og stor følelse af
individualitet).
Inklusion som flydende
Shore et. al’s model giver os mulighed for at forstå og iagttage inklusionsbegrebet som
mere end blot en dikotomisk skelnen mellem belonginess og uniqueness. Men i forsøget
på at løse det dikotomiske dilemma indskriver Inclusion Framework sig på samme tid i
forlængelse af dilemmaet ved selv at kategorisere og fastholde inklusion som én af fire
kategorier, hvorved det repræsenterer en stadig rigid og statisk forståelse af
inklusionsbegrebet. Som konsekvens heraf bliver modellens udfordring, at have blik for at
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belongingness og uniqueness sker samtidig, er organiske, bevægelige og derfor også
underlagt konstant forandring (Dobusch et al. coming: 2-3). Inclusion Framework efterlader
derfor ikke plads til, at inklusion kan blive andet end én de fire kategorier; exclusion,
assimilation, differentiation eller inclusion.
Vi vil i specialet tage afsæt i Shore et al.s Inclusion Framework, men forsøge at udfordre
dens statiske udformning ved at bidrage til en mere flydende og åben forståelse af
hvordan man som medarbejder kan opleve forskellige grader af tilhørsforhold, hvilket
bliver afgørende, når man som organisation ønsker at arbejde aktivt med organisatorisk
inklusion - organisatorisk inklusion, der i denne kontekst skal forstås i sammenhæng med
‘klima’.
At det er relevant at iagttage klimaet for inklusion i forbindelse med at sikre diversitet i
organisationer, fremhæver Shore et. al. desuden også:
“Even though the diversity research literature is vast, much research is still needed
to understand how organizations can create inclusive environments that provide
opportunities for the variety of people who work together in our global economy
(Shore et al. 2011: 1275).
Gennem specialets fortolkning af Inclusion Framework til Identifikationsmatrixen fokuserer
vi på klimaet for inklusion, når Identifikationsmatrixen som værktøj åbner op for, at
forskellige medarbejdere kan opleve at føle sig inkluderet på baggrund af forskellige
subjektpositioner. I forlængelse heraf åbner værktøjet op for at kunne iagttage, hvordan
Kvinder i rampelyset styrer programdeltagerne i bestemte retninger, som både spænder
over flere kategorier samtidig, men som også tillader grænseoverskridende bevægelser
indenfor- og udenfor modellens rammer.

Analysestrategiens funktion
Vores analysestrategi er dermed udgjort at et udvalgt begrebsapparatur fra Laclau og en
fortolkning af Shore et al.’s model. Teorikombinationen rummer, som beskrevet i
kapitlets metateori, både muligheder og udfordringer - muligheder i forbindelse med at
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aktualisere teoriernes gensidige relevans i forbindelse med at besvare specialets
problemformulering; udfordringer i forbindelse med eventuelle teoretiske forvridninger der
fordrejer de respektive teoriers oprindelige formål, hvorved der er risiko for, at vi som
‘subjekter’ dukker op i opgaven på baggrund af en mistet distance til teorien. Pointen
bringer dermed lys over væsentligheden af, at vi som undersøgere er i stand til, og
opmærksomme på, både at opretholde en distance til teorikombinationen og samtidig
være aktive medspillere i dens frembringelsesproces. Som undersøgere forsøger vi at
forholde os det analysestrategiske dilemma ved på den ene side at vende en
opmærksomhed mod en tro anvendelse af de respektive teoriers begrebsdefinitioner, men
på den anden side arbejde fortolkende i forbindelse med betingelserne for begrebernes
anvendelsesmuligheder.
Dermed synes vores samlede analysestrategi at være orienteret mod at besvare
specialets problemformulering, men med indbyggede overvejelser omkring de analytiske
pointer som kan udledes på baggrund af analysestrategiens teoridesign. Formålet med
den aktuelle teorikombination er således både at bidrage med frembringelsen af konkrete
analytiske resultater i forbindelse med specialet, men også at repræsentere en
teorikombination med fremtidig eksistensberettigelse i forbindelse med andre og øvrige
analyser.
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Analysestruktur
I dette afsnit præsenterer vi analysens opbygning, som visuelt udfoldes herunder. Herefter
uddybes hver analysedel og dets indhold samt funktion i den samlede analysestruktur.

Figur 3: Analysestruktur

I analysedel 1 – Subjektiveringer i diskursen fremanalyserer vi den diskurs, som
gennem programmet Kvinder i rampelyset tilskriver mening til lederen i Birken samt
diskursens iboende subjektpositioner. Med hjælp fra Ernesto Laclaus diskursteori
undersøger vi, hvordan programmets diskurs om lederen i Birken bliver afgørende for
måden, hvorpå de fire enkelte individer (senere kaldet talenter) kan agere som ledere i
Birken.
I analysedel 2 – Copingstrategier undersøger vi de fire talenters interaktion med
programmets diskurs og subjektivering. Vi kalder interaktionsmønstrene copingstrategier,
fordi det væsentlige i dette afsnit er, hvordan de fire talenter knytter an til, forholder sig til
og tilskriver mening til programmets subjektivering af dem som ledere i Birken. Vi skifter
derfor også iagttagelsesblik fra organisationens kommunikation til individernes
kommunikation om deres egne oplevelser. Analysedelen fremanalyserer altså, hvordan
talenterne arbejder med deres egne identiteter, når de af Birken forsøges styret af
programmet.
I analysedel 3 – Identifikationsmatrixen i spil bibeholder vi iagttagelsesblikket på
individernes oplevelser, når vi analyserer, hvordan den oplevede grad af henholdsvis
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belongingness og uniqueness bliver et udtryk for den enkeltes identitet i, og tilhørsforhold
til, organisationen Birken. Med en fortolkning af Shore et al.’s Inclusion Framework Identifikationsmatrixen - og blikket for subjektivering er det denne analysedels sigte at
undersøge, hvordan de pågældende anknytninger har betydning for individernes
handlerum som ledere i Birken, og i sidste ende hvilken betydning programmet får for de
fire talenters tilhørsforhold til organisationen - herunder også deres oplevelse af inklusion.
Som vist i ovenstående figur skaber de forskellige analysedele en struktur, som baserer
sig på en særlig indbyrdes relation. Analysedel 1 er fundament for de to øvrige
analysedele. Den fremanalyserede diskurs og dennes iboende subjektspostioner bliver
udgangspunktet for i analysedel 2 at kunne rette blikket mod talenternes egen iagttagelse
af programmet, og hvordan de hver især tilskriver diskursen mening gennem forskellige
anknytningsmønstre. Analysedel 2 er derfor afhængig af analysedel 1. Analysedel 3 er
også afhængig af analysedel 1. Her benyttes den fremanalyserede diskurs og
subjektspositioner som afsæt for at belyse, hvordan talenternes anknytningsmønstre får
betydning for det handlerum, som de efterlades med som ledere i Birken, og som har
betydning for, hvordan de kan agere som ledere i organisationen.
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Analysedel 1: Subjektiveringer i diskursen
Formålet med afsnittet er at undersøge, hvilke subjektpositioner programmet, Kvinder i
rampelyset, stiller til rådighed. Dette på baggrund af observationsnoter og
dokumentstudier. Ved at undersøge diskursens iboende subjektivering skabes blik for,
hvordan programmets diskurs om lederen i Birken bidrager til sætte rammer for individets
handlerum.
I programmets diskursive horisont er fiskenettet af momenter stort og komplekst. Under
diskursen optræder en kæde af artikulerede og ækvivalerede momenter, som giver
mening til diskursens nodalpunkter. Nodalpunkter som vi i analysen fremskriver som
privilegerede momenter, der tematiserer diskursen. Det er således både relationen mellem
momenter og relationen mellem nodalpunkter, som tilskriver mening til programmets
diskurs om lederen i Birken.

Lederen i Birken
Nomade-kvinden
I programmets diskurs om lederen i Birken optræder ordet ”rejse” flere gange og i flere
forbindelser. Det ses blandt andet i følgende citater:
”The initiative is designed to be effective, intensive and positively challenging and
will sharpen the aspiration and leadership journey capabilities of all participating”
(Bilag 4).
“[Konsulentbureauet] will facilitate the initiative from kick-off to closure through two
journeys: An individual journey, […] and a group journey […] (Bilag 4).
”Will explore the career journey so far and assess experiences (Bilag 4).
“The meeting will be a discussion of where the participant is on her career
development journey and what her aspirations are for the future” (Bilag 4).
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“[Konsulentbureauet] will invite 2 female guests, who will share learnings from their
personal journey” (Bilag 4).
I citaterne bliver rejse således artikuleret ind i følgende sammenhænge: en målsætningsog lederskabs rejse, en individuel rejse, en grupperejse, en karriererejse, en
udviklingsrejse og en personlig rejse.
Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at alle rejserne er et udtryk for en (endnu
ikke færdig) bevægelse, hvorfor kvinderne potentielt oplever en destabilisering på flere
forskellige områder. Det gør de, når de som deltagere subjektiveres til at være i gang med
multiple bevægelser på flere områder i deres liv – både personligt og professionelt. Dét
sker, når rejse artikuleres som nodalpunkt, hvorunder faglige- og ikke-faglige momenter
mobiliserer sig, og alle bidrager til at skabe mening om rejse. Det betyder, at rejse både
associeres med en rejse som leder og en rejse som menneske, hvilket potentielt kan få
stor betydning for kvindernes iagttagelse af sig selv, fordi kvinderne aktiveres, og stilles
ansvarlige, overfor flere forskellige ufærdige bevægelser i deres liv samtidig.
I forlængelse heraf rummer rejsen et tidslig perspektiv, hvori italesættelsen af den
nuværende leder i Birken peger frem mod en ideel leder i Birken. Diskursen rummer altså
et fremtidsperspektiv, hvori det ligger en forståelse af, at deltagerne må ‘tage på en rejse’
for at nå frem til målet om at være den ideelle leder i Birken og altså skal iagttage sig selv
som værende i bevægelse fra et startpunkt mod et givent slutpunkt. I subjektiveringen af
lederen i Birken som rejsende, præsenteres sålede et kontinuum af tid, som i hver ende er
afgrænset af en nutid og en fremtid; én nuværende tilstand og én potentiel tilstand – en
nuværende ikke ideel leder og en fremtidig ideel leder.

Den aktive leder
Formålet med Birkens Kvinder i rampelyset bliver på første side i programbeskrivelsen
beskrevet som følger:
“The purpose of the “Kvinder i rampelyset” is to ensure that female leaders with
high career potential progress into senior management positions, i.e. leadership
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conference level, in Birken. The initiative combines individual sparring on personal
strengths, development points and career with inspiration in group sessions, where
dilemmas and opportunities for entering senior management positions are
discussed” (bilag 4: 1)
Det er således programmets formål at ruste den enkelte kvinde til at være klar over
hendes personlige styrker og gøre hende i stand til at bruge dem aktivt i rejsen mod at
indtræde på Birkens Leadership Conference level. Det indebærer, at kvinderne skal
udforske [”exploration” (Bilag 4)] sig selv og deres individuelle lederstil. Programmets
interesse i at udforske (og udfordre) den enkelte deltagers personlige identitet uddybes
blandt andet i følgende tre citater:
”The discussions will broaden and deepen the participants’ awareness of
themselves and the development priorities and opportunities around them.” (Bilag
4).
“The session will be about ‘cultivating your leadership presence – finding your
personal leadership style and communicating effectively’” (Bilag 4).
” [An objective is, to] provide awareness and focus to the participants” (Bilag 4).
Ved at være udvalgt som deltager på programmet artikuleres den enkelte kvinde således
ind i en diskurs, hvor et fokus på selvet og identitet er vigtigt, og hvor der stilles krav til
lederen om at ville- , være i stand til- , og have lyst til at udforske sig selv. Det betyder, at
den aktive leder mobiliseres som nodalpunkt, hvorunder “lyst”, “kapacitet” og “vilje”
ækvivaleres i en kæde af momenter og giver mening til nodalpunktet. I forlængelse heraf
forstærker konsulenterne et fokus på menneskelig agens, når den enkelte kvinde
opfordres til selv at tage styring over egen karriere, hvorved der implicit advokeres for, at
styringen i det hele taget er en mulighed (Observationsnoter, bilag 23). Appellet til den
handlekraftige og identitetssøgende leder kan også iagttages under den første workshop,
hvor punkt tre på dagens agenda (som en efterfølger til ”Welcome” og ”Introduction”)
bærer overskriften “Career aspirations and identity” (Ibid.). På efterfølgende slide
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introduceres alle programmets 14 deltagere med et billede og bydes velkommen med et
”Welcome ladies!” (Ibid.)
For deltagerne betyder programmets italesættelse af identitet, og den personlige
billedeintroduktion, at den enkelte leder positioneres som individ. Det har betydning i
forbindelse med at underbygge programmets mål (at sikre kvinderne adgang til C-suite) –
og kvindernes egen andel heri – ved at aktivere den enkelte deltager som
medansvarshavende.
Ved både at fremhæve den enkeltes individualitet og en overordnet fælles ambition om at
avancere i Birken bidrager programmets diskurs således til at subjektivere den enkelte
leder på en særlig aktiv måde. Det sker, når hun gøres medansvarlig i forbindelse med at
forløse programmets overordnede artikulerede målsætning om at avancere til C-suite. Det
underbygges, når kvinderne ved første workshop påbydes at “gribe muligheden”
(Observationsnoter, bilag 23).

Den hjælpeløse leder
Selvom programmet på den ene side beskriver det som deltagernes eget ansvar at sikre
deres egen udvikling, efterlades lederen i Birken dog i et dilemma vedrørende ansvaret.
Dilemmaet opstår, når lederen på den ene side gøres selvansvarlig overfor sin egen
udvikling, men på den anden side subjektiveres til at have brug for hjælp til at
imødekomme ønsket om videreudvikling. Appellet til den hjælpeløse leder ses for
eksempel i det nedenstående citat, når det beskrives, hvordan kvinden “er i tvivl” og “har
brug for konsulenternes hjælp” til at bevæge sig mod fremtiden på tids-kontinuummet:
”[k]vindernes ambitioner fejler i reglen ikke noget, men de er i tvivl om, hvordan det næste
skridt i karrieren skal tages, fortæller hun [konsulenten]” (Børsen 2018).
Behovet for hjælp ses desuden også i den officielle beskrivelse af Kvinder i rampelyset,
hvor ét af programmets formål beskrives som: ”[g]ive participants practice and training in
demanding and critical situations [..]” (Bilag 4). Derudover spores appellet til den
hjælpeløse leder også i konsulenternes eksplicitte introduktion til deres funktion på
programmet: ”vi skal hjælpe jer med at navigere med de muligheder, I har”
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(Observationsnoter, bilag 23). Det underbygges yderligere af den fysiske udformning på
workshops, hvor konsulenterne som i et klasseværelse i stående position underviser
klassens elever (Ibid.). Momenterne “practice”, “training”, “hjælpeløshed”, “elev” og “tvivl”
tilskriver altså også mening til diskursen om lederen i Birken, og i relation til diskursens
øvrige momenter fremskrives lederen i Birken, som ‘én der er i tvivl, og derfor har brug for
hjælp og træning’ til at udvikle sit allerede iboende ønske og ambition om at avancere i
organisationen.

Den dristige leder
“Be bold, courageous and take ownership. You get what you give” (Observationsnoter,
bilag 23). Citatet præsenteres deltagerne indledningsvist for under første workshop.
Ordene “mod” og “modig” dukker op som momenter, som knytter sig til nodalpunktet
“dristig’’, hvilket subjektiverer lederen i Birken, som én der tør tage ansvar for egen
udvikling. I forlængelse heraf positioneres lederen i Birken som én, der tør bevæge sig og
overskride egne grænser for egen fremtidig udvikling.
Pointen understøttes, når deltagerne på programmets første gruppeworkshop får til
opgave med en kollega at præsentere hinandens fremtidige ambitioner for gruppen. Efter
gruppepræsentationerne italesætter konsulenterne, at gruppens ambitioner ikke er høje
nok. Tilgengæld er den eneste rigtige ambition en aspiration efter en plads i C-suite (
Observationsnoter, bilag 23). Det underbygges, når konsulenterne indirekte betoner, at en
position i C-suite er målet: “[Deltager:] Jeg har en ambition om en stilling som CFO.
[Konsulent]: Det synes vi, er rigtig godt” (Observationsnoter, bilag 23) og ”[Deltager]: Jeg
har en ambition om at ende som CEO. [Konsulent]: Det er dejligt, med [nogle der er]
modige” (Ibid.).
I samme forbindelse italesætter konsulenterne, at ”deltagerne skal lære at træde i
karakter, være modige, ikke være bange” (Observationsnoter, bilag 23). Det er i denne
forbindelse bemærkelsesværdigt, at ingen af deltagerne tidligere har italesat, at de ser
begrænsninger for sig – nu skal de dog turde at tænke større, hvilket i denne forbindelse
er lig med en opadgående bevægelse mod en position i C-suite, hvilket konsulenten
indirekte understreger, når hun peger mod lokalets loft (Ibid.)
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Iagttagelsen, af at lederen i Birken skal have ambitioner om en toplederpost, underbygges
også af Birkens egen beskrivelse af konsulenternes rolle i programmet:
”Derfor har hun [leder i Birken] nu overladt det til Headhuntervirksomheden
[konsulenterne] at udvikle et program for udvalgte kvindelige ledertalenter, der skal
ruste og motivere dem til at trænge til tops i lederpyramiden” (Børsen 2018).
I forlængelse heraf uddyber konsulenterne, at: ”[h]un [konsulenten] slipper Birkenkvinderne efter sommerferien, og håber så, at de har en klarere opfattelse af, hvad jobbet
som topleder indebærer, at der er lukket ned for en række myter om topjobbet, og endelig
at kvinderne er begyndt at tænke større” (Børsen 2018).
Programmet sigter således på at installere et "mod" hos kvinderne til at ønske et job i
Birkens C-suite. Det sker, når programmet både direkte og inddirekte fremhæver ‘rigtige’
ambitioner som ’modige’ ambitioner, hvorved kvinderne subjektiveres ind i en position, der
har et ønske om at turde at avancere - men også et ønske som de er i tvivl om, og som de
skal have hjælp til at finde frem til. Når den dristige leder således markerer sig som
nodalpunkt, henter det sin betydning fra momenterne “mod”, “modig”, “ikke-bange” og
“ambitioner”.

Lederen med følelserne i kontrol
I programmets diskurs sættes desuden også fokus på emnet følelsesmæssig intelligens,
som dukker op som nodalpunkt og giver mening til diskursen om lederen i Birken.
Nodalpunktet følelser i kontrol italesættes således blandt andet af konsulenterne som
værende en vigtig kompetence, når lederen i Birken beskrives, som én der er i
følelsesmæssig balance, hvilket fremhæves i det følgende: “you need to leverage a good
mix of IQ (the whole of cognitive or intellectual abilities) and EQ (The capability of a person
to manage and control his or her emotions)” (Observationsnoter, bilag 24) og “ingen kan
lide en for følelsesmæssig påvirket leder” (Ibid.).
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I forlængelse heraf springer momentet “elegant” frem som meningsgivende til diskursen
om lederen i Birken. Det gør det, når det mobiliserer sig som del af diskursens kæde af
momenter under nodalpunktet følelser i kontrol og dermed bidrager til meningsdannelsen
omkring lederskabet i organisationen. Konsulenterne beskriver i den forbindelse, at
lederen i Birken må agere på ‘en elegant måde’: ”[d]et handler om at være shameless,
men på en elegant måde” (Observationsnoter, bilag 23).
I forbindelse med at den følelsesmæssigt kontrollerede leder i Birken diskursivt
italesættes, som én der agerer på en elegant måde, introducerer konsulenterne også en
anden måde, hvorpå lederen i Birken kan forstås og forstå sig selv: ”[e]n leder er som en
svane. Smuk, yndefuld og rolig på overfladen, men kan være urolig og padle under
overfladen” (Observationsnoter, bilag 24). Det er således karakteristisk for den
følelsesmæssige leder i kontrol, at denne forventes at have en bestemt passende adfærd,
hvortil momenterne “elegant”, “smuk” og “yndefuld” knytter sig.
Ydermere italesættes det, at lederen i Birken må være “likeable”, hvorved lederen må
opfattes likeable af sin omverden, fordi lederen skal kunne skabe følgeskab
(Observationsnoter, bilag 24). Det er altså andres perception af lederen, som bliver
afgørende for lederen i Birken, hvorved lederen i Birken subjektiveres til at være i stand til
at betragte sig selv udefra - det vil sige træde ud af sin egen position og ind i andres for at
rette opmærksomheden mod, hvad omverdenen tænker om lederen.
Nodalpunktet følelser i kontrol bidrager altså til at positionere lederen i Birken på en særlig
måde, der giver mening til diskursen om lederen i Birken i forhold til, hvordan lederen er og
opfører sig.
I diskursen om lederen i Birken får nodalpunktet følelser i kontrol sin betydning i kraft af de
meningsgivende momenter “yndefuld”, “likable”, “elegant” samt “rolig” og deres relationelle
forbindelse, hvorved lederen i Birken diskursivt positioneres som én, der opfører sig
kontrolleret på en elegant måde - altså på én bestemt måde.
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Programdeltageren
Deltagerne på Birkens Kvinder i rampelyset er alle blevet rekrutteret til programmet, på
baggrund af deres roller som kvindelige ledere med mulighed for at avancere til Birkens Csuite. Således indskrives programdeltagerne på baggrund af programmets
udvælgelseskriterier allerede i én fælles identitet, som netop kvalificerer dem til at være på
programmet. Programbeskrivelsen introducerer til gruppen som følger:
“1[4] female talents have been identified and selected by the business to
participate, all at minimum senior manager or director level. They have different
backgrounds and come from different parts of Birkens’s organization” (Bilag 4).
Programbeskrivelsen præsenterer de 14 kvinder som nogle, der har forskellige baggrunde
og er placeret forskellige steder i organisationen, men som har dét fællestræk, at de alle er
placeret på samme (høje) ledelsesniveau i Birken. I forlængelse heraf fremhæves gruppen
som særligt privilegeret, når de flere steder italesættes som en talentmasse med et særligt
potentiale, hvilket spores på tværs af vores empiriske arkiv:
”For more experienced female managers, we have initiated a new 'Kvinder i
rampelyset' which will support talented women in stepping into senior leadership
positions” (Sustainability Rapport 2017: 11).
”[I er] top-kvinder i Birken” (Observationsnoter, bilag 23).
“To increase the proportion of women in management, we will focus more on
positioning women for leadership positions. For instance, by reserving seats in our
talent programmes to women and through a specific initiative for female managers
with senior leadership potential” (Sustainability Rapport 2017: 18).
“You are a group of ambitious and learning-oriented females” (Observationsnoter,
bilag 23).
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Ved at bruge det fællesskabs-understregende pronomin “you” (gentaget i overskrifter på
11 slides på workshop 1 (observationsnoter bilag 23)) og samtidig konstruere Kvinder i
rampelyset - deltagere som én gruppe af særligt talentfulde kvinder, konstitueres
programdeltagerne under én fælles identitet, der tillægges særlige identitetstræk. Det
forstærkes blandt andet ved den første gruppeworkshop, hvor kvinderne introduceres for
deres ’nye’ gruppeidentitet. Det sker på workshoppens PowerPoint præsentation under
overskriften ”Career aspiration and identity”, hvor konsulenterne fremlægger pointer
genereret på baggrund af et på forhånd udsendt spørgeskema, som alle de
tilstedeværende kvinder har svaret på (Ibid.).
Herunder følger et uddrag af nogle af præsentationens pointer:
•

80% of you find professional motivation in exercising power and influence as
well a in the opportunity to grow and learn (Observationsnoter, bilag 23).

•

8 of you think of your career development on a monthly basis
(Observationsnoter, bilag 23).

•

11 of you have a clear picture of how to progress on your leadership journey in
the coming three years” (Observationsnoter, bilag 23).

•

All of you actively seek feedback from colleagues and managers and most of
you do I monthly (Observationsnoter, bilag 23).

•

Most of you see networking as important to reach your career ambitions and you
invest time in relation building (Observationsnoter, bilag 23).

Ved således at konstruere en fælles gruppeidentitet på baggrund af en svar-median
subjektiveres de enkelte kvinder ind i en gennemsnitlig programdeltager. Fokusset på den
fælles identitet rummer et potentiale i forbindelse med at få kvinderne til at føle sig som en
del af noget større, men rummer samtidig også en potentiel risiko for, at den enkelte
kvinde oplever, at programmet ikke har blik for hende som individ (hvis hun fx hverken er
en del af “all”, “most”, de “80%”, de præsenterede “8” eller en del af præsenterede “11”).
Det giver Talent 3 blandt andet udtryk for, i forlængelse af det opsummerende sidste slide
”In summary you are…” (Observationsnoter, bilag 23). Her udtrykker hun en
disidentifikation med den fælles identitet og fortæller, hvordan hun ikke kan identificere sig
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med det præsenterede, hvorfor hun beskriver sig selv som frustreret (Observationsnoter,
bilag 23). Talentets frustation kan iagttages som en konsekvens af, at programdeltagerne,
af konsulenterne, subjektiveres ind i en relativ fikseret identitet, hvilket ekskluderer de
deltagere, der falder uden for den præsenterede median. Udfordringen ved at forsøge at
konstruere fuldstændige fikseringer forklarer Laclau i det følgende:
“Eftersom enhver subjektposition er en diskursiv position, er den en del af enhver
diskurs’ åbne karakter. Derfor kan de forskellige positioner ikke være fuldstændige
fikserede i et lukket system af forskelle” (Laclau et al. 2002: 66).
I citatet understreger Laclau umuligheden ved at forsøge at konstruere fuldstændige
fikseringer – dette på baggrund af diskursers ufuldstændige struktur som hele tiden
dislokeres og sedimenteres på ny. Dét har betydning for programmets diskurs forsøg på at
subjektivere kvinderne ind i en fælles og stabil identitet, da forsøg på fuldstændige
fikseringerne i højere grad tydeliggør umuligheden ved stabile identiteter.
Som reaktion på Talent 3’s kritiske modspil til forsøget på at sedimentere en stabil fælles
identitet svarer konsulenterne, at Talentet må forstå det som flertallets feedback
(observationsnoter, bilag 23). Konsulenternes modsvar bakker Birkens tilstedeværende
repræsentant op om. Konsulenternes og Birkens korrigering af talentet bidrager til
fikseringen af subjektpositionen, hvorved der forsøges styret på talentets selvforståelse.
Korrigeringen af Talent 3 bliver således et udtryk for en form for normativ kontrol, der ved
at subjektivere programdeltagerne ind i én fælles stabil identitet indirekte fortæller
kvinderne, hvordan Birken iagttager programdeltageren på Kvinder i rampelyset (og
dermed også den kvindelige leder i Birken).
I forlængelse heraf bliver det for Talent 3 vigtigt at knytte an til fællesskabet i den
efterfølgende øvelse (Dare to share (observationsnoter, bilag 23)), hvor hun på baggrund
af en diskussion med sidemanden skal præsentere sig selv og sin kollega og fremlægge
sine egne og sin kollegas karriereambitioner. Her indleder talentet med sætningen ”Vi har
nogle af de samme mål” (observationsnoter, bilag 23).
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Ud over at repræsentere samme potentiale er gruppen derudover også fælles om at
besidde et særligt diskursivt artikuleret ansvar. Ansvaret knytter sig til de muligheder, som
mobiliseres hos kvinderne på baggrund af deres deltagelse på programmet. Det handler
om at udnytte det potentiale, som kvinderne er blevet spottet til at have gennem en
“voksen-udvikling” (observationsnoter, bilag 24) og om at udnytte den ”gyldne mulighed”,
som kvinderne har fået ved at være blevet en del af gruppen (observationsnoter, bilag 23).
I forlængelse heraf forklarer konsulenterne, at kvinderne nu kender hinanden, og at ”andre
dele af organisationen også kender til programmet og til deltagerne” (observationsnoter,
bilag 24). Det italesatte ansvar artikuleres hermed ind i en diskursiv sammenhæng, der
giver mening til gruppeidentiteten og nodalpunktet programdeltager, hvilket skaber en
forpligtelse overfor kvinderne selv og overfor organisationen Birken. I den sammenhæng
handler forpligtelsen om at gå efter at forløse det artikulerede fælles potentiale (at
avancere til Leadership Conference level) og om at udvise en interesse i at ville ændre sig.
Det iagttages også under anden workshop, hvor konsulenterne udtrykker, at ”du
[programdeltageren] altid kan ændre dig” (observationsnoter, bilag 24).
Det er således bemærkelsesværdigt, hvordan programmet konstituering af én fælles
identitet på den ene side samtidig underbygger programmets officielle formålserklæring –
at skabe grobund for kvindeligt avancement i Birken blandt alle programmets 14 deltagere
– men samtidig indirekte ekskluderer den del af gruppen, der ikke repræsenterer
medianen.

“Sig selv”
Udover at diskursen subjektiverer kvinderne som nomadekvinder, aktive, hjælpeløse,
dristige, som havende følelser i kontrol og som programdeltager subjektiveres kvinderne
også ind i subjektpositionen “sig selv”. Dette ses eksempelvis i nedenstående eksempler,
hvor deltagernes individualitet kommer til udtryk diskursivt.
”Det er svært at generalisere det her emne. I [programdeltagere] sidder alle
sammen med forskellige livssituationer, og forskellige tidshorisonter”
(observationsnoter, bilag 24).
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I ovenstående citat subjektiverer konsulenterne diskursivt deltagerne på programmet som
divergerende fra hinanden på baggrund af deres individuelle livssituationer. Dette
italesætter Birkens repræsentant også: ”Der er forskellige fordele og ulemper, det er altid
kontekstbaseret. Det er forskelligt fra person til person” (observationsnoter, bilag 24).
Konsulenterne introducerer i forlængelse heraf også til deres begreb “personal brand”,
som er defineret af ”your experience, personality and values” (observationsnoter bilag 24).
I denne forbindelse rummer deltagernes “personal brand” eksempelvis den enkelte
deltagers kommunikationsstil, grad af sympati og arbejds- og privatlivsprioriteringer, hvilket
alt sammen er forskelligt fra person til person (Ibid.). Ligeledes rummer “the personal
brand” også en grad af udviklingspotentiale, som kan udleves og udvikles hele livet (Ibid.),
hvorved der skabes blik for, at identitet kan iagttages som flydende.
Som element på anden workshop havde konsulenterne også valgt at invitere to gæster.
To kvinder som hver især bestrider CEO poster i to danske virksomheder. Kvinderne
skulle fortælle om deres rejse til CEO posten og deres personlige erfaringer
(observationsnoter bilag 24). Under præsentationen appellerer begge kvinder til grader af
individualitet, da de beskriver, at deltagerne må finde den netværksstil, der passer til lige
netop dem (Ibid.). Kvindernes appel til individualitet bidrager således til diskursivt at åbne
op for, at kvinderne også skal iagttage sig selv, som “sig selv”.
Samme diskursive åbenhed iagttages også, når konsulenterne introducerer til, at der
findes mange måder at være CEO på, og at man ikke skal sammenligne sig med andre,
fordi det handler om at finde sin egen måde: ”Konsulenterne introducerer, at der er 100
måder at være CEO på – man skal ikke sammenligne sig med andre” (observationsnoter,
bilag 23). På samme måde som i ovenstående bidrager den diskursive åbning til at
tilskrive lederen i Birken en grad af individualitet, som også kommer til udtryk i følgende
bemærkning fra den ene konsulent under anden workshop: ”Det handler om at være tro
mod sig selv, og være en god leder, men på sin egen måde” (observationsnoter, bilag 24).
En deltager reagerer herpå, og siger ”at hun ikke føler, at hun kan være sig selv”
(observationsnoter, bilag 23). Konsulenternes modsvar er, at ”du behøver ikke være 100%
dig i den arbejdsidentitet” (Ibid.). På samme måde som tidligere rummer konsulenternes
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svar således også her en plads til, at den enkelte kvindes identitet er flertydig og fyldes
med mere og andet end én subjektposition.
Når konsulenter, Birkens-repræsentanter og gæster således gentagne gange, og på hver
deres måde, åbner op for, at kvinderne kan iagttage dem selv i et individuelt lys, åbnes der
op for et diskursivt potentiale, hvor der i subjektiveringen af lederen i Birken indeholdes en
multiplicitet af subjektpositioner.
Netop dette potentiale iagttages også i empirien, hvor deltagerne også selv efterspørger
muligheden for individualitet. Eksempelvis forsøger én af deltagerne at åbne op for en
diskussion om den binære kønsdiskurs mand/kvinde ved at sige: ”Jeg vil bare gerne have,
at folk ser mig og ikke mit køn. Om det er mand eller kvinde er lige meget”
(observationsnoter, bilag 24). Der knyttes dog i denne situation fra konsulenternes side
ikke an til kommentaren, og dialogen fortsætter uden at adressere emnet. Samme ønske
om at ’forstå sig selv’ dukker også op andre steder i empirien. Det sker for eksempel da
deltagerne præsenteres for en model, der viser, hvilke tillægsord som omverdenen
forventeligt forbinder med henholdsvis mand og kvinde (observationsnoter, bilag 24). Her
reagerer deltagerne på programmet forskelligt - dette på baggrund af deres forskellige
iagttagelser af hvor de selv placerer sig i modellen. Blandt deltagerne udtrykkes der: ’Hov,
er modellen ikke forkert. Det er vel ikke sådan kvinder er” og ”[d]et er præcis sådan, at
andre opfatter mig’ (observationsnoter, bilag 24). Der opstår altså forvirring omkring
modellens udformning og de tilstedeværende deltagere kigger forvirret rundt i lokalet - er
modellen forkert eller ej? Eksemplet illustrerer, hvordan lederen i Birken bør iagttage sig
selv som et individuelt menneske, som differentierer sig fra andre.
Diskursens subjektivering af lederen i Birken som “sig selv” rummer altså en mulighed for,
at kvinderne kan have medbestemmelse over deres egen identitet. Dette når kvinderne
gennem subjektiveringen tilbydes en mulighed for at (med)artikulere deres egen identitet.
Visualisering · Diskursen om lederen i Birken positionerer altså lederen på flere forskellige
måder: som værende i bevægelse, som aktiv, som hjælpeløs, som dristig, som havende
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kontrol med sine følelser, som programdeltager og som “sig selv”. Diskursen om lederen i
Birken kan altså visualiseres på følgende måde:

Figur 4: Diskursen lederen i Birken

I modellen ses, hvordan diskursen samler sig om flere diskursive centre, og ligeledes
hvordan forskellige nodalpunkter knytter sig til de diskursive centre.

Når lederen er en kvindelig leder
Gennemgående artikuleres diskursen om lederen i Birken på en ikke-kønnet måde. Det vil
sige, at der i subjektiveringen af lederen ikke betones lederens køn, med derimod
generelle kompetencer, udvikling og adfærd. Dog synes diskursen alligevel at blive
kønnet, når momentet “kvinde” indirekte dukker op i bisætninger og i parenteser, hvorefter
diskursen forskyder sig fra lederen i Birken til den kvindelig leder i Birken. Det indebærer,
at diskursen optræder som kønnet, hvorfor ovenstående analyse af diskursens
subjektivering af lederen i Birken bliver et udtryk for den kvindelig leder i Birken.
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Iagttagelsen af forskydningen af det diskursive centrum fra lederen i Birken til den
kvindelige leder i Birken underbygges for det første af programmets titel (Kvinder i
rampelyset), som er direkte kønnet. I forlængelse heraf artikuleres “female” eller “kvinde”
som meningstilskrivende til diskursens diskursive centrum, hvilket bidrager til at kønne
diskursen og medfører, at diskursens nodalpunkter (der knytter sig til kompetencer,
udvikling og adfærd) gøres kønnede. Det indebærer, at diskursen nu bliver dén måde,
hvorpå man må forstå den kvindelig leder i Birken.
Denne analytiske pointe bakkes yderligere op af følgende tre empiriske pointer:
1. Når programmet i sig selv kun er skabt kun til kvinder, betyder det, at når der
artikuleres mening om lederens kompetencer, udvikling og adfærd, er der kun
kvindelige deltagere til stede fysisk i rummet (observationsnoter, bilag 23 og 24)
2. Når konsulenterne præsenterer pointen med workshop 2, som: “Advice for (female)
professionals who want to build their career” (observationsnoter, bilag 24). Ved
diskursivt at indskrive female forskydes diskursen fra at handle om professionelle til
at handle om kvindelige professionelle; altså fra at handle om lederen i Birken til at
handle om den kvindelig leder i Birken.
3. Når konsulenterne som afslutning på workshoppen præsenterer fem specifikke
udfordringer, som kvinder kan opleve i virksomheder: ”Women in big corporations
experience particular challenges” (observationsnoter, bilag 24). “One unconscious
bias is that people associate men and women with specific qualities” (Ibid.),
“Women in minority positions can become ‘the token woman’ of the organization,
which can have consequences” (Ibid.), “Many women spend too much time in office
housework, which is invisible in the corporate organization” (Ibid.), “The similarity
bias can disfavor women in recruiting and succession considerations” (Ibid.) og
“Women do not invest enough time and energy in strategic relationship building”
(Ibid.).
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Ved således på tre forskellige måder eksplicit at lade diskursen give mening til den
kvindelige leder bidrager det til, at afsnittets fremanalyserede subjektiveringer tilfalder en
kønnet lederposition frem for en ikke-kønnet lederposition. Dette fordi at programmet
diskursivt fremskriver to diskursive centre (leder og kvinde), men ikke diskursivt adskiller
dem som værende forskellige. Det medfører en diskursiv ækvivalering, hvorved diskursen
giver mening til en subjektivering af den kvindelig leder i Birken og indebærer at diskursen,
og dermed også lederskabet, gøres kønnet.
Visualisering · Forskydningen i diskursen om lederen i Birken og til den kvindelig leder i
Birken kan visualiseres på følgende måde

Figur 5: Diskursen den kvindelige leder i Birken

57

Delkonklusion
Igennem analysen har vi vist, hvordan diskursen om lederen i Birken dels formes af
diskursens iboende subjektpositioner og gennem det medartikulerede diskursive centrum
kvinde. Det betyder, at de kvindelige deltagere på programmets tilbydes særlige
identifikationspunkter, hvormed de kan iagttage sig selv som ledere i Birken.
At lederskabet gøres kvindeligt underbygges af, at programmet gentagne gange
artikulerer kvinde til programmets diskursive centrum, hvorved programdeltageren ikke
kun skal forstå sig selv som leder på en bestemt måde, men som kønnet leder på en
bestemt måde.
Som (kvindelig) leder i Birken har analysen vist, hvordan programdeltageren artikuleres til
at forstå sig selv som én, som orienterer sig mod at være i bevægelse (og som skal have
hjælp til at udpege måldestinationer). Som én der er aktiv og i stand til at realisere egne
drømme. Som én der er i tvivl om, hvordan hun skal komme hen til den ideelle fremtid og
derfor behøver hjælp udefra. Som dristig i forbindelse med at turde arbejde målrettet, stort
og ambitiøst. Som havende kontrol over sine følelser på en særlig elegant måde der både
er likable og yndefuld. Som programdeltager der indskriver kvinden i én gruppeidentitet,
der orienterer sig mod at et fælles udgangspunkt og et fælles mål. Som “sig selv” forstået
som én der som selvstændigt individ har mulighed for at differentiere sig fra resten af
gruppen.
Ovenstående analysedel viser altså, hvordan programmets diskurs subjektiverer lederen
ind i forskellige subjektpositioner, der på samme tid både åbner og lukker det handlerum,
som bliver afgørende i forbindelse med, hvordan kvinderne kan forstå sig selv som ledere i
Birken.
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Analysedel 2: Copingstrategier
I følgende afsnit vil vi fremanalysere de fire talenters interaktion med
programmets artikulerede diskurs og diskursens iboende subjektivering (som beskrevet i
analysedel 1). Vi stiller spørgsmål til, hvordan, og om, de fire talenter knytter an til
diskursen, og hvordan de tilskriver mening til programmets subjektivering af dem.
Derudover retter vi fokus mod, hvordan de fire talenter arbejder med diskursen og det
handlerum, som diskursen efterlader. Dette gennem former for coping-strategiarbejde.
Under fire forskellige strategioverskrifter viser vi, hvordan talenterne arbejder med deres
egne identiteter, når de af Birken forsøges styret af programmet Kvinder i rampelyset.
Afsnittets formål er altså at illustrere ledelsesprogrammers styringspotentiale, men også at
vise, hvor grænserne for styringen går, når programmet støder på sin egen udfordring ved
ikke at have blik for styringens uforudsigelighed.
Teoretisk tager vi afsæt i Laclaus begreb om diskursiv subjektivering og positionering og
har i denne forbindelse et særligt fokus på den teoretiske pointe om, at magten er
produktiv. Således bliver et vigtigt analytisk udgangspunkt magtens produktivitet, hvilket
retter en opmærksomhed mod, at der mellem subjektet og subjektiveringen ligger et
potentiale for den enkelte til at fortolke diskursens positionering på ‘sin egen måde’.

Talent 1: Humor-strategien
For Talent 1 er det i hendes lederskab vigtigt, at hun er konsistent. Det udtrykker hun både
under første og andet interview, hvor hun i begge tilfælde beskriver, at “for [talentet] er det
i lederskabet ekstremt vigtigt, at man er konsistent. For talentet betyder det, ”at det [hun]
siger, også er det, som [hun] gør” (1. Interview + 2. interview, bilag 15+19: 1).
Et fokus på programmet var at formidle til deltagerne, at de for at kunne performe ’det
gode lederskab i Birken’ skulle have en passende balance mellem EQ og IQ (jf.
analysedel 1). I den forbindelse forklarer Talent 1, at hun gennem programmet er blevet
bevidst om, at hun agerer for følsomt: ”der er ingen tvivl om, at jeg lige skal tøjle mit
følelsesregister mere” (2. Interview, bilag 19: 1). Det indebærer, at talentet er blevet
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opmærksom på, at hun, for at være konsistent, bør ændre sin adfærd i henhold til
programmets subjektivering. Det bekræfter talentet blandt andet, når hun implicit påpeger
programmets normative kontrol i følgende: ”Det [programmet] har helt sikkert givet mig
nogle inputs til, hvad jeg bliver nødt til at tage hånd om” [egne kursiveringer] (2. Interview,
bilag 19: 4).
Ved således at betone udviklingens nødvendighed, sam-artikulerer Talent 1 sin egen
ledelsesdiskurs med programmets ledelsesdiskurs, hvorved hun indirekte lader sig
subjektivere af programmets diskurs om lederen i Birken. I forlængelse heraf er det
bemærkelsesværdigt, at talentet flere gange forholder sig kritisk distanceret til
programmets diskurs, som en måde hvorpå hun legitimerer sin egen identifikation med
diskursen. Det sker blandt andet i følgende eksempler:
”Hvis man fik fat i en kvinde, og det er ikke fordi, at der er noget forkert i det,
men som tænkte mere over det hele og så det som en større begrænsning, så kan
det jo godt være, at vedkommende havde svaret anderledes” (2. Interview, bilag 19:
4).
”Jeg ved, at jeg er et meget følsomt menneske, men jeg står ikke med tårer i
øjnene eller noget” (2. Interview, bilag 19: 1).
”Nu er jeg jo ikke en model-kvinde, men det er da en nem model” (2. Interview,
bilag 19: 2).
”[…] for hvad skal jeg snakke med [Birkens CEO] om? Ikke, at jeg ikke har noget
at snakke med ham om […]” (2. Interview, bilag 19: 4).
”Det har helt sikkert givet mig nogle inputs til, hvad jeg bliver nødt til at tage hånd
om […] bl.a. være opmærksom på at skabe nogle relationer til nogle, men jeg kan
næsten ikke sige det, men skabe relationer til nogen, som rent faktisk kan være
behjælpelige at some point” (2. Interview, bilag 19: 4).
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Ved gentagne gange at benytte sig af den retoriske stilfigur præteritio 11 (markeret med fed
i ovenstående eksempler), formår Talent 1 at identificere sig med diskursen gennem
former for disidentifikation. Det sker, når talentet i ovenstående eksempler netop benytter
lejligheden til på samme tid både at indskrive sig i diskursen, samtidig med at hun tager
afstand fra den. Det indebærer, at Talent 1 spiller med på de præmisser, som diskursens
subjektivering sætter men samtidig signalerer, at hun tager programmets diskurs forsøg på
at styre hende i en bestemt retning med et gran salt.

Humor-strategiarbejde
I forlængelse heraf ses humor-strategien Incongruity som en måde, hvorpå Talent 1
håndterer både at lade sig styre af programmet og samtidigt agere som om, at hun synes
ligeglad. Ifølge humorforsker John C. Meyer virker humorstrategien Incongruity [misforhold
red.] ved at påpege, at noget på én og samme tid er rigtigt og forkert (Meyer 2000: 317). I
Talent 1’s tilfælde betyder det, at talentets implicitte disidentifikation med programmets
subjektivering netop indskriver talentet i diskursen ved i reproduktionen at indordne sig
diskursens normativitet. I forlængelse heraf påpeger Meyer, hvordan ”[…] incongruity also
suggests why humor is a social phenomenon, because much humor stems from violations
of what is socially or culturally agreed to be normal” (Ibid.: 314).
Når Talent 1 benytter humor som copingstrategi i arbejdet med sin egen identitet, bliver
det tydeligt, hvordan talentet indordner sig diskursens subjektivering. For Talent 1
indebærer det, at hun både skal identificere sig med at være kvindelig leder i Birken på en
bestemt måde. På trods af at talentet dermed lader sig styre af programmet, formår Talent
1 alligevel at opretholde en form for ’sløret’ individualisme, når den ‘slørede’ individualisme
egentligt bliver et skalkeskjul for programmets subjektivering af hende. Det sker, når
hendes brug af kritisk humor-strategiarbejde distancerer hende fra diskursen og dermed
også fra subjektiveringen, hvorved hun bliver gjort ’uansvarlig’ overfor diskursens
betydning og således stadig kan føle, at hun kan vedblive med at være konsistent – både
over for diskursen og overfor sig selv.

11

John C. Meyer er en amerikansk professor i mundtlig kommunikation, som var særligt interesseret i,
hvordan mennesker bruger humor.
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Talentet før - og efter programmet
Skiftet fra talentets iagttagelse af sig selv som leder i Birken før programmet og efter
programmet er illustreret i nedenstående figur:

Figur 6: Talent 1 før og efter

Talent 2: Mangel på anknytning-strategi
For Talent 2 er det karakteristisk, at hun ved første interview beskriver, at hun oplever, at
Birken rummer hende som leder og som menneske. Igennem interviewet karakteriserer
hun sig selv som en ”people leder”, hvor pladsen til den enkelte medarbejder er vigtig, og
hvor blikket for den enkelte bidrager til en virksomhedsmæssig merværdi. I forlængelse
heraf udtrykker talentet, at “[hun] ønsker at bevæge sig fremad og er ambitiøs og gerne vil
videre i organisationen” (1.Interview, bilag 16: 1). Under andet interview efter endt
program, gentager talentet at ”[hun] stadig gerne [vil] være én, som er sådan en peopleperson. Som motiverer folk, [] medarbejdere og kollegaer til at yde deres ypperste, dér
hvor de er” (2. Interview, bilag 20: 1). Samtidig er det stadig hendes oplevelse, at Birken
som organisation rummer hende som leder, når hun svarer ja til spørgsmålet om, om hun
synes, at der i Birken er plads til at være den leder, som hun gerne vil være. Talent 2
uddyber, ”[j]eg synes, at der [i lederskabet] er plads til også at sætte sit eget aftryk” (2.
Interview, bilag 20: 1).
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Når Talent 2 således beskriver, at hun ønsker at være den samme leder før- som efter
programmet, peger det i retning af to ting. 1) Dels at programmet har været rummeligt i
forhold til ikke at udelukke former for lederskabsstile i Birken. 2) Dels at programmets
diskurs forsøg på at styre programdeltagerne i en særlig retning, med henblik på at øge
deltagernes mulighed for avancement, ikke umiddelbart har haft en betydning for talentet,
med udgangspunkt i at talentet ikke knytter an til programmets subjektivering om at være
leder på en bestemt måde. For Talent 2 betyder det, at programmet ikke har formået at
dislokere hendes egen diskurs om det gode lederskab, hvortil nodalpunkter som
“rummelighed”, ”tålmodighed’” og “people” knytter an og giver mening til diskursen. Det
indebærer, at Talent 2 gen-artikulerer diskursen om det gode lederskab på samme måde
under både første - og andet interview uden at lade programmet spille en normativ
kontrollerende rolle ved at artikulere nyt indhold til diskursen.
Talentets dilemma
Det er dog talentets oplevelse, at programmet har faciliteret en ændring. Dette i
forbindelse med at talentet har fået et blik for, i hvor høj grad Birken iagttager hendes
lederskab som ’belønningsværdigt’ eller ej. Dét indikerer talentet blandt andet under 2.
interview, når hun til spørgsmålet om, om der er plads til at være den leder, som hun
gerne vil være tilføjer:
”Ja, […][men] jeg synes, at det er noget, som man kunne gøre endnu mere ud af,
eller belønne mere, eller prioritere mere, eller se mere […] Jeg tror bare, at vi kan få
skabt mest værdi, hvis vi også tænker på det enkelte menneske og ser folk, dér
hvor de er” (2. Interview, bilag 20: 1).
I forlængelse heraf forklarer talentet, at ”hvis jeg sådan skulle være lidt mere grovkornet,
så har programmet måske gjort dét, at jeg måske kunne være mere i tvivl om, om man
avancerer nok, hvis man har den ledertilgang, som jeg har” (2. Interview, bilag 20: 1).
For Talent 2 har programmet således skabt blik for et dilemma – et dilemma som for
talentet handler om personlig integritet versus professionel ambition. Dilemmaet opstår,
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når talentet på den ene side under første interview beskriver sig selv som ambitiøs og som
én, der gerne vil videre i organisationen (1. interview, bilag 20), men samtidig som én for
hvem den personlige lederskabsstil er altafgørende. Når Birken gennem programmet
således forsøger at hegemonisere diskursen om det ideelle (og dermed
belønningsværdige) lederskab i Birken på en særlig måde, og samtidig som
programdeltager subjektiverer Talent 2 ind i én fælles identitet, bliver Talent 2 udfordret
ved at skulle vælge imellem at skulle agere som sig selv (men derved minimere
mulighederne for at opnå sin professionelle ambition om avancement) eller agere i
overensstemmelse med programmets subjektivering (hvilket udelukker, at hun kan agere
som sig selv men til gengæld optimerer hendes muligheder for avancement i Birken).
Dilemmaet beskriver Talent 2 selv på følgende måde:
”[Det handler om], om det ligesom er dét, der gør, at man avancerer [at hun er en
dygtig leder på sin egen måde], eller om man hellere bare skal være sådan én – ja,
hvad skal man sige – klassisk gammeldags leder, vil jeg kalde det. Eller mandlig
leder. Eller hvad for nogle ord, man nu vil putte på det. Og at det så gør det meget
nemmere, hvis man bare gør det, ligesom mænd generelt gør, eller som man
klassisk har gjort” (2. Interview, bilag 20: 3).
En alternativ rejsedestination
Konsekvensen af dilemmaet introducerer Talent 2 til under andet interview. Her beskriver
hun, at programmet har:
”[Givet mig] en anledning til at kigge indad og kigge sådan lidt rundt om mig og blive
klogere på det, som jeg gør, og det som jeg står for, og hvem jeg er og vil være, og
hvad jeg gerne vil. Og hvad der har højest prioritet for mig – er det så at nå længst
muligt karrieremæssigt, eller er det noget andet. Er det at være den leder, som jeg
tror på” (2. Interview, bilag 20: 2).
I forbindelse hermed beskriver talentet, hvordan programmet har givet hende anledning til
at ”genbesøge [s]ig selv ” (2. Interview, bilag 20: 2), hvilket talentet i den uformelle del af
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andet interview (altså ude for optagelse) forklarer os, indebærer, at hun har valgt at stoppe
i Birken.
Det er i denne forbindelse interessant, at der i programmets subjektivering af den enkelte
medarbejder er en plads til, at den enkelte kvinde artikulerer indhold til sin egen identitet
sideløbende med programmets positionering af den kvindelige leder som proaktiv og
modig – i gang med en bevægelse (jf. analysedel 1). Der kan i forlængelse heraf
argumenteres for, at Talent 2’s exit ud af organisationen Birken på én og samme tid både
bliver initieret og drevet af programmet, hvormed Talent 2’s copingstrategi kommer til at
virke decideret modarbejdende med programmets iboende fastholdelseshensigt.
For Talent 2 ender hun således med ikke at knytte an til programmets artikulerede diskurs
om programdeltageren ved selv at skabe ny mening om den gode leder i Birken. Det
indebærer, at talentet formår at træde ud af diskursen ved selv at subjektivere lederen i
Birken på en særlig måde, hvorved hun indirekte selv artikuleres som en ikke-Birkener
Initieret af diskursens nodalpunkter, træder Talent 2 i forlængelse heraf ud af
meningssammenhængen for i stedet at artikulere nodalpunkterne ind i en ny
meningshorisont. Ved således netop at knytte an til modet, til proaktiviteten og til rejsen,
men artikulere dem ind i en ny diskursiv sammenhæng, der giver mening til talentet som
individ, mobiliseres hendes bevægelse ud af organisationen Birken.

Talentet før - og efter programmet
Skiftet fra talentets iagttagelse af sig selv som leder i Birken før programmet og efter
programmet er illustreret i nedenstående figur:
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Figur 7: Talent 2 før og efter

Talent 3: Underkastelses-strategien
En destabilisering
For Talent 3 har programmets diskurs, og diskursens iboende subjektivering, haft særlig
betydning for den bevægelse, som talentet har gennemgået. I det første møde med
talentet beskriver hun sig selv blandt andet som nysgerrig, åben, tillidsfuld, én der udvikler
sine medarbejdere og som tro mod sig selv og mod sit indre kompas (1. interview, bilag
17: 2-3). I forlængelse heraf fremhæver talentet, at hun hviler i sit lederskab og ved, hvem
hun selv er som leder: “Jeg er meget afklaret. Jeg tror, at når man når min alder og har
prøvet, det jeg har prøvet, så ved du godt og du kender dig selv” (1. interview, bilag 17: 9).
Hertil uddyber talentet, at “der er intet påtaget [...] Det du ser, det er det, som jeg er”
(Ibid.). Talentets tro på sig selv opleves desuden også ved vores møde med talentet under
vores første interview, hvor talentet taler højt, og hendes gestik udstråler autoritet
(Lydoptagelse, bilag 9). Beskrivelsen af talentet repræsenterer en status quo, hvor talentet
iagttager sig selv som leder på en bestemt måde.
I andet interview med talentet synes der dog at være sket en ændring - en ændring der
gør, at talentet er blevet i tvivl om, hvordan hun overhovedet skal og bør iagttage sig selv
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som leder. Det er således bemærkelsesværdigt, at Talent 3 under andet interview til
spørgsmålet om, om hun kan karakterisere sig selv som leder, forklarer:
”[...] at nå frem til hvilken type af leder, som jeg gerne vil være. Der er jeg
overhovedet ikke. Det kan jeg ikke svare på. Nok mindre end nogensinde, fordi jeg
er faktisk blevet total snurre rundt forvirret af det her” (2. interview, bilag 21: 1).
Der synes altså at kunne identificeres en destabilisering af den subjektivering, som talentet
inden programmet indskrev sig selv i. En dislokation som for Talent 3 betyder, at hun nu
har vanskeligt ved at beskrive sig selv som leder, hvorved hun knytter an til den tvivl, som
diskursen artikulerer som grunden til, at talentet har brug for hjælp til at genfinde sig selv
som leder. At noget har ændret sig for talentet, synes også at kunne spores i mødet med
talentet under andet interview, hvor hun fremstår usikker på sig selv - blandt andet ved at
have en væsentligt lavere stemmeføring og have minimeret hendes kropssprog betydeligt.
Derudover er det desuden også tydeligt, at der er sket en ændring i måden, hvorpå
talentet svarer på vores spørgsmål, da svarene er mindre konkrete og ikke kommer lige så
prompte som ved første interview (Lydoptagelse, bilag 13).
Destabiliseringen af talentet indebærer, at talentet bliver åben overfor den diskurs, som
Birken gennem programmet forsøger at hegemonisere om den kvindelige leder i Birken og programmets diskursive subjektivering herunder - hvorved hun, i forsøget på at igen at
få et blik for sig selv som leder i Birken, overtager programmets artikulation af det gode
lederskab i Birken. Denne proces forklarer Laclau også: “At de sociale forhold kan
sedimenteres igen oven på dislokationer, kræver processer af artikulation” (Dreyer i
Esmark 2005: 180).

Når momenterne skiftes ud
Talent 3’s gen-artikulation af det gode lederskab i Birken indebærer, at talentet
subjektiveres ind i programmets diskurs om den kvindelig leder i Birken og herunder
diskursens meningshorisont. Det ses eksempelvis, når talentet siger: ”[j]eg føler faktisk at
jeg skal skrue ned for mig selv” (2. interview, bilag 21: 2) og i forlængelse heraf refererer
til, at konsulenten har sagt, at talentet fylder for meget i et rum (Ibid.).
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Programmets normative korrigering bidrager til at subjektivere Talent 3 på en måde, så
hun udstyres med et blik for, at hende nuværende adfærd ikke stemmer overens med
diskursens beskrivelse af passende adfærd. Talentet knytter derfor an til subjektiveringens
adfærdskoorigering, der påbyder, at hun skal ændre på sig selv for at passe ind i
diskursens subjektivering af den kvindelige leder i Birken. Talent 3’s gen-artikulation af sig
selv som leder indebærer derfor en re-artikulation af lederrollen, som genbruger
programmets subjektivering af lederen. Det sker, når talentet begynder at artikulere
mening om sig selv som leder på en ny måde og særligt i forlængelse af nodalpunktet
følelser i kontrol. En konsekvens heraf sporer vi allerede ved anden workshop og inden
afholdelsen af vores andet interview, hvor vi i en efterfølgende samtale med hinanden
samstemmigt konstaterede, at talentets adfærd under anden workshop var helt forskellig
fra hendes adfærd under første workshop. I den forbindelse undrede vi os blandt andet
over, at Talent 3 var markant mere tavs, at hun sad mere sammenbøjet og at hun ikke
interagerede med de andre deltagere på samme måde som under første workshop. Vores
observation af talentets adfærdsmæssige ændring bekræftede hun selv under andet
interview, hvor hun beskrev, hvordan hun under anden workshop "havde bare lovet [s]ig
selv, at nu toner jeg mig ned" (2. interview, bilag 21: 5).
Gennemgående for Talent 3 er, at hun under både første- og andet interview artikulerer
mening til nodalpunktet indre kompas - hvor det i første interview artikuleres i relation til
momenterne “nysgerrig”, “åben”, “proaktiv” og “powerfuld”, artikulerer talentet under andet
interview mening til nodalpunktet indre kompas gennem momenterne “udefrakommendes
perception” og “fremtoning” (2. interview, bilag 21: 5). I følgende citater illustreres denne
diskursive forskydning:
”Jeg ved jo godt, hvem det er [der har en bestemt perception af hende]. Jeg kan jo
godt mærke, hvem det er” (2. interview, bilag 21: 2).
”Altså jeg kan godt tone op og ned for mig selv i et rum. Jeg prøvede at holde min
kæft under sidste workshop, men til sidst så kunne jeg simpelthen ikke lade være
med at sige noget. […] til sidst, så kunne jeg bare ikke styre mig mere (2. interview,
bilag 21: 5).
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”Jamen der var et slide, de havde. Dér kunne jeg simpelthen ikke holde min mund.
Der skulle jeg havde holdt min mund. […] Hvor jeg bare tænkte – men sådan én,
skal jeg bare lære at holde min kæft på. Men jeg kan simpelthen ikke” (2. interview,
bilag 21: 5).
I forlængelse af citaterne beskriver talentet, hvordan hendes indre kompas er sat i
svingninger, og at det er hende selv, som skal få sat det på plads igen: ”Det skal jeg jo
selv [få styr på kompasset]. Det er jo sådan noget, som du selv… dit indre kompas, det
skal på plads” (2. interview, bilag 21: 5). Citatet illustrerer, hvordan nodalpunktet indre
kompas således stadig er styrende for talentets ageren som leder - dog har programmets
diskurs haft betydning for, at hendes indre kompas nu kæmper med, og styres af, en
bevidsthed om hendes fremtoning som leder i organisationen. Dette på baggrund af
programmets diskurs, der påbyder hende at agere på en bestemt måde, hvilket indebærer
at talentets indre kompas også bør styres efter, hvordan omverdenen opfatter hende. Fra
at have handlet om, at talentet har oplevet at have tillid til sig selv og sin ageren som
leder, bliver det altså nu programmets artikulerede diskurs om den kvindelige leder i
Birken, subjektiveringen og konsulentens ord, der bliver styrende for talentets indre
kompas.

Underkastelses-strategien
Når Talent 3 lader sig styre af programmets subjektivering, synes talentet altså ikke blot at
knytte an til programmets artikulation om den kvindelige leder i Birken, men nærmere at
underkaste sig den og disciplineres af den. Dette fordi, at diskursen bliver direkte
handlingsanvisende, når talentet udstyres med et blik for, hvordan hun “burde” holde kæft
og hvordan hun “burde” lære det (2. interview, bilag 21: 5). Fra således at have beskrevet
omverdenens perception af hende som ‘deres’ problem og noget, som ‘de’ måtte
acceptere (1. interview, bilag 17), sætter diskursen i stedet nu rammerne for, hvad der
normativt er rigtigt og forkert.
Bemærkelsesværdigt i forbindelse med underkastelsesstrategien og anknytningen er, at
talentet flere gange i løbet af andet interview benægter, at hun vil ændre sig selv: ”Jeg
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kommer ikke til at ændre på mig selv” (2. interview, bilag 21: 2) og ”[j]eg tror, det vigtigste
for mig er, at jeg ved, at jeg holder fast i mig selv. Jeg kommer ikke til at gøre mig selv
anderledes” (Ibid.: 6). På samme tid antyder talentet alligevel, at hun har brug for hjælp til
at ‘passe ind i diskursen’. Hun siger blandt andet: ”Så det [programmet] har ikke gjort godt
for mig indtil videre, men jeg tænker, at det sidste møde med [konsulenten] kommer til
ligesom at gøre det færdigt” (Ibid.: 1) og ”noget af det, jeg har fået af feedback fra
[konsulenten], det var, at jeg fylder meget i et rum. Og det skal jeg jo have landet med
hende, hvad det drejer sig om (Ibid.: 3).
Talent 3 synes altså gennem sin underkastelsesstartegi at knytte an til subjektiveringen på
en særlig måde - nemlig ved at knytte an til programmets normative korrigering og
overtage konsulentens iagttagelsesblik. Det ses blandt andet også, når konsulenterne
indirekte introducerer dikotomien mand/kvinde gennem det diskursive center den
kvindelige leder, hvorefter Talent 3 begynder at iagttage sig selv som værende i opposition
til “manden” (2. interview, bilag 21). Det er i denne forbindelse karakteristisk, at talentet før
programmet af flere omgange tog afstand fra “kvinden”: “For sådan en som mig er ikke
drevet af det kvindelige. Altså overhovedet ikke” (1. interview, bilag 17: 4) og “[k]vinder er
mere, altså afhængig af profil igen, mere sladder og alt muligt andet. Det gider jeg ikke
bruge min tid på” (ibid.). Når konsulenterne i forlængelse heraf igennem dikotomien
mand/kvinde lærer talentet, at hun ikke hører til til i “mande-kategorien”, må hun altså høre
til i “kvinde-kategorien”. Det positionerer talentet i et dilemma, når hun således hverken må
identificere sig med “manden”, men inden programmet heller ikke kan identificere sig med
“kvinden”. Det bliver for eksempel tydeligt under anden workshop, hvor konsulenterne
kommer til at præsentere en ‘forkert’ model, hvori der er byttet rundt på ‘mandlig’ og
‘kvindelig’ adfærd. Det inderbærer, at der ved “kvindelig adfærd” blandt andet står
agressive, ambitious, dominant, logical, direct, individualistic og under “mandlig adfærd”
står affectionate, helpfull, friendly, softspoken, collaborative, gentle (observationsnoter,
bilag 24). Ved præsentationen af modellen, kommenterer flere af deltagerne på, at
modellen er byttet rundt, hvorefter konsulenterne konstaterer fejlen og hurtigt skifter slide.
Ved workshoppen observerer vi i forlængelse heraf, at Talent 3 ryster på hovedet, når de
resterende deltagere påpeger ombytningen og tilføjer, at hun ikke synes, at den er byttet
rundt (observationsnoter, bilag 24). Under andet interview uddyber talentet hendes
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oplevelse af situationen, hvilket tydeliggør talentets forvirring omkring placeringen af sig
selv i programmets artikulerede mande/kvinde dikotomi:
“Der er jo faktisk flere, der sagde, at de så det forkert. At der var byttet rundt. Altså,
hvor jeg tænkte, hold da kæft, det er lige mig. Endelig var der noget der passede på
mig” (2. interview, bilag 21: 15).
Forvirringen knytter altså i dette tilfælde an til, at talentet, i forlængelse af diskursen, ikke
er mand og dermed kvinde, men samtidig ikke kan identificere sig med den resterende
kvindegruppe. Det betyder, at talentet efterlades i ukendt land, hvilket bidrager til talentets
oplevelse af at føle sig destabiliseret, når hun ikke passer ind.
Programmets subjektivering styrer altså talentet ved at omarrangere kæden af momenter i
talentens egen subjektivering af sig selv som leder, hvorved programmets diskurs bliver
meningsgivende. Omarrangeringen af meningsindholdet efterlader talentet i en ustabil
position, som på baggrund af den diskursive dislokering efterlader hende på udebane,
hvilket medvirker, at hun på trods af forsøg på modstand alligevel lader sig subjektivere af,
- og underkaster sig programmets diskurs. Efter programmet synes talentets ambitioner
om at avancere intakt, men vejen til målet uklart da talentet har store udfordringer ved at
kende ”sandheden” uden hjælp fra programmets diskurs og konsulenterne.

Talentet før - og efter programmet
Skiftet fra talentets iagttagelse af sig selv som leder i Birken før programmet og efter
programmet er illustreret i nedenstående figur

71

Figur 8: Talent 3 før og efter

Talent 4: Medspiller-strategi
Internalisering af sprog og struktur
Talent 4 synes at have gennemgået en bevægelse, hvor det karakteristiske er, at hun har
adopteret et sprog og en struktur, som hun ikke tidligere besad. Det udtrykker hun også
selv som værende ét af de outputs, som programmet har givet hende:
”Det [programmet] har i hvert fald givet sådan en eller anden form for struktur på
alle de tanker, jeg selv har om, hvad er det man vil, hvad er det mine styrker er,
hvad er ikke mine styrker. […] Det er mere hele den måde at italesætte dér, hvor
man ikke er stærk. Altså hele det her hvor vi adskiller kompetencer, erfaringer og
potentiale” [egne kursiveringer] (2. interview, bilag 22: 2).
I citatet skabes blik, hvordan talentet efter programmet er begyndt at skelne mellem
kompetencer, erfaringer og potentiale, som talentet direkte og ordret har overtaget fra
programmet (observationsnoter, bilag 23+24) og som ikke kan identificeres i første
interview med talentet. Det betyder, at talentet er begyndt at tale på en måde – en bestemt
måde, som stemmer overens med programmets sprog, hvorved diskursen har hjulpet
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hende med at få et blik for sig selv som leder. I første møde med talentet og i citatet
herunder bliver det i forlængelse heraf tydeligt, at talentet mangler et sprog for sig selv
som leder:
”[..] jeg tror, at alle byggeklodserne er der, og om det er fordi, at jeg har skiftet lidt
rundt, så synes jeg ikke at der har været form på det, jeg kan ikke se strukturerne
om, hvordan min vej har bevæget sig” (1. interview, bilag 18: 4)
.
For Talent 4 er der altså sket en udvikling, som handler om, at hun gennem programmet er
blevet udstyret med et sprog og et iagttagelsesblik for hende selv som leder. Samme
udviklingsrejse og blik for sig selv gør sig gældende i forbindelse med betydningen af
netværksbygning, som også under programmet fremhæves som værende karakteristisk
for den kvindelige leder i Birken. Talentet beskriver nemlig, hvordan programmet har givet
hende et blik for, at hun måske allerede agerer og besidder nogle af de kompetencer, som
programmet tilskriver lederen i Birken. Hun beskriver:
”Jeg tror egentlig, at det jeg egentlig synes, at jeg er blevet bekræftet i. Eller det de
der interviews og så videre, det er, at jeg nok i virkeligheden danner mere netværk,
end jeg lige regner med. […] og nok egentligt er blevet båret meget igennem de
relationer, som jeg har været i stand til at lave i det arbejde, som jeg har lavet” (2.
interview, bilag 22: 4).
I citatet identificeres et pludseligt fokus på netværk, hvilket skaber blik for, at talentet
knytter an til subjektpositionen den hjælpeløse leder - dette, når talentet direkte overtager
diskursens sprog, når hun fremhæver “netværk”, “kompetencer”, “erfaringer” og
“potentiale” som vigtige elementer i hendes lederskab.
I forlængelser heraf bliver talentets ‘nye’ meningstilskrivelse til lederskabet uproblematisk
ved ikke at møde modstand i artikulationsprocessen, da talentet ikke tidligere selv har
tilskrevet diskursen mening, hvorfor hun stiller sin personlige diskurs om lederskabet i
Birken åben for meningstilskrivning. At talentet efter programmet har tilegnet sig et
efterspurgt sprog og en efterspurgt struktur, bliver tydelig i kontrasten mellem mødet med
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talentet under henholdsvis første - og andet interview. Hvor talentet under første interview
snakkede lavt, så ned i jorden, var inkonsistent i sine svar og stillede spørgsmålstegn ved
sine egne lederevner, snakkede talentet under andet interview markant højere, smilede,
sad ret, var mere interagerende og havde en klar struktur for sine svar (Lydoptagelse,
bilag 14).

Kvinde eller ej
På trods af en fuldstændig overtagelse af diskursens sprogbrug synes talentet alligevel at
ignorere dele af diskursen. Det sker, når talentet ikke knytter an til programmets
konstruerede diskursive centrum kvinde, hvilket først sker, da vi som interviewere
introducerer hende direkte for elementet “kvinde” ved at spørge ind til hendes perception
af programtitlen Kvinder. Til dét spørgsmål svarer hun:
”Nej nej, det er det ikke [et program for kvinder]. Jo, der har da været nogle ting,
som der er blevet italesat […], men sådan hele det, som jeg har udviklet, kan jeg
sige, i programmet, det har ikke noget at gøre med, at jeg er kvinde. Det tænker
jeg, at der er masser af mandlige ledere, som der også kunne have godt af at
udvikle, præcis det samme. Selvforståelse, og struktur omkring at tænke potentiale”
(2. interview, bilag 22: 7).
Talentet artikulerer altså ikke en sammenhæng mellem programmets artikulation af de to
diskursive centre leder og kvinde på baggrund af, at “kvinde” slet ikke optræder i talentets
reservoir af elementer. Det medfører, at talentet, frem for at knytte an til den kvindelig
leder i Birken, knytter an til lederskabet, hvorved programmet for Talent 4 i højere grad
sætter grænser for det ukønnede lederskab (både i og udenfor Birken).

En selektiv subjektivering
Det kan i denne forbindelse argumenteres for, at Talent 4 i diskursens subjektivering i
særlig grad knytter an til subjektpositionen “sig selv”, hvorved hendes individuelle
fortolkning af diskursen legitimeres. Det indebærer blandt andet, at Talent 4 mobiliseres til
diskursivt at kunne adskille det diskursive centrum kvinde fra diskursens andet artikulerede
centrum leder, hvilket medfører, at kvinde tages ud af ligningen og efterlader hende
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subjektiveret ind en diskurs, som udelukkende skaber mening om lederen. Det
understreger talentet i øvrigt også selv, når hun beskriver, at programmet ikke er for
kvinder, men også for mænd, hvormed hun ikke tillægger det yderligere betydning, at der
kun optræder kvinder på programmet, og at programmet er navngivet Kvinder i rampelyset
(2. interview, bilag 22: 7).
Talentets fortolkning af diskursen (og den selektive subjektivering herunder) ignorerer
blandt andet delvist den fællesorienterede subjektsposition programdeltageren, når hun
beskriver, hvordan hun ikke har samme oplevelse af, at der i Birken er et krav om et
særligt detaljekendskab i organisationen, hvilket en stor del af programdeltagerne
italesætter, at de oplever:
”Jeg tror egentlig, at jeg har været heldig, privilegeret på en måde, som der måske
adskiller sig, i hvert fald fra noget af det mange af de andre italesætter” (2.
interview, bilag 22: 1).
I citatet adskiller talentet sig fra gruppen ved diskursivt at lave et skel mellem “hende selv”
og “de andre”, hvorved hun derfor distancerer sig fra programmets artikulerede fælles
identitet som programdeltager.
Talentet gør altså brug af en medspillerstrategi, hvor hun hverken modarbejder,
disidentificerer, underkaster eller knytter fuldstændig an til den fulde diskurs’
subjektivering. Hun spiller med på samme bane, men returnerer kun udvalgte bolde og er
på den måde en aktiv medspiller i artikulationen af sin egen identitet ved netop at
selektere mellem subjektiveringens iboende subjektpositioner.

Talentet før - og efter programmet
Skiftet fra talentets iagttagelse af sig selv som leder i Birken før programmet og efter
programmet er illustreret i nedenstående figur
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Figur 9: Talent 4 før og efter

Delkonklusion
Gennem ovenstående analyse har vi analytisk forsøgt at fremskrive et blik for, hvor de fire
talenter på hver deres måde arbejder med deres identitet i spændingsfeltet mellem
programmets diskurs forsøg på at styre og kvindernes individualitet. For hvert talent styrer
særligt én bestemt coping-strategi identitetsarbejdet, hvilket har afgørende betydning for, i
hvilken grad programmets subjektivering spiller en rolle for den enkelte kvindes iagttagelse
af sig selv.
I Talent 1’s tilfælde resulterer brugen af humor-strategien i, at talentet på én og samme tid
både lader sig subjektivere, men samtidig disidentificerer sig med subjektiveringen. Det
indebærer, at talentet, ved hjælp af humor, forholder sig kritisk distanceret til Birkens
styring, hvorved talentet opretholder en ‘sløret’ individualisme.
For Talent 2 bliver hendes mangel på anknytning-strategiarbejde afgørende for den
tidslige udvikling mellem første - og andet interview, da talentet vælger at forlade Birken.
Det sker på baggrund af talentets ‘anti-anknytning’ med programmets artikulerede diskurs,
hvilket medfører, at Talent 2 får blik for sin egen parallelle identitet. Problemet bliver i
denne forbindelse, at Birken i forlængelse heraf indirekte fremskriver talentets identitet
som ikke-avancerbar, hvilket giver talentet anledning til at “genbesøge sig selv” og sine
egne ønsker og prioriteter.
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I Talent 3’s tilfælde bliver betydningen af programmets subjektivering tydelig, når talentet
gennem sin underkastelses-strategi bliver gjort i tvivl om, hvem hun er som leder. Det
sker, når talentet knytter fuldstændig an til programmets diskurs om den kvindelige leder i
Birkens, hvorved talentet efterlades dislokeret og destabiliseret i sin identitetsforståelse.
For talentet betyder det, at hun i sin stræben efter at blive stabiliseret på ny aktivt søger
hjælp hos diskurs-sættende agenter til at styre hende i den ‘rigtige’ retning.
For Talent 4 bliver medspiller-strategien en måde, hvorpå hun formår at selektere mellem
de subjektpositioner, der stilles til rådighed for hende gennem programmets diskurs. Ved
kun at knytte an til dele af subjektiveringen og negligere andre bliver talentets
identitetsarbejde præget af en individualisme, som kommer til udtryk, når diskursen
efterlader talentet empowergjort, hvilket gør det muligt for talentet at være medspiller i
artikulationen af sin egen identitet.
I deltagernes arbejde med deres identitet bliver det i de fire talenters tilfælde altså tydeligt,
hvordan kvindernes forskelligartede anknytning til programmets diskurs afføder forskellige
coping-strategier. Det indebærer, at de fire programdeltagere knytter an til diskursens
artikulerede subjektivering på forskellige måder, hvormed de lader sig styre af programmet
som en normativt kontrollerende instans i forskellige grader. Når kvindernes copingstrategiarbejde fremanalyseres som en vigtig pointe, skyldes det, at strategiarbejdet bliver
en måde, hvorpå vi som iagttagere kan få blik for programmets betydning som
styringsredskab i Birkens arbejde med (kønsmæssig) diversitet i ledelsen. I programmets
tilfælde styres kvinderne i forskellige retninger, hvilket i analysen er repræsenteret ved de
fire forskellige coping-strategier.
At det samme program kan styre det samme styringsobjekt (programdeltagerne) i så
forskellige retninger, kan få betydning i forbindelse med at realisere Birkens ambition om
at øge programdeltagernes mulighed for avancement i organisationen - dette, når de fire
kvinders strategier ender med at påvirke dem som ledere i Birken på forskellige måder,
som mere eller mindre stemmer overens med programmets hensigtserklæring, hvormed
programmets ustyrlighed springer frem.
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Analysedel 3: Identifikationsmatrixen i spil
Under overskriften “Identifikationsmatrixen i spil” vil vi i denne analysedel undersøge,
hvordan Shore et al.’s model kan gøres mere organisk ved at koble det til Laclaus
teoretiske pointe om subjektivering. Med koblingen ønsker vi at videreudvikle på
modellens anvendelsespotentiale med henblik på i diskussionen af diskutere modellens
eksistensberettigelse som styringsværktøj i organisationers arbejde med inklusion.
I den forbindelse er analysens sigte at give et blik for identitet som flydende og
fragmenteret, men med et operationelt sigte, der påtvinger os at fremskrive (kortvarige)
stabile identifikationsmarkører - dette med udgangspunkt i konkrete nedslagspunkter, som
danner udgangspunkt for at forstå de udvalgte programdeltageres handlerum.
Vi iagttager graden af belongingness og uniqueness med henblik på at undersøge, hvilken
funktion anknytningen til den enkelte subjekposition får for kvindernes blik for deres egen
identitet, hvilket får betydning for deres tilhørsforhold til organisationen.
I forlængelse heraf bliver henholdsvis belongingness og uniqueness iagttagelige i
empirien, når: kvinderne identificerer sig med konkrete subjektpositioner, som af
organisationen legitimeres eller ej (belongingness), og når kvinderne i deres anknytning til
subjektpositionen vælger at fortolke den, hvilket enten billiges eller misbilliges af
organisationen (uniqueness).
Analysen er struktureret med udgangspunkt i analysedel 1’s fremanalyserede
subjektpositioner. I forlængelse heraf forskydes interessen fra i analysedel 2 at have
handlet om anknytningsmønstre til i denne analysedel at handle om, hvad de pågældende
anknytninger har af betydning for individets handlerum som ledere i Birken.
Det er således analysens ambition at åbne op for en diskussion af, hvordan man i arbejdet
med organisatorisk inklusion kan have blik for identiteters flertydighed, hvorved inklusion
ikke er en tilstand men en oplevelse; en følelse; noget, der hele tiden indtræffer og
forsvinder igen. I den forbindelse indskriver vi os som undersøgere i forlængelse af en
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forståelsesramme, der bygger på en “ontology of becoming [...] [and] allows us to identify
and acknowledge the ‘in-between qualities’ of the simultaneous – and often contradicting –
experience of belongingness and uniqueness” (Dobusch et al. coming: 10).

Talent 1
I diskursens subjektivering af Talent 1 synes subjektpositionen nomade-kvinden at være
identitetsskabende for talentet. I forlængelse heraf beskriver Talent 1, at hun: ”sgu er i tvivl
om, hvad [hun] vil” (1. Interview, bilag 15: 2), og uddyber, at ”det kan gå mange veje for
[hende]” (Ibid.). Identifikationen med nomade-kvinden bliver i denne forbindelse vigtig i
forbindelse med talentets tilhørsforhold til organisationen, når det formes gennem en
særlig balance mellem belongingness og uniqueness. Det sker, når talentet på den ene
side knytter an til subjektpositionens fokus på ”vejen” og drivkraften mod ”målet”, men
samtidig artikulerer, at hun som individ ikke er sikker på, hvor vejen fører hende hen. Det
indebærer, at talentet, i forlængelse af subjektiveringen, oplever et samspil mellem både at
være en del af gruppen, og samtidig har et ønske om at fortolke rejsen på sin egen måde,
når hun på et tidspunkt finder ud af, hvor hun vil hen. Det er i forlængelse heraf en vigtig
pointe, at talentets ‘tvivl’ legitimeres af Birken, når der i hendes anknytning er plads til at
fortolke “rejsen” på sin egen måde, hvormed hendes oplevelse af at føle sig særegen ikke
bliver et problem.
Som nomade-kvinden bliver Talent 1 ligeledes aktiveret som den aktive leder. Det kommer
eksempelvis til udtryk, når talentet siger følgende: ”Jeg [skal] skabe relationer og netværk,
primært netværk, som jeg rent faktisk kan bruge i sådan nogle sammenhænge [til at
avancere], og dér har jeg et arbejde at gøre” (2. interview, bilag 19: 2). I talentets
anknytning til at tage hånd om sin egen udvikling iagttager hun i forlængelse heraf
udviklingen som nødvendigt, hvis hun vil avancere i organisationen. Dog kommenterer
talentet også, at:
”[d]et bliver en kæmpe overvindelse for mig, hvis jeg virkelig skal til at
overveje at sætte mig hen ved siden af en VP, bare fordi, at jeg tænker, at han
skal lige lære mig at kende. Det er en total ud af kroppen oplevelse for mig.

79

Jeg kan i hvert fald mærke, at det ikke bliver den måde, som jeg så kommer til
at gøre det på […]” (2. interview, bilag 19: 3).
Der synes således både at opstå en grad af henholdsvis belongingness og uniqueness,
når talentet på den ene side kan identificere sig med subjektpositionen den aktive leder
(belongingness), men ligeledes synes at opleve, at hun kan agere aktivt på sin egen måde
(uniqueness), og at det ikke er et problem for organisationen. Subjektiveret som den aktive
leder kan Talent 1 derfor iagttages, som én der både oplever at være en del af gruppen,
men også forstår sig selv som et organisatorisk værdifuldt selvstændigt medlem. Selve
anknytningen skaber altså et handlerum for talentet, som både er styret af en oplevelse af
tilhørsforhold og følelse af at være organisatorisk værdsat som individ. Ifølge Shore et al.’s
definition på inklusion (Shore et al. 2011: 1266) peger Talent 1’s anknytning til
subjektpositionerne nomade-kvinden og den aktive leder altså i retning af, at de
pågældende subjektpositioner sætter rammerne for, at talentet føler sig inkluderet. Dette
når hun selv iagttager, at hun både “[is] offered a sense of belonging, while also being
valued for [her] uniqueness” (Dobusch et al. coming: 2).
Dog synes talentets identitet som leder udvidet, når hun samtidig også knytter an til
subjektiveringen lederen med følelser i kontrol. Her beskriver hun nemlig et oplevet behov
for at ”tøjle [] [hendes] følelsesregister mere” (2. interview, bilag 19: 1). I bemærkningen
spores, at talentet oplever at måtte tilpasse sig den dominerende organisatoriske kulturs
normer for at passe ind i gruppen og dermed undertrykke hendes individualitet, når hun
diskursivt subjektiveres til at skulle agere på en bestemt måde. Subjektpositionen lederen
med følelser i kontrol bliver altså her et udtryk for den organisatoriske kulturs normer, der
sætter rammer for den kvindelige leders adfærd. Dermed udvides talents identitet også i
retning af assimilation, når hun modificeres til at passe ind på baggrund af, at hun af
organisationen Birken ikke bliver værdsat for at skille sig ud (Shore et al. 2011: 1266).
Programmet synes altså overordnet at efterlade Talent 1 i et samspil mellem forskellige
identifikationspunkter. Nedenstående model viser, hvordan Talent 1’s momentane
identifikationer udformer sig i Identifikationsmatrixen:
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Figur 10: Talent 1’s handlerum

Programmets diskurs og de tilhørende subjektiveringer skaber således et handlerum for
den måde, som Talent 1 kan iagttage sig selv og identificere sig med organisationen. Som
det ses i ovenstående model, er der altså ikke kun tale om én identifikation men om flere.
Det fremanalyseres altså, hvordan talentet har flere identifikationspunkter, som hver især,
og sammen, sætter rammerne for det handlerum, hvorigennem talentet kan forstå sig selv.

Talent 2
I Talent 2’s tilfælde synes anknytningen til diskursen om lederen i Birken at udspille sig på
en måde, som har væsentlig betydning for det identifikationsmønster, som gør sig
gældende for talentet.
Som vist i foregående analyseafsnit 2 benytter Talent 2 sig af en ikke-anknytningsstrategi i
forhold til diskursen om den kvindelige leder i Birken, når talentet selvstændigt artikulerer
mening til den ideelle fremtidige leder. Det ses, når hun siger:
”[Jeg vil] gerne være én, som er sådan en people-person. Som motiverer folk, mine
medarbejdere og kollegaer til at yde deres ypperste, dér hvor de er. Og dermed
bringe værdi til virksomheden” (2. interview, bilag 20: 1).
Talentet artikulerer altså diskursivt en meningsskabende kobling mellem hendes lederstil
og en fremtidig værdi for virksomheden. Dog synes talentet ikke at opleve, at
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organisationen iagttager hendes ledelsesstil som værdiskabende, når hun i andet
interview kommenterer på Birkens blik på hendes ledelsesstil: “[J]eg synes sagtens, at det
er noget, som man kunne gøre endnu mere ud af, eller belønne mere, eller prioritere
mere, eller se mere” (2. interview, bilag 20: 1).
For talentet er det altså bemærkelsesværdigt, at hun oplever at adskille sig fra
subjektiveringen nomade-kvinden (og dermed også fra gruppen) ved at fastholde at ville
være en “people leder”, når hun selv artikulerer indhold til rejsens måldestination og
dermed også selv tilskriver mening til den ideelle leder.
Når talentet desuden anfægter subjektiveringens præmis ved ikke at iagttage tidskontinuummet som relevant ved allerede at opleve, at hun agerer som den ideelle leder,
kan det argumenteres for, at talentet både oplever en lav grad af belongingness og en lav
grad af uniqueness, hvilket positionerer talentet i et organisatorisk ekskluderende område i
Identifikationsmatrixen. Dette som konsekvens af at talentet hverken oplever at kunne
identificere sig med nomade-kvindens tidslige skelnen mellem et nuværende lederskab og
et ideelt lederskab eller oplever at blive iagttaget som værdifuld på baggrund hendes
fortolkning af det ideelle lederskab.
Derudover synes programmet også at have en anden betydning for Talent 2. Det sker for
eksempel i forbindelse med talentets anknytning til subjektpositionen den dristige leder.
Anknytningen til den dristige leder kommer blandt andet til udtryk, når hun siger:
”Så jeg har jo haft anledning til at kigge lidt indad og kigge sådan lidt rundt om mig
og blive klogere på det, som jeg gør, og det jeg står for, og hvem jeg er, og så
videre og være, hvad jeg gerne vil” (2. interview, bilag 20: 2).
I citatet knytter Talent 2 an til den dristige leder, når Talent 2 tør at kigge indad og
genbesøge sig selv og sine værdier og holdninger (2. interview, bilag 20: 2). For talentet
medfører identifikationen med subjektpositionen en grad af belongingness, når Talent 2
synes at kunne relatere til ‘gruppens’ adfærd. Dog synes det væsentlige i talentets
anknytning til subjektpositionen at være, at den udstyrer talentet med et blik for hendes
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uniqueness. Det medfører, at talentet bliver opmærksom på, at hun af organisationen ikke
værdsættes for sin særegenhed, hvorved anknytningen, modsat programmets intention,
mobiliserer talentets ‘modige’ valg om at 'genbesøge' sig selv, hvilket i sidste ende giver
hende et blik for, at hun med sin nuværende ledelsesstil ikke passer ind organisationen.
I denne forbindelse synes det særligt bemærkelsesværdigt, at diskursen og dens iboende
appel til selvstændighed, ‘drive’ og mod, udstyrer talentet med et blik, som gør hende i
stand til at betragte sig selv udefra. Talentet iagttager nemlig selv, at hvis hun skal have
en fremtid i Birken og samtidig opnå sin og programmets ambition om at avancere, kræver
det, at hun ændrer sin lederstil. Dette ville dog samtidig indebære, at talentet skulle
assimilere og tilpasse sig organisationens dominerende kultur, hvorved talentet skulle
undertrykke sin egen uniqueness. Talentets særlige iagttagelsesevne kommer til udtryk i
følgende citat: ”[...] programmet [har] måske gjort det, at jeg måske kunne komme i tvivl
om, om man avancerer nok, hvis man har den ledertilgang, som jeg har” (2. interview,
bilag 20: 1).
Som beskrevet i analysedel 2 stiller det talentet i et dilemma mellem at opnå sin
professionelle ambition (avancement) eller bevare sin personlige integritet (at være en
“people-leader”) – dette fordi hun ikke ser en sameksistens mellem de to faktorer. Derfor
har hun også blik for, at hun bevæger sig mellem to identifikationspunkter, assimilation,
som beskrevet ovenfor, og eksklusion, hvor man hverken har en oplevelse af at være en
del af ledergruppen eller at være værdifuld på baggrund af sin uniqueness. Som
konsekvens heraf positionerer programmets subjektivering Talent 2 forskellige steder på
Identifikationsmatrixen. Det medfører, at talentets handlerum påvirkes af de forskellige
subjektpositioner, som får betydning, når talentet drives mod overvejende organisatorisk
eksklusion. Det er illustreret i nedenstående model:
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Figur 11: Talent 2’s handlerum

Som illustreret i modellen spiller programmet en aktiv rolle, når talentets identitet (og
dennes handlerum) skubbes i en bestemt retning, hvorved Talent 2’s copingstrategi bliver
afgørende for talentets fremtid i Birken. En fremtid som hun selv iagttager som en
umulighed, hvorfor hun har valgt at forlade organisationen Birken (Lydoptagelser, bilag
12).

Talent 3
For Talent 3 indebærer hendes identifikation med programmets subjektivering af nomadekvinden, at talentet stimuleres til at føle sig inkluderet. Det sker, når talentet både føler
uniqueness og belongingness samtidig. I forbindelse med at talentet føler sig særlig,
oplever talentet, at hendes personlige ambition om at bevæge sig (opad) netop er
kendetegnende for hende på baggrund af, at hun interesserer sig for ”hvad der så ligesom
skal til, for at finde ud af, hvad er næste trin” (1. interview, bilag 17: 5). Samme ambition
italesætter talentet uden første workshop, hvor hun under dagens første øvelse fremhæver
sig selv og sin sidemand ved at sige ”os med CEO-ambitioner, sidder hernede”
(observationsnoter, bilag 23). Ved andet interview uddyber talentet ”jeg vil gerne være
CEO […] det er jo målsætning nr. 1 [at være i top 100]” (2. interview, bilag 21: 8). Det er
således tydeligt, at talentet personligt identificerer sig med subjektpositionens iboende
‘drive’, hvilket får konsekvenser for talentets oplevelse af uniqueness, når hun fortolker det
pågældende ‘drive’ til at omhandle en konkret opadgående bevægelse. Det karakteristiske
i denne sammenhæng er, at Birken netop legitimerer talentets fortolkning af bevægelsen
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som “opadgående”, når de selv i programmet opfordrer deltagerne til at iagttage
bevægelsen på samme måde (se analysedel 1). Når talentet på samme tid italesætter, at
“[f]or mig er det vigtigt, at jeg ved, hvad jeg skal kunne for at komme videre” (1. interview,
bilag 17: 5)”, artikuleres hun samtidig som en del af en gruppe, når ambitionen om
bevægelse artikuleres som én, der er definerede for alle nomade-kvinder som gruppe. Det
sker, når konsulenterne under første workshop og henvendt til gruppen italesætter, at de
som ledere i Birken skal iagttage at deres ”career progression is important to you”
(observationsnoter, bilag 24).
Når talentet positioneres som nomade-kvinden, har det som identifikationsmarkør således
flere forskellige betydninger. Dels fremmer det talentets oplevelse af at blive værdsat for
sin uniqueness, og dels fremmer det talentets oplevelse af at være en del af en gruppe.
Det indebærer, at talentet ”is treated as an insider and also allowed/encouraged to retain
uniqueness within the [] group” (Shore et al. 2011: 1266). For talentet stiller det hende i en
situation, hvor hun på den ene side bekræftes i tilhørsforholdet til en bestemt gruppe, men
samtidig værdsættes for at skille sig ud - og dén balance skaber netop afsæt for, at
subjektiveringen skaber udgangspunkt for en oplevelse af organisatorisk inklusion.
Positioneringen af den hjælpeløse leder får ligeledes betydning for talentets placering i
Identifikationsmatrixen. Det sker, når Talent 3 knytter an til subjektiveringen om lederen på
en måde, hvor det bliver vigtigt for hende at ’passe ind’ i diskursens positionering af
gruppen. Det uddyber talentet selv i det følgende:
”Jeg er blevet mere klar på, hvad mine udfordringer er” (2. interview 2, bilag 21: 8)
”Jeg ved godt, at jeg bliver nødt til, in corporate, at opføre mig som det passer” (2.
interview, bilag 21: 15).
”Så jeg er faktisk ret forvirret, om jeg skal tone mig ned eller op, eller hvor fa’en jeg
skal tone mig selv hen for at passe ind. Og det kommer jeg ikke til at gøre” (2.
interview, bilag 21: 2).
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Ved således at fremhæve en øget bevidsthed om egne udfordringer med henblik på at
passe ind, knytter talentet an til subjektpositionen den hjælpeløse leder. Det indebærer
derfor, at Talent 3 rækker ud efter konsulenternes hjælp med henblik på at få forløst
hendes ‘tvivl’ om, hvordan hun skal lykkedes med at passe ind. Når subjektpositionen
motiverer et ønske om at høre til, får det således betydning for talentets tilhørsforhold til
organisationen, når fokusset på belongingness overstiger behovet for uniqueness,
hvorved talentets handlerum udvides mod assimilation.
Når Birken gennem programmet derudover forsøger at styre kvinderne hen imod en fælles
identitet i programdeltageren, bliver talentet således også opmærksom på, at hun heller
ikke passer ind i gruppen af programdeltagere. I talentets konstatering af at hun ikke
værdsættes for sin uniqueness i forbindelse med subjektpositionen programdeltageren,
reagerer hun dog anderledes end i sin konstatering af, at hun ikke værdsættes for sin
uniqueness i forbindelse med subjektpositionen den hjælpeløse leder. Hvor hun som i
beskrevet ovenfor, i relation til den hjælpeløse leder, bevæger sig mod assimilation, drives
talentet på baggrund af programdeltageren af en helt anden følelse, der får konsekvenser
for hendes tilhørsforhold til organisationen.
Talent 3 synes nemlig, at konsulenternes beskrivelse af hende som programdeltager er
“forkert” og “karikeret” (2. interview, bilag 21: 1). Hertil forklarer hun, at hun ”har været ude
og interviewe nogle, der siger det modsatte” (Ibid.: 2). Programmets implicitte positionering
af talentet som ’forkert’ i forhold til subjektpositionen programdeltageren får dermed
betydning i forbindelse med, at talentet oplever ikke at blive set og anerkendt for det, som
hun i sig selv repræsenterer. Det medfører, at talentet således bliver gjort opmærksom på
sin uniqueness, men på en måde hvor den bliver en udfordring, når diskursen ikke
legitimerer talentets disidentifikation med subjektpositionen. En disidentifikation med
programdeltageren som talentet flere gange udtrykker:
”Vi [gruppen af deltagere] er meget forskellige steder” (2. interview, bilag 21: 5).
”Vi [gruppen af deltagere] er jo så forskellige” (2. interview, bilag 21: 9).
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”Altså, niveauerne [i gruppen af deltagere] er helt skæve [] vi er bare forskellige
steder. Og jeg synes ikke, at det er sammenligneligt” (2. interview, bilag 21: 10).
””In summery you are” – sådan én bliver jeg simpelthen [irriteret over] (2. interview
2, bilag 21: 11).
For Talent 3 medfører diskursens subjektivering af programdeltageren et indirekte fokus
på hendes egen uniqueness og hendes manglende tilknytning til gruppen. Det er i den
forbindelse afgørende, at talentets blik for hendes uniqueness ikke understøttes af en
diskursiv legitimitet, hvorved talentet oplever, at subjektiveringen bidrager til at ekskludere
hende, når hendes særegenhed implicit fremhæves som forkert.
Når talentet gennem programmets subjektivering diskursivt positioneres forskellige steder
på Identifikationsmatrixen, får det en betydning for Talent 3’s handlerum. Det indebærer, at
de forskellige subjektpositioner spiller en rolle i forbindelse med at gøre talentet til
genstand for henholdsvis organisatorisk inklusion, -assimilation og -eksklusion. For
talentet har programmet således en betydning i forbindelse med at skubbe til talentets
identitet, hvilket, i samspil med Talent 3’s copingstrategi, bliver afgørende for talentets
fremtid i Birken.

Figur 12: Talent 3’s handlerum
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Talent 4
I forbindelse med Talent 4’s identifikationspunkter på Identifikationsmatrixen er det
karakteristisk, at talentet stiller sig selv åben for diskursen. Det sker på baggrund af
talentets udgangspunkt, hvor hun under første interview beskriver, hvordan hun ”helt
sikkert gerne vil udvikle sig” (1. interview, bilag 18: 3) med afsæt i, at hun oplever, at det:
”måske [kunne] være sundt at blive puttet lidt mere ned i nogle kasser […] så du i hvert
fald [kunne] forholde dig til siderne på kassen på en eller anden måde” (Ibid.). I
forlængelse heraf efterspørger Talent 4 muligheden for at kunne spejle sig i andre: ”Jeg
tror, at man i højere grad får den spejling med nogle, som man ikke allerede kender” (Ibid.:
5).
Når talentet således mobiliseres af et udgangspunkt, der udvider hendes ’anknytningslyst’
med henblik på at være motiveret til at blive en del af en gruppe, medfører talentets
anknytning til diskursen dermed også, at hun får en oplevelse af at ’høre til’. Det gælder for
eksempel i forbindelse med et nyetableret tilhørsforhold til lederen, hvilken talentet under
andet interview af flere omgange identificerer sig selv med: ”Jeg vil gerne være en leder,
som uddelegerer meget ansvar” (2. Interview, bilag 22: 1) og ”[j]eg vi gerne være en leder,
som er god til at sætte retning” (Ibid.) og ”[j]eg vil være en leder, som naturligt udvikler
mine medarbejdere” (Ibid.).
I forbindelse med identificeringen med diskursen om lederen i Birken og herunder særligt
nomade-kvindens rejse mod den ideelle leder springer det frem, at talentet igennem
subjektiveringen oplever en stor grad af belongingness, fordi hun endelig tilbydes et blik
for en gruppe, som hun kan identificere sig med. Subjektiveret mod en iagttagelse af sig
selv som den ideelle leder oplever talentet samtidig også grader af uniqueness, når
programmet giver hende blik for, at hun som leder allerede agerer på ’sin egen måde’ - en
måde som hun oplever, at Birken værdsætter og legitimerer. Det fremhæver talentet for
eksempel i det følgende:
”[J]eg tror egentligt, at jeg har været meget heldig, privilegeret på en måde,
som måske adskiller sig, i hvert fald fra noget af det mange af de andre
[programdeltagere] italesatte” (2. Interview, bilag 22: 1).
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”Der har været rigtig meget plads. Men jeg kan jo godt høre, at det er noget af
det, som mange af de andre italesætter [som en udfordring]” (2. Interview,
bilag 22: 2).
”[J]eg er blevet bekræftet i […], at jeg nok i virkeligheden danner mere
netværk, end jeg lige regner med” (2. Interview, bilag 22: 4).
Når Talent 3 hermed artikulerer sin egen (naturlige) måde at være leder på – som mere
eller mindre adskiller sig fra resten af gruppen – skabes en oplevelse af uniqueness med
udgangspunkt i, at talentet beskriver, hvordan hun allerede ’naturligt’ agerer som leder,
hvilken netop er i overensstemmelse med den ønskede lederadfærd, som programmet
diskursivt legitimerer. Ved således allerede at agere som leder i overensstemmelse med
den måde som subjektiveringen foreskriver, opstår simultant grader af belongingness og
uniqueness, som bidrager til at give talentet en oplevelse af at blive inkluderet i
organisationen.
Som vist i analysedel 2 er det ligeledes bemærkelsesværdigt, at Talent 4 gennem
subjektpositionen den hjælpeløse leder internaliserer et særligt sprog, som sætter hende i
stand til at iagttage sig selv som leder på en særlig måde og i forlængelse af en særlig
struktur. Det uddyber talentet også selv, når hun beskriver, hvordan programmet ”[h]ar
givet en form for struktur på alle de tanker, jeg selv har om, hvad er det, som man vil, hvad
er mine styrker, hvad er ikke mine styrker” (2. Interview, bilag 22: 1). I forlængelse heraf
beskriver talentet, at ”[d]én struktur tror jeg ikke, at jeg havde set i mit hoved før” (2.
Interview, bilag 22: 3).
Det bliver således tydeligt, at den omtalte struktur er én, som talentet har overtaget fra
programmet, og én der sætter talentet i stand til at kunne iagttage sig selv udefra. Når
talentet således ’blindt’ adapterer subjektiveringens sprogbrug, assimileres hun i
overensstemmelse med den diskursive artikulation, som skaber en stor grad af
belongingness. Det sker, når overtagelsen af sproget giver anledning til, at ”[the] individual
is treated as an insider in the [] group when [she] conform to organizational/dominant
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culture norms and downplay uniqueness” (Shore et al. 2011: 1266). Det er i forlængelse
heraf interessant, at Talent 4 umiddelbart ikke synes at opleve et problem ved den
pågående assimilering (hvilket afspejles i talentets medspiller-copingstrategi) med
udgangspunkt i talentets oplevelse af, at ”[d]én [strukturen] har jeg fået. Meget. Synes jeg.
Og nok også manglet” (2. Interview, bilag 22: 3).
For Talent 4 har programmets subjektivering af hende stor betydning for hendes identitet i
Birken. Dette fordi talentet gennem programmet oplever en stor grad af belongingness,
men samtidig også tilbydes et blik for hendes egen uniqueness. Det indebærer, at
programmets subjektivering indskriver talentet i Identifikationsmatrixen i spændet mellem
inklusion og assimilation.

Figur 13: Talent 4’s handlerum

Delkonklusion
Denne analysedel har givet blik for, hvordan forskellige anknytninger til forskellige
subjektpositioner positionerer kvinderne gennem forskellige identifikationspunkter i
Identifikationsmatrixen. Det indebærer, at de fire talenter udstyres med hvert deres
individuelle handlerumspotentiale, der afhænger af den enkelte kvindes tilhørsforhold til
organisationen og som sætter rammerne for, hvordan de kan agere. Det bliver således i
spændet mellem identifikationsmarkørerne, at talenteternes handlerum opstår, når
identifikationsmarkørerne udgør ydrepunkterne i talenternes identitet som ledere i Birken.
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Hvor vi i ovenstående har illustreret de enkelte identifikationsmarkører for hvert talent, vil vi
i nedenstående figur både illustrerer det enkelte talents handlerumspotentiale og forholde
de forskellige handlerumspotentialer til hinanden.

Figur 14: Alle talenternes handlerum

Det er altså bemærkelsesværdigt, at det samme program bidrager til at skabe fire
forskellige handlerumspotentialer. Dermed får programmet forskellige betydninger for
kvindernes oplevelse af, om de føler sig inkluderede i organisationen Birken, hvormed det
etablerede handlerumspotentiale bliver vigtigt i Birkens forsøg på at styre på
(kønsmæssig) diversitet i ledelse.
I den forbindelse er det interessant, at handlerumspotentialet skaber mulighed for, at
kvinderne kan ‘bevæge sig’ rundt i Identifikationsmatrixen - dette fordi det dermed åbner
op for en diskussion af, hvorvidt og hvordan organisationer aktivt selv kan inddrage denne
viden i deres arbejde med diversitet i ledelse.
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Diskussion
I ønsket om at styre på diversitet (i ledelse) kan der være langt fra målsætning til mål. I
forlængelse heraf er formålet med følgende afsnit at diskutere nogle af de punkter, som
Birken og andre organisationer kan, og bør, være opmærksomme på i deres arbejde med
diversitet.
Afsnittet vil blandt andet diskutere konkrete muligheder og udfordringer ved programmet
Kvinder i rampelyset. Vi vil i denne forbindelse interessere os for en diskussion af de
pointer, som vi analytisk har fremvist gennem alle tre analysedele og desuden diskutere
programmets rolle i Birkens arbejde med diversitet i ledelse.
Derudover vil afsnittet ligeledes rumme en teoretisk diskussion, hvor vi vil diskutere
Identifikationsmatrixen og gøre os overvejelser om modellens potentielle
anvendelsespotentiale. I forlængelse heraf vil denne del desuden indeholde en diskussion
af præmissen for udarbejdelsen af Identifikationsmatrixen med henblik på at diskutere
teoretiske fortolkningsmuligheder i forbindelse med et praksisperspektiv.
Sidste del af afsnittet vil åbne op for en diskussion af modellens styringsmuligheder som
værktøj med afsæt i et generelt sigte, hvor vi også vil diskutere, hvordan styring af en
kulturændring kan implementeres i en organisatorisk praksis. Diskussion finder i denne
forbindelse sin hjemmel i, at styring grundlæggende afføder ustyrlighed, hvorfor det netop
bliver relevant at diskutere, hvordan man som organisation kan minimere ustyrligheden
ved at udvise et blik for den.
Diskussionen bevæger sig således både på et empirisk, teoretisk og generelt plan, når vi i
afsnittet forsøger at belyse, hvordan man på baggrund af Birkens program Kvinder i
rampelyset og på baggrund af teorien kan udlede frugtbare pointer, der kan diskuteres på
et generelt niveau.
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Overordnet diskussion af konkrete findings fra programmet
Hvem har ansvaret?
Karakteristisk for Birkens kommunikation om Kvinder i rampelyset, og i særdeleshed
Birkens egen rolle i den udviklingsrejse, som programmet påbyder deltagerne at
påbegynde, er spørgsmålet om, hvem ansvaret for rejsen tilhører?
Vi har analytisk empirisk vist, hvordan diskursen om den kvindelige leder i Birken
fremskriver, at den kvindelige deltager på programmet må være aktiv og ansvarlig for sin
egen udvikling, som hun skal iagttage og forstå som en rejse. Ansvaret synes altså at
tillægges den enkelte deltager, hvilket understøttes af programmets kommunikation:
”Development is a continuous process that go on forever but it starts with your own self
assessment and exploration” (observationsnoter, bilag 23), og ligeledes her: ”In the end,
your personal development is your own responsibility and journey…” (Ibid.). I forlængelse
heraf synes Birken tilsyneladende at fraskrive sig ansvaret for den enkeltes kvindes
succesfulde udviklingsrejse ved at gøre ansvaret til kvindernes eget, hvilket også
understreges direkte, når en repræsentant for Birken, under anden workshop i en
kommentar til deltagerne, siger: ”[…] I har ret i, at det [ansvaret] ligger hos jer selv”
(observationsnoter bilag 24).
Det kan dog argumenteres for, at der ligger en problematisk dobbelttydighed ved, at
Birken på én og samme tid både fraskriver sig ansvaret for deltagernes rejse og samtidig
netop initierer bevægelsen - dette uden at artikulere, hvordan deltagerne når endemålet.
Det er således bemærkelsesværdigt, at Birken, via programmet, på den ene side
italesætter rejsens nødvendighed, men på den anden side ikke gør sig selv ansvarlige, når
de undgår at spille sig selv aktive som ‘rejseledere’, hvorved ansvarligheden for rejsen
tildeles den enkelte programdeltager.
Selvom Birken dermed ikke synes at agere som aktive ansvarshavende, synes
programmet alligevel at virke begrænsende for programdeltagerens eget frie ansvar. Det
sker blandt andet, når repræsentanter fra Birken er fysisk repræsenterede ved begge
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workshops, og når konsulenterne indledningsvist understreger, at de ved programmets
afslutning overleverer en evaluering af hver deltager til Birken.
Det kan i denne sammenhæng diskuteres, hvorvidt Birkens rolle tager form som en
overvågende instans, som udøver en særlig normativ kontrol over deltagerne - dette når
Birkens repræsentanter eksempelvis er til stede under begge workshops, men uden at
skulle indgå i de samme øvelser og uden at være på lige vilkår med programdeltagerne.
Ligeledes spores den normative kontrol også, når den ene repræsentant fra Birken under
den første workshop korrigerer deltagerne direkte verbalt, når repræsentanten, under en
diskussion mellem konsulenterne og en programdeltager, blander sig og forsvarer
konsulenternes synspunkt. Birken-repræsentanternes tilstedeværelse og deres på samme
tid aktive- og ikke-aktive rolle under begge workshops installerer således Birken som en
normativ kontrollør med en særlig overvågningsevne. Det kan potentielt få markant
betydning for kvindernes fremtid i organisation – på godt og på ondt, når kvinderne
‘disciplineres’ til at agere i overensstemmelse med Birkens allestedsnærværende
normative blik på dem som ledere i organisationen.
Der kan hermed argumenteres for, at Birken, på trods af at positionere dem selv som
ansvarsfrie, samtidig sætter grænser for ansvaret, hvilket potentielt efterlader deltagerne i
en situation, hvor de både er ansvarlige og uansvarlige på samme tid.
Det kan i forlængelse af ovenstående identificerede ‘ikke-ansvar’ virke tankevækkende, at
programmet Kvinder i rampelyset netop er karakteriseret ved at være et Birken-initiativ,
hvormed Birken direkte repræsenterer en særlig handlekraft - en handlekraft udadtil, som
det kan diskuteres, om organisationen også repræsenterer indadtil. Tvetydigheden
underbygges desuden også af Birkens kommunikation udadtil, hvor de i en artikel til
Børsen eksplicit beskriver Birken som ansvarshavende:
“[Det] er [] op til os [Birken] at lave en udviklingsplan her i virksomheden, der passer
til den enkelte, og så følge dem [programdeltagerne] tæt for at få mere indsigt i,
hvor de støder hovedet mod glasloftet” (Børsen 2018).
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Citatet understreger Birkens eksplicitte positionering som ansvarlige, hvilket dog ikke
harmonerer med vores iagttagelse af programmets positionering af Birken som ikkeansvarshavende.
Når ‘kvinde’ bliver tomt
Et andet diskussionspunkt igangsættes af programmets titel Kvinder i rampelyset; et navn,
som både er kommunikeret internt til medarbejdere og eksternt til stakeholders; et navn,
som for programmets deltagere i første omgang skabte frustration og irritation: ”[…] jeg vil
gerne indrømme, at jeg i første omgang tænkte, ej, så er det bare fordi, at jeg er kvinde.
Ej, det skal fandme være løgn” (1. interview, bilag 15: 6), og ”[d]a de sagde Kvinder i
rampelyset så sagde jeg nej tak. Det synes jeg var åndsvagt […] det kan I godt kalde
noget andet. Det deltager jeg ikke i (1. Interview, bilag 17: 4).
Med programmets titel for øje kunne man derfor forvente, at Birken ville adresse
programmets kvindefokus med udgangspunkt i kvindernes særlige opmærksomhed mod,
og skepsis overfor, begrebet “kvinde”. Dog undlader programmets diskurs umiddelbart at
italesætte ‘elefanten i rummet’, når de hverken adresserer det biologisk kønnede
fremmøde (repræsenteret ved 14 kvindelige programdeltagere), programtitlen eller den
omkringliggende kommunikation omhandlende programmet og dets særlige fokus på
kvinder (se eksempelvis Børsen 2018 og Sustainability rapport 2017).
Dermed opstår en risiko for, at kvinderne oplever et uforløst potentiale, hvilket både knytter
sig til personlige og professionelle uforløste forventninger. De særlige forventninger til
programmet artikulerer Talent 2 blandt andet, da hun under det første interview påpeger,
hvordan hun, på trods af en umiddelbar irritation over programtitlen, alligevel har sagt ja til
programmet med udgangspunkt i, at hun oplever programmets (forventelige) fokus på
kvinder som væsentligt og nødvendigt:
“Det irriterer mig en smule, at det skal hedde Kvinde. [Det gør det], fordi jeg mener,
at vi burde nu i 2018 være et sted, hvor man ikke behøver at skrive Kvinde foran.
Men at det ligesom var en ‘given’. Dér synes jeg så ikke, at vi er, så på den måde
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bakker jeg fuldstændig op om det - jeg synes, at det er nødvendigt” (1. interview,
bilag 16: 3).
Citatet understreger særligt to udfordringer ved programmets manglende adressering af
kvindefokusset. 1) At programmet mister sin troværdighed ved ikke at leve op til de
forventninger, som kommunikationen omkring programmet stiller kvinderne i udsigt (som i
Talent 2’s tilfælde). Eller 2) At man risikerer, at kvinderne iagttager begrebet som tomt for
mening, hvilket indebærer en risiko for, at deltagerne selv begynder at tilskrive “Kvinde”
mening – en mening, som det kan være svært at kontrollere som organisation. At
programmet undlader at artikulere konkret mening til begrebet “Kvinde”,’ adresserer både
Talent 1 og Talent 4 i de afluttende interviews: ”[…] i min optik så kunne vi lige så godt
have siddet halv halv (2. Interview, bilag 19: 4) og ”[…] det jeg har udviklet i hvert fald, kan
jeg sige, i programmet, det har jeg ikke noget at gøre med, at jeg er kvinde” (2. Interview,
bilag 22: 7).
Man kan diskutere udfordringen ved ikke at tilskrive “Kvinde” mening, da det kan blive
problematisk for Birken, når de vælger at kommunikere på en måde, hvor deltagerne ikke
tilbydes en meningshorisont - dette fordi det rummer en risiko for, at kvinderne efterlades
et sted, hvor de ikke ved, hvad “Kvinde” er, hvilket potentielt kan medføre misforståelser
og 'uhensigtmæssige' anknytningsmønstre.
I den forbindelse påpeger Laclau, at vi som subjekter skaber mening, ved at differentiere
det vi ønsker at skabe mening om fra alt det, som det ikke er:
“If we try to seize the thing as it is ‘in itself’, irrespective of its relation to other things,
its specific identify eludes us and we cannot say anything about it; the thing
coincides with all other things” (Laclau 1994: 44).
Når programmet dermed undlader at give indhold til “Kvinde”, indebærer det på samme tid
en mulighed for, at programdeltagerne hver især tildeler “Kvinde” mening, hvilket både kan
være til organisationens fordel, men også en udfordring i forbindelse med at sikre
begrebets anknytningspotentiale.
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Denne pointe giver anledning til at diskutere, hvorvidt programmet reelt taler ind i Birkens
diversitets-agenda, når kvinde, på lige fod med ledelse, artikuleres som diskursivt center i
programmet - dog uden indhold. Det medfører, som vist i analysedel 1, at hele
programmets diskurs gøres kønnet, når diversitet indskrænkes til at være biologisk og
dermed mellem kønnene. Man kan dermed undre sig over, om diversitet for Birken
udelukkende handler om forskellen mellem kvinde og mand. Det er i forlængelse heraf
bemærkelsesværdigt, at Talent 3 efter programmet iagttager ‘nuancerne’ i sin identitet ved
at perspektivere den til “manden”: “Jeg kan jo ikke gøre for, at mænd sidder og er usikre
på sådan en kvinde som mig” (2. interview, bilag 21: 2) og “det er fordi, at jeg har styrke,
så det er ikke rart for dem [mænd]” (Ibid.: 15).
Man kan således stille spørgsmålstegn ved, hvad programmet, når det diskursivt ignorer
det kvinde-diversitetsfokus, som det selv har sat i rampelyset, egentligt har som formål?
Det undrer Talent 2 sig også over, når hun under det afsluttende interview siger, at:
“I min verden skal man jo passe på med, at man på den ene side gerne vil lave
programmet, og på den anden side så stadig holde fast i, at det [kvindefokusset] er
sådan lidt tabubelagt, og at vi alligevel helst kalder det bare talent, men vi vil
alligevel gerne lave det for nogle kvinder. [...] Det er mere det med, hvad det er for
nogle forskelle, der er [mennesker imellem], hvad det er, som virksomheden gerne
vil, hvorfor vi gerne vil have kvinder i ledelse, hvad det er for en værdi, som det kan
bringe, og hvordan kan vi facilitere det. [...] Og det kan jeg simpelthen ikke se
nogen steder [i programmet]” (2. Interview, bilag 20: 6).
Talent 2’s frustration over programmet peger tilbage på hendes indledende refleksioner
om programmets nødvendighed, hvor hun påpeger behovet for at skabe et fokus på
kvinder i ledelsen. I forlængelse heraf kan det argumenteres for, at et ledelsesprogram kun
for kvinder også indeholder muligheder. Dette, når det kan bidrage til at skabe en platform
for konkret at adressere specifikke oplevede ledelsesproblematikker på en måde, som
også rummer plads til, og har et fokus på, forskelligheder blandt kvinder. Det kan blandt
andet skabe grobund for netværksdannelser, som programmet også selv identificerer som
vigtigt for den udviklingsrejse, som programmet påbyder kvinderne at tage på. Det kan i
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forlængelse heraf diskuteres, om der måske er behov for to separate ledelsesprogrammer,
hvor det ene kunne replikere indholdet fra Kvinder i rampelyset, men være rettet mod alle
ledere (både mænd og kvinder), og det andet kunne være baseret på
interessefællesskaber (med udgangspunkt i fx. biologi, fritidsinteresser, forældreskab,
etnicitet). Hvor det første program dermed ville orientere sig mod et kompetencefokus, ville
det andet program orientere sig mod at fremme netværk, tilhørsforhold, individualitet mm.
På den måde ville man undgå at kønne ledelse og samtidig bevare et bredt
mangfoldighedsblik, som ville forskyde fokusset fra biologisk køn til i stedet at interessere
sig for forskelligheden blandt mennesker.

Iagttagelsesblikkets potentiale
Når programmet Kvinder i rampelyset diskursivt får betydning for det handlerum som den
enkelte kvinde positioneres til at have, har det betydning for måden, hvorpå kvinderne
begynder at iagttage sig selv. Det indebærer, at subjektiveringens iboende
subjektpositioner skaber udgangspunkt for, at den enkelte kvinde tilbydes et blik for sin
egen multiplicitte identitet. Hermed repræsenterer programmet et potentiale i forbindelse
med at åbne op for en forståelse af identitet som flydende, ikke-fikserbar og mangetydig,
når kvinderne umiddelbart mobiliseres til at kunne iagttage sig selv udefra gennem
diskursens forskellige positioneringer.
Dog synes diskursens positioneringer også at rumme en udfordring – dette når det tildelte
iagttagelsesblik hverken opleves intenderet eller aktivt fra programmets side. Det
medfører, at iagttagelesblikkets potentiale aldrig forløses, når programmet ikke tildeler det
en særlig opmærksomhed. For deltagerne får programmets ’blindhed’ overfor det tilbudte
iagttagelsesblik dén betydning, at alle deltagerne styres af programmets subjektivering,
men i forskellige retninger.
For alle respondenterne drives deres bevægelser således af programmets subjektivering,
men med udgangspunkt i anknytningen til forskellige subjektpositioner. Det sker, når
disidentificeringen med den kvindelige leder i Birken driver Talent 2 ud af organisationen,
hvorimod Talent 3’s ønske om at identificere sig med programmets positionering af
lederen med følelser i kontrol driver talentet i retning af assimilation. For Talent 4 betyder
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anknytningen til programmets fælles identitet som programdeltager, at talentet oplever at
føle sig som leder, og for Talent 1 indebærer anknytningen til subjekpositionen den ideelle
leder, at talentet udstyres med et blik for, hvordan hun som leder kan blive endnu
dygtigere.
Det er således bemærkelsesværdigt, at programmets diskurs, i samspil med kvindernes
coping-strategiarbejde, bidrager til at drive kvindernes handlerum i bestemte retninger –
dette når kvinderne knytter forskelligt an til subjektiveringens iboende subjektpositioner.
Dét retter en opmærksomhed mod iagttagelsesblikkets potentiale ved at stille det til
rådighed for organisationen i forbindelse med dens arbejde med (kønsmæssig) diversitet i
ledelse. Et sådant blik ville potentielt bidrage til, at organisationen blev i stand til at
iagttage både den enkelte kvindes anknytningsmønster, men også diskursens landskab af
subjektpositioner, hvorved organisationen ville ruste sig selv til at kunne arbejde mere
aktivt med subjektiveringen af programdeltagerne. Betydningen heraf ville således være,
at organisationens øgede sine muligheder for, at programmet optimerede sin styringseffekt
ved at minimere dets ustyrlighedseffekt. En ustyrlighedseffekt som vi for eksempel ser, når
Talent 2 bevæger sig ud af organisationen, og Talent 3 destabiliseres i tro på egne
lederevner - to bevægelser, som vi antager, at det ikke har været programmets hensigt at
sætte i gang.
Man kan i den sammenhæng diskutere mulighederne for kausalitetsstyring med
udgangspunkt i, at copingstrategier altid vil udspringe af den enkeltes egen håndtering af
den styring, han eller hun udsættes for. Det er derfor også svært at forestille sig, at
programmet, ved hjælp af et øget fokus på iagttagelsesblikkets potentiale, kunne have
‘forebygget’ de fire kvinders copingstrategier. Der kan dog i forlængelse heraf
argumenteres for, at programmet, ved at have haft et mere aktivt blik for subjektpositioner,
kunne have lykkedes med at give kvinderne en oplevelse af at blive mødt og anerkendt
dér, hvor de var. Dermed kunne man have minimeret risikoen for - hvad vi må antage som
- uhensigtsmæssige bevægelser for organisationen Birken (et talents exit ud af
organisationen, et talents forvirring omkring lederskabet etc.) - dette ved både at have haft
blik for divergerende subjektpositioner tilknyttet status quo, og samtidig, som agent, drive
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programdeltagernes handlerum i bestemte retninger - ved dels at knytte an til eksisterende
subjektpositioner, dels at stille ’nye’ subjektpositioner til rådighed.
Når programmet i stedet ikke har blik for subjektiveringens iboende subjektpositioner,
risikerer programmet dels at mislykkedes med målet om at ruste kvinderne til at indtræde i
organisationens C-suite ved ikke at mobilisere programdeltagerne som ledere, dels at
positionere den kvindelige leder i Birken som én person. Dette når en reducering af
indholdet i positionen den kvindelige leder som én og samme ting medfører et manglende
blik for den enkelte programdeltager.
Det er i den forbindelse interessant, at programmet er initieret som svar på et eksisterende
”Diversity Gab [] i topledelsen i Birken […] særligt [med udgangspunkt i] Gender Issues”
(observationsnoter, bilag 23). Man kan i forlængelse heraf stille spørgsmålstegn ved
betydningen af ikke at være opmærksom på iagttagelsesblikkets potentiale, hvis blikket,
som argumenteret for i ovenstående, netop er dét, der giver mulighed for at gå på
identitets-opdagelse via handlerumsudvidelser. Det kan således få konsekvenser for
muligheden for at lykkedes med programmets formålserklæring om at skabe øget
(kønsmæssig) diversitet i Birkens ledelse, hvis midlet til målet (Kvinder i rampelyset) ender
med hverken at efterlade den enkelte kvinde med en oplevelse af, at der i Birkens
topledelse er plads til, at hun kan være leder på sin egen måde og/eller at hun, for at
kunne få forløst sin drøm om at avancere, må aligne sin adfærd i tråd med én bestemt
subjektivering.

En diskussion af Identifikationsmatrixen
Identifikationsmatrixens teoretiske eksistensberettigelse
Vi har i vores analyse kombineret en fortolkning af Shore et al.’s Inclusion Framework med
Laclaus blik for subjektivering. Det indebærer, at vi i vores analytiske arbejde med vores
indsamlede empiri har haft et særligt fokus på subjektpositionering med henblik på at
placere de identificerede positioner i Identifikationsmatrixen. Formålet med teorikoblingen
har i den forbindelse været at give os mulighed for at iagttage det handlerum, som hvert
enkelt talent kan agere i, når der opstår et spænd mellem de forskellige positioner.
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Koblingen mellem teorier har således dannet afsæt for en direkte videreudvikling af Shore
et al.’s Inclusion Framework, ved at mobilisere modellen som et konkret (ledelses)værktøj
der tilbyder en metodisk fremgangsmåde til at kunne styre på inklusion i ledelsen.
Som vist, i analysedel 3 ser de fire respondenters individuelle handlerum ud som følger:

Figur 14: Alle talenternes handlerum

Det er i forlængelse af ovenstående illustration bemærkelsesværdigt, at modellen
repræsenterer fire individuelle handlerum, som alle er formet forskelligt med udgangspunkt
i forskellige nedslagspunkter - dette på trods af at de fire respondenter alle har deltaget på
samme ledelsesprogram. Det giver et blik for, at hver identitet repræsenterer multiple og
særegne identifikationspunkter, hvorved balancen mellem belongingness og uniqueness
relaterer sig til flere subjektpositioner indenfor samme subjektivering. Det indebærer
dermed, at man som individ både kan opleve at føle sig inkluderet, ekskluderet, assimileret
og differentieret på samme tid, men samtidig også føle sig placeret udenfor og mellem
kategorier og - model. Det er således karakteristisk for koblingen af teorier, at den forsøger
at gøre inklusion iagttagelig uden på samme tid at fastholde individet i en låst identitet.

101

I udviklingen af Identifikationsmatrixen og i koblingen mellem de to teoretiske
udgangspunkter har vi som undersøgere foretaget nogle valg, som blandt andet
indebærer, at vi har knyttet an til Laclaus teoretiske pointe om delvis fiksering:
“Umuligheden af en ultimativ fiksering af mening implicerer, at der må være delvise
fikseringer - ellers ville det overhovedet ikke være muligt for forskellene at flyde”
(Laclau et al. 2002: 62)
I fortolkningen af Laclaus pointe om delvise fikseringer har vi ladet begrebet danne afsæt
for at kunne slå ned på konkrete identifikationspunkter med henblik på at vise, hvordan
forskellige subjektpositioner dukker op i diskursen. Det kan i forlængelse heraf diskuteres,
hvorvidt vores forståelse af fiksering er for bogstavelig, når Laclau, samtidig med at
fremhæve muligheden for delvis fiksering, på samme tid også bemærker, at “[e]gentlig
strukturel orden eller lukning forbliver uopnåelig” (Dreyer i Esmark 2005: 183). Hermed
pointerer Laclau altså, at forsøg på fiksering i udgangspunktet er uladsiggørligt, idet intet
har nogen essens. Hermed kan man også argumentere for, at analysens identificerede
subjektpositioner bliver et udtryk for vores fortolkning, når vi forsøger at vise, hvordan de
forskellige positioner opnår grader af fiksering.
Valget om alligevel at introducere et blik for momentant fikserede subjektpositioner
skyldes, at det i sammenhæng med Identifikationsmatrixen åbner op for nye måder at
styre på diversitet i ledelse. Det indebærer, at den momentane fiksering transformeres til
et analytisk nødvendigt redskab, når identifikationspunkterne virker som konkrete
nedslagspunkter, hvilket udvider modellens anvendelsespotentiale ved som værktøj at
virke fremadpegende. Det kan i forlængelse heraf virke selvmodsigende, at vi som
undersøgere både hævder at have en tom ontologi, og samtidig benytter os af momentane
fikseringer - dog argumenterer vi for, at graden af fiksering i højere grad bør ses som en
mulighed frem for en udfordring, når den operationelle vinding overskygger den teoretiske
fortolkning i forbindelse med arbejdet mod et konkret output. Denne pointe bakkes op i
nedenstående citat:
“[S]ometimes there is a need to, albeit temporarily, fix identities and the related
categories to render them visible so as to embark on change (Ghorashi and Sabelis
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2013). Without this focus on salient differences and related identities, organizational
policies for change might become too diffuse to tackle the sources of exclusion”
(Villeséche et al. 2018: 80).
Betingelser for brug af Identifikationsmatrixen
Det er i denne sammenhæng Identifikationsmatrixens intention at give organisationen
muligheden for at kortlægge medarbejderens handlerum, når virksomheden, ved at skabe
sig et blik for subjektpositionering, kan bidrage til at udvide den enkelte medarbejders
handlerum ved selv aktivt at styre på, hvilke identifikationspunkter der skal være
væsentlige i den pågældende interventions subjektivering af medarbejderen. Modellens
potentiale som værktøj ligger således i muligheden for at pege fremad ved at mobilisere
Identifikationsmatrixen som redskab til at virke i ‘virkeligheden’. Dette ved at skabe et
nuanceret blik for den enkelte medarbejder baseret på identifikationspunkter både før - og
efter en potentiel organisatorisk intervention (fx. et ledelsesprogram).
Man kan diskutere den reelle anvendelighed af Identifikationsmatrixen med udgangspunkt
i, at en betingelse for værktøjets potentiale afhænger af både et tidsligt og et økonomisk
perspektiv. Det indebærer blandt andet, at:
1. Brugen af værktøjet skal besluttes på forhånd. Én udfordring er, at værktøjet ikke
kan bruges retrospektivt, men må anvendes indledningsvist med afsæt i, at
værktøjets operationalitet er betinget af et kendskab til individets status quo (de
subjektpositioner, som individet på forhånd identificerer sig med). Dette fordi status
quo bliver startpunktet for interventionens handlerumsudvidelse, når et aktivt
arbejde med de identificerede subjektpositioner er det, der driver medarbejderens
handlerum i bestemte retninger.
2. Brugen af værktøjet kræver en omfattende dataindsamling. Identificeringen af
status quo kræver dybdegående samtaler og observationsstudier af
interaktionsmønstre, hvilket stiller store krav til organisationens både tidslige - og
økonomisk ressourcer.
3. Brugen af værktøjet foreskriver metodisk kendskab. En anden udfordring ved
værktøjets virke i praksis relaterer sig til metoden, hvorved status quo identificeres -
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dette med udgangspunkt i, at identificeringen kræver et særligt blik for diskursive
elementer (både sproglige og fysiske), når subjektpositionerne først afsløres
gennem en kvalitativ bearbejdning af dataindsamlingen.
4. Brugen af værktøjet forlanger et individuelt fokus. Når Identifikationsmatrixens
potentiale rummes i blikket for den enkelte medarbejders handlerum, reducerer det
værktøjets anvendelse til kun at kunne sige noget om individet frem for at kunne
sige noget om gruppen. Dermed påtvinger anvendelsen af værktøjet et aktivt tilvalg,
hvilket umiddelbart, ved store organisatoriske interventioner, kan synes
uoverskueligt og/eller urealistisk.
5. Brugen af værktøjet bør gøres med udgangspunkt i folderen Identifikationsmatrixen
“How to” (se Bilag 33).

I brugen af værktøjet forudsættes det, at man som ‘bruger’ både er opmærksom på
værktøjets udformning og betingelser for brug. Det indebærer, at værktøjet skal ses
som et supplement i arbejdet med diversitet og derfor aldrig må stå alene. For
eksempel sættes der grænser for værktøjets anvendelsesmuligheder, når det ikke
kan give blik for om en konkret medarbejder matcher en bestemt rolle eller opfylder
særlige kriterier for udvælgelse.
Dog overskygger mulighederne ved brugen af værktøjet de ovenstående skitserede
udfordringer. Dels åbner brugen af Identifikationsmatrixen som styringsværktøj op for en
mulighed for, at virksomheden aktivt kan lede medarbejderen i særlige retninger og på
samme tid udvise en hensyn for den enkelte medarbejder. Hermed rummer værktøjet en
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styringsevne til både at udvise et blik for organisationen og for individet på samme tid. For
organisationen indebærer det, at de bliver udstyret med muligheden for at ‘tæmme’
styringens iboende ustyrlighed ved på forhånd at have skabt sig et aktivt blik for den
enkelte medarbejders anknytningsmønster. Hvor blikket for organisationen således
medfører en ny mulighed for aktiv styring, rummer blikket for individet et hensyn ved at
forholde sig til den enkelte medarbejders udgangspunkt, hvorved man undgår at reducere
medarbejderen til én- -på-forhånd prædefineret kategori.
En anden fordel ved at benytte sig af værktøjet er, at man som virksomhed tilbydes
mulighed for at få kortlagt enkeltstående interventioners samlede (og konkrete) påvirkning
af den enkelte medarbejders tilhørsforhold til organisationen. Det er fordelagtigt i
forbindelse med en virksomheds diversitetsagenda, når kortlægningen hjælper
organisationen med at få et overblik over den enkelte medarbejders oplevelse af
organisationens klima for inklusion. Således bliver det værktøjets funktion at synliggøre,
hvordan forskellige interventioner spiller sammen - spiller hinanden aktuelle og uaktuelle - i
udvidelsen og indsnævringen af individets handlerum. Det indebærer, at værktøjet
bidrager til at skabe blik for, hvordan den enkelte medarbejders handlerum betinges af
tilhørsforholdet - hvilket kan hjælpe organisationen med både at planlægge og
understøtte, at den enkelte medarbejder oplever at føle sig inkluderet i organisationen.
Netop denne pointe understreger værktøjets fremadpegende anvendelsespotentiale, når
organisationen rustes til at iagttage deres medarbejdere i et fremtidsperspektiv.
Kompleksiteten i Identifikationsmatrixen understreger desuden behovet for et kontinuerligt
arbejde med organisationers klima for inklusion som en afgørende forudsætning for
ambitionen om diversitet (i ledelse). Dette med udgangspunkt i identifikationspunkternes
temporalitet og foranderlighed som lader dem opstå, forsvinde og genopstå, hvorved den
enkelte medarbejders oplevelse af inklusion er en hele tiden igangværende og konstant
proces. Derved påminder værktøjet også organisationen om, at inklusion ikke er målet i
sig selv, men en dynamisk tilstand, som kan hjælpes på vej af konkrete organisatoriske
interventioner. Det indebærer en forskydning i fokusset på inklusion fra at have handlet om
en statisk tilstand til at handle om en bevidsthed om at dyrke et særligt inkluderende klima.
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Refleksioner og opsummering
Et ledelselsværktøj til at styre på (kønsmæssig) diversitet i ledelse
Karakteristisk for Identifikationsmatrixen er således, at det repræsenterer en særlig form
for styringspotentiale, når det giver organisationen et blik for, hvordan den enkelte
medarbejder skaber identifikation og dermed tilhørsforhold til organisationen. I forlængelse
heraf repræsenterer modellens fire kategorier - inklusion, assimilation, differentiation,
eksklusion - organisationens inderside, hvormed alt udenfor modellen repræsenterer
organisationens yderside. I den forbindelse skaber værktøjet blik for rummeligheden i den
enkelte medarbejders handlerum ved at repræsentere en særlig dynamik i
handlerumspotentialet - dette når det samme individs identifikationspunkter både kan
placere sig indenfor- og udenfor organisationens grænser. Værktøjets iboende styringsblik
knytter altså an til muligheden for, at man som organisation kan styre på ‘retningen’ for
medarbejderens handlerum ved at ‘drive’ bevægelsen i særlige retninger med
udgangspunkt i en diskursiv hegemonisering af bestemte subjektpositioner, som
omformes som drivpunkter for det enkelte handlerums bevægelse. Som organisation
mobiliseres man altså til at kunne igangsætte en ønsket bevægelse, hvorved der opstår
mulighed for at styre medarbejderen mod en oplevelse af inklusion. Det er i denne
sammenhæng den enkelte medarbejders egen oplevelse af den pågældende
subjektpositions grad af henholdsvis belongingess og uniqness, der afgør, i hvilken retning
bevægelsen drives i modellen. Det indebærer, at man i planlægningen af en
organisatorisk intervention, må have blik for belongingness og uniqueness i relation til
eksisterende og ny-introducerede subjektpositioner, hvilket afhænger af den enkelte
medarbejders anknytningsmønster.
Hvor organisationen således kan styre på igangsættelsen af handlerummets
bevægelighed, sættes grænserne for den enkelte medarbejders handlerum i sidste ende
af dennes copingstrategi. Copingstrategier bliver i denne forbindelse grænsesættende, når
den igangsatte bevægelse bremses af den enkeltes copingstrategi, ved at
copingstrategien sætter rammerne for bevægelsens slutpunkt. Slutpunktet kan i den
forbindelse både befinde sig indenfor og udenfor organisationens grænser. I forlængelse
heraf skal man som organisation dermed være opmærksom på, at styringspotentialet
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udelukkende ligger i igangsættelsen af bevægelsen og dermed ikke i forsøg på at styre på
medarbejderens individuelle copingstrategi - dette når copingstrategien bliver et udtryk for
medarbejderens egen handlekraft, hvormed copingstrategien for organisationen forbliver
ustyrlig.
I forlængelse heraf bliver funktionen af Identifikationsmatrixen således dets virke som
organisatorisk redskab, ved som værktøj at hjælpe organisationer med aktivt at styre på
diversitet (i ledelse). Det sker, når værktøjet retter en opmærksomhed mod, og tilbyder et
blik for, en alternativ måde, hvorpå organisationer bør og kan arbejde med
implementeringen af eksempelvis - kvinder i ledelse - dette ved at flytte fokus fra
numeriske til substantielle kategorier. Det indebærer, at Diversity Management ikke
nødvendigvis har et numerisk endemål for øje, men i stedet orienterer sig mod at skabe,
dyrke og understøtte et organisatorisk klima, hvor alle medarbejdere føler, at der er plads
til, at de kan agere som dem selv. Ved at forskyde iagttagelsen af midlet til målet, når
blikket forskydes fra diversitet til inklusion, tilbydes organisationer dermed en mulighed for
at begynde et andet sted, hvorved man som organisation undgår at mislykkedes med sin
diversitetsagenda, når opmærksomheden mod organisationens klima for inklusion fordrer
en kontinuerlig bevidsthed på ‘hvorfor’ frem for ‘hvad’.
Det er i forlængelse heraf Nkomos pointe, at inklusion “has been driven by the need to
close the gap between the promise of diversity and the current ability (…) to leverage the
advantages of diversity” (Nkomo 2014: 584-585). Det er i den forbindelse
Identifikatonsmatrixens formål at hjælpe organisationer med at opnå et konkret fokus på
organisationens klima for inklusion, hvormed værktøjet i sidste ende kan hjælpe
organisationer med at nærme sig deres diversitetsmålsætning - dette ved at tilbyde
organisationer et operationelt værktøj, der kan hjælpe dem i deres aktive arbejde med
diversitet i organisationen.
Fra ledelsesværktøj til inklusionsværktøj
I forlængelse af vores tidligere pointe om at Identifikationsmatrixen kan være
ressourcetung at anvende, giver det anledning til at diskutere, hvordan flest mulige
organisationer alligevel kan få mulighed for at få gavn af værktøjet. En konstruktiv metode
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kan i denne sammenhæng være indledningsvist at ‘uddanne’ et korps af ambassadører
(enten ledere, HR-ansatte, arbejdsmiljøansvarlige etc.), hvis opgave det efterfølgende er
at kanalisere læringen ned igennem organisationen gennem organisatorisk understøttede
initiativer. Fordelen ved at uddanne et ambassadørkorps er blandt andet, at det kan
bidrage til en ressourcereducering af værktøjets implementeringsomkostninger, når
mobiliseringen af ambassadørerne potentielt kan igangsætte en eksponentiel udbredelse
af Identifikationsmatrixens iagttagelsesblik.
Ved at lade værktøjets iagttagelsesblik sprede sig som ringe i vandet i organisationen,
skaber det grobund for en kulturændring, hvilken realiseringen af diversitetsmålsætningen
er afhængig af. Kulturændringen baserer sig i denne sammenhæng på udbredelsen af
værktøjets iagttagelsesblik til alle dele af organisationen, hvilket dels medfører en adgang
til Identifikationsmatrixen som ledelsesredskab for ‘styrings-ansvarlige’, dels at
medarbejdere i organisationen via iagttagelsesblikket introduceres til et nyt blik for,
hvordan de som medarbejdere kan iagttage sig selv. I den forbindelse bliver værktøjet
dermed både en måde, hvormed alle ‘styrings-ansvarlige’ (topledere, mellemledere, HRansatte, arbejdsmiljøansvarlige) kan få blik for nuancerne ved den enkelte medarbejder og
for medarbejderen en måde at forstå sig selv i nye sammenhænge.
Når Identifikationsmatrixen fremhæves som et gunstigt metodisk værktøj for
organisationer, handler det således også om dets potentiale til at involvere alle dele af
organisationen. Værktøjets anvendelighed er derfor ikke kun rettet mod at skabe blik på et
særligt ledelsesklima, men kan i lige så høj grad benyttes til at skabe blik for hele
organisationens klima for inklusion ved at virke som et inklusionsredskab på alle niveauer i
organisationen. Som nævnt tidligere bliver værktøjet således en måde at arbejde med
organisationens klima for inklusion og dermed også organisationens kultur.
Inklusionsredskabers evne til at involvere hele organisationen og dermed præge
organisationers klima og -kultur påpeges desuden også af Nishii:
“Unlike many diversity practices that focus specifically on improving the outcomes
of disadvantaged groups, inclusion is a general organizing principle that permeates
an organization’s practices, norms, and operational functioning and that affects
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employees across the board” (Niishi et al. 2013: 331).
I forlængelse heraf rummer Identifikationsmatrixen et alsidigt anvendelsespotentiale, når
det både kan bruges som konkret ledelsesværktøj, men også som et gennemgående
inklusionsredskab, hvilket skaber udgangspunkt for igangsættelsen af kulturændringer i
organisationer. Kulturændringer som kan skabe afsæt for arbejdet med organisationens
klima for inklusion, hvilket både kan få en betydning for arbejdet med (kønsmæssig)
diversitet i ledelsen men også for arbejdet med diversitet i organisationen generelt.
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Konklusion
Med udgangspunkt i problemformuleringen: hvilken alternativ styringsform, som tager
højde for individualitet, kan hjælpe organisationer med at styre på (blandt andet
kønsmæssig) diversitet (i ledelsen)? har vi i specialet undersøgt, hvordan Birkens
ledelsesprogram Kvinder i rampelyset har forsøgt at styre på programdeltagernes
muligheder for at indtræde i organisationens topledelse og betydningen heraf.
Igennem dokumentstudier, observationsstudier samt kvalitative interviews og over en
periode på fire måneder har vi som undersøgere indsamlet data, hvorved specialets
empiriske arkiv dermed både består af data genereret før, under og efter programmets
effektuering.
Specialets analyse er struktureret gennem tre analysedele. Analysedel 1, hvor vi med
udgangspunkt i Ernesto Laclaus diskursteori har undersøgt programmets diskursive
subjektivering af programmets deltagere. Analysedel 2, hvor vi har undersøgt udvalgte
programdeltageres identifikationsmønstre før og efter programmet. Og analysedel 3, hvor
vi med udgangspunkt i en fortolkning af Shore et. al’s Inclusion Framework har undersøgt,
hvordan programmet påvirker de pågældende programdeltageres tilhørsforhold til Birken.

Analysens resultater
Gennem analysens struktur (Analysedel 1: “Subjektiveringer i diskursen”, Analysedel 2:
“Coping-strategier”, Analysedel 3: “Identifikationsmatrixen i spil”) har analysen formået at
skabe et blik for, hvordan Birken gennem programmet forsøger at styre deltagerne i
bestemte retninger, når Birken gennem programmets diskurs positionerer lederen på
bestemte måder. Programmets særlige subjektivering af lederen i Birken bliver i denne
forbindelse afgørende for måden, hvorpå programdeltageren kan iagttage sig selv som
(kvindelig) leder i Birken.
I forlængelse heraf artikulererer programmet lederen som en, der er i bevægelse, men
som skal have hjælp til at nå frem til en ideel fremtid. Som én der er aktiv, men som er i
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tvivl om vejen til den ideelle fremtid. Som én der er modig og tør tænke ambitiøst, men
som gør det på en særlig elegant og yndefuld måde. Og som én der kan identificere sig
med resten af programmets konkrete gruppe af deltagere, men som stadig ser sig selv
som selvstændigt individ.
Gennem en analyse af udvalgte programdeltageres identitetsarbejde har analysen
desuden skabt blik for, hvilke konkrete bevægelser den pågældende styring igangsætter
hos den enkelte. Dette når Birken, gennem programmets diskurs, aktiverer kvinderne til at
identificere sig med andre og nye identifikationsmarkører. For fire udvalgte talenter er det
vist, hvordan deres særlige copingstrategi styrer identitetsarbejdet, og bliver afgørende for,
i hvilken grad programmets subjektivering påvirker det enkelte talents iagttagelse af sig
selv. Fire meget forskellige copingstrategier er fremanalyseret: humor-strategien, mangel
på anknytning-strategien, underkastelses-strategien og medspiller-strategien. I
forlængelse heraf er en væsentlig pointe, at det samme ledelsesprogram får fire forskellige
betydninger for fire forskellige programdeltagere. Det får betydning for
ledelsesprogrammets funktion som styringsredskab i Birkens arbejde med (kønsmæssig)
diversitet i ledelsen, når programdeltagerne på baggrund af deres copingstrategi påvirkes
som ledere i Birken på måder, som mere eller mindre stemmer overens med programmets
hensigt.
De fire talenters identitetsarbejde får desuden betydning for deres tilhørsforhold til
organisationen. I analysen er det vist, hvordan de fire talenter placerer sig forskelligt i
Identifikationsmatrixen baseret på talenternes respektive anknytninger til programmets
subjektivering. Analysen viser, hvordan de pågældende anknytninger udgør
yderpunkterne i de fire talenters tilhørsforhold til organisationen, hvorved lederens
særegne og multiple identitet gøres iagttagelig. Når kvinderne knytter forskelligt an til
subjektiverings iboende subjektpositioner, får det betydning for den enkeltes oplevede
grad af tilhørsforhold til organisationen - herunder exclusion, inclusion, assimilation og
differentiation - hvilket påvirker den enkelte leders mulighed for at agere i organisationen
og får vidtrækkende både positive og negative konsekvenser. Positive, når én leder
mobiliseres til at iagttage sig selv som leder på en ny og konstruktiv måde. Negative, når
to ledere gøres i tvivl om deres egen lederidentitet i Birken.
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Implikationer for Birkens arbejde med diversitet
Når Kvinder i rampelyset efterlader de fire udvalgte talenter fire forskellige steder, bliver
analysen af programmet et eksempel på programmers ustyrlighed. Det understreger
vigtigheden af, at Birken i planlægningen af fremtidige organisatoriske interventioner,
baseret på kausale rationaler, må have for øje, at deltagernes egne oplevelser ikke altid vil
følge den tiltænkte kausalitet. Det indebærer, at Birken i deres arbejde med
organisationens diversitetsdagsorden ikke må tænke de enkelte interventioner som helt
afsluttede eller helt selvstændige, hvorved afslutningen på programmet Kvinder i
rampelyset med fordel kan artikuleres ind i organisationens videre arbejde med
(kønsmæssig) diversitet i ledelse (og ikke i forbindelse med en definitiv afsluttende
frokost). I uoverensstemmelsen mellem programmets artikulation af programmet som
færdigt, og programdeltagernes artikulation af programmet som ufærdigt, bliver det
afgørende, at Birken fortsætter kommunikationen til talenterne, hvorved organisationen
indskriver sig selv i forlængelse af det ansvar, som organisationen påtager sig udadtil. Et
ansvar som er afhængigt af, at organisationen selv iagttager programmet som et
delelement i organisationens arbejde med (kønsmæssig) diversitet i ledelsen.
I Birkens kommunikation om programmet iagttages særligt to formål. At øge
programdeltagernes mulighed for avancement i organisationen, og at bidrage til at
aktualisere organisationens diversitetsdagsorden. Som diskuteret i diskussionen synes
programmets to formål dog at stå i vejen for hinanden, hvilket påvirker programdeltagerne
både før - og efter programmet; i forbindelse med opstartsforventninger til programmet og i
forbindelse med programmets indfrielse af de pågældende forventninger. Ulempen ved
programmets formåls uklarhed udmønter sig dermed i hele to udfordringer, hvilket
tydeliggør behovet for overensstemmelser mellem erklæret formål og programmets
indhold. Det er i forlængelse heraf nødvendigt, at Birken fremadrettet i højere grad
orienterer sig mod konkrete forventningsafstemninger både overfor sig selv og overfor
eventuelle deltagere, og tør at tage et valg. Et valg, som øger mulighederne for at
programmets vigtigste formål forløses og som bidrager til, at programmet undgår at skuffe.

Implikationer for andre organisationers arbejde med diversitet
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Gennem analysen har vi vist, hvordan Identifikationsmatrixen som metode kan bringes i
spil som et konkret styringsværktøj i forbindelse med organisationers forsøg på styre på
kønsmæssig diversitet i ledelsen. Som argumenteret for i diskussion er
anvendelsespotentialet af værktøjet dog ikke begrænset til kun at kunne hjælpe
organisationer i deres aktive arbejde med køn og/eller ledelse – derimod sigter udvidelsen
af modellens anvendelsespotentiale mod at gøre værktøjet anvendeligt i
organisationernes arbejde med diversitet generelt. Det betyder, at Identifikationsmatrixen
ikke kun kan benyttes i forbindelse med implementeringen af konkrete interventioner, men
som led i en gennemgående og overordnet diversitetsdagsorden, et organisatorisk klima
for inklusion, der handler om at give alle medarbejdere en oplevelse af, at de hører til.
I diskussionen har vi fremlagt følgende fem kriterier for organisatorisk brug af
Identifikationsmatrixen: 1) Brugen af værktøjet skal besluttes på forhånd. 2) Brugen af
værktøjet kræver en omfattende dataindsamling. 3) Brugen af værktøjet foreskriver
metodisk kendskab. 4) Brugen af værktøjet forlanger et individuelt fokus. 5) Brugen af
værktøjet bør gøres med udgangspunkt i folderen Identifikationsmatrixen “How to” (se
bilag 33). Med afsæt i de fem kriterier er det vores argument, at Identifikationsmatrixen bør
benyttes af alle organisationer, der ønsker at lykkedes med implementeringen af
organisationens diversitetsagenda. Dette med udgangspunkt i værktøjets mulighed for at
sætte styring på en potentiel ustyrlighed; en ustyrlighed som både Birken og andre
organisationer oplever, når de i forsøget på at inkludere ender med at assimilere,
differentiere og/eller ekskludere.

Implikationer for feltet
Med specialet har vi forsøgt at aktualisere præmissen om diskursens rolle som
normsættende agent ved at have iagttaget konkrete programdeltageres forandring over
tid. Det indebærer, at vi i vores feltarbejde har haft adgang til et udsnit af virkeligheden,
hvormed forandringen ikke blot repræsenterer en potentiel forandring, men en faktisk
forandring for faktiske mennesker i en faktisk virkelighed. Ved således at have undersøgt
programmet gennem et praksisnært metodedesign, har vi gennem undersøgelsen skabt
blik for diskursers betydning som markante magtudøvere, når vi i undersøgelsen viser,
hvordan et konkret programs diskurs har en direkte betydning for måden, hvorpå de
implicerede kan og bør iagttage sig selv. Ved med specialet at understrege diskursers
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betydning som normsættende agenter, fremhæver det behovet for, at organisationer
vender blikket mod diskursens afgørende betydning og forholder sig til diskursens
gennemstrømmende effekt, hvilket indebærer at den implicerer alt fra tanke til tale.
Som påpeget i indledningen peger flere forskningsstudier på, at inklusion og diversitet
med fordel kan forstås i relation til hinanden, og at inklusion i denne forbindelse er én af
flere måder, hvorpå man som organisation kan arbejde med Diversity Management - som
et middel til målet (Dobusch et al. coming: 2). I denne forbindelse bliver
Identifikationsmatrixen et eksempel på ét operationelt styringsværktøj, som giver
organisationen mulighed for at få blik for inklusion i organisationen. Et blik, som udstyrer
organisationen med en forståelse for medarbejdernes multiple og flydende identiteter.
Som værktøj bidrager Identifikationsmatrixen dermed til forskningsfeltet inden for Diversity
Management ved at tilbyde en metode, som forsøger at imødekomme, det i indledningen
beskrevne limbo, ved både at iagttage identitet som kontingent, men også forsøge at
forholde sig til en organisatorisk virkelighed. Således adresserer udviklingen af
Identifikationsmatrixen specialets problemformulering, når det som metodisk værktøj
repræsenterer en alternativ styringsform, som ved at tage højde for individualitet kan
hjælpe organisationer med at styre på (blandt andet kønsmæssig) diversitet (i ledelsen).
Når Identifikationsmatrixen anbefales som operationelt værktøj i forbindelse med
organisationers aktive arbejde med diversitet, er det vigtigt at påpege, at værktøjet ikke
bør iagttages som den eneste eller mest rigtige ‘løsning’ på diversitetsdagsordenens
manglende implementeringsevne. Derimod er det Identifikationsmatrixens funktion at
nuancere måden, hvorpå feltet tidligere er blevet undersøgt ved at rette et fokus mod
sociale konstruktioners betydning i organisationers arbejde med Diversity Management.
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