
Fra jura 

og luksusfælde 

til Folketing

 Mette Reissmann – du kender hende måske bedst fra 
tv, hvor hun fra 2007 til 2011 var vært på TV3-program-
met ”Luksusfælden” som rådgivende forbrugerjurist, 
der hjalp familier i økonomiske vanskeligheder. Ellers 
kender du hende måske fra valglisten, hvor hun stiller 
op for Socialdemokratiet. I øjeblikket har hun sin dagli-
ge gang som folketingspolitiker på Christiansborg, hvor 
hun er miljøordfører og formand for By- og boligud-
valget, tidligere har hun været i blandt andet Forbru-
gerrådet og Forbrugerstyrelsen, skrevet fagbøger og 
været lektor på CBS.

Mette Reissmann er uddannet cand.merc.jur. fra CBS 
i 1989 – den første årgang af HA.jur.-studerende, der 
blev færdig, og har i tiden efter studiet været ansat et 
hav af forskellige steder, besiddet flere prominente 
stillinger og slået sig fast som en af de mest driftige og 
fremgangsrige kvinder i dansk erhvervsliv og politik. 
Men bag al denne succes og kendisfaktor findes en 
cand.merc.jur., der havde en hård start på studiet og 
selv måtte kæmpe sig op til dér, hvor hun er i dag.

Vi var spændte, da vi gik ind gennem hovedindgangen 
til Christiansborg – ikke gæsteindgangen, som vi har 
prøvet at gå ind af i forbindelse med studiebesøg og 
lignende – men hovedindgangen, som man kun går ind 
af, hvis man har et ærinde på ”Borgen”.

Mette Reissmann
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Vi blev hentet af Mette Reissmanns assistent og ført 
ind på hendes kontor – lige ved siden af blandt andre 
Ole Sohn og Astrid Krags kontorer, hvor vi rømmede 
os, satte lydudstyret til og beredte os på mødet med et 
kendt ansigt og en skarp politiker.

DRØMMEN OM JURA I KØBENHAVN

”Jeg har ikke altid vidst, hvad jeg ville læse. Jeg havde 
faktisk ikke nogen forventninger til mit studie, før jeg 
startede på det, for det var helt nystartet. Så jeg gik på 
den første årgang. Jeg ville oprindeligt gerne have læst 
jura på universitetet, for det gjorde min storesøster. Hun 
læste i København, men jeg havde simpelthen ikke et højt 
nok snit til at komme ind på jurastudiet dér. Jeg havde 
snit til at komme ind i Aarhus, men på det tidspunkt hav-
de jeg boet i USA i to et halvt år, så det var simpelthen for 
småt. Det SKULLE være København.” 
 
I 1984 blev HA.jur.-uddannelsen oprettet, og Mette 
fortæller, at det var et klart behov i erhvervslivet, hvor 
der var det problem, at jurister ikke forstår regnskab.

”Jurister forstår ikke den rent afskrivningsmæssige del af 
de skattetekniske spørgsmål, og nationaløkonomi forstår 
ingen jurister! Så man manglede derfor nogle, der kunne 
bygge bro mellem de to discipliner og danne det sprog, 
der tydeligt ikke eksisterede mellem økonomer og juri-
ster. Økonomerne syntes jo, at juristerne var nogen, der 
ødelagde festen hver gang ved at sige: ”Dét kan ikke lade 
gøre”.”
 
Dette studium kunne være et alternativ for Mette, og 
det var faktisk hendes familie, der meldte hende til. 

”Jeg anede ikke, hvad det var for noget. Det var en 
kombination af økonomi og jura, og det var inde på han-
delshøjskolen – det hed det dengang. Jeg tænkte: ”Jo jo, 
whatever”. Der var ikke nogen, der kunne fortælle mig, 
hvad det var.”

Mette var så heldig, at hendes mor fandt en lille lejlighed 
på 42 m2 ude i Sydhavnen til 813 kr. til hende, da Mette 
ikke ville bo på kollegium. Nu var der ingen vej udenom – 
Mette måtte starte på studiet. 

 
Børge Dahl – tidligere højesteretspræsident – var nestor 
for uddannelsen, og det var ham, der etablerede den og 
stod i spidsen for den.  
 
”Det var jo fantastisk. Vi havde Børge Dahl dels som 
studierådsformand og samtidig også den, der tegnede 
hele uddannelsen og markedsførte den kraftigt over for 
erhvervslivet. Så derfor er han jo en enorm kapacitet at 
have, da han har en enorm legitimitet og validitet. Så det 
var skide godt.”

”Vi havde 30 timers undervisning, og vi havde nogle gan-
ge, på visse fag, 2 undervisere. Det var ikke hvem som 
helst – vi havde professorerne til at undervise, og der var 
meget få eksterne undervisningsassistenter. Det var jo 
et studie, som skulle flyve – og det skulle flyve med det 
samme. Det skulle ikke være en failure, så derfor var det 
vigtigt, at det kom godt fra start, og det gjorde det.”

 
JYDE I KØBENHAVN

Det var ikke en nem start for Mette. Hun mistrivedes 
i høj grad på det meste af første år af studietiden og 
havde svært ved at føle sig socialt godt tilpas. Det gik 
ud over lysten til at læse, hvilket jo er meget naturligt.

”Det var sindssygt svært for mig at få fodfæste på studiet. 
Jeg var den eneste fra Jylland. Alle andre kom fra køben-
havnsområdet og var etableret i deres sociale cirkler. De 
tog hjem til deres familier, havde kærester og venner fra 
gymnasietiden, og de snakkede om ting, jeg ikke anede 
noget om. De snakkede og refererede til noget i aviser-
ne – så var der den konkurs, og så var der den store sag. 
Jeg følte mig enorm dum, for jeg vidste ingenting. Jeg 
kunne slet ikke forstå, hvad de snakkede om. Jeg havde 
ikke boet i Danmark i lang tid – og I skal tænke på, at det 
her er før internettet, før mobiltelefoner, før noget som 
helst – jeg vidste ikke, hvad der var foregået i Danmark i 
to et halvt år. Jeg havde ikke været hjemme. Det eneste, 
der var godt, var, at alle vores økonomibøger var på en-
gelsk. Det havde de andre jo så problemer med, men jeg 
havde ingen sproglige barrierer omkring det.”

”Jurastudiet er forfærdeligt. I er jo 

virkelig onde mod hinanden, og det skal I 

holde op med. Der er så mange, der går 

rundt og føler, at de ikke er gode nok.”

Fra jura og luksusfælde til Folketing 
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Så det tog altså Mette lang tid, før hun følte, at studiet 
fagligt var hende, og det skete først rigtigt efter hen-
des bachelor.

DET SKAL JO VÆRE SLEMT, FØR DET GÅR 
HEN OG BLIVER GODT

Mette oplevede ikke noget karakterræs på studiet, 
som vi kender det i dag. De studerende var hjælpsom-
me og delte deres opgaver med hinanden.

”Jeg fik stor hjælp af mine studiekammerater. Der var in-
gen protektionisme overhovedet. Man hjalp hinanden me-
get – også i læsegrupperne – med at forklare problemstil-
linger, man ikke forstod. Det samme med matematikken 
og økonomien. Jeg fik også hjælp af min søster – hende 
udnyttede jeg naturligvis. Hendes studiekammerater blev 
også indlagt til nærmest at skulle undervise mig.”

”Dog er jurastudiet forfærdeligt. I er jo virkelig onde mod 
hinanden, og det skal I holde op med. Der er så mange, 
der går rundt og føler, at de ikke er gode nok. Og det er jo 
frygteligt, for lige som de fleste andre studier er der jo fyldt 
med skønne og talentfulde mennesker. Ikke at føle sig god 
nok var et af de nederlag, jeg led som studerende. Jeg var 
jo den eneste med jysk accent. Det blev der faktisk gjort 
grin med i starten, når jeg rakte hånden op for at sige noget 
i timen. Jeg var rystet, og det påvirkede mig selvfølgelig.”

”Der var også nogle af 

drengene, der talte, som 

om de procederede i Hø-

jesteret. Så klog ville jeg 

aldrig komme til at lyde, 

tænkte jeg.” 

”Der kunne min søster, som var længere på studiet, så 
fortælle mig, at det ikke var andet end varm luft. De er de 
mennesker, der har behov for hele tiden at række hånden 
i vejret og komme med alle de kloge sætninger, som altid 
virker intimiderende. Det skal I bare blæse på – de ved 
sikkert ikke en skid mere end jer.”

Både juraen og økonomien var svær på Mettes studi-
um, og de studerende gik til ekstraundervisning i bl.a. 
matematik. 

”Vi sad og kiggede ned på de her formueretlige bøger, 
og det var virkelig svært. Det var op ad bakke. Det var 
også et helvede at skrive opgaver, og jeg fik ret dårlige 
karakter. Jeg sluttede min første årsprøve af med to 
6-taller (som svarer til 02 i dag). De andre havde bare 
større flair for at fange juraen, før jeg overhovedet fat-
tede noget som helst. Jeg havde det sådan, at når jeg 
havde skrevet én side, så synes jeg ligesom, at det hele 
stod der.”

Det vendte dog heldigvis for Mette, og hun knækkede 
koden til, hvordan man studerer.

”Efter det første år, som jeg havde kæmpet mig igennem, 
vendte det, og jeg blev mere etableret, flyttede et andet 
sted hen og fik en kæreste. Jeg fik også jobs undervejs. 
Da jeg gik i gymnasiet, var jeg meget studenterpolitisk, 
og her var nu noget, jeg kunne kaste mig ind i. Så det 
gjorde jeg med fuld styrke.”

”Jeg ved ikke, hvad der skete mellem bacheloren og mit 
fjerde år. Jeg tror simpelthen, at jeg bare blev voldsomt 
skuffet over at få 7 (som svarer til 4 i dag) for mit bache-
lorprojekt, og så tog jeg mig sammen herefter.”

Mette var også meget aktiv i det sociale på sit studi-
um, hvilket var med til at holde hende kørende, og hun 
var bl.a. introvejleder, studievejleder og sad i studie-
nævnet. ”Det gav også luft til at kunne dyrke det faglige 
endnu mere.”

Mette er et udpræget konkurrencemenneske, og hun 
hader at tabe og føle nederlag. Hendes søster fik altid 
topkarakterer, og det fik Mette til at indse en vigtig ting 
omkring studiet:

”Jeg fandt ud af, at det kan betale sig at lave sine lek-
tier og virkelig læse. Og det begyndte jeg bare på. Jeg 
begyndte bare virkelig at tage mit studie alvorligt. Eks-
tratimer, dyrke andre kilder end dem, der var opgivet på 
pensum. Jeg gjorde mig umage, hvilket hjalp gevaldigt.”

Fra jura og luksusfælde til Folketing 
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Senere på studiet begyndte Mette altså at læse mere 
end normalt, hun mødte op til undervisningen og tog 
på læsesal for at holde fokus på bøgerne. Mette fandt 
en masse supplerende litteratur, hvor hun kunne finde 
svar på problemstillingerne. Også forskellige kilder, 
noterne til lovene på Karnov og diverse afgørelser og 
kommenteret lovgivning brugte Mette også en del tid 
på.

”Karnov brugte jeg hele tiden! Det vil jeg klart anbefale, 
at man gør. De førsteårsstuderende spørger altid, om 
man skal læse de lange fodnoter i bøgerne. Det skal 
man – ligesom man skal læse Karnovs noter. Det er helt 
almindeligt at læse noterne, og Karnov er rigtig godt.”

Mette elsker at tilegne sig ny viden, og hun har været 
på summer school på både Cambridge og CBS.

”Jeg elskede det. Hvis jeg kunne, så ville jeg tage en MBA 
med det samme. Nu laver jeg bare noget andet, og de der 
300.000 kr., det koster, kan jeg ikke lige give. Men at kun-
ne videreuddanne mig inden for et eller andet fagområde 
ville være fantastisk.”

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

Mange af vores medstuderende skal eller har været på studieophold i ud-
landet, og man hører ofte, at virksomhederne i forbindelse med ansættelse 
af jurastuderende ser det som en meget positiv ting. Mette var ikke i udlan-
det i forbindelse med studiet, for det var ikke noget ”man” gjorde.

”Det kostede jo kassen, og Erasmus kom først frem det sidste år på min kan-
didat, hvor det var alt for sent for mig at søge. Men jeg havde jo også haft mine 
to et halvt år i udlandet, så jeg havde ikke behov for at tage af sted igen.”

Men er det nødvendigt for at opnå en god karriere, at man har været i ud-
landet?

”I må virkelig ikke tro på, at man bliver ansat, fordi man har været i udlandet. 
Det vigtigste er simpelthen jeres karakter samt jeres ansøgning. Der bliver lagt 
vægt på, om der er tale om et sundt og helstøbt menneske. Nu har jeg en vis 
indsigt i udenlandske universiteter, og jeg kan godt se, hvilke steder der bare 
er en ren fest – det er fuldstændig spild af tid. Du skal hellere have dyrket din 
selskabsret i højere grad og kunne bevise det.”

Fra jura og luksusfælde til Folketing 
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Man bliver altså ikke dårligere stillet af ikke at tage af 
sted, og man skal også huske på de vanskeligheder, 
man kan møde, når man er ude.

”Har I besøgt de asiatiske universiteter? I vil ikke tro je-
res egne ører og øjne – det er jo helt crazy! De har nogen 
af de vildeste præstationskulturer, hvor man får det svært 
rent socialt. Samtidig er det de mest præstationssyge 
miljøer, og det overgår altså Stanford og Harvard. Der er 
nogen, der tager derud, og hvad får de ud af det, ud over 
de har hjemve i 6 måneder, og så kommer de hjem igen? 
Der er selvfølgelig nogen, der godt kan klare det. Men 
der er også sprogvanskeligheder. Jeg har talt med nogle 
studerende, som skal til Rio. Jeg spørger, om de kan tale 
spansk, hvortil de svarer nej. Det er lidt op ad bakke, for i 
Rio kan de kun spansk. Man kan altså ikke engang sætte 
sig på en bar og få nogle venner eller gå på stranden og 
spille volleyball. Eller det kunne man måske godt, man 
skal bare være opmærksom på alle de små forhindrin-
ger.”

Mette runder diskussionen af med at huske os på, at 
man trods studiefremdriftsreformen har to år inden 
studiet, hvor man kan rejse ud.

HVAD SER VIRKSOMHEDERNE PÅ VED 
ANSÆTTELSE AF JURASTUDERENDE?

”Det kommer jo selvsagt an på, hvilken stilling man sø-
ger. Jeg er vant til at ansætte rigtig mange kandidater, 
eftersom jeg har været leder i mange år, og det kommer 
an på, hvilken rolle jeg skal bruge vedkommende til. Jeg 
har aldrig drevet et advokatkontor, så for mig er det jo 
vigtigere, at folk klart kan tænke i nogle andre sammen-
hænge. Du skal kunne have en helhedsforståelse.”

”Interesse for juraen er noget, man lærer. Der er nogen, 
der kan se det med det samme, og så er der andre – lige-
som mig – der lærer det. Når man knækker læse-koden, 
når man hurtigt kan se en juridisk problemstilling ved at 
skimme 200 sider og finde frem til lige præcis det mest 
konkrete spørgsmål, så er det dér, du har lært det. Den 
juridiske metode opnås kun gennem øvelse. Du kan lære 
at elske det og have det så meget i din DNA, at det bliver 
en del af dig.”

ET  STUDIEJOB ER MERE END BLOT FAGLIG 
RELEVANS OG ”CV-FYLD” 

Som studerende kan det være en god idé at få et stu-
dierelevant job, mens man læser. Man skal for det 
første have råd til at bo og leve, men det kan også 
give én noget erfaring, som man kan bruger senere. 
Men er det noget man SKAL have for at kunne lære 
juraen ordentligt? Mette mener, at et studiejob ikke 
nødvendigvis behøver at være studierelevant, men i 
højere grad skal kunne vise noget om ens personlige 
kompetencer.

”Jeg havde et studiejob, fordi jeg skulle tjene nogle pen-
ge. Slet og ret for at overleve. Jeg synes, det er en rigtig 
god ting, og jeg tror ikke på, at man kan komme igennem 
et studieforløb kun på SU, for det er simpelthen for dumt. 
Du skal også huske at leve dit liv, unde dig selv nogle for-
nøjelser og deltage socialt – det kommer til at koste dig 
nogle penge.”

”På 2-3 af de studiejobs, jeg havde, blev der især lagt 
vægt på, at jeg var studievejleder. Det havde jo ikke umid-
delbart den store faglige relevans i forhold til at skulle ar-
bejde med juraen i praksis. Jeg havde skolekammerater, 
der var ansat i Udenrigsministeriet, McKinsey og Co m.v. 
Men forskellen var lige præcis, at jeg havde bestridt en 
rolle, hvor jeg havde rådgivet andre og havde haft talent 
for at skulle kunne udvise empati og forståelse for en 
rådgivningssituation. Det lærer du ikke bare ved at have 
et studiejob, hvor du kopierer, laver kaffe eller arkiverer 
sager.”

Mette tilføjer, at man ikke kan holde sig fuldstændig 
isoleret. Ved at deltage socialt kan man bygge et net-
værk, som kan gavne én senere. Og det skal bygges i 
studietiden.

”Det er vigtigt at etablere og have et netværk. Efter 
mange år kan man mødes med de mennesker, man stif-
tede bekendtskab i studietiden, og de har måske højere 
stillinger end én selv. Jeg selv mødes med mennesker, 
jeg mødte for over 30 år siden, og de sidder i høje og pro-
filerede stillinger – der er tale om partnere, dommer og 
CEO’s. Det er et netværk, som er meget værdifuldt.”

Fra jura og luksusfælde til Folketing 



DEN GODE STUDERENDE TAGER SINE 
STUDIER ALVORLIGT

Som allerede nævnt, har Mette også undervist i løbet 
af sin karriere, og hun har en klar opfattelse af, hvad 
de studerende gør forkert.

”Indsatsen. Den indstilling, hvormed man studerer. Jeg 
starter altid mine første timer med nærmest at skælde 
mine studerende ud – bare så vi forventningstilpasser og 
ved, hvad det kommer til at gå ud på. Så siger jeg til dem, 
at jeg kun underviser for de aktive. Hvis man kommer til 
mine timer og stiller spørgsmål til det, der står på s. 3 i 
pensum, så får man ikke noget svar – så får man at vide, 
at man kan gå hjem og læse igen.”

MEN HVORDAN ER MAN SÅ EN GOD STUDE-
RENDE?

”Så gør man sig umage, man læser sine lektier, og man 
tager sit studie alvorligt – for det er ens arbejde. Altså 
ens arbejde i den forstand også, at det er skatteborger-
ne, der betaler din uddannelse. Det er hårdtarbejdende, 
ufaglærte mennesker, som betaler for, at du kan sidde 
og bliver cand.jur. på et tidspunkt. Og det synes jeg man 
skal være lidt ydmyg overfor. Så derfor har man altså en 
forpligtelse til at skulle slå røven i sædet for at sige det 
ligeud. Jeg har aldrig været bange for, om ting 
var godt nok. Jeg har været helt bevidst om, at 
der var nogle gange, hvor det ikke var perfekt, 
men man skal altså være villig til at løbe en 
risiko. Der er nogle studerende, der er så 
perfektionistiske, så det simpelthen går ud 
over deres liv. På et tidspunkt bliver det ”as 
good as it gets”. Og det skal man lære – man 
skal lære at kunne levere inden for en eller an-
den tidsramme. Så det er både en balance om, 
at man selvfølgelig skal gøre sig umage, men 
der er bare nogle typer, der nærmest får ner-
vesammenbrud over, at det aldrig bliver godt 
nok.”

Mette fortæller grinende, at der findes andre 
karakterer end 12, og det er helt okay, at man 
en gang imellem får noget, der er lavere.

FRA FORBRUGERRÅDGIVER TIL TV-VÆRT 
OG FOLKETINGSPOLITIKER

Til spørgsmålet om, hvad hun var stolt over at have 
udrettet karrieremæssigt, træder alsidigheden i Met-
tes arbejdsliv frem.

”Nu betragter jeg sådan set mit arbejde i dag som en af 
de ting, jeg er stolt af – at blive valgt til folketinget. Men 
det at være jurist i rollen som rådgiver, bl.a. i Forbruger-
rådet, er også et punkt i min karriere, som har været me-
get væsentligt, og hvor jeg har været med til at opbygge 
forbrugerinformation. Det har også været væsentligt for 
mig at være underviser og juridisk direktør i GE Money 
Bank og at få lov til at anvende min erfaring og min lyst til 
at hjælpe folk helt generelt.”

”Det har dog også været og er stadig en gave for mig at 
være tv-vært. Da jeg sad i Forbrugerrådet og Forbruge-
rinformationen var jeg altid enormt frustreret over, at der 
var en gruppe mennesker, vi ikke kunne nå, fordi de enten 
ikke kunne læse tre sætninger sammenhængende, eller 
at de ikke gad. Derimod ser de fjernsyn, og de ser særligt 
TV3. De ser ikke Deadline, men de ser TV3. Derfor var det 
en gave for mig at kunne mase al den viden ned på denne 
gruppe mennesker på en super anskuelig måde, som 
Luksusfælden er udtryk for. Og det hjælper faktisk.”
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TRAVL HVERDAG

Mettes hverdag er travl og starter oftest kl. 07.00. 

”Det første jeg gør, er at orientere mig i samtlige medier. 
Jeg tror, jeg har 50 mails i min indbakke på daglig basis 
med nyheder om, hvad der kører nu. Nogle gange er det 
jo selvfølgelig mere hektisk end andre.”

Kan man lære at leve med, at dagene er hektiske?

”Den første tid i jeres arbejdsliv kommer I simpelthen til 
at være i chok. For I kommer ud og skal arbejde 38-40 
timer om ugen, hvor man skal være samme sted. Det er 
sjældendt, at man har prøvet det. Selv om I arbejder me-
get nu både på studiet og med studiejob, så veksler det. 
Forestil jer, at I går ind af den her dør og sidder her 38 
timer, før I kan få lov at gå ud igen. Det kommer som et 
chok for mange. Det er den ene ting.”

”Så skal man i det hele taget forholde sig til et fagligt 
felt, som lige pludselig er dér, hvor al teorien omsættes 
til virkelighed. Mange gange sidder man sikkert ude på 
toilettet og tænker: ”Jeg er dum, jeg er dum. Jeg mag-
ter ikke det her, jeg kommer jo aldrig til at fungere på 
arbejdsmarkedet”. Det sker for alle. Så der går altså et 
stykke tid, før man har vænnet sig til det. Og jeg vil bare 
sige – til INGEN af de akademiske medarbejdere, jeg har 
ansat, har jeg en forventning om, at de skal komme ind 
og ramme jorden løbende. Jeg skal nok lære dem, hvor-
dan man håndterer arbejdsopgaverne. Der er klar forskel 
på en førsteårs fuldmægtig og en tredjeårs fuldmægtig. 
Det siger sig selv.”

KARRIERERÅD

Mettes karriereråd er, at man skal lave et netværk, ar-
bejde hårdt med sine studier samt efterfølgende, altid 
gøre sig umage, bevare sin integritet og være loyal.

”Og så smæk aldrig døren, når du forlader et sted. Dan-
mark er et lille land, og derfor skal du opføre dig upåkla-
geligt. Det er nemlig de samme mennesker, du møder 
på vej op, som du møder på vej ned. Så det har virkelig 
meget med opførsel at gøre.”

”Det at være loyal over for det sted, du er ansat, er væ-
sentligt. Man kan i arbejdskulturer være med til at tale 
ting ned, og man kan være med til at tale det op. Man 
skal ikke være den, der hele tiden sidder og brokker sig – 
tal det op, uden at det bliver fedteri.” 

Mettes politiske karriere har været med til, at hun ser 
positivt på det danske retssystem.

”Magtens tredeling er fantastisk. Det er en sund 
og bæredygtig tilgang til et samfunds opbygning, at vi har 
indrettet os på den måde, vi har. Og jeg synes, det er livs-
nødvendigt for at kunne bevare retssikkerheden, for alle 
parter, at vi bevarer et armslængdeprincip. At politikere 
ikke skal begynde at blande sig i sagsbehandling. Min rol-
le som politiker har rodfæstet sig – altså min forståelse 
af, hvordan retssystemet er indrettet, og hvordan juraen 
faktisk hjælper med at adfærdsregulere vores opførsel – 
hos virksomheder såvel som personer.”

Mette fortryder ikke noget, for uanset om hun måske 
skulle have arbejdet hårdere under studiet, så har det 
ikke forhindret hende i at opnå det, hun ville. 

”Jeg vil sige, 70 % af de ting, der ligger til grund, når man 
søger et job, det er jo erfaring, modenhed, faglighed og 
faglig kunnen, men 30 %, det er da der, hvor man skal 
chance den. Du skal aldrig nogensinde ”nøjes med” at 
søge noget, som ligger under dit niveau. Man bliver nødt 
til hele tiden ligesom at prøve at stræbe efter noget, der 
er højere og lidt vildere, hvor man tænker ”Gud, men jeg 
kan jo ikke alle de her ting i jobopslaget” – nej, det kan 
alle de andre heller ikke. Så derfor skal man virkelig bare 
forsøge.”

STIGER SUCCESEN ÉN TIL HOVEDET? 

Mette har ikke haft svært ved at håndtere den succes, 
som hun har fået gennem hårdt arbejde og med hjælp 
fra en familie, der har troet på hende. Det har ikke for-
andret hende som person.

”Jeg synes egentlig, at jeg er tilpas ydmyg og hensyn-
tagen i forhold til de mennesker, jeg omgiver mig med, 
men jeg sætter heller ikke mit lys under en skæppe. Det 
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”Jeg er jo typen, der går ind for kvoter i forhold til be-
styrelsesposter og på direktionsgangene. Jeg mener jo 
også, at vi skulle have haft øremærket barsel til mænd. 
Har jeg nogensinde oplevet at få mindre i løn? Det ved jeg 
jo heldigvis ikke. Har jeg konkurreret med mænd om en 
stilling, hvor jeg er blevet valgt fra? Ja, det har jeg. Om 
det så var fordi, jeg ikke var mand, det sagde de ikke, for 
så ville der jo bare være blevet en sag ud af det. Jeg blev 
engang fyret under min barsel. Så blev jeg jo nødt til at 
føre en sag mod min tidligere arbejdsgiver, som jeg jo 
selvfølgelig vandt. De var jo helt åndssvage at fyre mig, 
mens jeg var på barsel. Bad choice!” 

Mette fortæller, at det fortsætter efter studiet, når 
kvinder kommer ud i virksomhederne.

”Jeg har siddet i ledelser, hvor jeg var den eneste kvinde. 
Det var frygteligt – frygteligt! Med mænd på min egen 
alder. Jeg kunne opleve, at jeg kommer ind i et lokale, 
hvor de alle sammen har siddet, og da jeg træder ind, 
forstummer al snak. Inden da kunne man høre højlydt 
latter – de havde det enormt sjovt.”

Det kan selvfølgelig skabe nogle problemer efter stu-
diet, når man som kvinde vil have en plads på arbejds-
markedet. Man kommer ikke uden om, at såfremt man 
beslutter sig for halvtidsjobs, så bliver man aldrig chef. 

”Sådan er det. Det er meget oppe i tiden at skulle disku-
tere work/life balance, familieliv osv. Jeg har den hold-
ning, at de kvinder, der vælger at gå på deltid eller halv 
tid, de beder altså selv om det. Jeg mener godt, at man 
kan have en fuldtidsstilling og være en god mor. Hvis du 
får 3 børn, og de i øvrigt kommer med sådan nogenlunde 
jævne mellemrum, så er du altså væk fra arbejdsmar-
kedet i rigtig lang tid. Det kan ikke udelukkes, at man 
kan arbejde sig op, men alle andre i virksomheden har 
måske brugt de sidste 8 år på det. Man kan ikke holde en 
plads. Livet det består af valg, det gør det altså. Hvis man 
virkelig vil karriere og virkelig vil til tops, så er det ikke i 
særligt lange perioder – for ikke at sige ingen – perioder, 
man skal gå på halv tid.”

Mette har altid været enlig mor og har derfor kun haft 
én indkomst. Der har været tider med dårlig samvit-

er også noget, jeg vil anbefale, at man ikke gør. Man skal 
selvfølgelig huske at markedsføre sig selv og de talenter, 
man har – men uden at prale! Det er en balancegang. Det 
er okay at fortælle, hvad man er god til, for hvordan skal 
ens kommende chef vide, at det er lige netop dig, der skal 
være kontorchef næste gang? Intern markedsføring er 
vigtigt – gør andre opmærksomme på dig selv. Man skal 
ikke tænke for meget over, hvad andre tænker.”

Ambitioner er noget, Mette i høj grad besidder – at 
stræbe efter at blive bedre og udfordre sig selv. Hun 
stiller høje krav til sin egen person samt til sine omgi-
velser.

”Jeg går meget op i at være 

tydelig over for andre i, hvad 

jeg forventer. Det mener jeg 

skaber tryghed. Der er ikke no-

get værre end at møde på ar-

bejde, og man ikke ved, om det 

bliver en god eller dårlig dag, 

fordi der er uklarhed omkring 

forventningerne.”

AT VÆRE KVINDE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Da Mette var yngre, oplevede hun at skulle tåle flere 
sexistiske og kvindediskriminerende sætninger fra 
både chefer og kolleger. Det gjorde hende sur, og hun 
kunne ikke lade være med at give lidt igen. Hun har 
dog ikke været udsat for så slem chikane, at hun måt-
te klage over det. 

”Det gode ved at blive ældre er, at man løftes ud af den 
kategori. Men da jeg var på jeres alder og indtil jeg blev 
50, var der hele tiden risiko for, at der kunne falde en el-
ler anden latterlig bemærkning af.  Og det er jo for dumt. 
Tænk, at det stadig findes – men det gør det.”
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tighed, men Mette har også bagt kage, lavet konfetti til 
jul og set alle sin søns fodboldkampe.

”Jeg ventede med at blive politisk aktiv, indtil min søn var 
12-13 år, og det betød, at jeg i tiden indtil da ikke havde 
aftenmøder. Jeg havde jo et job, og jeg kom hjem om-
kring kl. 17. Det er jo fint. Så kunne jeg jo forberede mig 
til næste dags møder, når min søn var lagt i seng.”

Det kan altså sagtens lade sig gøre at være mor og få 
en karriere på samme tid. Mette underviste også ved 
siden af sit fuldtidsjob.

I dag er Mette i sin fritid sammen med sin kæreste, 
familie og venner, men meget af fritiden går også med 
at interessere sig for politik. Hun går i fitnesscenter, 
i teatret og biografen og til koncerter. Hun tager også 
på ferier sammen med sin søn og kæreste, og hun 
står på ski indtil to gange om året – nogle gange med 
sine gamle studiekammerater.

”Det kan sagtens lade sig gøre at have tid til fritid. Min 
søn flyttede hjemmefra for flere år siden, så jeg har jo all 
the time in the world. Det er kun mig. Jeg bor ikke med 

min kæreste, og jeg har ikke rigtig nogen forpligtelser. 
Jeg kan planlægge min tid, som det passer mig.”

LYSTBETONET ARBEJDSLIV OG RUGBRØDS-
DAGE

Mette er et tydeligt eksempel på, at man sagtens kan 
skifte karriere. Hun mener, at arbejde skal være lyst-
betonet. 

”Selvfølgelig bliver der rug-

brødsdage indimellem, og der 

er da også nogle gange, at 

man bare ikke orker. Men så-

dan er det. Der skal bare være 

flest dage, hvor man synes det 

er virkelig spændende.”
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