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Kapitel 1

Hvordan stiller du spørgsmål?

Hvorfor det? Spørger du måske efter at have læst kapiteloverskrif
ten . Og ja, lad os indlede med at tage fat i det – spørgsmålet, altså: 
Hvorfor det? Fordi der statistisk set er en verden til forskel på hvor
dan, mænd og kvinder stiller spørgsmål også konkret ordene: ‘Hvor
for det?’ . Og af hvilken årsag .

Denne viden er afgørende at kende for at gennemføre møder uden 
misforståelser, få teams til at fungere endnu bedre og skabe en gli
dende, konfliktløs kommunikation .

Stiller kvinder generelt flere spørgsmål end mænd? Ja . Taler de ge
nerelt mere end mænd? Nej – det er en myte uden hold i . Der er 
gennemført talrige undersøgelser om emnet, som viser, at enten taler 
mænd mere end kvinder – eller også taler mænd og kvinder cirka 
lige meget . Undersøgelser viser også, at det er den person med hø
jeste status i et team eller en gruppe, som får ‘lov’ til at tale mest . En 
status, som mænd i arbejdssammenhæng ofte kan leve højt på . Kvin
der stiller dog fortsat flere spørgsmål – og af flere årsager . 

Da jeg taler med administrerende direktør Peter Kjelst fra firmaet 
Kjelst Executive Search, dukker et skjult skuespillertalent op i ham, 
da han udtrykker sig på følgende måde:

»Jamen – kvinder ER bare mere nysgerrige. Hvis en mand har været 
i byen, og han kommer hjem til fruen, er det ét scenarie. Hvis en frue 
kommer hjem til sin mand, er det et andet scenarie. Når fruen kommer 
hjem, spørger manden – han skruer lige lidt ned for fodbolden: Var det 
en god aften? Jah, vi hyggede os rigtig meget, siger fruen (red.: med fal-
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setstemme). Nå, det var godt, siger manden. Når manden kommer hjem, 
lyder det sådan her: Var det en go aften? (falset), Ja. Hyggede I jer? 
(falset). Ja. Hvad snakkede I om? (falset)… og sådan kører det. Kvinder 
spørger instinktivt…«

For kvinder er dialog en måde at skabe relationer på, og det at ska
be og bevare relationer er afgørende for kvinders tilfredshed såvel 
hjemme som på jobbet – og for den måde, de skaber resultater på . 
Spørgsmål bliver altså stillet på jobbet for at få sparring og skabe 
samhørighed/enighed, få støtte og give feedback – og for så vidt 
muligt at få afdækket alle løse ender, så der skabes et godt grundlag 
for en sund og langsigtet beslutning . Derfor kan et typisk spørgs
mål fra en kvinde for eksempel lyde: Hvorfor det (et spørgsmål, som 
mænd generelt afskyr, da det opfattes som en udfordring eller kri
tik)? Hvad mener du om det? Hvad ville du gøre her? Hvad er din 
holdning? Hvor ville du finde materiale til det? 

Michael Rundager, cand .scient i idræt og personlig træner, beskriver 
sin oplevelse af kvinders spørgsmål på denne måde:

»Som fysisk træner i fodbold for både mænd og kvinder har jeg ofte op-
levet, at kvinder stiller spørgsmålstegn ved øvelserne, mens mænd ‘bare 
gør det, der bliver sagt’. For eksempel findes der et specielt hårdt træ-
ningspas, som virkelig udfordrer spillerne. Her har jeg gang på gang 
oplevet, at de kvindelige ligaspillere søger en større forståelse og viden 
om øvelsen for at få træningen til at give mening. Indsigt øger generelt 
kvindernes motivation og skaber en mere fokuseret indsats. Det samme 
gør sig ikke gældende hos mænd, hvor jeg som sagt oplever en anderledes 
indstilling. Mænd og kvinder har bare forskellige mentale strategier og 
værdier.«

Ifølge en undersøgelse foretaget af den amerikanske diversitetseks
pert Barbara Annis, som har arbejdet og forsket i emnet omkring 25 
år både i USA og på tværs af lande i hele verden, opfatter kvinder 
deres evne til at stille spørgsmål som et bidrag og en styrke til at nå 
frem til et godt resultat – sådan opfattes det ikke altid af mænd . Ind 
imellem snarere tværtimod .
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