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FORORD 

Denne publikation har sin oprindelse i Dansk GASAT Forum (Gender And Science And 
Technology), der eksisterede som et organiseret netværkssamarbejde fram til 1989. 
Både det danske og det internationale GASAT samarbejde har fokuseret på kvinders og 
mænds (pigers og drenges) deltagelse i de tekniske og naturvidenskabelige områder i 
uddannelse og arbejde. 

I bogen redegøres der for en række undersøgelser og udviklingsarbejder som nogle 
medlemmer af netværket gennemførte i slutningen af 80'erne. Endvidere er der bidrag 
fra andre forskere, og det fælles tema i bogen er kønnets betydning og forandring. 

Vi vil gerne takke Mie Jensen, der ikke blot har tydet koder, renskrevet manuskripter 
og lavet lay-out, men også har udvist stor tålmodighed overfor redaktørerne. 
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har ydet bidrag til financiering af bogen, Institut for Samfundsudvikling og Plan- 
lægning, AUC og Institut for Kommunikation, AUC, som begge har ydet garanti for 
en stor del af trykkeudgifterne. 
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INTRODUKTION 

Det fælles tema for antologien er kønnets betydning og forandring - i uddannelse og 
arbejde. Kønnet er måske den mest fundamentale kategori for vores orientering i den 
sociale omverden. Det lille barn skelner først mellem "mand" og "dame". Først meget 
senere kommer fællesbetegnelsen menneske til. Kønskategoriseringen er en væsentlig 
faktor i vores fortolkning af et menneske, vores vurdering af dettes adfærd og karakter. 
Kan vi ikke bestemme en persons køn efterlader det os rådvilde, vi kan vanskeligt 
forholde os til vedkommende, og opdager vi, at vi tog fejl i kønsbestemmelsen, tvinges 
vi til en total refortolkning af personerne - og en total revurdering af relationen. 

Kønsbestemmelsen er ikke blot en konstatering af et biologisk faktum, men tilskrivelse 
af en lang række symboler og sociale kendetegn. Det er ikke blot menneskene, der 
underlægges kønsdualismer. Dikotomiseringen i mandligt/kvindeligt korresponderer med 
en lang række dikotomiseringer: kold/varm, tør/fugtig, logik/intuition, rationalitet/- 
følelse, objektiv/subjektiv. 

Uanset hvilken holdning vi iøvrigt har til kønsforhold, er vi ikke i tvivl om hvilken side 
af skråstregen, der beskriver det kvindelige og hvilken det mandlige. Dikotomiseringen 
er en del af den kulturelle symbolstruktur, der præger vores hverdagsforståelse, og som 
er så dybt rodfæstet i vores selv- og omverdensforståelse, at den sætter sig igennem, 
også på trods af vores eventuelle bevidste forsøg på at sætte den ud af kraft. 

Dikotomiseringen er samtidig en hierarkisering. Der er ikke tale om to ligeværdige 
poler. Modernitetens projekt var netop at fremme objektivitet, rationalitet, logik: Den 
kølige nøgterne tanke, eller med andre ord: den mandlige side af dikotomien. Det 
kvindelige er betegnelsen for modernitetens fortrængninger, kulturens "skyggeside" og 
dermed det mindreværdige. 

Mange års ligestillingsdebat har ikke ændret væsentligt ved den symbolske dualisme, 
men måske nok ved vores bevidste holdning til den, og ved de konkrete mænd og 
kvinders mulighed for at overskride dens bestemmelser. 

Men ligestillingsdebatten har også gjort noget andet. Den har gjort dikotomiseringen og 
hierarkiseringe illegitim, uden dog at afskaffe dem. På den ene side virker dualismen 
stadig ind i de sociale strukturer og i individernes selv- og omverdensforståelse. På den 
anden side benægtes det, at forskellen findes og at forskelsbehandling finder sted. 
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Vi står altså med en kulturel ambivalens - en ambivalens på det symbolske plan, hvor 
køn både er og ikke må være udgangspunkt for tolkninger. 

Kvindeforskningen har forholdt sig til begge sider af ambivalensen. Ved at påpege 
uligheder og disses "grundløshed" har den medvirket til at gøre dikotomiseringen og 
hierarkiseringen illigetim. Ved at foretage en revaluering af den kvindelige side af 
dikotomiseringen, har den forsøgt at sætte det kulturelt fortrængte på dagsordenen. Men 
samtidig kan det vanskeligt undgås, at kvindeforskningen selv kommer til at bidrage til 
fastholdelse af myter. Myten om at det symbolsk kvindelige er en beskrivelse af de 
konkrete kvinder, eller myten om at ulighed kan afskaffes alene gennem strukturelle 
tiltag. 

De undersøgelser og udviklingsarbejder, der er beskrevet i denne antologi, rummer 
forsøg på at overskride de myter, der udspringer af kønsdualismen ved at fokusere på 
de konkrete kvinder og pigers handlinger og selvforståelser. De finder hvordan myterne 
kommer til udtryk hos de konkrete kvinder, men også hvordan de bestandigt 
overskrides. 

For at trænge bag om myterne i undersøgelser og analyser må både kategoriseringer og 
metoder reflekteres. De traditionelle kategorier kan vendes på hovedet, således at et 
mandligt defineret rum ses som et frirum for piger, og ikke blot som et under- 
trykkelsesrum. Der reflekteres over, hvorvidt de begreber vi strukturerer vores 
undersøgelser efter, er uden aktualitet for de unge kvinder, der er indraget i under- 
søgelsen, ligesom forskerens subjektivitet, og dermed forskerens håb og ønsker 
medreflekteres. Der anvendes metoder, der bedre kan fange eventuelle ambivalenser i 
kvindernes selvforståelse. 

Kønnets betydning drejer sig imidlertid ikke blot om myter. Der er også sociale 
realiteter bag. I artiklerne påvises igen og igen strukturernes: organisationens, 
magthierarkiets, arbejdsdelingen eller den pædagogiske praksis betydning for hvilke 
forandringsmuligheder, der gives kønnet. 

Brudne, og de nye muligheder kan ikke formgives efter de konkrete mænd og kvinders 
forgodtbefindende (eller kønsinklination), men må finde sted indenfor den sociale 
organisations rammer. 

Det sker dog, at kønsstrukturerne omgås, feks. når kvinder aflæser den samfunds- 
mæssige struktur, der giver de mandsdominerede områder højeste status - og handler 
herudfra ved at fravælge kvindeområderne, der har lavstatus. Sådanne valg er ikke 
uproblematiske, men kommer til udtryk som ambivalenser i selvforståelsen. 
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Det er disse ambivalenser forfatterne skriver med, og disse ambivalenser under- 
søgelserne og udviklingsarbejderne fanger. Strukturerne, myterne og dikotomiseringen 
slår igennem i kvinders selvforståelse. Især synes det tradionelle køn at blive 
forstærket, men der skabes også brud og herigennem gives forandringsmuligheder. 

Når organisation/ledelse opererer inden for en traditionel kønsdualistisk opfattelse, 
påvirker det kvinders selvforståelse. Det er svært at se og forstå sig selv som kvinde 
i et traditionelt mandeområde, når de konkrete magtfulde mænd ikke kan se det, fordi 
de bærer i sig den traditionelle kønsopfattelse. At søge at sætte sig ud over denne, er 
at sætte sig op mod selve den samfundsmæssige fortolkningsramme. Men der er kvinder 
der tiltager sig magten for at være med til at definere deres livs udfoldelsesrum, f.eks. 
søger at blive leder, søger ind i traditionelle mandeuddannelser/-fag, og herigennem 
ændres selvopfattelsen. 

Men billedet er ikke entydigt, ambivalenserne står side om side, inde i det enkelte 
menneske. Selvforståelsen kommer bl.a. til udtryk i de valg kvinder foretager m.h.p. 
fremtiden. På den ene side: et fravalg af kvindefag og lavstatus til fordel for uddannelse 
og job, der er forbundet med status og anerkendelse. Et valg som i høj grad er knyttet 
til forståelsen af sig selv som køn(kvinde) i en maskulin højstatus verden: jeg vil ikke 
tilhøre den traditionelle kvindeverden, jeg er forskellig herfra. På den anden side, jeg 
er ikke så anderledes for barriere inde i mig skaber forhindringer. På den ene side, en 
meget omfattende afvisning af myter om kvinder, på den anden side så produceres og 
reproduceres myterne også af kvinderne selv. 

Billedet af selvforståelsen må ikke kun tegnes som et fravalg af kvindeliv. Der gives 
brud i strukturer og i selvforståelser, der åbner for forandringer. Når organisationer 
ændrer signaler og bevidst satser på kvinder, så begynder begge køn at se kvinder hvor 
de ikke før så kvinder. Når kønsspecifikke faggrænser blødgøres så bevæger kvinder 
sig ind, og kæmper for at bevare nyvundne positioner - fordi de er forankret i deres 
selvopfattelse. Når kvinder vender kønskategorier på hovedet, så forstår de sig selv og 
omverden på en anden måde. 
Men under alt dette opretholdes en illusion om "næsten" lighed. 

OM ARTIKLERNE 

Yvonne Due-Billing: For at undersøge spørgsmålet, hvorfor der er så få kvindelige 
ledere, analyseres 3 virksomheder med forskellig organisationsstruktur og hvor 
kvinderne har forskellige forhåndsforventninger med hensyn til karriere. Det vises 
hvordan strukturelle forhold kan fremme eller hæmme den samfundsmæssige betydning 
af kønnet, og hvordan kvindernes selvforståelse udvikles i samspil med organisations- 
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strukturen. 

Benthe Stig: Her beskrives et uddannelsesforsøg, hvor ikke-faglærte kvinder 
kvalificeres til at programmere, opstille og betjene computer-numerisk styrede maskiner 
(CNC). Det viser sig blandt andet at barrieren imod beskæftigelse med teknologi ikke 
ligger hos kvinderne selv - den kan i det mindste overvindes - men i fagstrukturer og 
arbejdspladsstrukturer. Det viser sig desuden, at uddannelsen har en positiv indflydelse 
på kvindernes selvforståelse, uanset om de kommer til at bruge den eller ej. 

Kirsten Grønbæk Hansen beskriver hvordan den kulturelle ambivalens med hensyn 
til kønsdualismen slår igennem overfor kvindelige forskere. På den ene side overses de 
eller de vurderes ud fra kriterier der har rod i kønsdualismen. På den anden side 
opfattes forskermiliøet og vurderingerne som kønsneutrale, både af dem selv og af deres 
mandlige kolleger. Magt- og statushierarkiets opbygning er med til at fastholde 
kvinderne i marginale positioner, samtidig med at det foregiver at kønnet er uden 
betydning. 

Janni Nielsen/Bente Elkjær: Naturvidenskabelig forskning befinder sig på den 
mandlige side af dikotomiseringen. Den fremstår som logisk rationel og med metodisk 
beherskelse som det væsentlige. De kvindelige forskere i naturvidenskab demonsterer 
imidlertid denne myte, idet de fremhæver nysgerrighed og intuition som nogle af de 
væsentligste kvalifikationer for en forsker på dette område. 

Lone Dirckinck-Holmfeld: Åben uddannelse er en uddannelse hvor kvinderne er i 
overtal. De pædagogiske strukturer spiller en væsentlig rolle, ligesom den særlige 
teknologi: datamatkonferencer gør det. Det viser sig, at teknologien ikke fungerer som 
selektionsmekanisme over for kvinderne, når den anvendes i en åben uddannelse. I 
fjernundervisningens kommunikation bliver det private rum også det offentlige rum og 
kvinderne er synlige begge steder. 

Jytte Bonde: Unge kvinder i økonomistudiet har bevidst fravalgt kvindefagene. Er- 
hvervsarbejde er et livsperspektiv for dem, og de har valgt et område der er forbundet 
med status, anerkendelse og karrieremuligheder som kvindefagene ikke kan give. De 
er altså opmærksomme på den kønslige hierarkiesering og vælger derefter: nemlig et 
mandsdomineret område. Gennem en særlig interviewmetode - perspektivvekslen - 
fanges den ambivalens der stadig findes i deres selvforståelse. 

Mette Vedelsby: Piger der har valgt at studere et naturvidenskabeligt område stilles 
overfor myter om deres personlighed og adfærd. Myterne produceres og reproduceres 
ikke blot i kulturen, de produceres og reproduceres også af kvinderne selv og er 
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indlejret i deres selvforståelse. 

Anette Kolmos: Hvilken betydning har kønnet for unge kvinder i ingeniøruddannelsen 
er spørgsmålet, og måske er svaret: ingen. I en undersøgelse fra Aalborg Universitets- 
center beskrev de kvindelige studerende ikke problemer med at være kvinde i et 
mandsdomineret studie og de føler ikke at de har andre holdninger til faget end deres 
mandlige medstuderende. Dette får forfatteren til at reflektere over forskersubjektivite- 
ten; var problemformulering og kategorisering udtryk for egne projiceringer, og hvilken 
betydning har det, ofr hvad vi finder i vores forskning? I hvor høj grad medvirker vi 
selv til at fastholde myter om kønnet? 

Bente Elkjær: Er spørgsmålet om piger og informationsteknologi i det hele taget noget 
problem? Gennem en dekonstruktion af de traditionelle kønssymboler vises det at 
problemet snarere er konstrueret. Symbolsk har teknologien et maskulin betydning og 
drengene føler at de skal leve op til dette, og agere værter i det offentlige rum, og det 
er hverken let eller sjovt at være vært i et rum, hvis man ikke behersker det. Pigerne 
kan skaffe sig et frirum, fordi de ikke er belastede af forhåndsforventninger. 

Bente Schwartz: Der beskrives et forsøgs- og udviklingsarbejde i en tredieklasse i 
folkeskolen, hvor et udvidet skole-hjem-samarbejde er baggrund for en bredere 
kvalificering af piger og drenge end den kønsspecifikke opdragelse sædsvanligvis giver. 
Det viser sig at begge køn viser interesse for aktiviteter, der ikke traditionelt er 
udfoldelsesområder for deres køn. Pigers og drenges selvforståelse i relation til 
menneskelivets arbejdsopgaver er ikke nødvendigvis kønsspecifik. 

Helene Sørensen: Piger og fysik hænger ikke godt sammen. Det er i det mindste hvad 
man hører fra folkeskolen. I et konkret udviklingsarbejde tilbagevises imidlertid myten 
om, at piger ikke vil eller kan arbejde fagligt i fysik. Hvis faget optræder i en kontekst, 
der giver mening for pigerne, og hvis konteksten er reel - og ikke et påklistret 
motivationsfif, så arbejder pigerne godt og gerne med fysik. 
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ORGANISATORISKE FAKTORERS INDFLYDELSE 
PÅ KVINDERS KARRIEREFORLØB 

Af Yvonne Due Billing 

Hvordan skal man forklare, at der er så få kvinder i lederpositioner. Har det at gøre 
med, at det er mandejobs, eller er der andre årsager til, at kvinderne i Danmark kun 
udgør omkring 10-15% af mellemlederne og 1-2% af toplederne. 

Traditionelt har forklaringerne på kvindefraværet på lederposterne været, at det havde 
noget at gøre med kvinderne selv: de mangler ambitioner, mod, tager de forkerte 
uddannelser (dvs. uddannelser, hvorfra ledere ikke rekrutteres, eks. de sociale) eller at 
de prioriterer børn og mand. Andre forklaringer er, at de ikke er omfattet af et 
netværk, der kan støtte dem, og at der er en modstand fra lederes side, at de er blevet 
udsat for diskrimination (kønsstereotypier) i forbindelse med rekrutteringen, i 
ansættelsen eller ved evaluering. 

Jeg var interesseret i at undersøge disse påstande og (måske) myter nøjere, og ville 
gennem en empirisk analyse forsøge at gå bagom de almene overfladeforklaringer og 
undersøge, hvilke sociale og organisatoriske mekanismer og processer, der fremmer, 
respektive gør det sværere for kvinder at opnå lederpositioner og forhåbentlig bidrage 
til en mere nuanceret forståelse af kønsaspektet i organisationer. Kvindelige ledere er 
et interessant samfundsmæssigt fænomen. Begrebet fænomen anvender jeg i samme 
betydning som S.W. Mills (1972), som skelner mellem "troubles" og "issues", hvor 
"issues" relaterer til forhold, der transcenderer den enkeltes lokale omgivelser og indre 
behov, og er blevet til et samfundsmæssigt problem, der må tages stilling til. 
"Troubles" refererer til det problem, enkelte kvinder kan følge, fordi de af forskellige 
grunde har svært ved at gøre karriere. Når "troubles" bliver til "issues" har vi bevæget 
os fra nogle personlige forhold til nogle samfundsmæssige forhold (som er under debat, 
fordi der er generel utilfredshed med disse). Det behøver ikke at betyde, at debatten 
nødvendigvis er interessant for alle, men et samfundsmæssigt fænomen indikerer i det 
mindste, at der er tilstrækkelig mange, der har energi og lyst til at holde debatten igang. 
Temaet kvindelige ledere er efter min mening et sådan fænomen (se iøvrigt Billing & 
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Alvesson, 1989b). 

Ydermere er det interessant, fordi det traditionelle over/underordningsforhold mellem 
kønnene er ophævet. Hvordan kan teorierne indfange disse forandringer mellem 
kønnene, eller rettere afvigelser fra det, som er det generelle mønster, at kvinderne 
befinder sig i bunden af pyramiden, og at der kun er få i toppen. De teorier, jeg anså 
for formålstjenlige befinder sig på forskellige niveauer, på indevidniveau (socialisations- 
teori, eks., Chodorow, 1978, Gilligan, 1982), organisationsteori (bl.a. Burrell & 
Morgan, 1979, Kanter, 1977) og samfundsmæssigt niveau (bl.a. patriarkatsteori, eks. 
Barret, 1980, Hartmann, 1979). Disse niveauer kan ikke helt adskilles fra hinanden, de 
interagerer og influerer hinanden. Jeg forudsætter således hverken en strukturel 
determinisme, som Kanter (1977) er tilbøjelig til, eller at der er frit spillerum fra 
aktørernes side. Ofte kan grænsen mellem kulturelle forventninger og de indre 
forestillinger hos en person være diffus. Under gennemgangen af case-studierne vil jeg 
forsøge at betone, hvilke teorier, eller forklaringsmodeller, der i hver enkel case har 
haft størst betydning. 

Den empiriske undersøgelse drejer sig om case-studier af tre forskellige organisationer, 
nemlig Udenrigsministeriet (UM), Socialstyrelsen (SOS) og SAS (Billing & Alvesson, 
1989a). Dataindsamlingen er foregået hhv. ved den delvist strukturerede interview- 
metode samt ved deltagerobservation. I de tre organisationer er der interviewet 37 
chefer og 11 medarbejdere. Såvidt muligt er alle kvindelige chefer blevet interviewet 
(i SOS og UM) og de mandlige er blevet udvalgt efter ideen om "matched samples", 
dvs. med samme funktion og position som den kvindelige chefs (også mht. antal 
underordnede). Medarbejderne blev interviewet for at få fornemmelse af lederstilen hos 
cheferne, men også af organisationskulturen m.v. Interviewene har varet 1-3 timer, og 
en del er blevet interviewet to gange. Forfatteren har desuden anvendt deltagerobserva- 
tionsmetoden, ved at deltage i chefmøder og et større kvindearrangement i SAS. 
Organisationerne er ikke udvalgt tilfældigt eller intuitivt, men ud fra en forståelse, eller 
nogle forventninger om at de kunne belyse nogle forhold, der forekom væsentlige ud 
fra problemstillingen. Allerede ved udvælgelsen af organisationerne har jeg været 
opmærksom på, at visse organisationsfaktorer kunne have betydning for kvinders 
karrieremuligheder. Nogle af mine forestillinger måtte jeg dog korrigere/revidere efter 
undersøgelsen. De tre organisationer blev udvalgt ud fra et krav om, at de skulle 
kontrastere hinanden i forhold til dimensioner, der blev anset for væsentlige for at 
kunne undersøge ledelses- og organisationsforhold ud fra et kønsperspektiv. Det drejer 
sig om kønssammensætningen (forskellig kvinderepræsentation på lederplan og i 
organisationen), privat/offentlig og arbejdsindholdet (kvinde/mandearbejde). 

Organisationerne er således bl.a. valgt ud fra en forventet sammenhæng mellem antal 




