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Flere kvindelige rollemodeller i Thy



I første halvdel af 2022 har vi i Thy Erhvervsforum under 
overskriften ’Flere synlige kvindelige rollemodeller i 
Thy’ arbejdet tæt sammen med Efiko, Sociologic og 
Analytics Squared om et forsøgsprojekt, støttet af 
Landdistriktspuljen.

Forord

Formålet har været både at belyse 
status for ligestillingen i Thy og kom-
me med ideer til, hvordan der kan 
skabes øget synlighed om kvindeli-
ge rollemodeller i Thy. 

Nu er pilotprojektet afsluttet, og vi 
kan se tilbage på en periode med 
mange spændende bidrag, resulta-
ter og erfaringer. 

De væsentligste konklusioner og læ-
ringspunkter findes i denne drejebog. 

Det er vores håb, at vi med drejebo-
gen og øvrige aktiviteter i projektet 
har medvirket til at inspirere andre 
til at igangsætte lignende projekter i 
deres lokalområder.

Rigtig god læselyst!

Lisbeth Bang Nielsen
Erhvervschef
Thy Erhvervsforum
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Ideen til pilotprojektet ’Flere synlige kvindelige 
rollemodeller i Thy’ opstod i 2021. 

Indledning

Baggrunden for pilotprojektet var to 
centrale antagelser 

1  At Thy går glip af betydelige 
udviklingsmuligheder, fordi 
kvinder er for lille en del af 
ledelsesrummet. 

2  At flere kvinder end mænd 
tager længerevarende uddan-
nelser og flytter fra landområ-
derne (og måske ikke vender 
retur efter endt uddannelse).

Begge antagelser er undersøgt gen-
nem statistiske analyser, personlige 
interviews, desk research, works-
hop, borgermøde samt øvrig inddra-
gelse af en række relevante aktører. 

Pilotprojektet har desuden under-
søgt, hvordan man i et lokalsamfund 
som Thy, kan synliggøre kvindelige 
ledere/rollemodeller og derigennem 
tiltrække flere ressourcestærke 
kvinder. På længere sigt er det for-
håbningen, at projektet vil bidrage til 
at styrke erhverv og bosætning i Thy 
og samtidig inspirerende til positive 
fortællinger og nye initiativer.

Denne drejebog har til formål at 
præsentere de væsentligste poin-
ter og resultater fra pilotprojektet. 
Desuden giver drejebogen inspirati-
on til, hvordan man kan tage emnet 
op i andre landdistriktsområder i 
Danmark. 

Vi har bemærket, at der er store 
geografiske forskelle på, hvor meget 
debatten om diversitet og ligestilling 
fylder og hvor langt den er nået. I 
Thy er opmærksomheden på emnet 
generelt mindre end den er i kom-
muner, som dækker de større byer. 
Det er også derfor, vi mener der er 
brug for at starte debatten et andet 
sted og måske endda på en anden 
måde i mange af de områder, som 
ligger langt fra storbyerne. Det giver 
vi et bud på med denne drejebog.

Indledning6
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Årets Thybo går til…

… én kvinde siden 1998, 
hvor prisen blev stiftet.
Det svarer til 4,17 pct. 

I 2007 modtog 
daværende skovrider 
Ditte Svendsen prisen.

Moderator Emilie Giese under paneldebat 
om rollemodeller og journalist Sine Bach 
Jakobsen fra TV Midtvest bag kameraet.
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Problemfeltet Diversitet som en 
motor for udvikling

I projektet ”Flere synlige kvindelige rollemodeller i Thy” 
har vi undersøgt, hvordan det står til med diversiteten 
i Thy. Det er en stor og bred dagsorden, som kan un-
dersøges på mange måder. Vi har særligt fokuseret 
på fire områder 1) Kvindelige rollemodeller i området, 
2) Kvindelige iværksættere, 3) Kvindelige direktører 
og bestyrelsesmedlemmer, 4) og den demokratiske 
repræsentation.

Ved at indsamle og analysere viden om disse fire om-
råder har vi tilvejebragt et faktagrundlag, der efterføl-
gende kan arbejdes videre med.

Områderne er ikke udtømmende, men hvis man sam-
ler og analyserer viden inden for disse områder, er det 
vores vurdering, at man står godt rustet til at starte et 
lokalt arbejde omkring diversitet og flere kvindelige rol-
lemodeller. En vigtig pointe er, at de bedste fremtidige 
løsninger bygges på et solidt fundament af viden.

Problemfeltet
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Fire fokusområder

1. Kvindelige rollemodeller

2. Kvindelige iværksættere

3. Kvindelige direktører og bestyrelsesmedlemmer

4. Demokratisk repræsentation
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Hvordan det står til med kvindelige 
iværksættere? Dette spørgsmål er 
centralt, hvis man vil arbejde for 
flere kvindelige rollemodeller i et 
lokalområde. På landsplan er der 
markant færre kvinder end mænd, 
der springer ud som selvstændige 
og starter egen virksomhed. 5 pct. 
af kvinderne i den danske befolkning 
er nye iværksættere, hvilket er under 
OECD-gennemsnittet på 8,4 pct. 
(Dansk Erhverv 2022).

Ud fra interviews med lokale res-
sourcepersoner er det tydeligt, at 
tendensen fra landsplan med få 
kvindelige iværksættere også er 
gældende i Thy. Lokale kvindelige 
iværksættere beskriver en meget 
mandsdomineret verden med få 
kvindelige rollemodeller at se op til, 
hvis man som kvinde går med en 
iværksætter i maven. 

Opgørelser over iværksætteri i Dan-
mark sætter også fokus på et andet 
vigtigt forhold, nemlig at kvindelige 
iværksættere kun tiltrækker en me-
get lille andel af de samlede inve-
steringer til danske iværksættere. 
1,5 pct. af investeringer i Danmark 
tilfalder således startups med kun 
kvindelige stiftere og 6,7 pct. går til 
startups med både mandlige og kvin-
delige stiftere (Dansk Erhverv 2022).

1,5 pct. af investeringer i 
Danmark går til startups 
med kun kvindelige stifte-
re. I Norge er det næsten 
10 pct.
Dansk Erhverv 2022

De positive tendenser på iværksæt-
terområdet i Danmark er, at der er 
sket en fordobling fra 7,5 pct. til 15 
pct. af danske iværksættere, der har 
en kvindelig rollemodel i perioden 
2020 til 2022. Yderligere er der en 
svag stigning i hvor mange kvinde-
lige Business Angels der findes i 
Danmark. I 2020 var ca. hvert tiende 
Business Angel en kvinde.

Der er ikke data for, hvordan dette 
specifikt ser ud i Thy, men tilbage-
meldingen fra både advisory board 
og lokale interviews er klar: Der er 
kun få kvindelige iværksættere og 
ganske få kvindelige investorer i 
Thy-området.

Problemfeltet

Konkrete handlinger

Gennemfør interviews med 
lokale kvindelige iværksæt-
tere og spørg ind til, hvilke 
barrierer de oplever.

Lav et ”system-tjek” af 
den lokale erhvervsser-
vice. Er der kønsmæssige 
skævheder i erhvervsråd, 
handelstandsforeninger, net-
værk mv., der kan forklare, 
hvorfor det er vanskeligt for 
kvindelige iværksættere at 
blive hørt.

Fortæl om de lokale skæv-
heder. Synlighed er første 
skridt til at få gjort noget 
ved det.

2. Kvindelige iværksættere1. Kvindelige rollemodeller

Et godt sted at starte er at skabe 
overblik over, hvilke kvindelige 
rollemodeller der allerede eksisterer 
i lokalområdet. I Thy udarbejdede 
vi en bruttoliste med kvinder, der 
blev betragtet som rollemodeller af 
andre fra lokalområdet. (På listen 
var der også en række mænd, som 
vi ønskede at involvere i projektet). 
Ud fra bruttolisten sammensatte vi 
et advisory board med kvinder (og 
mænd), der ønskede at deltage i 
projektet og som repræsenterede 
forskellige typer af rollemodeller. 
Tidligt i projektforløbet blev afholdt 
et seminar for den gruppe, hvor 
vigtige emner inden for diversitet og 
ligestilling blev drøftet.

Seminaret var struktureret omkring 
følgende fem refleksionsspørgsmål:

1  Hvilke egenskaber har en  
kompetent leder? 

2  Hvad er fordelene ved øget 
diversitet i ledelse?

3  Hvad er ulemperne ved øget 
diversitet i ledelse?

4  Hvordan kan man få flere  
kvinder til at flytte til Thy og 
engagere sig i lokalområdet? 

5  Hvilke barrierer er der for  
at få flere kvinder i ledende 
positioner i Thy?

Som led i formidlingen af projektets 
aktiviteter blev der udarbejdet flere 
små filmklip med udvalgte kvindelige 
rollemodeller og TV Midtvest lavede 
et indslag om projektarrangementet 
i Hanstholm sidst i processen.

Problemfeltet

Konkrete handlinger

Udarbejd en bruttoliste med 
lokale kvindelige rollemo-
deller og inviter dem med 
i projektet. Brug ”snow-
ball-metoden” til at finde 
flest mulige relevante lokale 
rollemodeller.

Overvej om mænd skal 
inviteres med i projektets 
opstart og i givet fald 
hvordan.

Lav en plan for, hvordan 
kvinderne fra Advisory Bo-
ard bliver inddraget løbende 
i projektet (interviews, 
SoMe-aktivitet mv.).

Brug god tid på formid-
ling af rollemodellernes 
fortællinger, så de fremstår 
gennemarbejdede fx med 
gode billeder eller film med 
ordentlig lyd.
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Kvindelige rollemodeller er også vig-
tige i samfundets demokratiske in-
stitutioner. Det gælder eksempelvis 
i sammensætningen af Folketinget, 
regionsråd og kommunalbestyrelse. 
De folkevalgte bør i en vis udstræk-
ning repræsentere befolkningen. I et 
historisk perspektiv har mænd fyldt 
meget i politik, men der er sket en 
positiv udvikling inden for de sene-
ste 10-15 år. 

I et nordisk perspektiv er der, histo-
risk set, været mange kvindelige 
regeringsledere (Danmark, Island, 
Finland, og Sverige) og der kan i 
Danmark også iagttages en udvik-
ling, hvor der kommer flere og flere 
kvindelige borgmestre. Ved valget i 
2021 kom der kvindelige borgmestre 
i 20 ud af 98 kommuner. Mod 14 i 
den tidligere valgperiode.

I Thisted Kommune har der siden 
kommunalreformen i 2007 været to 
mandlige og to kvindelige borgme-
stre. Til gengæld er der kun 6 kvin-
der ud af de 27 medlemmer af den 
nuværende kommunalbestyrelse, 
hvilket svarer til 22 procent. Det pla-
cerer Thisted blandt de 10 danske 
kommuner, hvor kvinder har færrest 
pladser i kommunalbestyrelsen. 

Ser man på hvem, der stiller op til 
kommunalvalget ses også en skæv-
hed. I Thisted var der i alt 81 kandi-
dater ved seneste kommunalvalg. 
Af dem var 24 kvinder (svarende til 
ca. 30 pct.), men kun 6 kvinder blev 
valgt ind. Hos mændene var der 57 
opstillede kandidater, hvoraf 21 blev 
valgt ind. 

Når der er så få kvinder, der stiller 
op, men vælgerne består af næsten 
lige mange mænd og kvinder i Thi-
sted, så kunne man ½tille sig, at en 
større andel af de opstillede kvinder, 
ville blive valgt ind, fordi kvindelige 
vælgere ville favorisere kvindelige 
kandidater. Men det er ikke tilfældet.

Problemfeltet

Konkrete handlinger

Skab synlighed om de de-
mokratiske skævheder, der 
eksisterer i lokalområdet.

Sæt fokus på de kvindelige 
politiske rollemodeller, der 
findes. Synliggør deres 
historier i lokalsamfundet.

Start en dialog med de 
lokale partiforeninger om, 
hvordan man kan gøre flere 
kvinder interesseret i at 
stille op til politiske hverv.

4. Demokratisk repræsentation

På landsplan er det mændene der i 
helt overvejende grad er direktører 
og bestyrelsesmedlemmer. Eksem-
pelvis er der i Region Nordjylland 
næsten fem gange så mange mænd 
som kvinder, der sidder i en besty-
relse og der er over seks gange så 
mange mandlige som kvindelige 
direktører i Nordjylland.

Specifikt i Thisted ses også, at 
der er færre kvindelige ledere end 
mandlige og udviklingen har stort 
set ikke flyttet sig de sidste 10-12 år.

Problemfeltet

Konkrete handlinger

Find frem til lokale kvinde-
lige direktører og bestyrel-
sesmedlemmer og gennem-
før interviews med dem om 
de muligheder og udfordrin-
ger, de har oplevet

Start en dialog med direktø-
rer fra de større virksomhe-
der i området og undersøg, 
hvorfor de ikke har kvinder 
i deres bestyrelser (det har 
de ofte ikke).

Kommuniker positive 
historier om seje kvindelige 
direktører og bestyrelses-
medlemmer på SoMe og i 
lokale medier.

3. Kvindelige direktører og 
bestyrelsesmedlemmer

Kvinder

Mænd

Kvinder, 
hele landet

Kvinder, 
Thisted 

Mænd, 
hele landet 

Mænd, 
Thisted 

2017 2018 20192014 2015 2016
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Mænd og kvinder i ledelse – andel af arbejdesstyrken

Bestyrelsesmedlemmer (antal, Region Nordjylland)

Kilde: Egne opgørelser pba. Danmarks Statestiks Statestikbank
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Refleksioner og 
anbefalinger

19

På baggrund af den viden der er indsamlet og analyseret 
i projektet, opstiller vi her refleksioner, og anbefalinger, 
som har til formål at bygge bro til nye aktiviteter i 
fremtiden. Projektet har været med til at skabe synlighed 
om en problemstilling, men har ikke fundet alle 
løsningerne. Det vil kræve en vedvarende indsats i de 
kommende år. Refleksionerne kan forhåbentlig være 
med til at udstikke en retning for nye initiativer.
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Aktiviteter

1  Synlige rollemodeller er vigtige 
Der er behov for rollemodel-
ler, hvis der skal ændres på de 
skævheder, der eksisterer inden 
for ledelse, iværksætteri og i den 
demokratiske repræsentation. 
En kvindelig iværksætter kan 
eksempelvis motivere andre til at 
turde tage ”springet” og efter-
leve en drøm, eller en kvindelig 
direktør kan vise unge piger, at 
det er en mulig vej at gå, hvis de 
har ambitioner i den retning. 

2  Der foregår usynlig og ube-
vidst forskelsbehandling i 
hverdagen 
Analysen har vist, at der fore-
går kønsmæssig forskelsbe-
handling på en række forskelli-
ge områder i samfundet. Både 
i Danmark som helhed og i Thy 
er der forskelle på mænds og 
kvinders muligheder, som ikke 
kan forklares med lyst, kvalifika-
tioner eller evner. Meget af den 
forskelsbehandling der sker, er 
med stor sandsynlighed på et 
ubevidst plan, og hvis situati-
onen skal ændres, skal disse 
ubevidste skævheder italesæt-
tes og bringes frem i lyset.

3  Løsningerne starter med 
erkendelser 
De skævheder der observeres 
mellem mænd og kvinder på 
ledende positioner i samfun-
det kan kun udjævnes hvis de i 
første omgang erkendes. Vejen 
til løsninger på den begræn-
sende diversitet går fra fakta, 
til samtaler til nye erkendelser 
og derefter til diskussion og 
design af løsninger. 

4  Ligestilling har både en  
”brandværdi” og en reel værdi 
Diskussioner omkring diversi-
tet og ligestilling kan i nogle 
tilfælde få karakter af en mar-
kedsføringsøvelse, hvor en virk-
somhed eller en organisation 
gerne vil fremstå inkluderende, 
men den praktiske handling 
følger ikke altid med de flotte 
udmeldinger. I den forstand 
kan diversitetsdebatten minde 
om den grønne omstilling, hvor 
såkaldt ”green washing” beteg-
ner en situation, hvor nogen 
forsøger at fremstå mere grøn-
ne end de er. På ligestillings-
området (ofte i regi af LGBT+) 
taler man om ”pink washing”, 
når ligestilling og diversitet får 
karakter af markedsføring frem 
for reel fokus på lige mulighe-
der for mænd og kvinder.

5  Diversitet og ligestilling er  
et fælles projekt 
Ligestilling og diversitet er en 
dagsorden, der er vigtig for 
alle. Der er en fare for at debat-
ten udvikler sig til en ”fløjkrig” 
mellem mænd og kvinder og 
den situation gavner ikke mu-
ligheden for at komme frem til 
løsninger, som på længere sigt 
vil gavne alle. Derfor er det me-
get vigtigt, at dem der igang-
sætter aktiviteter vedrørende 
ligestilling og diversitet gør sig 
umage med at være inklude-
rende i både ord og handling.

6  Det går langsomt fremad 
Det er en positiv observati-
on, at der på mange områder 
er fremgang at spore, når 
man måler på ligestilling og 
diversitet i samfundet. Både 
i Danmark som helhed og i 
Thy. Der kommer flere kvin-
delige ledere, flere kvindelige 
iværksættere, flere kvindelige 
business angels mv. Men den 
dårlige nyhed er, at det går 
meget langsomt med at rette 
op på store skævheder. Der 
skal aktive handlinger til for at 
accelerere udviklingen.

Refleksioner

1  Bring data og viden på banen, 
så debatten sker på et oplyst 
grundlag 
Diversitet og ligestilling er et 
emne, hvor debatten hurtigt 
bliver meget følelsesladet og 
ender i misforståelser og hvor 
der er en risiko for, at de tiltag, 
der iværksættes for at løse ud-
fordringerne, ikke nødvendigvis 
er de bedste løsninger. For at 
undgå ”hovsa-løsninger” skal 
debatten starte på et faktuelt 
grundlag. Det gælder på lands-
plan og det gælder i ethvert 
lokalområde. Start med at til-
vejebringe viden om diversitet 
og ligestilling i jeres område. 
Og tag diskussionen og design 
lokale løsninger derudfra.

2  Vær inkluderende i tale og 
handling 
Husk at anlægge en inklude-
rende og lyttende tilgang. Der 
er en betydelig risiko for ”skyt-
tegravskrig” i debatten om lige-
stilling. Særligt når de konkrete 
løsninger skal drøftes. Sørg 
derfor for en åben, transparent 
og nysgerrig tilgang, hvor ind-
spark fra forskellige aktører ta-
ges alvorligt og indgår i desig-
net af løsninger. Koblingen til 
det faktuelle grundlag er vigtig, 
fordi det giver en mulighed for 
at tilbagevise åbenlyst forkerte 
synspunkter, uden at det bliver 
en krig om holdninger. 

3  Sig det højt, når forskelsbe-
handling bemærkes 
Der foregår meget forskelsbe-
handling i det skjulte og det er 
vigtigt at få disse ofte ubevid-
ste forskelle frem i lyset. Derfor 
skal forskelle italesættes, når 
de opdages og opleves. Kun 
gennem erkendelsen af uhen-
sigtsmæssige strukturer kan 
der skabes forandringer og 
løsninger. 

4  Skab nye aktive netværk 
De kvindelige rollemodeller 
der allerede findes i et område, 
kan med fordel understøtte 
hinanden. Det kan eksempelvis 
gøres ved at etablere forma-
liserede netværk af kvinder, 
der søger råd og vejledning 
fra ligesindede. Thy-projektets 
erfaringer indikerer, at netværk 
udelukkende med deltagelse 
af kvinder vil være den bedste 
måde at starte op på. En anden 
metode til at skabe forbindel-
ser mellem kvinder i et lokal-
område er ved at etablere men-
torordninger, hvor eksempelvis 
erfarne ledere kan hjælpe 
yngre kvinder i lederstillinger 
med råd og vejledning. Både 
netværk og mentorordninger 
skal organiseres og forankres 
lokalt, for at fungere godt.

Aktiviteter Anbefalinger
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Konkrete aktiviteter

Der er mange måder at arbejde med ligestilling 
på i et lokalområde. I det følgende præsenteres 
fem eksempler på  konkrete aktiviteter, som har 
været anvendt i Thy-projektet. Til hver aktivitet 
beskrives hovedpointer, læringer og gode råd 
til andre, der ønsker at sætte fokus på ligestil-
ling og kvindelige rollemodeller.

Fem konkrete aktiviteter:

1. Advisory Board 
2. Dataanalyse 
3. Lokale interviews 
4. Seminar med lokale aktører 
5. Ekstern kommunikation

Hovedpointer 
Alle deltagerne havde en stærk 
motivation for at bidrage og kunne 
fortælle eksempler på situationer, 
hvor de havde oplevet bevidst eller 
ubevidst skævhed i deres arbejdsliv.

Flere medlemmer af Advisory Board 
havde på forskellige tidspunkter 
savnet kvindelige rollemodeller at 
spejle sig i, da de stod overfor at 
træffe store beslutninger i deres liv.

Der var et stærkt ønske blandt med-
lemmerne om netværk for kvinder 
i Thy. For nogen var det et bredt 
organiseret netværk for kvinder, for 
andre var ønsket et specifikt net-
værk for kvindelige ledere.

Læring og gode råd
Vi inviterede flere kvinder end mænd 
til Advisory Board. Og det var helt 
bevidst. Desværre blev det sådan, at 
mange mænd melde afbud, hvilket 
betød, at der kun deltog en enkelt 
mand på mødet i Advisory Board. 
Sæt derfor et særligt fokus på at få 
mænd til at møde op til Advisory Bo-
ard, hvis det besluttes, at der både 
skal deltage mænd og kvinder. 

Overvej tidligt, hvilken rolle mænde-
ne skal spille.

Hav en plan for at holde kontakten 
med deltagerne fra Advisory Board. 
Der er mange gode ressourcer, som 
med fordel kan inddrages i flere dele 
af projektet.

Undervejs i projektet stødte vi på 
personer, som gerne ville involveres, 
men som ikke var blevet inviteret til 
Advisory Board. Sørg for transparens 
i udvælgelsen  og giv plads til invol-
vering på andre måder.

Aktiviteter Advisory Board

Aktivitet:
Advisory Board

Tidspunkt: Første halvdel af 
projektperioden.

Sted: Konferencerum hos 
Thy Erhvervsforum.

Formål: At skabe involve-
ring og ejerskab blandt pro-
jektrelevante interessenter, 
afstemme projektets scope 
og hypoteser og påbegyn-
de arbejdet med at finde 
kvindelige rollemodeller og 
skabe ambassadører for 
diversitet i Thy.

Deltagere: 13 kvinder og 1 
mand (2/3 kvinder og 1/3 
mænd inviteret ud fra varia-
tion på alder, køn, branche).

Program: Velkomst bordet 
rundt om motivationen for at 
deltage, oplæg og diskus-
sion af projektets formål 
og rationale, drøftelser i 
grupper på baggrund af re-
fleksionsspørgsmål, fælles 
opsamling og næste skridt.
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Hovedpointer
Afvandringen fra Thy er mindre 
fremtrædende end tidligere. Beskæf-
tigelsen er lavere end i resten af lan-
det, og efterspørgslen efter faglært 
og ufaglært arbejdskraft er høj.

Langt færre kvinder end mænd er 
ledere og bestyrelsesmedlemmer i 
Nordjylland. Og billedet har stort set 
ikke ændret sig de seneste mange år.

Læring
Der er meget viden at hente i eksi-
sterende rapporter og analyser. Sæt 
derfor god tid af til at granske, hvad 
der allerede findes af forskning og 
analyser på området.

Gode råd
Det kræver god tid at få special-
bestillinger af data fra Danmarks 
Statistik. Derfor skal det være muligt 
at bestille data flere måneder før 
resultaterne skal ligge klar, hvis man 
vil være sikker på at have data til-
gængelig i tide til at analysere dem.

Data og datavisualiseringer er 
værdifulde til formidling af viden om 
situationen i lokalområdet. Begynd 
derfor analysearbejdet, så snart det 
er muligt - også selvom det indled-
ningsvis er data fra andres under-
søgelser. Denne viden er med til at 
give debatten et sted at starte.

Aktiviteter Dataanalyse

Aktivitet: 
Dataanalyse

Tidspunkt: Start til midten 
af projektperioden.

Kilde: Danmarks Stati-
stik Statistikbanken samt 
eksisterende rapporter om 
ligestilling og diversitet fra 
fx World Economic Forum 
og Dansk Erhverv.

Formål: At skabe sikker vi-
den om status på ligestilling 
i Thy og Nordjylland.

Hvad: Statistikker og kvanti-
tative analyser.

Hovedpointer
Der er ingen nævneværdig strate-
gisk opmærksomhed på ligestilling 
på ledelsesgangene i Thy. 

Nationalt er der fokus på diversitet 
i branche- og fagforeninger, men 
lokalt halter det mere efter.

Kvindelige interviewpersoner vurde-
rede ligestillingsudfordringen i Thy 
som større end de mandlige  
interviewpersoner.

Læring og gode råd
Det er muligt, at projektets opmærk-
somhed på ligestillingsområdet har 
været med til at starte en vigtig sam-
tale i de organisationer, hvor inter-
viewpersonerne befinder sig. Alene 
af denne grund kan interview-for-
matet bidrage til at sætte gang i en 
bevægelse.

Udarbejd en liste med relevante 
mandlige  interviewpersoner. Det 
er vanskeligere at finde interesse-
rede mænd til lokale interviews end 
kvinder, så der skal sættes fokus på, 
hvordan man øger mændenes moti-
vation for deltagelse.

Tænk over, hvilken rolle de lokale 
interviews skal spille i samspil med 
Advisory Board og andre aktiviteter. 
Interviewmetoden kan bidrage med 
individuelle erfaringer og eksem-
pler, og kan samtidig anvendes som 
ekspertinterviews, der giver indblik i 
en branche, en bestemt målgruppe 
eller noget helt tredje. Her kan det 
dog være relevant at overveje, om 
eksperten skal være lokalt forankret 
eller om der skal benyttes en eks-
tern ekspert med stærke pointer.

Aktiviteter Lokale interviews

Aktivitet: 
Lokale interviews

Tidspunkt: Midt i projektpe-
rioden.

Sted: Telefon og fysisk 
interview ud fra en inter-
viewguide med temaer og 
spørgsmål.

Formål: At få udfoldet 
vigtige hypoteser i projektet 
omkring årsagen til skævhe-
der i diversitet og få sat ord 
på personlige oplevelser.

Deltagere: Ca. 15 personer 
i alt, heriblandt kvindelige 
rollemodeller, mandlige 
ledere, eksperter med viden 
om Thy og/eller ligestilling 
på arbejdsmarkedet, i besty-
relser mv.

Hvad: Semistrukturerede 
interviews af 30-60 min 
varighed.
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Læring
Flere mænd blev spurgt, om de øn-
skede at medvirke i panelsamtalen, 
men de takkede nej, bl.a. med den 
begrundelse, at de ikke ønskede at 
være skydeskive for kritik. Et andet 
forbehold fra mændene var en vis 
usikkerhed omkring deres viden om 
emnet og hvorvidt deres vidensni-
veau gjorde dem egnede som pa-
neldeltagere. Håbet er, at de mænd 
som faktisk deltog, vil bidrage til at 
sprede projektets indsigter og kon-
klusioner om diversitet og ligestilling 
til en bredere kreds af aktører.

Seminaret var programsat til at vare 
2,5 timer inkl. spisning, Det viste sig 
imidlertid, at interessen og enga-
gementet var så stort, at der uden 
problemer kunne være afsat mere tid. 
Skulle vi afholde arrangementet igen, 
med den viden vi har nu, ville vi afsæt-
te minimum 3 timer og fortsat slutte 
af med mad og drikke ved 18 tiden.

Da seminaret formelle del var afslut-
tet, oplevede vi desuden, at der med 
fordel kunne have været afsat mere 
tid til debat og drøftelser af konkrete 
indsatser. 

En konkret idé er at følge op med 
workshops kort tid efter seminaret 
for de særligt interesserede. Ind-
holdet på disse workshops kunne 
oplagt være en konkretisering og 
operationalisering af de emner, der 
blev drøftet på seminaret. Det vil 
være værdifuldt at give deltagerne 
fra seminaret tænketid og mulighed 
for at involvere andre, som i mellem-
tiden viser interesse for initiativet.

Postkort med spørgsmål til reflek-
sion gav deltagerne et fysisk og 
visuelt genkendeligt produkt, hvorpå 
de kunne notere konkrete idéer og 
aflevere på vej hjem fra seminaret.

Gode råd
Tænk over, hvordan alle relevante 
målgrupper tiltrækkes til arrange-
mentet. Især hvordan seminaret 
bliver relevant for mænd. Der skal 
sandsynligvis inviteres flere mænd 
end kvinder, hvis man ønsker en 
nogenlunde ligelig repræsentation 
på selve arrangementet.

Under paneldebatten involverede 
moderatoren deltagerne i salen ved 
at afholde afstemninger med røde 
og grønne papkort. Den fremgangs-
måde  skabte en god dynamik og 
et afsæt for samtalen, som havde 
salen med. Brug gerne deltagernes 
svar som afsæt for at spørge ind til, 
hvorfor de svarede med det grønne 
eller røde kort.

Aktiviteter
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Seminar med lokale aktører

Aktivitet: 
Seminar med lokale 
aktører

Tidspunkt: Slutningen af 
projektperioden.

Sted: Den gamle maskinhal 
i Det Nordatlantiske Fyr i 
Hanstholm.

Formål: At starte samtalen 
om ligestilling i Thy med et 
fælles vidensgrundlag.

Deltagere: 45 deltagere 
(heraf 40 kvinder og 5 
mænd). 
Ca. 80 direkte inviterede 
kvinder og mænd samt 
åbeninvitation via sociale 
medier.

Program: Velkommen og 
præsentation af initiati-
vet, Oplæg og diskussion, 
Samtaler om fremtiden: 
Hvilke næste skridt skal 
tages, hvem skal involveres? 
Hvad så nu? Panel med to 
kvindelige rollemodeller i 
Thy, Netværk og tapas.

Under paneldebatten involverede moderatoren 
deltagerne i salen ved at lave afstemninger 
med røde og grønne papkort. Det skabte en 
god dynamik og et afsæt for samtalen, som 
havde salen med.
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Blandt de 15 største 
virksomheder i Thy…

… er der kun mænd i 
direktørstolen.

I de samme 15 virk-
somheder, er der in-
gen kvinder i 10 af 
bestyrelserne, mens 
der er der mellem 
en og tre kvinder i 
bestyrelserne i de 
resterende fem virk-
somheder. 

Hovedpointer
Der har været meget positiv respons 
på  kommunikationsindsatsen i 
projektet. Og der har været enkelte 
kritiske røster omkring det visuelle 
udtryk på invitation, postkort mv. 
(kritikken gik på at layoutet var me-
get “kvindeligt”).

Pressen har grebet flere historier, 
hvilket har ført til henvendelser fra 
personer, vi ellers ikke ville have 
været i dialog med. 

De længere indlæg på LinkedIn med 
reelt indhold og eksempler fra Thy 
har været populære. Et opslag havde 
fx 4000 visninger, 73 reaktioner og 
13 kommentarer efter 4 dage. 

For at nå ud til en bred vifte af per-
soner, har vi udviklet en bruttoliste, 
baseret på projektteamets og især 
Thy Erhvervsforums store netværk. 
Personerne på listen er både kvinder 
og mænd i alle aldre fra forskellige 
brancher, lederpositioner, iværksæt-
tere, kunstnere, atleter, politikere 
mv. Listen har udviklet sig undervejs 
og dannet grundlag for invitationer 
til seminaret (som også er delt på 
sociale medier), valg af medlemmer 
til advisory board og identifikation af 
mulige rollemodeller og informanter 
til lokale interviews. Vær opmærk-
som på GDPR, herunder opbevaring 
af data og hvordan personernes 
kontaktoplysninger tilvejebringes.
 

Læring og gode råd
Lav en kommunikationsplan med 
forskellige kanaler, målgrupper og 
vinkler for øje – og følg den i hele 
projektperioden. Der er altid noget 
at fortælle i et projekt, også i start-
fasen. Vær fleksibel og giv mulighed 
for at afvige fra planen, når der 
opstår nye muligheder. 

Arbejd med mange forskellige 
kommunikationstiltag på samme tid 
og vurdér løbende, hvilke tiltag, der 
virker bedst. Det viste sig eksempel-
vis, at de personlige opslag fra pro-
jektteamet og andre interessenter 
gav den største reach. I stedet for at 
dele generiske opslag om, hvad der 
er foregået i projektet, er det mere 
debatskabende og vedkommende 
for modtageren, hvis der deles per-
sonlige oplevelser, konkrete tal eller 
anden viden om status på diversitet i 
lokalområdet.

Skab en visuel identitet, som gør 
initiativet genkendeligt – ved at få 
skabt et grafisk udtryk for projek-
tet, blev det let at genkende for 
udefrakommende. Trykprøv gerne 
udtrykket på målgruppen, inden 
det færdiggøres. Visuelle udtryk er 
en smagssag, men det er vigtigt, at 
dem der skal inddrages, kan se sig 
selv i tilknytning til initiativet.

Aktiviteter Ekstern kommunikation

Aktivitet: 
Ekstern kommunikation

Tidspunkt: Hele projekt- 
perioden.

Kanaler: Nyhedsbrev, Face-
book, LinkedIn, Instagram, 
TV, e-mails.

Formål: At udbrede kend-
skab til projektet og starte 
debatten om synliggørelse 
af kvindelige rollemodeller 
i Thy.

Hvem: Projektgruppen, 
Deltagere, TV Midtvest, P4 
Morgen, ligeher.nu 

Indhold: Projektbevilling, af-
holdelse af advisory board, 
invitation til seminar, viden 
fra analysen, opfølgning på 
seminar, eksempler på rol-
lemodeller, debat om emnet.
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Rollemodeller30 Rollemodeller

Mille Lerche Kristensen har startet 
Thykassen, som er lokale grøntsager 
på abonnement.

Hun tror på, på, at alle skal have mu-
ligheden for at bruge bæredygtige 
og lokale råvarer.

Mille er optaget af, at flere unge 
kvinder inviteres ind og får adgang 
til de netværk og sammenhænge, 
hvor beslutninger træffes og de kan 
få indflydelse. 

Mille Lerche Kristensen

Vi kan få flere 
synlige kvindelige 
rollemodeller, hvis 
vi får bygget et 
søsterhood op, hvor 
vi lærer af hinandens 
kompetencer og 
bakker hinanden op.
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Rollemodeller Louise Møller

Louise Møller er medstifter af re-
stauranten Hanstholm Madbar, som 
ifølge hende har ”Danmarks vildeste 
udsigt” til både Hanstholm havn og 
vildtreservat.

Hun tror på, at vi kan få flere synlige 
kvindelige rollemodeller i Thy, hvis 
flere kvinder tør skubbe sig selv 
frem på scenen.

For at få mig selv ud 
over scenekanten, 
siger jeg fx ja til at 
stille op til interview, 
og fortælle, hvad jeg 
gør godt, og ikke kun 
vise det i kulissen.

Rollemodeller

Else Østergaard Andersen er chef 
for Nationalpark Thy, som er Dan-
marks første nationalpark. 

Blandt de ansatte er der cirka lige 
mange kvinder og mænd.

Det samme gælder i bestyrelsen, 
hvor sammensætningen bygger på 
et sæt regler for udpegning, som 
sikrer en fordeling på maksimum 60 
pct. af det ene køn i bestyrelsen.

Det er ikke uden udfordringer, da 
mange af de relevante organisati-
oners ledere er mænd, og der skal 
indstilles både en kvinde og en 
mand til bestyrelsen, hvorfra miljø-
ministeren udpeger og sammensæt-
ter den endelige bestyrelse

Else Østergaard Andersen

Det kan virke som 
om, kønsbalancen 
hos os sker af sig 
selv, fordi vi ikke  
har en strategi. Men 
vi har øje på team-
sammensætning  
og balance mellem  
arbejde og fritid.
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Rollemodeller Susanne Olander

Susanne Olander er socialpæda-
gog og arbejder med unge der har 
psykiske og sociale vanskeligheder 
og desuden medlem af Kommunal-
bestyrelsen i Thisted kommune for 
Venstre.
 
Susanne blev valgt ind i kommunal-
bestyrelsen i november 2021.
Hun har været partipolitisk aktiv i 
mange år. Hun har ofte været den 
eneste kvinde i bestyrelsen. Dette 
billede går ifølge Susanne igen i 
virksomhederne.

Der er ikke nok 
kvinder på de 
øverste poster. 
De er ofte kun 
mellemledere.  
Det kan man godt 
overveje, når man 
rekrutterer.
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Drejebog 

Flere synlige  
kvindelige  
rollemodeller  
i Thy


