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Vi kender dem til bevidstløshed: Portrætterne af succesfulde 
danskere, der har nået det hele på den halve tid. På 
fotografierne troner de velplejede og velklædte for enden 
af bestyrelseslokalets mahognibord, i hjørnekontorets 
højryggede læderstol, på toppen af sejrsskamlen, ved 
åbningen af deres soloudstilling eller bag takke-talerstolen, 
når de modtager Grammyer, Bodil’er og Gyldne Laurbær. 

Og vi ved også næsten på forhånd, hvad der vil stå i de 
medfølgende hyldestartikler. Hvis portrættet omhandler en 
succesrig mand, vil der stå en masse om hans visioner for 
den virksomhed, han leder, hans ambitioner inden for den 
sportsgren, han dyrker på eliteplan eller planerne for hans 
næste store kunstprojekter. Krydret med et par personlige 
kommentarer om, at han elsker sine børn, er glad for golf, 
gerne ville have været jægerpilot og er vinconnaiseur, men 
da også godt kan lide en kold bajer en gang imellem. Hvis 
portrættet handler om en succesrig kvinde, vil det næsten 
altid tage udgangspunkt i, hvordan hun dog får det hele til 
at hænge sammen. Det vil handle rigtig meget om børn og 
barsel eller mangel på samme, og der vil næsten med garanti 
blive kommenteret på enten hendes udseende, påklædning, 
serveringen under interviewet eller indretningen i den 
stue eller det kontor, hvor interviewet foregår. Hun vil 
sandsynligvis blive spurgt om sit syn på kvinder og kvoter 
i forhold til bestyrelser og toplederposter. Nok også lidt om 
barselspolitik og/eller familievenlige arbejdspladser. Og SÅ, 
hvis interviewofferet er heldigt, og der stadig er spalteplads 
tilbage, kan hun få lov at sige noget om sine visioner for 
virksomheden, sportslige ambitioner eller kommende 
kunstprojekter.  

Men formlen for kvinders succes indeholder 
samtidig en masse ekstra grundstoffer og 
antistoffer, som mændene er fritaget for – men 
som vi er tvunget til at forholde os til, hvad 
enten vi vil det eller ej. Det gør det på den ene 
side lettere at opnå medieopmærksomhed, 
hvis man ønsker det – men det gør det 
også meget lettere at punktere en kvindelig 
succeshistorie. 

SucceSeNS 
PeriODiSKe SySteM 

tekst Nadja Pass
illustration Pascal rubertus

Formlen for at blive fremstillet som 
succeshistorie i de danske medier er at 

besidde lige dele integritet og karisma. Det 
gælder både mænd og kvinder. 
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Besty
Gode bestyr-
elsesposter

V
Netværk

VL
Den rigtige
VL-gruppe

Invi
Modtager 
mange 
smigrende 
invitationer

Konf
Taler på 
prestige-
konferencer og 
holder foredrag

Mentor
Øser af erfaring-
erne som men-
tor for andre

Tråd
Kan trække i de 
rigtige tråde

Kubik
Store biler, 
motorcyklerr

VI
Fritid

Skål
Elsker årgangs 
vin og single 
malts 

Ekstrem
Læder kroppen 
rase ud gennem 
marathonløb, 
jagt, ski og golf

Handy
Teknisk stærk og 
ret handy 

Økono
Aktier og 
økonomi

Kosmo
Rejser meget 
og oplever en 
masse spæn-
dende. 

PerPar
Sexet og 
begavet partner

VII
Privatliv

Bø
Har fotogene 
børn

Bolig
Har attraktiv 
bolig, fritidshus, 
båd og bolig i 
udlandet

Kult
Bredt kulturelt 
orienteret 

Party
Går til mange 
fester og har at-
traktive venner

Sex
Får sikkert 
masser af god 
sex

Jong
Jonglerer ubes-
været familieliv, 
karriere og de 
mange grund-
stoffer

VIII
Balance

Jord
Har så meget 
at have det i, at 
man er helt nede 
på jorden

Uhøj
Er uhøjtidelig og 
let tilgængelig

Fri
Er god til at 
holde helt fri, når 
det er 
nødvendigt

Over
Overskud til at 
være noget for 
andre 

Prio
Har priorieterne 
i orden

Glad
Nyder livet 

Sygdom eller 
selvmord i 
familien

Konkurser, falliter 
eller fyringer

Heldet og arven 
som åg

Depression 
og mangel på 
meningen med 
det hele trods 
succes

Kun fordi hun 
ofrer sine venner

Kun fordi hun er 
barnløs

Kun fordi hun er 
kvinde 

Kun fordi hun 
ikke er en ”rigtig” 
kvinde.

Arv
Har arvet navn, 
netværk og 
millioner

IV
Synlighed

Held
Var på det 
rigtige sted på 
rigtige tidspunkt

Gogoo
God at Google. 
Der kommer 
mange 
spændende 
ting frem

Medie
Gode mediekon-
takter, så man 
kan optræde på 
strategisk rigtige 
tidspunkter

Tak
Er sig privilegi-
erne bevidst og 
taknemmelig for 
dem

Ærlig
Melder ærligt ud 
om, hvordan det 
hænger sammen

Har selv været 
ramt af sygdom

Kun fordi hun 
er grim. Hun 
havde ikke andre 
muligheder

Af
Lider afsavn 
fordi arbejdet 
kræver meget 
fokus

I

Slid og 
disciplin

LT
Har lange 
arbejdstider

AN
Har et stort – og 
nogle gange 
tungt – ansvar

BE
Må konstant 
træffe svære 
beslutninger

Pop
Er meget 
pligtopfyldende

24-7
Holder aldrig 
rigtig fri

Is
Trives selvom 
der er iskoldt på 
toppen

St
Stjerne indenfor 
sit fag

II

Talenter

Event
Eventyrer,  
iværksætter,
jordomrejser, 
eller livskunstner

Mod
Er modig og går 
mod strømmen

Inno
Tænker ukon-
ventionelt og 
innovativt

Nys
Nysgerrighed 
og åbenhed, 
der giver nye 
indsigter

Fokus
Ved, at de 
medfødte 
talenter skal 
plejes for at blive 
til noget

CV
Imponerende 
CV og gode 
referencer

III

Erfaring og 
personlige 
kvaliteter

Humor
Har masser 
af humor og 
selvironi

Flex
Fleksibilitet, 
åbenhed og 
forandrings-
villighed

Ex
Har gode anek-
doter fra det 
virkelige liv

Ild
Går op i sine 
projekter med liv 
og ildsjæl

Real
Realistisk og 
kynisk, når det 
er nødvendigt

Anek
Små anekdoter 
fra børnenes 
hverdag

Bag
Hjemmebagte 
boller

I a
Børn

Vebø
Velopdragne 
børn

Udflu
Spændende 
familieudflugter

II a
vindelige  
rollemodeller

Fem
Har en holdning 
til kvoter, 
kvindekamp og 
bestyrelses-
poster

Cock
Cocktails, fester 
og shopping

Tøs
Tøsesludder og 
sladder

Ukøn
Tænker i 
mennesker 
– ikke i køn, 
når hun sidder 
blandt jakkesæt

III a
Etik, moral, 
empati og 
opgøret med 
den pæne pige

Mål
Højere mål end 
magt og penge 

Vind
Taler åbent om 
vindermentalitet 
og er opfyldt 
af trangen til at 
bevise noget

Stol
Er til at stole og 
tale med, forstår 
andres situation 
og ser sagen fra 
mange sider

Bevid
Klædeligt 
bevidst om sit 
eget værd

IV a
Skønhed og 
velvære

Skøn
Velplejet og 
velklædt og 
meget gerne 
en klassisk 
skønhed

Fitwell
Dyrker relevante 
og rigelige 
former for 
fitness og 
wellness

Mental
Dyrker sin 
mentale 
sundhed og 
mediterer

Kost
Følger med i de 
nyeste kostråd

V a
Husflid

Husflid
God til at sy, 
strikke og sylte. 
Og en ørn i et 
køkken

Grøn
Grønne fingre i 
hus og have

Ren
Propert hjem og 
god hygiejne

Kunst
Maler, skriver, 
fotograferer, eller 
spiller lidt musik

Problemer med 
børnene 

1

2

3

4

5

6

7

Ikke lutter 
lagkage

Hård barndom. 
Mobbet eller mis-
brugsforældre

Skandaler Skilsmisse Enlig og måske 
ensom

Ukvindelig Har været nede 
med stress

Kun fordi hun er 
sin fars datter

Kun fordi hun er 
sin mands kone

Kun fordi hun 
har bollet sig til 
toppen

Kun fordi hun 
ikke har prior-
iteret sin børn

Kun fordi hun 
har rundsave på 
albuerne

Kun fordi hun 
ikke har ”levet”

Kun fordi hun 
brownnoser og 
golddigger

Kun fordi hun er 
smuk

Flid, fedt og 
snyd

Tyk eller grim

ANtiStOFFer

SucceSeNS PeriODiSKe SySteM
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V
Netværk

IV
Synlighed

VI
Fritid

VII
Privatliv

eN FiN BALANce MeLLeM iNteGritet 
OG KAriSMA

Hver hovedgruppe består af en række grundstoffer. Man 
behøver ikke besidde alle grundstofferne i hver hovedgruppe 
for at fremstå som en succeshistorie. Men de mest solide 
succeshistorier kan mønstre et par grundstoffer fra hver 
hovedgruppe – det sikrer dem nemlig fin balance mellem den 
integritet, der sikrer dem position og respekt og den karisma, 
der gør, at de tiltrækker sig opmærksomhed. 

Men langt de fleste har for meget af det ene og for lidt af det 
andet. Hvis man har overvægt af integritets-grundstoffer fra 
hovedgruppe i, ii og iii, vil man for det meste være kendt 
og respekteret indenfor sit fagområde. Desuden vil en del 
– især yndere af Børsen, WeekendAvisen og Deadline – vide, 
hvem man er. Men man vil sjældent være kendt i den brede 
offentlighed og vil også forholdsvis sjældent blive bedt om 
at stille op i forskellige blødere livsstilshistorier om ens 
hjem, yndlingsmadopskrifter eller tøjstil. Som eksempler 
på succeshistorier med tydelig vægt på integriteten, kan 
vi nævne succesrige topledere som Stine Bosse og Merete 
eldrup. Karrierediplomater som ellen Margrethe Løj. 
topforskere og universitetsrektorer som Lene Hau, Lykke 
Friis og Linda Nielsen. tidligere nationalbankdirektører som 
Bodil Nyboe Andersen. topredaktører som Anne Knudsen 
eller Lisbet Knudsen. Departementchefer som Karoline 
Prien Kjeldsen. Borgmestre, ambassadører, overlæger, 
højesteretsdommere, professorer og topadvokater. Og for den 
sags skyld også de mere tilbagetrukne af ministrene. 

De færreste af disse succeshistorier har nogen interesse i 
at optræde i andre medier end dem, hvor de allerede er 
superstjerner. Så man ser dem højst i de mere kulørte medier 
ved nytårskure og gallaforestillinger i Det Kongelige teater. 
Så meget desto mere opmærksomhed tiltrækker det sig, hvis 
en minister begynder at klæde sig lidt frækkere eller en nutty 
professor, erhvervsleder eller ekspert har et godt glimt i øjet. 
Det er ikke udseendet, det handler om, men det hjælper 
med at skaffe opmærksomhed. Hvilket både Barack Obama, 

De fire næste hovedgrupper handler om 
karisma og opmærksomhed. For indenfor 
langt de fleste fag er det i dag ikke længere 
nok at være hamrende dygtig, klog, 
pligtopfyldende og sympatisk. Man skal helst 
også med jævne mellemrum optræde som 
succeshistorie i medierne, så vennerne på 
Facebook og headhunterne bliver mindet om, 
hvor hamrende dygtig, klog, pligtopfyldende 
og sympatisk man er.

KAriSMAeNS Fire HOVeDGruPPer er:

SyNLiGHeD
Succesen skyldes i første omgang, at personen er ”en god 
historie”. typisk, at de er kendte fra andre sammenhænge, ser 
utroligt godt ud eller kan smykke sig med en baronessetitel. 
Der kan også være tale om en knap så glamourøs synlighed, 
der mest handler om, at man er dygtig til at spille 
mediespillet, så man sikrer sig opmærksomhed, når man 
ønsker den - og undgår den, når man foretrækker at være 
diskret.

NetVærK
Succesen handler meget om, hvem man kender. Og hvem de, 
man kender, kender. Netværkssucceserne hjælper hinanden 
frem i verden, skylder hinanden tjenester rundt omkring og 
er opmærksomme på gode muligheder på hinandens vegne. 
Det er hårdt arbejde, men meget effektivt at holde gryderne i 
kog og kunne trække i de rigtige tråde. 

FritiD
Succesen handler sjældent i sig selv om personens 
fritidsaktiviteter, men et aktivt liv er med til at signalere 
overskud. Hvis man har mange interessante – og meget gerne 
forskelligartede – fritidsbeskæftigelser, beviser det, at man er 
et helt menneske, der godt ved, at livet er andet end arbejde, 
magt og millioner. 

PriVAtLiV
Succesen skal meget gerne afspejle sig i privatlivet, hvor man 
ikke alene har den perfekte partner og de perfekte børn, men 
også bor det rigtige sted og formår at balancere tilværelsen 
mellem alle succeserne på arbejdet og i det offentlige liv – og 
alle de ting, der virkelig tæller på privatfronten.  

De tre første hovedgrupper handler mest om 
integritet. Om alt det, der gør, at man har 
noget at have det i. Alt det, folk beundrer, 
fordi det kræver afsavn, de ikke selv ville 
have kunnet udstå, eller kræver særlige 
talenter eller erfaring og personlige kvaliteter, 
der er de færreste forundt. integritetsstofferne 
er beviserne for, at succeshistorierne har 
kunnet stå distancen. 

HOVeDGruPPerNe – SucceSeNS       
FASte GruNDStOFFer

Faktisk er formlen for succesportrætterne så ens, at man 
kan opstille et helt periodisk system over de grundstoffer, 
succeshistorierne er gjort af. 
Det minder på mange måder om kemiens periodiske system: 
Det består af 8 hovedgrupper, hvor vi finder vi de klassiske 
grundstoffer, der meget ofte indgår i fortællingen om en 
succesfuld person. uanset om vedkommende er mand eller 
kvinde. 

iNteGriteteNS tre HOVeDGruPPer er

SLiD
Succesen er resultatet af mange års hårdt arbejde, livslange 
studier eller hård fysisk træning. Langsomt, men sikkert er 
succeshistorien steget op gennem hierarkierne og længere 
op ad medaljepodierne. Og nu må de leve med kulden på 
toppen og de mange afsavn det kræver at leve deroppe.

tALeNt
Succesen skyldes især en særlig grad af intelligens, 
kreativitet, musikalitet eller kunstneriske gener. Nogle af 
succeshistorierne kan kategoriseres som ”vidunderbørn”, 
men selv med medfødte talenter, kræver det masser af 
disciplin og fokus at dyrke talenterne nok til, at drømmene er 
gået i opfyldelse. 

erFAriNG
Succesen bunder i et langt livs erfaringer eller nogle helt 
særlige personlige kvaliteter, der allerede i en ung alder 
har bragt personen helt op på toppen. Med de personlige 
kvaliteter og erfaringen i bagagen bliver succeshistorien i 
stand til at handle rigtigt i komplekse situationer. 
De fire næste hovedgrupper handler om karisma og 
opmærksomhed. For indenfor langt de fleste fag er det 
i dag ikke længere nok at være hamrende dygtig, klog, 
pligtopfyldende og sympatisk. Man skal helst også med 
jævne mellemrum optræde som succeshistorie i medierne, så 
vennerne på Facebook og headhunterne bliver mindet om, 
hvor hamrende dygtig, klog, pligtopfyldende og sympatisk 
man er.

I

Slid og 
disciplin

II

Talenter

III

Erfaring og 
personlige 
kvaliteter
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I a
Børn

II a
Kvindelige rol-
lemodel

III a
Etik, moral, em-
pati og opgøret 
med den pæne 
pige

IV a
Skønhed og 
velvære

V a
Husflid

De FeM uNDerGruPPer er:

uNDerGruPPe  i – BørN 
temaet børn er der absolut ingen vej uden om i et portræt 
af en succesfuld kvinde. Hvis hun har børn, er der det evige 
spørgsmål om, hvordan hun får det til at hænge sammen. 
Hvis hun har mange børn – af en eller anden grund, er der 
overraskende mange karrierekvinder, der har fire børn, bliver 
det også fremhævet som et ekstra overskuds plus. Hvis der er 
en au-pair ind over skal der også lige stilles spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt succeskvinden nogen sinde er sammen med 
sine børn og om ikke det er en høj pris at betale for karrieren. 
Hvis hun er yngre og ingen børn har endnu, kan hun ofte 
slippe af sted med at svare ”ikke endnu,” men der vil næsten 
altid blive knyttet et lidt anklagende ”nej, det har du vel ikke 
tid til” i enden. Og hvis hun er så tilpas gammel, at det ikke 
er så sandsynligt, at hun nogensinde vil få børn, er det også et 
emne, der død-pine skal berøres. er hun ked af det? Hvorfor 
blev det ikke? er al succesen så i virkeligheden et surrogat? 

til gengæld bon’er man rigtig godt ud på børnebarometeret, 
hvis man kan fortælle små sjove historier om pudsige ting, 
ungerne har fortalt (hvilket beviser, at man er tilstede i deres 
hverdag), ryster et par gode familieoplevelser ud af ærmet 
som en tur til Pippi-land i Småland eller til høstmarked hos 
Årstiderne (som viser, at man aktivt laver noget sammen 
med børnene frem for bare at parkere dem foran fjerneren), 
serverer hjemmebagte boller, der er blevet til overs fra dem, 
man afleverede i børnehaven sammen med poden i morges 
(og det gør ikke noget, at de er lidt rustikke i looket, så man 
tydeligt kan se, at ungerne selv har medvirket til tilblivelsen 
og at mor slet, slet ikke er perfektionist). 

en kvinde kan være helt ufatteligt succesfuld og leve et 
utroligt godt, spændende og harmonisk liv. Og have en helt 
perfekt grundstoffordeling mellem alle de 8 hovedgrupper. 
Men er hun barnløs, skal det partout mistænkeliggøres eller 
trække ned, når hendes samlede succes skal udmåles. Hvis 
hun til gengæld er mor, kan hun omvendt heller ikke undgå 
at skulle tale meget længe om modertilværelsens glæder. 

Hvilket der ikke i sig selv er noget galt i – med mindre hun 
havde en masse spændende projekter, ambitioner og visioner 
hun hellere ville have fortalt om i netop denne sammenhæng. 
eller i netop dette medie. 

uNDerGruPPe ii – DeN KViNDeLiGe rOLLeMODeL
i ethvert interview med en succesfuld kvinde, skal hun på 
et eller andet tidspunkt kommentere på ligestilling. Hvad 
enten hun har et synspunkt eller ej, bliver hun aftvunget en 
holdning til kvoter i bestyrelserne og et godt argument for, 
hvorfor hun mener det ene eller det andet. Hvis hun har en 
eller flere magtfulde bestyrelsesposter, hvor hun sidder som 
ene kvinde blandt jakkesættene, vil hun uvægerligt blive 
spurgt, hvordan hun har det med at sidde der, bare fordi hun 
er kvinde. Og hun bliver så selv nødt til at sige, at hun faktisk 
er så hamrende kompetent, at hun ikke tror, hun er valgt for 
sit køn. Og der er heller ingen vej uden om at komme med 
gode råd til andre kvinder, der gerne vil nå toppen. 

Der er ikke i sig selv noget galt i at opfordre kvinder til at 
være rollemodeller for hinanden. Men selvom det gøres i 
den bedste mening, er der noget undergravende overfor 
kvindekønnets samlede kompetencer ved ALtiD at skulle 
spørge til, om ikke de er blevet valgt, bare fordi de er kvinder. 

ikke alene er det med til at bevare tvivlen om, hvorfor 
kvinderne bliver valgt. Det er faktisk også – selvom det ikke 
er ment sådan – en direkte fornærmelse at antyde, at man 
ikke skulle være blevet valgt på grund af sine kompetencer, 
men på grund af sit køn. 

Og selvom ligestillingsspørgsmålene er vigtige, kunne det jo 
være, at der også var andre vigtige sager såsom Fair trade, 
miljø eller tolerance, man gerne ville have lov at bruge sin 
taletid på bare engang imellem. 

uNDerGruPPe iii – etiK, MOrAL, eMPAti OG 
OPGøret MeD DeN PæNe PiGe
Generelt opfordres kvinder, der vil frem, til at gøre op med 
deres indre pæne pige. Være bevidste om deres eget værd, 

David Beckham og den smukke violinvirtuos Hillary Hahn 
kan skrive under på. Det er måske nok ikke udseendet, det 
handler om. Men det hjælper dem godt på vej i kampen om 
opmærksomheden og hjælper dem med at adskille sig fra 
andre dygtige politikere, fodboldspillere og violin-maestroer. 

Hvis man derimod har overvægt af grundstoffer fra 
karismagrupperne iV, V, Vi og Vii, er udfordringen en 
anden. Så gælder det om at styrke sin integritet, hvis ikke 
man vil ende sine dage udelukkende i de kulørte blades 
Fester&Gæster-spalter. Det klassiske eksempel er modellen, 
der studerer psykologi for at bevise, at hun også har noget 
mellem sine velformede ører og det vel-fønnede hår. Men 
det kan også være børn af kendte forældre, der kæmper for 
at bevise, at de også er noget i kraft af sig selv og ikke kun 
på grund af deres kendte efternavn, gods eller guld. eller det 
kan være vindere af tv-konkurrencer som X-faktor, der gerne 
vil bevise, at de kan stå distancen udenfor tv-konceptets 
talent-sandkasse. et godt eksempel på transformationen fra 
primært-karisma til primært-integritet er sangerinden Julie 
Bertelsen, der har formået at styrke sin integritet, selvom hun 
i første omgang blev kendt for rendyrket karisma gennem tv-
showet Popstars. Når det lykkedes så godt for hende, skyldes 
det, at hun allerede besad flere af integritetsgrundstofferne, 
inden hun deltog i Popstars. 
eftersom hun var pligtopfyldende medicinstuderende, 
tvivlede man ikke på hendes intelligens og disciplin, med den 
semigrønlandske baggrund sang hun fra starten for Grønland 
og viste derfor, at hun ville bruge sin medietaletid til noget 
fornuftigt, hun så godt ud på den ikke-alt-for-vampede-måde, 
og hendes sangtalenter var der ingen tvivl om. Derudover 
var hun så heldig iKKe at vinde Popstars og dermed slippe 
for den fastlåste pladekontrakt med numre og styling, der 
ikke nødvendigvis passede til hende. Dermed stod det hende 
frit for at smede sin Hovedgruppe iV-berømmelse om til 
Hovedgruppe i, ii og iii-berømmelse på sine egne præmisser. 
Og de endelige beviser for transformationen til Hovedgruppe 
ii-succes fik hun, da hun blev kåret som Årets sangerinde 
2004 og kort efter kunne krone berømmelsen med en 
værtsrolle i tV2’s stort anlagte show under gallamiddagen på 

christiansborg i forbindelse med Kronprinseparrets bryllup. 
Selvom de fleste efterstræber balancen mellem integritet 
og karisma, flokkes medierne især om dem, der træder ved 
siden af i deres bestræbelser på at booste deres forskellige 
grundstoffer. Dem, der gerne vil bevæge sig fra den ene 
type succes til den anden. Dem der snyder sig til succes ved 
hjælp af ePO, skattefusk eller Anna castberg-eksamener. 
Og overraskende romantiske forbindelser mellem en typisk 
integritets-succes og en typisk karisma-succes. Med ”erik og 
Annie Goes to Hollywood som et af de nyere og mere omtalte 
eksempler.  Men uanset balanceforholdet og hvordan man 
håndterer linedansen er en ting forholdsvis sikkert – som 
succeshistorie vil man blive bedt om at redegøre for samtlige 
hovedgrupper. De tider er forbi, hvor det var nok bare at 
passe sit arbejde og kunne fortælle om det. Nu er det hele 
det periodiske system, man skal kan kunne redegøre for – og 
være villig til at fortælle om. 

uNDerGruPPerNe – 
De KøNSSPeciFiKKe GruNDStOFFer

indtil nu har vi holdt os til hovedgrupperne. Og dér gælder 
nogenlunde de samme udfordringer og muligheder for 
mænd og kvinder. Men her hører lighederne også op. For 
mens mændene kan slippe af sted med at forholde sig til de 
otte hovedgrupper – hvilket også er rigeligt at se til endda 
– tvinges kvinderne næsten altid til også at forholde sig til 
fem kønsspecifikke undergrupper. Hvad enten de har noget 
på hjerte i den forbindelse eller ej. 

Dermed får de begrænset taletid til at tale om det, de virkelig 
har på hjerte. til gengæld kommer læserne på fornavn med 
deres mænd, børn og au pair piger, ved hvad alle de små 
finurlige ting i deres reoler og på opslagstavlen symboliserer, 
kan næsten dufte kaffen eller urteteen, der bliver serveret 
og ved, hvem der følger Kernesund Familie og hvem, der er 
mere til at blive 10 år yngre på 10 uger. 

Den sidste hovedgruppe handler mest af alt 
om det indre:
Den eftertragtede balance og lykkefølelse, de 
fleste håber at opnå. 

VIII
Balance
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ikke lade sig træde på, ikke servicere for meget, ikke være 
alt for venindeagtige med deres underordnede og forhandle 
løn + fryns benhårdt. Men samtidig er myten om den pæne 
pige med som en væsentlig begrænsning i opfattelsen af de 
kvindelige succeshistorier. For i modsætning til mandlige 
topledere, som der er en underforstået accept af til tider er 
dumme svin, der måske ligefrem har psykopatiske træk, 
forventes den kvindelige succeshistorie at være et godt 
menneske – at have etikken i orden. Og ikke mindst at kunne 
udvise tålmodighed og overbærenhed overfor sine medsøstre 
– ikke mindst, når de medsøstre er presset i balancegangen 
mellem arbejde og familieliv. 

en kvindelig succeshistorie skal ikke gå særligt målrettet 
efter guldet, magten og æren for at blive stemplet som 
’ukvindelig’. Hvilket dybest set betyder, at hun sammen 
med mændene holder sig til hovedgruppernes grundstoffer 
og ser stort på de kvindelige undergrupper. Men det er 
ikke rart at blive kaldt ukvindelig, der rimer på kold fisk, 
frigid og hjerteløs. Så mange kvindelige succeshistorier, der 
i arbejdsmæssig sammenhæng bliver anklaget for at have 
rundsave på albuerne, kompenserer ved at trække på de 
andre undergruppers grundstoffer for ad den vej at booste 
deres bløde kurver og kvindelighed. 

igen er der ikke i sig selv noget galt i at være en mere etisk, 
moralsk og empatisk leder, snarere tværtimod. Og hvor 
ville det være fint, hvis flere kvindelige ledere betød mere 
af den slags på direktionsgangene. Men det betyder en del 
for, hvordan de kvindelige lederaspiranter kan navigere i 
det minefyldte farvand, hvor hårde, kyniske beslutninger 
er uundgåelige. Det er ikke noget tilfælde, at der er koldt 
på toppen – for det er svært at bevare de gode forbindelser 
nedadtil, når man er nødt til at træffe upopulære beslutninger 
og forholde sig til det store billede frem for at tage de 
tiltrængte hensyn i enkeltsager. 

uNDerGruPPe iV – SuNDHeD OG SKøNHeD
udseendet er den kvindelige succeshistories konstante catch 
22. Der kan være meget nem og hurtig opmærksomhed at 

hente på det – men samtidig risikerer hun, at folk ikke lægger 
mærke til, hvad hun siger, men kun diskuterer, om hun nu 
også ser ligeså godt ud, som hun plejer? er den farve god til 
hende? Skulle hun ikke holde lidt igen med læbestiften? Og 
mange af sms’erne hun får efter udsendelsen eller artiklen, 
har været bragt, handler om, hvor godt hun så ud, snarere 
end indholdet af, hvad hun sagde.

udover den ydre skønhed, kommer der også i stadigt 
stigende grad fokus på den indre skønhed og velvære. 
Sundheden og kosten. Mange interviews handler om coaches, 
depressioner og terapiforløb. Selvforkælelse. Sport og fitness. 
Og hvordan man forholder sig til de nyeste kostråd. 

Man aner en snigende nypuritanisme i de fleste interviews. 
Der ryges ikke, drikkes ikke, spises kun sundt og motioneres 
meget. Men det kan til sidst fremstå så poleret, at nogle 
succesrige kvinder i sig selv gør en dyd ud af at indrømme, at 
hun stadig ryger, kører uden cykelhjelm, elsker en drink, når 
hun kommer sent hjem fra arbejde, eller nyder røde bøffer. 

Hvis hun ser for godt ud eller er for sexet, risikerer hun 
misundelse og i visse tilfælde ligefrem ondsindede rygter. 
Hvis hun ikke gør så meget ud af sig selv, risikerer hun at 
blive betragtet som en sjuske, og det personlighedstræk bliver 
hurtigt overført på hendes faglige evner. Det er en konstant 
balancegang, hvor det gælder om at være velmanicureret, 
velplejet, velklædt og velafbalanceret, uden at udseendet 
trækker opmærksomheden væk fra det, der bliver sagt, 
forhandlet, besluttet, diskuteret.  

uNDerGruPPe V – HuSFLiD
Mange af de kvindelige topledere står i kø for – og får rigelig 
spalteplads, fordi det er en god historie – at fortælle, at de 
sætter stor pris på Hovedgruppe Vi-hobbies, der ellers ofte 
bliver betragtet som typisk maskuline: Jagt, hurtige biler, 
rødvin, golf, fodbold eller anden typisk mandehørms-sport. 
i de senere år er det også blevet stadigt mere legalt at være i 
kontakt med sine mere feminine sider i form af syning, 
>>>
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kræftsygdommen havde forvandlet hende fra feteret tv-vært 
og operachef-hustru, der i smukke rober mødte op til alle 
de royale fester, der nu – kræftsyg, afpillet og netop forladt 
af sin elskede mand – fortalte om det liv, der var tilbage, når 
glamouren, drømmene og fremtiden var skrællet af. Artiklen 
vakte stort furore. Dels selvfølgelig fordi den var uendelig 
trist. Men også fordi vi er helt uvante med i den grad at blive 
konfronteret med bagsiden af medaljen. Der kan godt meget 
pludseligt blive tavst om en succeshistorie – og ofte skyldes 
det sygdom, skilsmisser eller personlige tragedier. Men 
normalt hører vi først om det, når de er kommet tilbage på 
toppen. eller i mindeordene.  

ANtiStOFGruPPe ii – FLiD, FeDt OG SNyD-ryGterNe 

Den anden type antistoffer er lidet klædelige for 
jantedanskerne, men imidlertid temmelig udbredte – de 
gælder den skepsis, som mange folk omgærder succesrige 
personer med. Fornemmelsen af, at der må stikke noget 
under, siden de har opnået det, de har opnået. Det kan da 
ikke være slid og talent alene, der har bragt dem derop. 
”Flid, fedt og snyd”-antistofferne er det stoffer, slibrige 
rygter er gjort af og som kan være ødelæggende for 
enhver, der rammes. Det er sjældent at journalisten direkte 
frontalangriber sit interviewoffer med insinuationer i selve 
interviewet. Men de benytter sig meget ofte af strategien med 
at spørge ”hvordan har du det med rygterne om, at du...?” 
eller ved at formulere tingene helt subtilt, men alligevel på en 
måde, så læserne uvægerligt lægger to og to sammen. 

HOVeDGruPPe Viii – SucceSeNS OKtetreGeL

i kemiens periodiske system er ædelgasserne i hovedgruppe 
otte karakteriseret ved at have otte elektroner i yderste skal. 
Dermed opfylder de fra naturens hånd den oktetregel, alle 
andre stoffer stræber efter at opfylde. De andre stoffer indgår 
i molekylære forbindelser med hinanden for at kunne smide 
de overskydende elektroner eller optage de elektroner, de 
mangler. Alt sammen for at opfylde oktetreglen. Hvile i sig 
selv. Være stabile som ædelgasser.

Når det gælder succeshistorierne foregår nogle tilsvarende 
processer. i bund og grund er det allermest attråværdige 
at leve et helt, sammenhængende liv med spændende 
udfordringer, sunde interesser og en velfungerende familie 
uden at skulle stresse over nogle af delene. Men det 
indebærer også næsten automatisk, at man ikke stræber 
efter karismaens store opmærksomhed eller udsætter 
sig for integritetens store pres og evige udfordringer. Og 
derfor støder vi ikke så tit på dem i medierne. De lever 
som mere stille eksistenser og er hverdagens helte. Det 
er de gode mellemledere, inspirerende lærere, opofrende 
sundhedsplejere, omsorgsfulde venner og familiemedlemmer, 
der lyser hverdagen op for deres omgivelser gennem et helt 
liv. 

Og medierne lader dem også være i fred, for de er sjældent 
sprængfarlige nok til at være gode historier. Der er meget 
mere friktion og fortælling i succeshistorierne, der har for 
meget af et bestemt grundstoffer eller især henter deres 
succeser fra en hovedgruppe. Og derfor må optimere 
deres grundstofpotentiale, hvis de for alvor skal brænde 
igennem. Deres ubalance får dem til at indgå sprængfarlige 
forbindelser, der er fyldt med gode historier. Om higen, 
søgen, rivaliseren, kompromisløshed og ærgerrighed. Om 
drivkraft og stræbsomhed. Om det stof, drømme er gjort af. 
>>>

>>>
strikning og syltning, der især fungerer godt, hvis man i 
undergruppe iii bliver anklaget for at ukvindelig på grund 
af rundsave på albuerne. Mange fremhæver også eventuelle 
kunstneriske talenter i form af skrivning, maling eller musik. 
De elsker at indrette deres hjem – gerne på en personlig 
måde, der blander gedigent design, loppefund og hjembragte 
særheder fra deres mange rejser. Og så bruger de haven som 
terapi og afslapning. 

Når de er på besøg hos en kvinde – hvad enten det er 
derhjemme eller på kontoret – beskriver journalisterne 
næsten altid, hvad der bliver serveret, når de er besøg hos 
en kvinde. Det sker uhyre sjældent, hvis det foregår hos en 
mand. Og så er det enten med næsegrus beundring over 
hans gastronomiske evner, en mandehørmsting med lidt 
”høhø, det har jeg sgu ikke gjort ikke så meget ud af” eller en 
magtmanifestation i form af stuepige eller personlig assistent, 
der lige har sørget for lidt lækkert. 
”Hjemme hos” de kvindelige succeshistorier bliver det 
derimod fremhævet som en dyd, hvis der er tale om 
hjemmelavet marmelade eller interviewpersonen blev fundet 
bagerst i haven i færd med at grave kartofler op. Og det er jo 
ikke fordi man SKAL være gastronom for at være succesfuld 
kvinde. Men hvis man som kvinde iKKe interesserer sig 
for madlavning, er det i hvert fald noget, der bliver nævnt 
i interviewet. Det kan sagtens være anerkendende som 
eksempel på, at man ikke kan nå det hele og er nødt til 
prioritere. Men med skal det. Det er igen en af de situationer, 
hvor kvinden bliver sat i en negativ eller minus-situation, 
fordi hun har valgt noget andet, end det typisk kvindelige. 

Der er igen ikke i sig selv noget galt i at ville vise andre sider 
af personligheden. Men der bliver i stigende grad tale om 
en samlet pakke, man skal leve op til og styre til perfektion. 
For designeren får ingen opmærksomhed, hvis ikke 
boligmagasinerne må komme og lave reportager fra hendes 
skønne hjem, toplederen fremstår kold, hvis hun ikke kan 
lave hybenmarmelade og toppolitikeren indskrænket, hvis 
hun ikke engang imellem tager sig tænketid, hvor hun ikke 

kan besvare mobilopkaldene, fordi hun står med hænderne 
begravet i bolledej. 

ANtiStOFFerNe – De StOFFer, Der FÅr Det HeLe tiL  
At GLiDe NeD

udover de ekstra krav, der stilles til kvinderne gennem 
undergrupperne, er de fleste kvindelige succeshistorier også 
omgærdet med en række antistoffer, der tjener to forskellige 
typer formål. 

ANtiStOF-GruPPe i – iKKe Lutter LAGKAGe

Den ene type antistoffer kunne man kalde ”trods alt ikke 
lutter lagkage”. De handler om, at alt det (grueligt meget) 
succeshistorierne gik igennem, før lykken og succesen endelig 
tilsmilede dem. Antistofferne virker i den sammenhæng 
afvæbnende og skaber større sympati. Succeshistorierne 
er måske nok succeshistorier nu. Men de er ikke kommet 
liggende til det (i alle betydninger af det udtryk), men har 
arbejdet hårdt for det. 

Blandt de mest virkningsfulde antistoffer er sygdom, en hård 
barndom, skandaler, gyldne håndtryk og skilsmisser. Og 
særligt virkningsfuldt er det, hvis hun har problemer med 
børnene, der enten er gået i hundene, er født med forskellige 
lidelser eller bare er faldet så langt fra stammen, at det i sig 
selv er interessant historie. For så kan man altid antyde, at 
det skyldes, at hun jo ikke var der nok for børnene, da de var 
små, men var alt for fokuseret på karrieren. 

Men når der er tale om et succes-interview handler det altid 
om at have overvundet udfordringerne, klaret sig på trods 
og kommet ud på den anden side med erkendelsen af, at 
”det der ikke slår dig ihjel gør dig stærkere”.  Det er meget 
sjældent, vi ser et interview med en, der stadig befinder 
sig på bunden og måske aldrig kommer igen. Og så meget 
desto mere effektfuldt var derfor Politikens artikel i foråret, 
hvor Kamilla Bech Holten under overskriften ”Mand, job 
og fremtid er en luksus, hun ikke har” fortalte hvordan 

Ikke lutter 
lagkage

Flid, fedt og 
snyd

Hvad mener du?

er det rigtigt, at kvinders succes indeholder en masse 
ekstra grundstoffer og antistoffer, som mændene er 
fritaget for? Hvad er din holdning og erfaringer med det 
periodiske system. Gå ind på www.protocol.dk og vær 
med i debatten.
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KONSeKVeNSeN 
AF Det 
PeriODiSKe 
SySteM
Der er ikke i sig selv noget galt med, at nogle kvinder 
portrætteres anderledes end mændene. Det er både 
naturligt og relevant i mange sammenhænge at stille an-
dre spørgsmål – og mange læsere efterspørger også netop 
disse andre vinkler. Men når det foregår konsekvent, og 
der ikke er nogen vej udenom, hvad enten man vil det 
eller ej, risikerer der at opstå en række konsekvenser: 

+ At ambitiøse kvinder måske nok får meget taletid 
– fordi der ikke er så mange at vælge imellem og tor-
denskjoldmøerne derfor oftere bliver spurgt end deres 
mandlige kolleger. til gengæld får de ikke lov at ytre sig 
nær så meget om deres professionelle syn på sagerne, 
men skal altid bruge mindst halvdelen af interviewet på 
at diskutere ting, der er specifikt knyttet til deres køn. 

+ At succeshistorier fra Hovedgruppe i, ii og iii 
afholder sig fra at stille op til interviews i de blødere 
medier, hvilket betyder, at de kvindelige succeshistorier, 
vi møder i de brede medier ofte er meget ens. 

+ At læserne/seerne af disse interviews får bekræftet 
fordommen om, at kvinder med stor succes er umen-
neskelige powerkvinder, der er født til at kunne det hele 
på den halve tid – eller ukvindelige individer, der aldrig 
er sammen med deres børn. Hvilket tilsammen – selvom 
hensigten måske var at skabe en inspirerende forbill-
ede-historie virker modsat hensigten, fordi det fremstår 
komplet urealistisk – eller overhovedet ikke ønskværdigt 
– for ’almindelige kvinder’. 

+ At de mandlige ledere bliver bekræftet i, at ’flet-
ningerne’ i hjørnekontoret eller på bestyrelsesgangene 
ikke er nær så fokuserede på det, det egentlig handler 
om – visionerne, missionerne, ledelsesprincipperne og 
organisationsteorierne – men i lige så høj grad går op i 
glamour og hausfrau-liv og derfor ikke rigtig kan tages 
seriøst.  

Forskellen i grundstofsammensætningen afgør, hvordan 
medierne portrætterer Rigmor Zobel Ravn og Caroline 
Søeborg Ahlefeldt.

to af de kvindelige succeshistorier vi oftest møder i så 
forskellige medier som Børsen og BilledBladet, er rigmor 
Zobel ravn og caroline Søeborg Ahlefelt. i dag ligner de-
res profiler hinanden meget. De er begge dygtige, kloge, 
smukke, styrtende rige, glade mødre med gode mænd, 
med i prinse-klikkerne og så kendte i det danske erh-
vervsliv, at de i dag kan leve af deres bestyrelsesposter. 
Men selvom de ofte optræder i fuldstændig den samme 
type mediehistorie, er der alligevel stor forskel på, hvor-
dan medierne går til dem. 

Zobel er født med en guldske i munden, et modelydre og 
var helt fra gymnasietiden en del af prinse-klikken. Og 
selvom hun gang på gang understreger overfor inter-
viewere, at hun ikke vil tale om hverken sin baggrund 
eller sin familie, men vil have lov at tale om sine faglige 
meritter, slipper hun aldrig uden om. Selv når hun 
behændigt undgår at svare på spørgsmålene, bruger jour-
nalisten hele indledningen og samtlige billedtekster til at 
fortælle hendes guldrandede barndom, kjolerne, prinsev-
ennerne og den kendte familie, så det alligevel bliver det, 
der tiltrækker sig opmærksomheden og danner baggrun-
den for alt, hvad hun siger. Og derfor vil alt, hvad Zobel 
udtaler – uanset om det er hensigten eller ej – blive tilsat 
en ordentlig portion ”kun fordi hun er sin fars datter” og 
”kun fordi hun ser godt ud”-antistoffer. 

Søeborgh-Ahlefeldt derimod er født Ohlsen, har selv 
arbejdet sig op fra grunden og var en markant kvindelig 
leder længe inden hun kunne føje det adelige efternavn, 
det voldgravomkransede slot og de tiaraklædte fester til 
grundstofferne. Det betyder, at hun automatisk mødes 
med en anden grad af anerkendelse som udgangspunkt 
fra journalistens side. Det spiller også positivt i den 
samlede succeshistorie om hende, at hun på et tidspunkt 
gik alvorligt ned med stress og derfor er blevet meget op-
mærksom på, hvor meget hun vil arbejde. Så synes man 
ligesom, det er mere ok, at hun kun arbejder halv tid. 
Desuden blev hun først gift og gravid relativt sent og kan 
derfor også snakke med om fordommene om ambitiøse 
kvinder – og samtidig fungere som et fyrtårn, der viser, 
at man godt relativt sent i livet kan få både greven i den 
hvide veteranbil og barn. Samtidig med, at man prior-
iterer karrieren.


