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1. Abstract
An evaluation of sexual harassment in the Danish Armed Forces conducted in 2019
showed that almost 20 percentage of women employed in the Army have experienced
the culture and social tone to be harassing. As a result of the evaluation, the Danish
Armed Forces designed a campaign called ‘Respekt for hinanden’ to indicate a focus
on the matter.
The empirical data in this study involve six semi-structured interviews with
platoons leaders to identify how they operate with the initiatives to overcome sexual
harassment and how they create a respectful social tone in their platoons. The study
shows that the social construction of gender and the military habitus makes it difficult
to change the culture and therefore overcome social exclusion.
Firstly, the platoon leaders are not aware of most of the initiatives to the
subject, and they tent to relay on their ‘gut feeling’, or they seek support with their coworkers on the issue. This means that they are not open to new solutions and changes
can therefore be challenging.
Secondly, change is also challenged by the culture and social tone, as talking
condescending to one another is a norm. A paradox to this matter is that the platoon
leaders believe that people report sexual harassment, however, the evaluation shows
the opposite. The platoon leaders have many good intentions of creating a culture
with a respectful tone, but this study shows that it is difficult, due to leaders being
unaware of the extent of problems.
The conclusion is that it takes time to change a culture and it is important to
engage the entire platoon in the process of change. Everyone needs to be educated
how to handle sexual harassment and there should be consequences in place, if you
harass a person. Furthermore, it would be preferable to conduct a new evaluation on
sexual harassment, which is more fulfilling so the actual volume of the problem
becomes clear to the Army and the platoon leaders.
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2. Indledende afsnit
2.1 Problemfelt
”Krænkende adfærd er helt uacceptabelt og ikke noget, der skal overlades til den
enkelte at håndtere. Det er først og fremmest en ledelsesopgave, men vi har alle
sammen et ansvar for at sikre en kultur, hvor vi behandler hinanden ordentligt.”
- Direktør for Personalestyrelsen, Laila Reenberg (Forsvaret, 2020).
”De værdier, vi kæmper for ude i verden, skal vi selvfølgelig også stå på mål for
herhjemme. Krænkende adfærd tolereres ikke i det danske forsvar.
- Forsvarsminister Trine Bramsen (ibid.).
”Det kunne tyde på, at der er brug for en kulturændring, hvor normalen for alle skal
være, at man behandler hinanden med respekt og ordentlighed og siger fra, hvis man
oplever eller er vidne til noget grænseoverskridende eller krænkende.”
- Forsvarschef Bjørn Bisserup (Nyhed om resultat af undersøgelserne, 2020).
Fra

september

til

december

sidste

år

gennemførte

Forsvarsministeriets

Personalestyrelse i samarbejde med Forsvaret en såkaldt tillægsundersøgelse om
kønskrænkende adfærd (KKA) i Forsvaret. Denne blev gennemført i forlængelse af
den årlige arbejdspladsvurdering (ibid.). Besvarelserne af undersøgelsen blev
offentliggjort i begyndelsen af 2020, og kigger man nærmere på dem, fremgår det, at
knap en femtedel af kvinder, ansat i Hæren, oplever en kønskrænkende omgangstone
eller kultur på deres arbejdsplads. For mændene er tallene langt lavere
(Resultatrapport for Hæren, 2020).
En af Hærens opgaver er international konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt
forsvar (Hærens opgaver, 2020). Vi er klar til at drage ud i verden og kæmpe for de
danske værdier, som forsvarsministeren også udtaler. Kæmpe for fred. Kæmpe for
demokrati. Men det lader til, at der er nogle konflikter på hjemmefronten, som også
kræver en løsning.
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”I foråret 2019 kunne man i medierne læse, at mange kvinder i Forsvaret har oplevet uønsket
seksuel opmærksomhed og krænkelser. Det bekymrede os. Derfor besluttede jeg allerede
dengang, at der skulle handles, og på den baggrund igangsatte vi undersøgelserne”, siger

Bjørn Bisserup (Nyhed om resultat af undersøgelserne, 2020).
Den bekymrende adfærd, som forsvarschefen kalder den, skulle der handles på, og i
samarbejde med Forsvarsministeriet blev kampagnen: ’Respekt for hinanden’
foranstaltet. På hjemmesiden, under samme navn, forefindes der redskaber til
forebyggende indsatser med blandt andet guides til lederen, dialogværktøjer,
vejledning fra arbejdstilsynet mv. Ydermere hænger/hang der plakater på Forsvarets
etablissementer med ordene: ”Vi skal kunne stole på hinanden. Derfor har vi
nultolerance over for krænkende adfærd.” (Respekt for hinanden, 2020). Herudover
skal kampagnen ifølge Personalestyrelsen understøtte lokale indsatser på området.
Indsatser der styres og iværksættes af regimenterne selv (Forsvaret, 2020).
Personalestyrelsen afslutter rapporten om KKA med ordene: ”Forsvarsministeriet har
nultolerance over for kønskrænkende adfærd. Det betyder, at der skal handles, hvis
man oplever kønskrænkende adfærd” (Resultatrapport for Hæren, 2020). I ordet
’nultolerance’ ligger der, at al KKA er uacceptabelt: ”At der skal handles i ethvert
tilfælde” (Kampagnen, 2020).
Det er tydeligt, at Forsvaret signalerer, at det har et øget fokus på KKA, og erkender
et problem, men hvordan modtages dette i organisationen: Er delingsførerne
opmærksomme på problemet, og hvordan opererer de med initiativerne mod KKA?

2.2 Undersøgelse af kønskrænkende adfærd
Som tidligere nævnt gennemførte Forsvarsministeriets Personalestyrelse en
tillægsundersøgelse om KKA i Forsvaret fordelt på de forskellige værn. Tallene, jeg
her præsenterer, er et udsnit af den samlede undersøgelse for Hæren. Hæren er mit
genstandsfelt, hvorfor resultaterne fra de andre værn ikke vil blive gennemgået. Hertil
skal jeg nævne, at kampagnes hovedfokus er på krænkende adfærd, såsom mobning,
vold og herunder KKA.
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I alt besvarede 3.153 ansatte undersøgelsen om KKA i Hæren, herunder 255 kvinder
og 2.898 mænd. Af de adspurgte kvinder svarer 17,3 procent, at de oplever en
kønskrænkende omgangstone eller kultur. Mændene: kun 3,4 procent. Af jarespondenterne svarer 82 procent af kvinderne, at de oplever det ugentligt og hos
mændene svarer 79 procent ugentligt.
Til spørgsmålet om, hvem der udøver KKA svarer 50 procent af kvinderne, at det er
en kollega, og for mændene er det 42 procent. I forhold til, hvordan den KKA
udspiller sig, svarer 58 procent af mændene, at det er kommentarer/vittigheder, mens
kvinders svarprocent hertil er 52 procent.
Undersøgelsen handler også om, hvordan KKA bliver håndteret. Her svarer 42
procent af mændene, at de klarer den selv, og kvinderne 41 procent. 22 procent af
kvinderne svarer, at den ikke blev håndteret og mændene 21 procent. I forhold til at
Personalestyrelsen lægger ansvaret over på lederen – det samme gør forsvarschefen
og forsvarsministeren – så svarer 11 procent af mændene, at en leder var med til at
håndtere sagen. For kvinderne er det kun to procent. Ingen af kvinderne svarer “ja” til,
at hændelsen blev rapporteret, mens fem procent af mændene svarer, at den blev
rapporteret. Ydermere svarer 20 procent af kvinderne, at andre så det, men at der ikke
blev grebet ind. Blandt mændene er det 16 procent. Nævnte tal omhandler uønsket
seksuel opmærksomhed, hvor lignende er lavet på berøringer og har nogenlunde
samme resultat. Ovenstående tal stammer fra resultatrapporten (Resultatrapport for
Hæren, 2020).

2.3 Initiativer mod krænkende adfærd
”Enhver sag er en sag for meget. Derfor sætter vi nu en kampagne i gang med fem
spor, der tilsammen skal sende et meget tydeligt signal om, at vi ikke accepterer
krænkende adfærd i Forsvaret,” siger Forsvarsminister Trine Bramsen (Initiativer
mod kønskrænkende adfærd, 2019).
Sammen med kampagnen præsenterede hun og forsvarschefen fem initiativer (ibid.),
hvor det første er ledelse først og det sidste handler om, at det skal have en
konsekvens at krænke. De fem initiativer er vedlagt som bilag (bilag 1).
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Personalestyrelsen skriver at, hvordan regimenterne arbejder med initiativerne,
er op til dem selv. I deres guide til ’håndtering af kønskrænkende adfærd’ står der, at
den lokale myndighed med fordel kan lave leveregler for omgangstone og adfærd, der
er i overensstemmelse med det miljø, man ønsker at opretholde eller udvikle
(Personalestyrelsen, 2020: 17).
Jf. Personalestyrelsens guide er der to måder at løse en sag på: Den uformelle og den formelle løsning. Den uformelle er, at man håndterer det internt uden
involvering

af

myndigheder.

Her

kan

man

som

leder

bruge

værktøjet

’konfliktmægling’, hvor de involverede parter frivilligt går med til en struktureret
samtale. Som Personalestyrelsen skriver i deres guide, så kan man efter denne samtale
”komme videre i livet”, da man får ryddet op i eventuelle misforståelser (ibid.: 8).
Den formelle

løsning er, som det fremgår af ligebehandlingsloven og

arbejdsmiljøloven, at den der krænker kan sanktioneres, og at lederen har ”pligt til at
gribe ind.” (ibid.: 9).

2.4 Grøn er en kønsneutral farve
Siden 2003 har ligebehandling af køn været indført i Forsvarets HR-politik. Samme år
som Forsvaret lavede dets første undersøgelse om KKA (Ligestilling og
mangfoldighed i Forsvaret, 2020). Siden dette fokus på mangfoldighed og ligestilling
er antallet af kvinder, der vælger at aftjene deres værneret også steget markant. I 2020
melder Forsvaret, at hver fjerde værnepligtig er kvinde (DR Nyheder, 2020).
Studier viser, at formelle forsøg på at ændre på kompositioner i organisationer,
der kulturelt anses som maskuline er udfordret, heriblandt Forsvaret, fordi der er
mange uformelle kulturelle koder, der indirekte kan virke ekskluderende for kvinder.
Noget Forsvaret ikke forholder sig til i dets mangfoldighedspolitik (Muhr & SløkAndersen, 2017: 367-8). Hvorfor ligebehandling og mangfoldighed er interessant i
denne sammenhæng er, at jf. tillægsundersøgelsen er det hovedsageligt kvinder, der
udsættes for KKA.
Laila Reenberg, der er direktør for Personalestyrelsen, peger især på lederen. Det er
lederens ansvar at skabe en ’sund’ kultur og en ‘tryg’ arbejdsplads. Forsvarschefen
hentyder til, at der er brug for en ‘kulturændring’; det skal være normalt at behandle
hinanden med respekt og ordentligt (Nyhed om resultat af undersøgelserne, 2020).
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Derfor vil jeg undersøge, hvad der bliver gjort ude i strukturen: Hvordan arbejder
lederen med initiativerne mod KKA? Og har det øget fokus på KKA fået en
betydning for måden, de udfører deres arbejde på? Ydermere vil jeg undersøge
kulturen, og hvordan lederen er med til at påvirke og præge den: Hvordan skaber og
forandrer han/hun en kultur, så normen bliver, at man behandler hinanden med
respekt?

2.5 Problemformulering
Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg undersøge følgende problemformulering:
Hvordan opererer de adspurgte ledere med initiativerne mod kønskrænkende adfærd,
og i hvilken udstrækning fremmer og skaber de en respektfuld omgangstone hos deres
enheder?

2.6 Afgrænsning
Mit emnevalg afføder naturlige veje at gå ned ad. Derfor vil kort begrunde mine fraog tilvalg. Mit fokus er på KKA i Hæren, selvom tillægsundersøgelsen omhandlede
hele

Forsvaret.

Dette

fordi

jeg

selv

skal

være

delingsfører

ved

Uddannelseskompagniet, Efterretningsregimentet, til januar 2021. Jeg skal selv
beskæftige mig med ovenstående problemstillinger, hvorfor en naturlig interesse
vækkes, og derfor synes det interessant og vigtigt at undersøge nærmere.
Jeg vil igen understrege, at kampagnen ’Respekt for hinanden’ ikke kun
omhandler KKA, men også krænkelser generelt, såsom mobning, diskrimination pga.
etnicitet og seksualitet, vold mm. Mine informanter fortæller alle om sager, der
befinder sig i begge kategorier, hvorfor der i analysen også vil være eksempler på
krænkelser og ikke kun KKA. Gennemgående i opgaven er et fokus på kvinder, men
det er her vigtigt at understreget, at mænd også udsættes for KKA, og at et fokus på
kvinder ikke handler om, at det er værre for dem, men om at det oftest er kvinder, der
udsættes for KKA, som tillægsundersøgelsen også viser.

10

2.7 Begrebsafklaring
Kommende afsnit skal give en entydig forståelse af begreber, jeg arbejder med i
projektet, der er væsentlige i forhold til forståelsen. Følgende begreber gennemgås:
Køn, kønskrænkende adfærd og krænkende adfærd.

2.7.1 Køn
Med en socialkonstruktivistisk (uddybes i kommende afsnit) tilgang til projektet
betyder det også, at definitionen af køn skal betragtes med denne. Jeg vil benytte mig
af Joan Ackers teorier om kønnede organisationer, hvorfor jeg også vælger at tilslutte
mig hendes definition af køn:
”Gender refers to patterned, socially produced distinctions between female and male,
feminine and masculine Gender is not something that people are, in some inherent sense,
although we may consciously think of ourselves in the way. Rather, for the individual and the
collective, it is a daily accomplishment [...] that occurs in the course of participation in work
organisations as well as many other locations and relations.” (Acker, 1992: 250).

I tråd med socialkonstruktivismen, så er køn ikke noget, der eksisterer ’naturligt’: Der
eksisterer ikke en opdeling mellem ’mand’ og ’kvinde’; det er noget vi i samfundet
har konstrueret ud fra holdninger, normer og adfærd. Det er en identitet, der er socialt
konstrueret, hvorfor der forventes en bestemt adfærd af mænd og kvinder i de
sammenhænge, de indgår i (ibid.).

2.7.2 Kønskrænkende adfærd
Arbejdstilsynet

har

lavet

en

vejledning

om

krænkende

handlinger,

som

Personalestyrelsen også henviser til. I denne vejledning nævner Arbejdstilsynet, at det
kan være svært at fastlægge, hvad KKA er, og hvad der er acceptabelt eller ej, da
dette kan differentiere fra arbejdsplads til arbejdsplads. Derfor skal man: ”(…) tage
udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes
for.” (Arbejdstilsynet, 2020).
Jeg læner mig op ad Forsvarets definition af KKA idet denne også er, hvad ledere og
medarbejdere skal forholde sig til:
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”Kønskrænkende adfærd er en samlet betegnelse for alle former for krænkende handlinger på
baggrund af køn eller seksualitet. Det kan dække både det, man siger, og det man gør.
Kønskrænkende adfærd omfatter alle handlinger fra uønsket seksuel opmærksomhed, over
kønskrænkende berøringer til seksuel tvang og voldtægt. Kønskrænkende adfærd kan være
både tilsigtet og utilsigtet. Utilsigtet kønskrænkende adfærd har ikke til formål at krænke en
person, men kan have den virkning.” (Respekt for hinanden, 2020).

2.7.3 Krænkende adfærd
Arbejdstilsynet har følgende definition på KA:
”Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange
udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.
Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder,
som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.
Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende
handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte: Sårende bemærkninger, Bagtalelse eller
udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab og at blive råbt ad eller latterliggjort.”

(Arbejdstilsynet, 2020).
Hvorfor jeg inddrager KA, selvom mit fokus er på KKA er, at mine informanter også
fortæller om krænkelser, der har karakter af mobning uden at være relateret til køn.
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3. Videnskabsteori
I kommende afsnit vil jeg præsentere projektets videnskabsteoretiske ståsted, da dette
er med til at definere, hvordan jeg metodisk og teoretisk griber projektet an. Min
forståelsesramme er socialkonstruktivistisk, idet jeg stiller spørgsmål ved det sociale
sammenspil mennesker imellem. Det er sproget og handlinger, der er det interessante
i min undersøgelse, fordi de former den relation, vi indgår i, der tilsammen skaber
vores verdensbillede.

3.1 Socialkonstruktivistisk ståsted
”Hvis de samfundsmæssige fænomener i sidste ende er skabt af menneskers
handlinger, så kan de også forandres af selv samme menneskers handlinger.”
(Fuglsang & Olsen, 2004: 49). Wittgenstein bruger frasen: Livsform, der er de spil, vi
indgår i, og som er med til at afgøre, hvordan vi lever. Det betyder, at sprog og liv
ikke kan adskilles, fordi vi former vores liv gennem vores sprogbrug (Holm , 2011:
123).
I projektet er den socialkonstruktivistiske tankegang nærværende, idet jeg studerer
interaktion, sprog og kommunikation for at kunne forstå, hvordan viden og mening
konstrueres (Fuglsang & Olsen, 2004: 351). I tilknytning til ovenstående vil studiet
omhandle, hvordan KKA på det strategiske niveau kommunikeres, hvordan det
opfattes ved den daglige leder, og hvordan han/hun kommunikerer dette videre både
gennem sproget og handlinger. Vi opbygger ubevidst vores identitet i konventionelle
skemaer – vi bliver på en måde ”fanget” i denne konstruktion, som vi selv er med til
at skabe og fastholde (ibid.: 128). Det udelukker dog ikke, at vi ved at tænke kritisk
over vores sprogbrug kan ændre handlinger.
Inden for socialkonstruktivismen er der ingen objektiv eller endelig sandhed
(Kvale & Brinkmann, 2010: 289). Derfor er det heller ikke muligt at generalisere min
forskning, fordi alle har hver deres livsform. Det vil sige, at en undersøgelse af en
organisation, i mit tilfælde Hæren, vil føre til flere opdagelser; disse er derfor aldrig
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hele sandheden, men fortolkninger. Mit formål er ikke at kunne opnå en objektiv
sandhed, men derimod at afdække, hvordan lederne er med til at skabe deres sociale
virkelighed.
Ovenstående understøtter mit empiriske grundlag i projektet, der er bygget op
omkring seks semistrukturerede interviews, hvor jeg får afdækket et første-person
perspektiv. Dette kommer jeg nærmere ind på i metodeafsnittet.
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4. Metode
Følgende afsnit skal redegøre for mine metodiske overvejelser, som er opstået i
forbindelse med projektets problemstilling. Mit projekt er især båret af min empiri,
hvor jeg har benyttet mig af den kvalitative metode. Denne kommer især til udtryk i
mine forskningsinterviews. Vægtningen af empiri i forhold til teori skal forstås i
relation til mit genstandsfelt. Min undren er ikke udsprunget af teoretiske
problemstillinger, men derimod udsprunget af da jeg for første gang tog min uniform
på, og oplevede på egen krop, hvordan mit køn nu skulle definere og anskueliggøre
mig. Min undren er derfor i højere grad praksisnær end teoretisk.

4.1 Kvalitative interviews
Jeg har benyttet mig af den kvalitative metode for at opnå mere indsigt i mit
forskningsfelt. I den forbindelse har jeg interviewet flere forskellige aktører, der alle
har givet mig indsigt i deres livsform: ”Når forskning er kvalitativ, betyder det
almindeligvis, at man interesserer sig for, hvordan noget gøres, siges, opleves,
fremtræder eller udvikles” (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 17). Fordelen ved at
bruge denne metode er bl.a., at jeg får unik adgang til betragtninger og refleksioner,
som interviewpersonerne er i besiddelse af. Denne metode går ofte også hånd i hånd
med socialkonstruktivismen, hvor erkendelse er socialt konstrueret (Justesen og MikMeyer, 2010:17).
Det primære datagrundlag er semistrukturerede interviews. Ved at foretage et
semistruktureret interview får jeg et mere åbent og flydende interview, hvor jeg ikke
er begrænset af, hvad jeg på forhånd havde forventet eller håbet på at opnå.
(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 37). Jeg får dermed mulighed for at følge
interessante spor og dermed få et mere nuanceret syn på emnet. Alle interviews tager
afsæt i sammen interviewguide (bilag 2).
En anden metodisk tilgang kunne have været feltarbejde, der tillader, at man
kommer helt tæt på de mennesker og den kultur – det felt, man ønsker at undersøge. I
mit tilfælde kunne det have været nyttigt at observere den hverdag, som soldaterne
befinder sig i, for at få et indblik i kulturen og dynamikkerne, hvorefter jeg også
kunne sammenholde mine observationer med mine interview. Ved et sådan

15

feltarbejde ville det være nødvendigt, at være særlig opmærksom på min egen
position som soldat, hvorfor det kan være svært at skelne mellem teori, empiri og
analyseobjekt under et ”feltarbejde i eget samfund/kultur” (Spradley, 1978: 50). Det
kan ligeledes være svært at skelne mellem, hvad man ved, fordi man er den del af
feltet og hvad udefrakommende ikke nødvendigvis ved, hvormed man kan risikere
ikke at kunne se det interessante, fordi ”man kender det hele” (ibid.).

4.2 Interviewpersoner
For at få en fyldestgørende mængde data har jeg interviewet seks personer, der alle er
delingsførere for enten værnepligtige eller konstabelelever. Udvælgelsen er foregået
strategisk, hvilket er med til at sikre, at den indsamlede data er relevant for min
forskning. Jeg har bevidst valgt forskellige regimenter, og så har jeg bevidst valgt to
kvinder og fire mænd for at opnå et så nuanceret billede som muligt. Ønskværdigt
ville det have været, hvis fordelingen af køn var lige for at gøre studiet så
repræsentativt som muligt. Dette har dog ikke været muligt, fordi jeg ønskede at
inkludere kamptropperne, og jeg har ikke kendskab til en fungerende kvindelig
delingsfører der.
Interviewene har en varighed af 25-37 minutter, og er alle fuldt transskriberet.
Dog vil den fulde transskription ikke være vedlagt som bilag, idet mine kilder
optræder anonymt. Hvis den fulde transskription var vedhæftet, vil det være nemt at
identificere dem, hvorfor den kun er blevet brugt i forbindelse med min bearbejdelse
af empirien. Når jeg refererer til informanterne, vil jeg bruge betegnelsen DF1, DF2,
DF31 osv. og henvise til deres interview. Fordi jeg har en hypotese om, at kvinderne
opererer anderledes med initiativerne mod KKA, og har en anden ledelsesstil, vil køn
fremgå:
DF1: Kvinde
DF2: Mand
DF3: Kvinde
DF4: Mand
DF5: Mand
DF6: Mand
1

DF = delingsfører
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Jeg vil ikke præsentere mine kilder yderligere, men henvise til afsnittet ‘Etik’, hvor
jeg begrunder mit valg om at anonymisere dem.
I en socialkonstruktivistisk kontekst er de, qua deres position som ledere, med
til at konstruere mening gennem det sagte og usagte: En leder er med til at skabe og
bliver selv skabt af den relation han/hun indgår i (Hasselager 2018: 161-174). Derfor
er de i dette projekt nøglepersoner i forhold til at besvare problemformuleringen.

4.3 Adgang til feltet
Jeg er officer, og så er jeg studerende på Hærens Officersskole. Det betyder, at jeg har
en anden tilgang til mit forskningsfelt end en udefrakommende, idet jeg allerede
havde kendskab til personer ved de forskellige regimenter, som jeg selvstændigt har
taget kontakt. Ved hvert regiment havde jeg en såkaldt gatekeeper (O’Reilly, 2012:
91), der har hjulpet mig med at finde de resterende kilder. Alle har jeg haft kontakt
med via Facebook. Her sendte jeg en besked med en kort beskrivelse af projektet, og
hvorfor jeg ønskede at interviewe dem. Fem interviews er foretaget på
kildernes arbejdsplads, mens et er foretaget i privat hjem.

4.4 Mine roller
Et forskningsinterview er aldrig mellem to ligestillede (Kvale og Brinkmann, 2010:
51). Interviewet har til formål at afdække et bestemt område og få viden ud af en
person. Det er mig som interviewer, der bestemmer emnet, hvilke spørgsmål, jeg
stiller, og hvilke, jeg følger op på (ibid.: 51-52). Dette asymmetriske magtforhold er
selvfølgelig et jeg er opmærksom på. Jeg er uddannet journalist, og jeg har derfor
dagligt taget stilling til netop min rolle. Man kan skrue på disse parametre og udligne
ubalancen ved, i mit tilfælde at foretage mine interviews i uniform, for at vise, at man
er ”mere” ligestillet/-sindet. Det samme gælder ved det interview, der er foregået i
privat hjem. Der havde jeg civilt tøj på. Som nævnt er jeg også officer og kadet, og de
fleste af mine informanter har selv siddet i samme position, da de gik på Hærens
Officersskole, hvilket selvfølgelig også kan påvirke vores relation og deres åbenhed.
En anden rolle, jeg ikke kan træde ud af, er min rolle som kvinde. Denne har
både betydning for min interesse for projektet, men kan også have betydning for,
hvordan mine mandlige interviewpersoner svarer. I forhold til førstnævnte, så har jeg
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selv oplevet at få kastet kønskrænkende bemærkninger i ansigtet, og jeg har stået på
sidelinjen og overværet KKA. Dette har affødt en helt naturlig interesse i emnet, fordi
det åbenbart er en uundgåelig del af livet som soldat, og derfor en problemstilling, jeg
måske altid vil befinde mig i.
Ift. sidstnævnte kan man som forsker vælge at udligne kønsforskellen ved at få
en anden til at foretaget interviewet. En mandlig interviewer ville muligvis få andre
svar og dynamikken dem imellem ville måske også være anderledes idet de er
’mænd’. Med dette in mente har jeg alligevel valgt at interviewe de mandlige
interviewpersoner selv. Jeg mener, at tabet er større end det vundne ved at inddrage
en udefrakommende interviewer; projekts problemstilling er for mig tydelig, hvorfor
opfølgende spørgsmål, der er relevante ift. informanternes livsform, kan risikere ikke
at blive stillet, hvorved betydningsfuld viden potentielt kunne gå tabt.

4.5 Etik
Igennem hele projektforløbet har jeg taget stilling til mulige etiske problemstillinger.
Disse har især kredset om mine interviewpersoner, der alle har givet mig lov til at
udforske dem – deres professionelle virke som delingsfører, hvorfor det netop er
vigtigt at tage hensyn (Kvale & Brinkmann, 2009: 82-83). Jeg føler selvsagt et ansvar
over for dem, hvorfor jeg selv har valgt at anonymisere dem, selvom kun én ønskede
det. Dette fordi jeg ønsker at beskytte dem. Resultatet af projektet skal kun kunne
falde tilbage på mig som forsker og ikke dem som deltagere. Her arbejder jeg med det
etiske princip om tilgodeseende; at risikoen for at skade en kilde bør være så lille som
mulig (ibid.: 92). Jeg mener, at anonymitet kan være med til at efterleve netop dette
ansvar. Alle har godkendt, at de fremstår anonymt, og at køn er det eneste, der er
synligt for læseren.
Inden interviewet gik i gang informerede jeg deltagerne om mit overordnede
formål med interviewet, også kaldet for informeret samtykke (ibid.: 89). Derudover
har jeg beskrevet projektet for dem endnu en gang, så de ikke var i tvivl om, i hvilken
kontekst deres svar vil optræde i. Alle interviews er optaget på min iPhone mhp. at
kunne transskribere dem.
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5. Teoretisk forståelsesramme
Jeg vil her præsentere min teoretiske forståelsesramme, og hvorfor de valgte teorier er
relevante for mit studie. I nærværende projekt er der fokus på teorier inden for kultur,
køn og forandringsledelse. Disse studier er ikke nødvendigvis møntet på Forsvaret,
men anskuer samme problemstillinger, som jeg forsøger at undersøge, hvorfor jeg ser,
at de kan bidrage hertil. Afsnittet skal være med til at indramme de forskellige
perspektiver, så de kan anvendes i min analyse og diskussion af empirien, hvorefter
det vil blive muligt at besvare min problemformulering.

5.1 Den sociale virkelighed ifølge Bourdieu
Min teoretiske forståelsesramme starter med Bourdieu og hans bidrag til
praksisteori. Bourdieus centrale begreber bruges til at analysere, hvordan folks
forståelser og handlinger både skabes af og skaber sociale strukturer (Wilken, 2011:
39). Bourdieus habitusbegreb er relevant for mit studie, fordi det er med til at
forklare, at menneskelige handlinger ligger på rygraden som kropslige erfaringer,
hvorfor det eksempelvis kan være svært at ændre adfærd, fordi den er lige så naturlig
som at lukke øjnene, når man nyser. M.a.o. kan man sige, at ens habitus forsøger at
sikre sin egen konstans.
Kernen i habitusbegrebet er, at menneskers virkelighedsforståelse; deres valg
og handlinger påvirkes af internaliserede dispositioner for at føle, tænke og handle.
Disse tilegnes (ofte ubevidst) under bestemte sociale forhold livet igennem (ibid.: 44).
Habitus kan kaldes for en slags ‘social programmering’, som gør det muligt for folk at
handle, men den udstyrer også folk med, hvordan de opfatter, forstår og som resultat
af dette handler (ibid.: 47).
Et andet begreb af Bourdieu er felter. Et felt er et udtryk for et afgrænset
område i samfundet. Derfor kan man også sige, at Hæren er et felt, men inde i Hæren
som organisation, findes der flere felter: Hver deling har eksempelvis deres eget felt.
Derfor kan dette begreb bruges til at forstå det felt, mine informanter bevæger sig i,
og hvordan deres habitus er udrustet til at klare sig i dette. Det gør jeg ved at prøve at
identificere og analysere de logikker og normer, der opleves af mine informanter.
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Begge begreber skal forstås i relation til kapitalbegrebet, der tilsammen udgør
hans teori om praksis (ibid.: 57). Kapital refererer til ressourcer og kilder til
indflydelse og magt. Bourdieu arbejder med forskellige former for kapital, men disse
vil ikke blive behandlet yderligere, da jeg ikke mener, at kapital er relevant for mit
genstandsfelt. Jeg ønsker ikke at undersøge om folks kapital har betydning for deres
handlinger.
Bourdieu bruger en spilmetafor til at teoretisere, hvordan habitus, felt og
kapital tilsammen producerer praksis. For at kunne analysere sociale dynamikker,
handler det om at kunne forstå og identificere ‘spillets’ regler, og om deltagerne
accepterer disse. Derfor må man også antage, at dem der ikke accepterer ‘spillets’
regler bliver ekskluderet (ibid.: 65).
Det sidste begreb af Bourdieu, jeg vil benytte er symbolsk vold og - magt. Symbolsk
magt udøves gennem symbolsk vold, og begge efterlader ingen mærker, men er
usynlige. Ifølge Bourdieu er det ’blød magt’ (ibid.: 91). Symbolsk magt handler om
magten til at konstruere virkeligheden, mens symbolsk vold udøves gennem
navngivning og klassifikation af den sociale virkelighed.
Et eksempel på symbolsk vold er den sociale ulighed mellem mænd og
kvinder, og hvordan denne er socialt konstrueret, men fremstår som noget der er
baseret på naturlige forskelle (ibid.). Den maskuline dominansstruktur stiller det
mandlige over det kvindelige, og illustrerer dermed den symbolske vold; en objektiv
forskel bliver til en social forskel, som læres gennem habitus, eksternaliseres i de
sociale strukturer og bliver til den sociale virkelighedsforståelse (ibid.: 92). Symbolsk
vold er derfor interessant i mit studie, og understøtter andre teorier om, at køn er
social konstrueret, og hvorfor det derfor er svært at ændre denne forståelse.

5.2 Sociale processer på afveje
Søndergaard (2009) har i en folkeskoleklasse studeret mobning for at forstå nogle af
de mere komplicerede sociale processer, der kan præge hverdagen i en klasse. I mit
studie bidrager Søndergaard med begrebet social eksklusionsangst. Dette bruges til at
forstå, hvilke mekanismer der fodres af angsten for at blive ekskluderet. Mennesker er
eksistentielt afhængige af at tilhøre fællesskaber, og derfor kan der opstå en angst for
at blive skubbet ud af fællesskabet, hvorfor vi er villige til at gøre meget for at lindre
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denne angst (Søndergaard, 2009: 29). Det kan være kort- eller langvarige angreb mod
bestemte eller grupper, når nogen udsættes for mobning, og andre forsøger at
fastholde deres position (ibid.: 57). Hertil nævner Søndergaard (2009) også, at
mobningen kan risikere at blive værre og af grovere karakter, hvis der ikke handles.
Børn har svært ved at sige fra, hvorfor dem der mobber hele tiden forsøger at skubbe
grænsen for at opnå en følelse af magt (ibid.).
Konklusionen er at forstå eksklusion som en ikke-individualiserende
tænketeknologi, men sociale processer, og hvorfor det er nødvendigt at gøre det, man
gør (ibid.: 58). Derfor kan man også sige, at ingen vågner op om morgenen og tænker:
“I dag vil jeg krænke nogen”. Krænkelser sker fordi vi mennesker er villige til at
udvise en bestemt adfærd, som vi mener, kræves for at blive accepteret i det
fællesskab, vi indgår i. Sammen med habitus og felter, vil det give mig en forståelse
for, hvad der er på spil i sociale relationer, og hvorfor vi mennesker er villige til at
blive krænket eller krænker. Vi accepterer spillets regler uagtet, vi ved at handlingen
er forkert.

5.3 En kønsmærket organisation
Køns- og organisationsforsker Joan Acker mener ikke, at organisationskulturen er
kønsneutral. Ifølge hende er det organisationernes underliggende kønsstruktur, der
fastholder individer på bestemte områder af arbejdsmarkedet, hvorfor det er mere
“naturligt” for en mand at være soldat. Ved at inddrage Ackers teori bliver det muligt
at forstå, hvilke implicitte kønnede processer, der er i Hæren, og hvordan de påvirker
fællesskabet. Hendes teori er et godt analyseredskab til at kunne forstå kulturen i
Hæren, og derigennem undersøge om den kan være skyld i, at det ofte er kvinder, der
udsættes for KKA.
Acker (1992) argumenterer for, at hvordan vi opfatter køn sker gennem handlinger,
sproget og overbevisninger. Det kan enten være synligt eller usynligt underliggende i
organisationen. En tankegang der går igen i socialkonstruktivismen. Det betyder også,
at kønsopdelinger sker gennem sproget og symboler, men også gennem de sociale
relationer i organisationen. For at kunne undersøge dette nærmere er det derfor
nødvendigt at se på disse processer, for at kunne vurdere om de er med til at fastholde
eller udfordre opdelingen (Acker, 1990: 146). En kønsliggørende proces er
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eksempelvis brugen af maskuline metaforer, der ofte er med til at definere
organisationer: Ledere beskrives som kraftfulde, rationelle og beslutsomme,
hvorimod der lægges vægt på empati og omsorg hos eksempelvis en sygeplejerske
(Acker, 1992: 253).
Hertil nævner hun også, at artefakter er med til at repræsentere organisationen;
det kan være ritualer, påklædning, symboler mm. I Forsvaret er uniformen
eksempelvis lavet til mænd, hvorfor dette, jf. Acker er med til fastholde den
maskuline kultur og holde kvinder udenfor. Fordi den kønnede arbejdsstruktur ofte er
underliggende i organisationen, betyder det også, at individer skal arbejde med at
skabe forståelse for, hvilke krav og muligheder der er ift. adfærd og holdninger.
Derfor skal man eksempelvis overveje for, hvordan man taler, påklæder sig og
repræsenterer sig selv (Acker, 1990: 147). Disse overvejelser er konstrueret af
samfundets sociale normer, da der heri er en underliggende forventning til, hvordan
man er ‘mand’ og ‘kvinde’, hvorfor man kan ende med at handle i overensstemmelse
med disse forventninger for at passe ind (ibid.).
Et andet studie, der understøtter Ackers teori om kønnede organisationer, er Phipps og
Young (2015) om ’lad cultures’ på universiteterne i Storbritannien. Studiet handler
om, at der er stærke fordomme over for kvinder og en stærk konkurrencekultur på
universiteterne (ibid.: 311). Studiet tager afsæt i neorealismen for at begrunde det
historiske perspektiv i diskussionen: Universiteterne var i mange årtier kun for mænd
og middelklassen og derover. Denne ’lad-opførsel’ hænger altså også i
socioøkonomiske forhold, hvor kvinder vurderes som mindreværdige: ”Sexual
harassment function to enable men to reclaim power and space” (ibid.: 307).
Empirien er interviews med 40 kvindelige studerende (ibid.: 306), der alle
beskriver, hvordan det er svært at agere i en kultur fyldt med uskrevne regler, og at de
føler sig tvunget til at overholde dem for at blive accepteret: “Sexism is trivialised so
that people who challenge it are made to seem like kill-joys or people with no sense
of humour” (ibid.: 311).
KKA handler ikke kun om et magtspil, hvor en person udøver sin magt over for et
andet menneske, ”men også en kollektiv disciplinerende magt, der afholder den
enkelte, der oplever sig seksuelt krænket, fra at reagere på sin oplevelse, af angst for
at blive afvist og udstødt fra arbejdsfællesskabet” (Mortensen, 2018), hvilket også kan
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ses i relation til Søndergaard (2009) om social eksklusionsangst. Sløk-Andersen
(2020) argumenterer også for, at kulturen i Forsvaret ikke fordrer folk at reagere, fordi
”at klager over krænkende adfærd bliver set som konfliktskabende og ikke
konfliktløsende” (s. 65).
De kvindelige studerende taler også om, at KKA o.lign. pakkes ind som
humor, og derfor kan det være endnu mere kompliceret at sige fra, fordi den der
krænker kan feje det af vejen med replikken: “Det var bare for sjov”, og derfor kan
den krænkede få prædikatet ‘kill-joy’, svag eller tyndhudet på sig; et der ikke ligefrem
anses for positivt. Hertil nævner Mortensen (2018), at vores etik og moral er flytbar,
hvis det er det, der kræves af arbejdsfællesskabet. Det er først i retrospektiv, at man
opdager, at ens grænser flyttede sig, og oplevelser man normalvis blev overrumplet af
bliver overdøvet af rutiner og hverdag. Det bliver på en måde normaliseret
(Mortensen, 2018).
Argumentet mod kvinder i Forsvaret er/har været, at kvinder har et ‘naturligt’
omsorgsgen, hvilket gør dem ude af stand til at tage et liv (Muhr og Sløk-Andersen,
2017: 368). Det er forankret i historien og i det mandlige køn: Det er maskulint og en
’mandeting’ at være soldat. Det betyder, at sociale normer og stereotype forestillinger
af køn har betydning for, hvilken adfærd der forventes af hhv. mand og kvinde; den
’korrekte’ kønnet personlighed konstrueres (Acker, 1992; 250). Det betyder også, at
kvinder risikerer at blive devalueret, fordi det antages, at de ikke kan varetage et
krævende ‘mande-job’ (Acker 1990: 152).

5.4 Hverdagssexisme og kønnede hentydninger
Ordet sexisme er en ’isme’, hvor den ideologiske opfattelse af, at noget er ’naturligt’
for kvinder. Det samme gælder mænd. Den ideologiske opfattelse af køn er også
påvist gennem Acker (1990; 1992) og Muhr og Sløk-Andersens (2017) studier. Muhr
(2019) taler om de, ofte ubevidste, kønnede hentydninger, der i starten kan virke
ligegyldige, men med tiden er med til at konstruere de normer, som både kvinder og
mænd bedømmes på i hverdagen, og som skaber grundlaget for om man ’passer ind’.
Disse bemærkninger kan være alt fra påklædning til opfordringen om at smile mere
(Muhr, 2019: 97).
Myten om forskellen mellem mænd og kvinder som biologisk determineret
bør erstattes med et nuanceret syn, hvilket både er til gavn for kvinderne, men også

23

for organisationerne, der træffer dårlige beslutninger, baseret på fejlagtig information
(ibid.: 190). Hun fremhæver studier, der påviser at kønsforskelle er formet af social
konstruerede kønsstereotyper, hvorfor biologiargumentet blot bliver endnu en måde
skære alle kvinder over én kam (Muhr, 2019: 191).
En måde at ændre på kulturen er, at fokus skal væk fra minoriteten til
majoriteten; de mest normale fejltagelser er, at det er kvinderne, der skal indordne sig
og ikke organisationen (ibid.: 216). En metode til at overkomme dette er ved at bruge
normkritik: Den måde man altid har gjort tingene på er måske alligevel ikke rationel
eller logisk, og kan sågar virke negativt på andre, som man forsøger at tiltrække til sin
organisation (ibid.: 226). Muhr (2019) konkluderer bl.a., at man ledelsesmæssigt er
nødt til at arbejde aktivt med, at køn er en social konstruktion, og derfor arbejde med
at udvide kønsnormerne; det er naturligt at være kvinde og mand på mange forskellige
måder, og hvis vi forstår dette kan vi undgå, at kvinder bremses af stereotyper og
kønnede magtstrukturer (ibid.: 255).

5.5 Der findes intet quickfix
Psykolog Mille Mortensen har forsket i krænkende adfærd og mobning på
arbejdspladsen i mange år. Hun understreger, at det er vigtigt, at virksomheder har en
politik, hvor det bliver meldt klar ud, at KKA og mobning er uacceptabelt. En politik
kan dog ofte ende med at blive glemt og stå hengemt på en hylde, hvorfor man er nødt
til at arbejde aktivt med den i organisationen og gøre opmærksom på, at den
eksisterer. I denne politik skal der være retningslinjer for, hvordan man håndterer
eventuelle sager, og så er det vigtigt at evaluere på hændelser, så man kan trække
læring ud af dem (Mortensen, 2018).
Det er lederens ansvar at undgå KKA, men lederen kan ikke løfte opgaven
alene, da det kræver en fælles indsats. Her er der flere vigtige ting, lederen kan gøre:
For det første er det vigtigt at være synlig og tage del i arbejdet, så man derigennem
kan se, hvordan samarbejdet fungerer. Møder er ikke nok, for vi siger ofte noget, men
gør noget andet. Som leder skal man arbejde med konkrete eksempler på adfærd
gennem dialog med medarbejderne – det gælder både eksempler man observerer og
eksempler, som man selv praktiserer. Til sidst skal man acceptere, at der ikke findes
et quickfix, hvorfor man undgår at blive skuffet, når man finder ud af, at man ikke
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fiksede det første gang: At ændre en omgangstone og en kultur tager tid (Mortensen,
2018).

5.6 Forandringsledelse
Den sidste teori, jeg vil præsentere, er forandringsledelse. Denne skal gøre det muligt
at analysere på, hvordan forandringer i en organisation gennemføres og modtages.
Bjørn Bisserup udtalte, at det kan tyde på en ‘kulturændring’, hvis det skal blive
normen, at tale pænt og respektfuldt til hinanden og sige fra (Nyhed om resultat af
undersøgelserne, 2020). I ordene ligger der, at noget andet anses for værende normalt,
og derfor skal der forandring til.
Facilitering af forandringer handler om at skabe processer, der involverer deltagerne,
så de er med til at forme og forankre forandringerne. Forandringerne er planlagte og
målsatte, og ved at inddrage alle i processen kan man gøre forandring ”nemmere” at
implementere. Man skal forsøge at undgå faldgruber som ‘top-down’- og ustyrlige
processer. Det handler om, at man som leder skal kunne balancere mellem det
rationelle - og det procesorienterede perspektiv (Ejlskov, 2017: 135-36). Forandringer
skal forstås som et bevidst forsøg på at påvirke tingenes orden, og ikke blot som
"dagligdagsforandringer". Begrebet ‘udviklingsmanipulation’ introduceres, og beror
sig på et bevidst og ekspliciteret forsøg på at præge tingene i en bestemt retning
(ibid.). Processer er ikke til for processernes skyld – processer er til for at skabe
bestemte resultater og undgå andre (ibid.: 139).
Hvordan forandring opfattes af medlemmer i organisationen er forskelligt.
Man kan sige, at medlemmer derfor kan udvikle et ‘forandringsberedskab’. Det
beredskabet kredser om er, hvilken indflydelse forandringen får for den enkelte (ibid.:
149). Forandringer kan betyde nye arbejdsopgaver og nye roller – nye måder at gøre
tingene på, og det kan være svært for nogle at håndtere (ibid.: 150).
Jacobsen (2019) understreger, at hvis store grupper i organisationen oplever
forandringen som unyttig, dum eller slidsom, vil der højst sandsynlig være modstand
(s. 125). I ordet forandring ligger der, at er skal ske noget ’nyt’, og derfor er det
vigtigt at se forandring som en proces (ibid.), som Ejlskov (2017) også understreger.
Kultur er et uformelt element i organisationen, hvilket betyder, at den dannes som
følge af interaktion mellem mennesker. Derfor tager det lang tid at ændre på en
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kultur, fordi kultur kan anskues som en læringsproces og er historisk betinget. Det
kræver strategier med langsigtet oplæring, uddannelse og socialisering, og for at
justere en kultur skal man først og fremmest kortlægge den gamle kultur, så det
tydeliggøres, hvilke normer og værdier der er, hvorefter man kan begynde at
formulere nye (ibid.: 128).
Huy og Mintzberg (2013) bruger tre begreber til at forklare forandring, oversat til
dansk: Dramatisk, systematisk og organisk (s. 79). Dramatisk sættes ofte i gang ved
krisetider, eller når organisation sidder i en magtposition med stor indflydelse. Den
dramatiske forandring sættes ofte i relation til begrebet ’top-down’, hvor forandring
sker oppefra og ned gennem organisationen (ibid.). Systematisk: Denne
forandringsproces er mere langsommelig og mindre ambitiøs. Ofte er det konsulenter
og arbejdsgrupper, herunder specialister, der iværksætter denne forandring, da disse
ser et behov for, at organisationen forandres for at fastholde en sund organisation
(ibid.: 80). Organisk er græsrødder, der iværksætter en forandring, hvorfor den anses
som uformel. Derfor er denne form for forandring ofte uorganiseret og
ukontrollerbar; i værste fald opstår der små grupperinger, der begynder at arbejde
med hver deres forandring (ibid.).
I relation til ovenstående understreger Huy og Mintzberg (2013), at ingen af
de nævnte forandringer fungerer isoleret set. Det er vigtigt at afbalancere de
forskellige og udfordre dem (ibid.). Forandringer er meningsløse, med mindre de hele
tiden efterleves. Konklusionen er, at den bedste form for forandring findes i midten af
organisationen: Det er den systematiske og organiske forandring, med inddragelse af
ansatte, der er holdbar i længden (ibid.: 84).
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Analyse
Følgende analyse er opdelt i to, og skal læses som en diskuterende analyse: Den første
del omhandler initiativerne mod KKA, og hvordan delingsførerne opererer med dem.
Herunder inddrages deres personlige lederskab og tilgang til KKA og KA. I anden del
analyserer og diskuterer jeg kulturen i Hæren, og i hvilken udtrækning delingsførerne
skaber og fremmer en respektfulde omgangstone.
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6. Del 1: Et øget fokus på kønskrænkende
adfærd i Forsvaret
I følgende analyse vil jeg analysere, hvordan de adspurgte delingsførere arbejder med
de initiativer som ministeriet og Personalestyrelsen har sat i værk: Hvordan har de
modtaget kampagnen, og hvordan har de brugt de mange initiativer og tiltag, der
forefindes på hjemmesiden ’Respekt for hinanden’? Herunder vil det personlige
lederskab også blive analyseret; for hvad gør de selv, og hvad ligger bag deres måder
at lede på?

6.1 Hvordan kampagnen og initiativerne er blevet
modtaget
Det første spørgsmål, jeg stillede mine informanter var, om de kendte til kampagnen
’Respekt for hinanden’. Her nævnte de alle plakaterne2, der i flere måneder har prydet
vægge rundt omkring på kasernerne. Hvordan plakaterne blev modtaget er der delte
opfattelser af: ”De giver god mening. De spiller på det her med, at vi løfter i flok; der
er ikke nogen herinde, der skal finde sig i dårlig behandling.” (DF4: 74). En anden
holdning er: ”Jeg har ikke hørt et eneste positivt ord om dem. Hvis man kigger på
gangene her, så er det fleste plakater også skamferet, og folk har streget tekst over.”
(DF2: 68).
Når DF2 fortæller, at folk har ændret i budskabet eller overstreget teksten,
vidner det om, at folk ikke tager budskabet seriøst og modstand. Mortensen (2018)
argumenterer for, at KKA ofte er indhyllet i humor, hvilket kan få betydning for, om
man som krænket har lyst til at sige fra, fordi adfærden bliver ”forsvaret”. Ved at lave
hærværk på plakaterne, udviser man en adfærd, der indikerer, at det er dumt og
ligegyldigt, hvilke ifølge Jacobsen (2019) også er en indikator for modstand, hvis folk
i organisationen finder forandringen slidsom eller ligegyldig (s. 125). Denne adfærd
kan dermed blive til en fælles forståelse i feltet, hvorfor man kan ende med at blive

2

Det mest synlige i kampagnen er plakaterne, der hænger på kasernerne. Et eksempel herpå er min
forside.
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ekskluderet, hvis man har en anden holdning til forandringen. Derfor kan plakaterne
have mistet deres værdi.
Ved at åbne mit interview på denne måde, kunne jeg hurtigt konstatere, at mine
interviewpersoner var bekendt med kampagnen og dermed også det øgede fokus på
KKA. Med kampagnens omfang, mener jeg også, at Forsvaret erkender, at de har et
problem

i

organisationen.

Sammen

med

plakaterne

blev

hjemmesiden

repsektforhinanden.dk lanceret, hvor det er muligt at få information om eksempelvis
definitionen af KKA, hvad man skal gøre som leder, og der foreligger forebyggende
materiale til download. Dog er det kun én, der selvstændigt har orienteret sig derinde:
”Jeg har kigget på, hvad man gør som leder, men også hvad man gør som
medarbejder, hvis man oplever noget krænkende.” (DF3: 71). Jeg vender tilbage til, at
jeg har identificeret problematikker og misforståelser, fordi delingsførerne ikke har
orienteret sig på hjemmesiden.
Hvorfor fem ud af seks ledere ikke har orienteret sig på hjemmesiden ligger i
den indlejrede kultur. De siger eksempelvis, at ’det er selvsigende’, hvordan man skal
håndtere sager om KKA: ”Nu har jeg efterhånden været så mange år i organisationen,
at jeg har en rimelig god idé om, hvad der er konsensus omkring.” (DF5: 77) og ”Jeg
synes, det er lidt selvsigende, hvad man skal gøre.” (DF6: 80). DF5 og DF6 har været
ansat i Forsvaret i mange år, hvorfor deres habitus især er formet af deres færden i
feltet. Det ligger på rygraden, hvad de skal gøre, hvorfor det ikke er nødvendigt at
opsøge ny viden; det er ’selvsagt’, og man ved, hvad der er ’konsensus’ om.
I Bjørn Bisserups retorik synes det indforstået, at en kulturændring skal
understøttes af forandring; der skal fastslås en ny ’normal’ for, hvordan vi behandler
hinanden (Nyhed om resultat af undersøgelserne, 2020). Jf. teorier om
forandringsledelse, så indebærer dette at skabe processer, der involverer deltagerne i
organisationen, og derfor gør forandringen ”nemmere”. ’Top-down’ processer vil ofte
skabe mere modstand end medvind, fordi man tvinger en forandring igennem. Det er
vigtigt, at medarbejderne forstår, hvorfor forandring er nødvendig (Ejlskov, 2017).
Den manglende forståelse for forandringen, og dermed accepten af den, kan
spores i svarene: ”Det er meget fint, man har en kampagne, og det er meget fint, man
sætter alt muligt i gang, men når os længere nede, som skal stå for den her
gennemførsel, ikke ser, at der er et lige så stort problem, som toppen, så er det svært
at komme til livs.” (DF2: 68), ”Jeg synes idéen er god, men jeg synes ikke, jeg ser
nogle tiltag ude i enhederne, som skulle gøre det nemmere.” (DF1: 65) og ”Jeg ved
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ikke, om det har været nødvendigt med så meget fokus; jeg har hverken oplevet en
stigning eller et fald i den tid, jeg har været ansat. Der har altid været sager.” (DF5:
77).
Det kan tyde på, at topledelsen ikke har fået kommunikeret budskabet klart ud, når ’os
længere nede’ ikke mener, at der er et ’stort problem’, for ’der har altid været sager’,
og hvis man ikke kan se ’tiltag ude i enhederne’, der skal understøtte forandringen,
kan det ende med, at forandringen ikke bliver gennemgribende. Hertil kan det
diskuteres om en kampagne med dertilhørende plakater overhovedet kan ændre
noget? Dette vidner også om en modstand i organisationen. Med andre ord kan man
sige, at delingsførerne har udviklet et slags ’forandringsberedskab’ (Ejlskov, 2017)
idet de ikke mener, at dette fokus på KKA, eller et ønske om at ændre kulturen er
nødvendigt. De kan ikke se ’at der er et stort problem’, og med forandring kommer
der også nye måder at udføre sine arbejdsopgaver på og nye roller at indtage, hvilket
kan være svært for nogen at håndtere, hvorfor en modstand kan opstå (Ejlskov, 2017:
150).
Ydermere kan det diskuteres, om topledelsen har haft det med i planlægningen
af gennemførelsen af kampagnen, at de skulle have hele organisationen med. I
Personalestyrelsen ’Håndtering af kønskrænkende adfærd’, står der, at ”den enkelte
arbejdsplads med fordel kan beskrive, hvordan man konkret vil håndtere uønskede
hændelser, når de opstår,” (Personalestyrelsen, 2020: 18) hvilket placerer ansvaret ved
de enkelte regimenter. Flere delingsførere nævner, at holdningen til og håndteringen
af KA er blevet indskrevet i direktiver, men for at ændre en kultur bør der være
løbende kontrol og systematisk undervisning (Jacobsen, 2019). Derfor bør der laves
lokale tiltag, gerne i samarbejde med Personalestyrelsen, men det er vigtigt, at
regimenterne tager et ansvar, så det bliver deres forandring, og ikke en toppen tvinger
igennem.

6.2 Mangler retningslinjer
Under mine interviews kunne jeg konstatere, at alle respondenter savner mere
tydelighed i forhold til KKA: Hvad er ’nultolerance’, og hvad er retningslinjerne for,
hvordan en sag skal håndteres?: ”Jeg mangler retningslinjer for, hvad skal jeg gøre i
forhold til sagerne. Jeg vil gerne have noget om, hvem skal tage samtalen: Er der mig
eller min chef? (…) hvem vurderer om den skal videre til auditørkorpset? Eller om
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det er en bøde? Skal jeg indberette, eller er det min chef.?” (DF1: 66) og ”Så er jeg
måske ikke fagligt klædt på til det. Hvad skal jeg gøre, hvis det sker, men jeg kunne
måske også bare have læst det som Forsvaret har udsendt, ik?” (DF6: 80).
Jeg vil vende tilbage til, at kun én ud af seks har orienteret sig på
hjemmesiden. De nævner alle, at de mangler ’retningslinjer’, eller ikke er ’klædt
fagligt på’ til at håndtere sager om KKA, men på hjemmesiden kan de finde svar på
alt. Jeg hævder her, at det derfor kan handle om kulturen; at det ligger på rygraden,
hvad man gør. DF6 nævner selv, at han måske bare kunne have ’læst det som
Forsvaret har sendt ud’.
Om ordet ‘nultolerance’ siger de: ”Jeg bryder mig ikke om ordet, man burde i stedet
italesætte en strategi.” (DF2: 69), ”Det er fluffy at arbejde med (…).” (DF1: 66) og
”Jeg forstår godt, hvad ordet betyder på det lange stræk, men jeg har svært ved at
finde ud af, hvad det betyder for dem, der udfører KKA – så må det jo have en
konsekvens for deres ansættelse, tænker jeg, hvis man kører nultolerance.” (DF4: 74).
Det er paradoksalt, at et nagelfast udtryk som ‘nultolerance’ udløser
tvivlsspørgsmål. Ordet burde ikke kunne gradbøjes, og derfor tror jeg ikke, det
handler om ordets betydning, men mere om, at de som ledere ikke har den rette
forudsætning for, hvordan de skal sanktionere en ansat, hvilket DF4 også italesætter;
for betyder det, at en person der krænker skal fyres? Det er ikke kun på
kampagnehjemmesiden og på plakaterne, men også i de tidligere nævnte direktiver, at
man finder ordet. På hjemmesiden ’Respekt for hinanden’ står der som det første om
nultolerance, at: ”Det betyder, at der skal handles i ethvert tilfælde af kønskrænkende
adfærd. Alle chefer/ledere har pligt til at handle, hvis de bliver opmærksom på
kønskrænkende adfærd.” (Kampagnen, 2020).
Der er ’pligt’ til at handle, men det er ikke ligefrem en naturlig reaktion, som
at dukke sig, når man bliver skudt på, at vide, hvordan man skal håndtere en sag om
KKA. Derfor skal der mere til end nedskrevne politikker. Dette ansvar ligger hos den
øverste ledelse, der iværksætter forandringen, men det ligger også hos regimenterne.
Forsvaret er en sammensat organisation, hvorfor der er langt fra toppen til en
delingsfører. Derfor kunne det være relevant at uddanne folk hos regimenterne, der
kan bistå rollen som mentor/ekspert. Hertil skal jeg nævne, at jeg er bevidst om, at
nogle regimenter har uddannet folk til at give de værnepligtige et oplæg om KA, men
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mine informanter har ikke selv fået besked på at deltage i sådan et eller har modtaget
uddannelse.
Nye måder at udføre sit arbejde på kan skabe et såkaldt ’forandringsberedskab’
(Ejlskov, 2017: 149). Hvorfor det igen skal understreges, at man som leder, gennem
handling, skal gøre opmærksom på forandring, og hvorfor den er betydelig. Dette
gælder både topledelsen, men også delingsførerne. Dette skal ikke kun gøres gennem
en kampagne, et direktiv eller ved en delingsføretime3. Hvis ikke den brændende
platform etableres, kan det resultere i, at lederne ender med at gøre det ‘de plejer’,
fordi det er indlejret i deres habitus. Det betyder, at de kan ende med at være
resistente over for forandring, idet man kan sige, at habitus forsøger at sikre sin egen
konstans (Wilken, 2011).
”Jeg er i tvivl om, hvor mange, der vil gøre brug af de tiltag, fordi personligt, når jeg skal
hente sparring omkring ledelsesopgaver, så har jeg taget det op på et O-gruppemøde, hvor
man har mulighed for at drøfte de her ting, og hvor man ved, at det bliver holdt inden for det
her rum.” (DF6: 80).

Det ligger indlejret i kulturen, at man søger det vante og kendte, hvilket også
understøttes af, at DF5 fortæller, at han af sine kollegaer er blevet ”udnævnt” som
rådgiver inden for KKA, fordi han har meget ’erfaring’ på området:
”Qua at jeg har arbejdet meget med kvinder – også da det ikke var helt normalt, og fordi jeg
har været en del sager igennem – både med medieopmærksomhed, så har jeg bare været i
stand til at kunne rådgive mange af mine kollegaer.” (DF5: 78).

Vores virkelighedsforståelse påvirkes af internaliserede dispositioner; der er bestemte
måder at føle, tænke og handle på, som tilegnes under bestemte sociale forhold
(Wilken, 2011). I relation til Bourdieus praksisteori er Hæren et felt, men i dette felt
er der mange felter, hvor der opstår en særlig logik, og derfor søger vi ikke uden for
feltet, hvis vi eksempelvis skal håndtere en sag om KKA. Når DF5 fortæller, at han
fungerer som ‘rådgiver’, så fordrer det ikke forandring, fordi han selv er en del af
3

Delingsføretime er en slags cheftime, hvor delingsføreren får mulighed for at tage pulsen på delingen,
og eksempelvis italesætte strategier, feltture, opgaver osv.
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feltet, hvorfor sager løses ud normer og logikker, der allerede eksisterer i feltet og
forandring bremses.

6.3 Laveste niveau
Interviewpersonerne har alle sammen haft behov for at reagere på sager om KKA og
KA. Personalestyrelsen skriver i deres ’håndtering af kønskrænkende adfærd’, at der
er to måder at håndtere og løse en sag på: Den uformelle og den formelle
(Personalestyrelsen, 2020). Den uformelle er at håndtere en sag på laveste niveau
uden inddragelse af myndigheder. Et meget velkendt dogme i Forsvaret, og en metode
der går igen hos de fleste af mine informanter:
”Jeg prøver at håndtere det på laveste niveau. Det har jeg gjort indtil nu. Og det er fordi – det
lyder måske lidt, men jeg synes selv, at jeg er god til at håndtere det, så jeg har ikke haft
behov for at søge opad. Jeg synes godt, at jeg selv kan vurdere, hvor på skalaen, vi er og
hvilken magtudøvelse, der skal til.” (DF2: 69).

Denne metode kaldes også for ’konfliktmægling’, og i Personalestyrelsen guide står
der, at denne metode er ’fordelagtig’, fordi den er ’hurtig’, og så kan man ’komme
videre i livet’. Denne bruges ofte ved sager, hvor der er tale om misforståelser
(Personalestyrelsen, 2020: 8).
Det er tydeligt, at dogmet om ‘laveste niveau’ eksisterer i hele organisationen,
det er indlejrede vaner, og der er nærmest en ‘forventning’ til at løse en sag ’hurtigt’,
så man kan ‘komme videre’, hvilket er med til at negligere problemet. Det er lederens
ansvar at beskytte begge parter, og vurdere den videre sagsbehandling, hvorfor det
virker absurd, at hastighed er et succeskriterium.
Sløk-Andersen (2020) nævner også ovennævnte dogme, men at det er vigtigt
at gøre opmærksom på, at der heri ikke ligger ’at man håndterer det selv’. Hun mener,
at det burde være en selvfølgelighed at bruge formelle sagsgange, hvis Forsvaret
ønsker at forme nye normer, der kan påvirke omfanget af KKA.
DF5 er den eneste af mine informanter, der ikke håndterer sagerne selv:
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”Så snart der er en krænket part – vittighed eller talemåde eller fysisk, så er det vigtigt for
mig, at vi laver en sag; både for at beskytte den krænkede, men også for at beskytte den, der
har krænket. Det skal ikke blive sådan noget mudder mudder, så hellere lave en sag og få den
afsluttet, så vi kan komme videre.” (DF5: 78).

Når DF5 bruger ordet sag, så betyder det nødvendigvis ikke, at sagen anmeldes til
auditørkorpset4, men at han tager den et niveau op: ”Jeg gør den formel ved, at jeg går
til min chef, og siger, hvad jeg har oplevet, og så vurderer han i princippet, om vi går
et niveau op, eller om det er noget, vi selv kan klare. Det er lynhurtigt det med ikke at
sidde med den selv.” (s. 78).
For DF5 handler det om ’ikke at sidde med den selv’, men han fortæller også, at det
handler om at beskytte begge parter i sagen, hvorfor en ‘formel’ sag giver mening.
Sløk-Andersen (2020) argumenterer også for, at dogmet i Forsvaret er, at det kan
virke konfliktskabende og ikke konfliktløsende at anmelde en sag, hvorfor det kan
være svært at anmelde en kollega (s. 65). Derfor er det vigtigt, at man som leder gør
det klart, at der bliver taget hånd om alle sager, og at man skal melde, når man føler
sig krænket.

6.4 ’Åben dør-politik’
Lige så klassisk som ’at håndtere noget på laveste niveau’ er den såkaldte ’åben dørpolitik’ i Forsvaret. I denne politik ligger der, at man som leder udviser en adfærd,
som fordrer, at medarbejdere kan komme til en med problemer. Jeg vil starte denne
del af analysen med procenttal fra tillægsundersøgelsen, der understøttes af to
lagkagediagrammer (næste side). De viser, at 41 procent af kvinderne svarer, at ’den
(sagen, red.) blev håndteret af mig selv’. Hos mændene er det 42 procent. At sagen
’ikke blev håndteret’ svarer 21 procent af mændene og kvinder 22 procent. 11 procent
af mændene svarer, at en leder var involveret. For kvinderne er det to procent. At
nogen så den KKA, men ikke reagerede på den, svarer 16 procent af mændene og
kvinderne 20 procent. Tallene handler om ’uønsket seksuel opmærksomhed’.
(Resultatrapport for Hæren 2020: 12).

4

Auditørkorpset er Forsvarets juridiske enhed. Dets opgaver spænder fra rådgivning til
anklagemyndighed. Det er uafhængig af Forsvaret.
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Grunden til, jeg præsenterer ovenstående lagkagediagrammer er, at jeg vil opstille et
paradoks. Tallene taler sit tydelige sprog; normen om at ’håndtere det selv’ går også
igen i hele organisationen, og mere end en femtedel svarer, at sagerne ’ikke blev
håndteret’. Paradokset handler derfor om, at denne adfærd ikke genkendes af mine
informanter:
”Det er flere, der er kommet til mig med personlige problemer, så jeg er sikker på, at de også
ville fortælle mig, hvis de følte sig krænket. Men det er også noget, jeg har brugt krudt på: At

35

de skal vide, at min dør er åben, og til delingsføretime har jeg også bedt dem om at sige ting
til os, som de var utilfredse med. Jeg vil gerne have åbenhed.” (DF1: 67).

Jeg har kun udvalgt ét citat, men de fem andre siger noget lignende: At deres
opfattelse er, at deres værnepligtige og konstabelelever kommer til dem. Ser man på
lagkagediagrammet, så er det kun 10 procent, ifølge kvinderne, af hændelserne om
uønsket seksuel opmærksomhed, der bliver håndteret af en leder eller en rådgiver. Sat
på spidsen betyder det, at 90 procent af de hændelser, der finder sted ikke er noget
lederen er bevidst om. Hvis man som leder ikke kender til omfanget af KKA, så er det
måske derfor, at de har en helt anden opfattelse; at det er fint med initiativer, ‘men os
på gulvet’ kan ikke se det store problem. Dette kunne tyde på, at det var nødvendigt at
foretage lokale undersøgelser, der er mere dybdegående, og hvor man ikke bare skal
svare ‘ja’ eller ‘nej’ med præfabrikerede uddybende spørgsmål (Resultatrapport for
Hæren, 2020: 9).
I et teoretisk perspektiv kan det relateres til Søndergaard (2009) om social
eksklusionsangst og Sløk-Andersens (2020) argument for, at det kan virke
konfliktskabende at melde KKA. Man er som menneske villig til at finde sig i meget,
for ikke at blive frosset ude, og når man i Hæren har et tæt samarbejde, kan man få
følelsen af at stikke en kollega, hvis man anmelder en sag. Lederne skal være
opmærksomme på gruppedynamikker og synlige, for det er umuligt at ændre en
kultur, man ikke genkender (Mortensen, 2018).
Ydermere viser det, når tallene indikerer, at kun 20 procent af kvinderne
oplever, at flere så hændelsen, men ikke greb ind, at der skal en kulturændring til. Det
er ikke kun lederen, der har pligt til at sige fra; det har alle. Som tilskuer bærer man
også en del af skylden, hvis ikke man siger fra, for det kan være svært for den enkelte
at gøre modstand mod den magtdemonstration en krænkelse kan være.

6.5 ”Så bliver det måske en ting”
”Jeg synes ikke, der er behov for at tale om det på forhånd. Så synes jeg, vi sætter
fokus på noget unødvendigt, og så bliver det måske en ting.” (DF1: 66) og ”Ligesom
med alt andet – altså jeg synes, der er en signalværdi i det – men så snart du
italesætter noget med køn, så gør du automatisk det til et problem.” (DF6: 80).
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Jeg har tidligere været inde på, at kommunikation er et vigtigt redskab, når man skal
gennemføre forandringer, men det virker til, at flere af delingsførerne er nervøse for at
italesætte KKA, fordi det måske bliver ‘en ting’ og man ‘gør det til et problem’. Dette
er en indikator på, at der er bestemte logikker og normer i Hæren, som skabes gennem
habitus. Mortensen (2018) har identificeret samme problemstilling i sine studier, og
hun har svært ved at forklare, hvad denne ’logik’ bygger på, for skulle man så
begynde at krænke ”som en ny spændende oplevelse at afprøve.” (Mortensen 2018).
Hvis ikke det kommunikeres klart ud, hvad KKA er, og hvad eksempelvis
‘nultolerance’ betyder, så vil jeg netop mene, at det bliver ‘en ting’. Det kommer jeg
nærmere ind på i kommende afsnit. Problemet er ikke køn, men kulturen, hvorfor
delingsførerne skal tale om, hvordan man behandler hinanden med respekt. Det skal
tales om på forhånd, så det ikke kommer bag på nogen, at man eksempelvis kan
sanktioneres, hvis man krænker. Det er en længerevarende proces at ændre en kultur,
hvorfor det ikke er en problemstilling, man tager når den kommer, men tager stilling
til allerede, når man møder sin deling første gang. Denne tilgang har et par stykker af
interviewpersoner dog også; at KKA italesættes på første delingsføretime.

6.6 Adfærdsreguleringer
Som delingsfører er man først og fremmest leder for sine befalingsmænd.
Befalingsmændene står for undervisningen, hvorfor de tilbringer mest tid sammen
med delingen. Derfor er det enormt vigtigt at have en klar kommunikation over for
sine befalingsmænd også, da de især bærer kulturen og skaber den. Derfor skal de
forstå nødvendigheden af den forandring, man prøver at gennemføre. Det virker dog
til, at delingsførerne nogle gange oplever problemer med at ‘styre’ sine
befalingsmænd. Derfor taler de også om, at det er nødvendigt at ’adfærdsregulere’.
Jeg vil vende tilbage til begrebet om felter, idet befalingsmændene befinder
sig i et andet felt end delingsførerne. De har andre logikker og normer, som blandt
andet er blevet formet af deres tid på Sergentskolen og deres tid i strukturen, hvilket
kommer til udtryk i deres måde at agere på. Deres habitus er formet af andre sociale
forhold end delingsførerens: ”Det første, jeg gør, inden de værnepligtige kommer, er
at gøre det helt klart for mine sergenter, at det er uacceptabelt med krænkende
bemærkninger.” (DF5: 77).
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Fordi habitus er en slags kropslig erfaring, er den svær at ændre, hvorfor det
kan være nødvendigt at italesætte noget flere gange – det er en langsommelig proces,
og det er vigtigt at erkende som leder, at det er en evig dans, og at man ikke kan fikse
noget første gang (Mortensen 2018).
”Ham tog jeg så ind til en adfærdsregulerende samtale, som det hedder, hvor
jeg coachede ham i, hvordan taler man til folk” (DF3: 73), ”(…) der sagde jeg fint
nok, men den vending skal du aldrig bruge igen. Og så fik vi clearet den” (DF1: 67)
og ”Jeg trækker altid dem (befalingsmænd, red.) til side, når lejligheden byder sig
(…) jeg tror ikke, de gør det af ond vilje – det er måske bare en misfortolkning af en
jargon.” (DF6: 81). Det er en kompleks opgave at være delingsfører, fordi man skal
“lede gennem” sine befalingsmænd, hvorfor det kan være endnu sværere at ændre en
kultur, når man ikke selv er til stede. Derfor skal der også slås ned på, hvis
befalingsmændene bærer en anden kultur videre til delingen. Det virker umildbart til,
at delingsførerne er denne opgave bevidst, og at de gør det rigtige ved at
’adfærdsregulere’ når de oplever en uacceptabel adfærd.

6.7 Handlingslammet
Flere af mine informanter italesætter, at delingen og befalingsmændene er ’bange’ for
at gøre noget eller sige noget, når de som ledere flere gange bruger ord som
’nultolerance’ og at det er ’uacceptabelt’:
”(…) jeg kan godt forstå min delings reaktion, da jeg siger, der er nultolerance, fordi det
virker jo meget firkantet – så åh nej, lavede jeg en abejoke, og så ryger jeg ud. I praksis er det
selvfølgelig mere nuanceret, tænker jeg.” (DF3: 72).

Tydelig kommunikation vil jeg igen understrege nødvendigheden af, og DF3 nævner
også, at hun måtte uddybe sit sprogbrug. Under afsnittet ‘Mangler retningslinjer’’
diskuterede jeg, at det nok ikke handler om, at det er et ‘fluffy’ udtryk, men at
delingsførerne mangler den rette forudsætning for at arbejde med sager om KKA.
DF2 siger, at han savner en strategi (s. 69), hvorfor det kun kan formodes, at det
samme er gældende for deres befalingsmænd og deling, når de som ledere bruger ord
som ’nultolerance’ og ’uacceptabelt’ uden at komme det nærmere. Det delingsførerne
selv savner og mangler projekteres dermed over på delingen.

38

Denne tvivl manifesterer sig derfor som berøringsangst, hvilket kommer til
udtryk hos både hos befalingsmændene, de værnepligtige og konstabeleleverne:
”Det vi har fået tilbagemelding på fra kvinderne er, at de har lagt mærke til, at sergenterne
ikke tør at rette på dem – altså deres skydestilling. De retter meget på mændene ved at tage fat
i dem og vise dem, men det gør de ikke ved kvinderne, og det synes de er for meget på en
eller anden måde. De synes det er er ærgerligt, at der er kommet en berøringsangst.” (DF5:

77).
Og denne angst ses også hos befalingsmændene: ”(…) hvis en person nu virkelig gør
noget forkert for eksempel på skydebanen, hvor det kan være fatalt at lave fejl, så er
de nærmest bange for at fremhæve det nu, fordi de er bange for en KA.”5 (DF1: 66)
og DF6 har haft en situation under undervisningen i sanitetstjeneste: ”Han sagde selv
senere, at han var nervøs for, at det ville blive opfattet forkert, hvis han rørte ved
hende (...).” (s. 80). I sidstnævnte episode havde den kvindelige konstabelelev selv
italesat, at hun synes, det var mærkeligt, at gruppeføreren (befalingsmanden) ikke
turde yde den korrekte førstehjælp på hende.
Ovenstående understreger kun pointen med, at der er et behov for at tale om,
hvad KKA er, og at det bliver ’til en ting’, hvis man ikke taler om det. Der skal
undervises i hvad KKA er, og måske særligt også, hvad det ikke er, kunne det tyde på,
og hvordan man håndterer det. Delingen skal sammen sætte ord på, hvad der er
nødvendigt ift. træning og uddannelse, og hvornår eksempelvis berøringer ikke hører
til. Der må ikke være tvivl om, om man må rette på en skydestilling eller lægge en
forbinding. Dette er især et ledelsesansvar, som delingsførerne skal leve op til.

6.8 Delkonklusion
Med ovenstående analyse har jeg klarlagt, hvordan kampagnen er blevet modtaget, og
hvordan delingsførerne opererer med initiativerne. Jeg kan hertil konstatere, at de ikke
benytter sig af de initiativer og guides, der er at finde på hjemmesiden ’Respekt for
hinanden’. Dette kan der være to årsager til: Den første er kommunikation og den
anden er kultur. Personalestyrelsen efterlader ansvaret ved regimenterne og lederne,
der med ’fordel’ kan beskrive, hvordan de konkret vil håndtere sager.
5

At blive indberettet for krænkende adfærd italesættes normalt som en KA.
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Flere teorier pointerer, at organisationsændringer er langsommelige processer,
der aktivt skal arbejdes med. Det kræver konkrete eksempler, og det kræver, at
medlemmer i organisationen kan se nødvendigheden af forandringen, da de er med til
at facilitere den, for ellers opstår der modstand og et såkaldt ’forandringsberedskab’.
Man har ‘pligt’ til at handle, og der er ‘nultolerance’ over for KKA, hvorfor lederne
skal have de rette kompetencer og uddannes til at håndtere sager. Hertil diskuterede
jeg, om topledelsen har indtænkt denne problematik, da de udsendte kampagnen. Der
er langt fra topledelsen ned til en delingsfører.
Det er tydeligt, at der er et dogme i Forsvaret om at håndtere sager på ’laveste
niveau’. Det er ‘selvsagt’, hvordan man skal håndtere sager, eller også søger man
vejledning hos en kollega. Det handler om, at de sociale relationer man indgår i
skaber vores virkelighedsforståelse og dermed påvirker måden, man handler på. Mine
informanter har alle håndteret sager om KKA og KA, men i analysen opstiller jeg et
paradoks; delingsførerne har en klar opfattelse af, at deres medarbejdere kommer til
dem, hvilket ikke stemmer overens med tillægsundersøgelsen om KKA. Enten
håndterer de sagen selv, eller også bliver den ikke håndteret. Dette kan ses i relation
til begrebet felter: Alle felter har deres egne logikker og normer, og når det er en norm
at håndtere sager på laveste niveau, så gælder det også enhederne og ikke kun lederen.
Man sige, at delingsførerne arbejder med bind for øjnene; hvis de ikke kender til
omfanget af KKA og KA, hvordan skal de så ændre en kultur og skabe en respektfuld
omgangstone? Derfor foreslog jeg, at man med fordel kunne lave dybdegående lokale
undersøgelser om KKA.
Hvorfor man ikke anmelder krænkelser, når man udsættes for den eller er
vidne til den, kan handle om, at man er bange for at blive ekskluderet for
fællesskabet, og det at anmelde sager anses som konfliktskabende og ikke
konfliktløsende. Det er derfor vigtigt, at man som leder viser, at man tager hver en
anmeldelse seriøst, og viser, at det har konsekvenser at krænke.
En anden logik, der er blevet identificeret i analysen, er at ’det bliver til en
ting’, hvis man taler om KKA. Hvad denne logik bygger på er svært at forklare, for
det ville betyde, at man begyndte at krænke, hvis man eksempelvis søgte en ny og
spændende oplevelse. At folk skulle begynde at ’fabrikere’ krænkelser henviser til, at
kulturen og logikker er med til at skabe handlinger. Hertil kan det også diskuteres, om
det netop bliver ’en ting’, fordi det ikke er blevet kommunikeret klart ud, hvilke
holdninger Forsvaret har til KKA, og hvad der ligger i ordet ’nultolerance’.
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Delingsførerne siger selv, at de mangler retningslinjer, og at nultolerance er ’fluffy’ at
arbejde med. Selv samme problemstilling skaber de hos deres enhed, når de ikke er
eksplicitte i deres kommunikation. Derfor oplever delingsførerne også, at det kan
være nødvendigt at adfærdsregulere, fordi andre har en anden logik end dem.
Informanterne taler om, at der er opstået en slags berøringsangst; at
befalingsmændene ikke tør røre ved kvinderne, selv når det er i situationer, hvor
berøring er nødvendigt og naturligt, som at rette på en skydestilling. Dette
understreger pointen om, at der kan opstå problemer, hvis ikke det er tydeliggjort,
eksempelvis gennem eksempler, hvad KKA er og ikke er.
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7. Del 2: Kulturen i delingen: Hvordan
fremmer og skaber delingsførerne ’den
respektfulde omgangstone’?
Anden del af analysen omhandler kulturen i Forsvaret set fra mine informanters
perspektiv. Hvordan kulturen er, men også, hvordan de er med til at præge og
derigennem skabe ’den respektfulde omgangstone’ – og hvad er den respektfulde
omgangstone? Det er et bevidst valg, at jeg har undladt at begrebsafklare den
respektfulde omgangstone, fordi min videnskabsteoretiske tilgang lægger op til, at det
er mine informanter, der skal definere den.

7.1 En mandsdomineret verden
”Traditionelt set har det været en mandsdomineret verden. Det er et sted med en
kultur med en masse mandehørm, eller hvad jeg skal sige: At man taler om, hvem
man har lavet i byen osv.” (DF3: 72).
I 1962 får de første kvinder mulighed for at trække i uniformen. I 1988 får de lov til at
komme til kampenhederne og kæmpe side om side med mænd (Ligestilling i
Forsvaret, 2020). Acker (1990; 1992) taler om kønnede organisationer, og om hvilke
processer, der findes i disse, som er med at fastholde kvinder i deres stereotype roller
som ’følsomme’ og ’ude af stand’ til at varetage bestemte jobfunktioner. Acker
(1992) argumenterer for, at der er flere kønsliggørende processer, der fordrer det
maskuline frem for det feminine. Processerne ses blandt andet i sproget, normer og
handlinger, men også i sociale relationer. Muhr og Sløk-Andersen (2017) argumenter
læner sig op ad Acker. Argumentet mod kvinder i Forsvaret har været/er, at de har et
‘naturligt’ omsorgsgen, hvorfor de er ude af stand til at tage et liv, og at de er fysisk
svage.
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kvinder
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socialkonstruktivistiske ide om køn, og læner sig mere op af den naturvidenskabelige
tankegang.
Hvorfor den socialkonstruktivistiske forståelse er nærværende handler om, at
jeg har identificeret, at Forsvaret har mange kønsliggørende processer. KKA kan
identificeres i sproget og i normer, men også i de sociale relationer, hvor kvinder
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fastholdes i rollerne som eksempelvis ’følsomme’ og ’svage’ Af de kvinder, der har
svaret “ja” til, at de oplever KKA på arbejdspladsen, svarer over halvdelen, at den
udfolder sig gennem kommentarer/vittigheder.
Studiet af Phipps og Young (2015) viser, at det historiske perspektiv spiller
ind, når det handler om at inkludere kvinder i en mandsdomineret verden. Det samme
gør Muhr og Sløk-Andersen (2017). Det er svært for mændene at give plads til
kvinderne, fordi de ikke “hører til” historisk set. Derfor opstår sexisme som en form
for magtdemonstration (Phipps og Young 2015: 307). Hvilket kan betyde, at kvinder
bliver ekskluderet og devalueret:
”Vi har fx haft en problematik i MFT6. Min chef var med og gik rundt og sagde, at kvinder
ikke er lige så fysisk stærke som mænd. Han spurgte mig om bagefter, hvad jeg synes om det,
og det synes jeg var unødvendigt, fordi han italesætter et problem, som ingen måske havde
tænkt over, men nu tænker de alle sammen over det. Og det synes jeg, vi skal væk fra. Som
kvinde så bliver man træt af at høre på det. Hvorfor skal vi lave den store forskel – vi havde
ikke engang haft MFT endnu, så vi kendte ikke til deres niveau, så måske flere af kvinderne
var bedre end mændene, så hvorfor lave to poler?” (DF1: 65).

Med afsæt i Ackers teori om, at køn er noget vi tilegner os socialt, så kan det at
italesætte kvinders fysiske formåen uden at have kendskab til den netop identificeres
som en kønsliggørende proces.
Muhr (2019) bruger begrebet sexisme til at forklare den ideologiske opfattelse
af, hvad der er naturligt for kvinder og mænd (s. 89). Og for den vedkommende chef,
så havde han en klar opfattelse af, at det var okay – at det hjalp kvinderne at fortælle
dem, at de ikke er lige så stærke som mænd. Hvilket netop er et udtryk for symbolsk
vold; en objektiv forskel bliver til en social forskel. Vores habitus konstruerer vores
forståelse af den sociale virkelighed (Wilken, 2011). At sige, at ‘kvinder ikke er lige
så fysisk stærke som mænd’, kan være lige så naturligt som at gøre honnør i
Forsvaret, hvilket netop er med til at konstruere, at kvinder ikke ’passer ind’. Muhr
(2019) argumenterer for, at det holder kvinderne tilbage, når man bruger biologiske
argumenter. Det betyder, at man ofte skærer alle kvinder over én kam, hvor der i
stedet skal være fokus på majoriteten (ibid.: 191-216).

6

MFT: Militær fysisk træning.
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DF1 oplever netop det med, at blive sat i ’bås’, fordi hun er kvinde:
”Jeg synes tit det er problemet, at kvinder bliver sat i samme bås. Hvis én kvinde gør det
dårligt, eller har et problem, så er det ALLE kvinder. Det kunne pludselig blive til at kvinder
har særlige behov. Det har vi nødvendigvis ikke, og det vil jeg gerne væk fra.” (DF1: 66).

Der er én bestemt opfattelse af, hvad kvinder er: At kvinder har ‘særlige behov’,
selvom de endnu ikke har fået lov til hverken at bekræfte eller afkræfte det. Den
sociale konstruktion af køn bør ifølge Muhr (2019) være nuanceret; at der er mange
måder at være kvinde og mand på. Det er den norm, man skal arbejde ind i
organisationer, hvis det skal lykkes at rekruttere og fastholde kvinder. Dette kan
blandt andet gøres gennem normkritik, hvor man identificerer de gængse normer og
logikker for at gennemgå om de nu er så logiske alligevel (s. 226).
Man kan sige, at der er tale om en subtil seksime; Forsvaret er indrettet til
mænd. Uniformerne er eksempelvis designet til mænd, og selvom kvinder har været
ansat i mange årtier, er der stadig ikke konkrete gravid-politikker (Svop, 2019). Det
efterlader kvinderne som de mærkelige, hvilket er ekskluderende, og på den lange
bane vil det skade fastholdelsen af kvinder, fordi de ikke føler sig velkommen.
Ovenstående er inddraget i analysen for at konkretisere, hvilke grundlæggende
normer og logikker, der eksisterer i Forsvaret og i Hæren, for at kunne folde det ud i
resten af analysen.

7.2 ”Smil noget mere”
Køn er en social konstruktion (Acker, 1992), og derfor burde grøn også være en
kønsneutral farve, men begge kvindelige delingsførere oplever at få de såkaldte, ofte
ubevidste, kønnede hentydninger (Muhr, 2019), som er med til at fastholde dem i
rollen som ’kvinde’ og ikke ’soldat’. Små bemærkninger og hentydninger, der bliver
til normer og danner grundlaget for, om kvinder ’passer ind’ eller ej (s. 97).
”Da jeg kom her til, så sagde en mand til mig, at kvinder altid græder, når de bliver
frustrerede, og så var jeg sådan lidt: Gør vi det? Det gør jeg ikke selv. Det bliver den der igen;
som kvinder oftest er.” (DF1: 66).
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”En sergent fra en af de andre delinger har flere gange sagt til mig, at jeg skal smile noget
mere. Det er selvfølgelig meget i den bløde ende, men det har virkelig irriteret mig. I sidste
uge sendte jeg ham så nogle links til artikler om, hvorfor man ikke skal det – det har han ikke
svaret på. Så. Hahahaha.” (DF3: 72).

DF3 slutter sit eksempel af med at grine, men hun siger også selv, at det ’virkelig’ har
’irriteret’ hende: At en mand føler, at han har ret til at sige, hvordan hun skal være
‘kvinde’. Det handler igen om denne hverdagssexisme, hvor det åbenbart er mere
naturligt for kvinder at smile (Muhr 2019: 89). Denne hverdagssexime læner sig op ad
KKA, der især kommer til udtryk gennem sproget som man kan se i
tillægsundersøgelsen.
Flere af mine informanter fortæller om kvinder, der har anmeldt seksuelle
tilråb og fysiske overgreb. Scenarier der kan opstå, når uskyldige kommentarer med
tiden kan eskalere, fordi der ikke bliver grebet ind. Dette kan relateres til
Søndergaards (2009) studie om børn, der mobber i folkeskolen (s. 57-60).
Hertil kan det diskuteres, at kvinder skal være opmærksomme på, at kønnede
hentydninger ikke bliver selvforstærkende, fordi de går dem på. Måden man håndterer
dem på kan styrke mændenes ideologiske opfattelse af kvinder. Sergenten i DF3
eksempel er sikkert kun blevet bekræftet i, at hun er ‘sur’ hele tiden, når hun vælger at
sende links med artikler om, hvorfor man ikke skal smile. Det bedste våben kunne
måske have været at smile, så han fik en ny opfattelse af hende, hvorimod hun nu
fastholdes som ’den ikke smilende delingsfører’.

7.3 En bestemt hærjargon
”Jeg tror ikke en medarbejder hos Trafikstyrelsen siger til sin kollega: ”Kenny din
store lort, du stinker så meget”. Det er noget man normalt vil høre i Forsvaret mellem
to konstabler.” (DF2: 69).
Sprog og liv er uadskillelige i den socialkonstruktivistiske tankegang. Vores
beskrivelser af virkeligheden udspringer af vores sociale relationer, og vores habitus
får os til at handle og tænke på bestemte måder, hvilket tilegnes i vores færden i feltet
(Wilken, 2011) . Derfor er det også naturligt, at der opstår en bestemt jargon, logik,
som er formet af den kultur og det felt, vi befinder os i. Mine interviewpersoner
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nævner alle, at der er ’en bestemt jargon’, og eksemplet med DF2, der netop
italesætter, at man nok ikke kalder hinanden ’store lort’ i Trafikstyrelsen. Udover
brugen af øgenavne, så er tonen også ofte hård og har seksuelle undertoner: ”En
sergent sagde en dag til mig, at han ikke kommer over at skulle lave et didaktisk
overblik.” (DF1: 67) og ”I pisser mig op og ned ad ryggen” (DF3: 73).
Sløk-Andersen (2020) nævner, at normer og omgangsformer kultiveres og
accepteres inden for professionen som soldat (s. 66).
”Jeg synes, det er ærgerligt, at folk jo ikke tror, der er et problem i Forsvaret, fordi det bare er
blevet måden, vi taler til hinanden på: At hun bliver kaldt bitterfissen, men så kalder hun dem
pikhoveder, og så står de lige. De ser det ikke som et problem. Det er normalen.” (DF2: 68).

Som DF2 siger, så er det normen, at man kalder hinanden for sexistiske øgenavne, for
man giver bare igen af samme skuffe, og så står vi lige. I tillægsundersøgelsen svarer
lidt

over
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kvinderne,

at
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sig

gennem

kommentarer/vittigheder, og mændene er oppe på 58 procent (Resultatrapport for
Hæren, 2020). I ovenstående citat er det tydligt, at man accepterer en bestemt kultur,
og at denne kultur kan være krænkende for begge køn. Det er altså ikke kun mænd,
der kommer med sexistiske kommetarer, men også kvinder. Det betyder, at kvinder
også selv kan være med til at fastholde en krænkende kultur, selvom de føler sig et
offer for den. Hvorfor man tillader en sådan omgangstone, kan der være flere årsager
til. Hvis man udfordrer eller byder imod disse krænkelser kan man få prædikatet ‘killjoy’ eller den, der ‘dræber glæden’ og man ekskluderer sig selv fra feltet og
fællesskabet, fordi man ikke anerkender ’spillets regler’. Dette gør det endnu svære at
sige fra over for KKA (Phipps & Young, 2015) og Muhr, 2019). Hertil kan det også
diskuteres, at hvis man tydeligt oplever en bestemt og hård jargon, så burde det også
være et varsel om, at der finder krænkelser sted, hvorfor det er vigtigt med et opgør
mod jargonen, så den ikke er en, man bare accepterer. Det betyder implicit at man
”accepterer”

krænkelser,

fordi

vi

accepterer

feltets

grundlæggende

eksistensberettigelse, for ellers kan vi ikke deltage i det. Derfor kan den ’hårde tone’
gå hen og blive normen, hvorfor man kan ende med at forsvare den uagtet, at den er
grænseoverskridende:
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”Jeg har befalingsmænd med anden etnisk baggrund, og folk sagde dumme perkersvin til
ham, og der sagde jeg, at det skulle stoppe, og her tog han de andre i forsvar, fordi det jo bare
var deres jargon. Vi er gode venner.” (DF2: 68).

Ovenstående kan relateres til begrebet social eksklusionsangst (Søndergaard, 2009),
hvor det ikke handler om individet og dets følelser, men om at indgå i et fællesskab –
en enhed, og hvad der på spil heri.

7.4 Bruger skjuleord
Mine informanter nævner den problematik, at det kan være svært at styre og
kontrollere sin deling, fordi de ikke altid er til stede. Flere af dem har oplevet, at
adfærden ændrer sig – lige frem ’stikker af’, når de ikke er til stede, og når de så
træder inde i lokalet eller står på sidelinjen, så bruges der skjuleord blandt de
værnepligtige og konstabeleleverne for at indikere, at delingsføreren er til stede:
”Der er været flere oppe ved mig og tale om den (omgangstonen). De fortalte, at når jeg ikke
er der, så stikker det af. De havde et skjuleord for, når jeg kom, så de kunne nå at rette ind.
(…) så gik jeg ned og sagde, at jeg har fået at vide, at folk ikke taler pænt til hinanden, når jeg
ikke er her. Og det skal I stoppe med. Det holder i noget tid, men jeg har måtte sige det et par
gange. Det holder ikke for evigt.” (DF2: 69).

Jeg har flere gange med eksempler påvist, at interviewpersonerne kommer med gode
intentioner: De ’adfærdsregulerer’ befalingsmændene ved at italesætte, at deres
retorik og adfærd er grænseoverskridende; de fortæller deres delinger, at de skal
behandle hinanden med respekt og undgå brugen af krænkende ord. Men det virker
til, at denne adfærd kun fastholdes, når de er til stede.
Ovenstående indikerer, at delingerne ikke er i tvivl om, hvad den ‘rette adfærd
er’, når de bevidst adfærdsregulerer, når deres chef eksempelvis overværer
undervisningen. Budskabet er trængt igennem, men jf. afsnittet ’Hærjargon’, så er det
underliggende i kulturen, at vi taler til hinanden på en bestemt måde – det accepteres
af fællesskabet. Når man taler om at ændre en kultur, så findes der ingen
snuptagsløsninger, og det er vigtigt at holde fast, selvom det kan synes uoverskueligt;
man bliver nødt til at påtale det flere gange. Derfor kunne en løsning være normkritik
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(Mortensen, 2018 ). Kultur er en uformel del af organisationen, hvorfor forandringer
kræver strategier med langsigtet oplæring, uddannelse og socialisering (Ejlskov,
2017).

7.5 Hvad er ’den respektfulde omgangstone’?
I følgende vil jeg prøve at kortlægge, hvordan interviewpersonerne definerer en
’respektfuld omgangstone’, hvorefter jeg vil analysere og diskutere, hvordan de
skaber og præger den.
”(…) at man taler pænt til hinanden, men også at man behandler hinanden ligeværdigt. Det er
vigtigt ikke at udstille nogen bare fordi de er kvinde eller har en anden etnisk baggrund for
eksempel.” (DF3: 73).

”Det handler i bund og grund bare om, at man opfører sig ordentligt. Man behøver ikke at
komme med bøvede kommentarer eller sjofle bemærkninger for at være sjov. Vi er voksne
mennesker, der træner til noget seriøst, så vi burde også kunne tale pænt til hinanden.” (DF4:

75).
”Så tror også, at det handler om, at man som leder ikke hopper med på noget. Og at man taler
pænt til og om alle. Det er svært at svare på. Det er jo selvsigende, synes jeg, at man
behandler andre med respekt – taler pænt, og det prøver jeg at vise gennem den måde, jeg
taler til både mine befalingsmænd og værnepligtige på.” (DF1: 67).

’Den respektfulde omgangstone’ er subjektiv, hvorfor det i dette studie kan være
svært at generalisere, fordi alle har hver deres livsform. Ikke desto mindre kan jeg
spore mønstre i deres forståelser af den respektfulde omgangstone: Man skal tale pænt
til hinanden – og ligeværdigt. Man skal ikke komme med nedladende kommentarer,
og så skal man statuere det gode eksempel.

7.6 Hvordan skaber lederne en respektfuld
omgangstone?
I det første analyseafsnit blev det tydeliggjort, gennem beskrivelse af kampagnen og
initiativerne, at der er tale om ”nye” politikker. Personalestyrelsen har eksempelvis
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udgivet guides til, hvordan man skal agere som leder, hvis man oplever KKA i sin
enhed. Jacobsen (2019) understreger, at det er vigtigt at kortlægge den gamle kultur
for at tydeliggøre den for alle, hvorefter man kan begynde at formulere nye værdier
og normer (s. 128). Kulturen er et uformelt element i organisationen, hvorfor det
kræver målrettede strategier. At skabe en forandring handler i høj grad også om at
skabe opbakning i hele organisationen (Huy og Mintzberg, 2013).
Ovenstående analyse er en kortlægning af kulturen set fra mine interviewpersoners
livsform. I deres svar kan man anspore, at kulturen i Forsvaret er klar og tydelig for
dem. Derfor er det også interessant at analysere og diskutere, hvordan de skaber en
‘respektfuld omgangstone’:
”Jeg tror det er simpelt – hvis konstabelelever ser premierløjtnant og sergent tale pænt til
hinanden og med en god tone – høfligt, men direkte uden brug af krænkende tale, så tror jeg,
det automatisk vil blive implementeret i delingen.” (DF2: 69).

”De skal kalde hinanden det navn, der står på deres navneskilt. Det kan jo for os lyde som
noget krænkende, hvis de kalder hinanden noget, så for at undgå misforståelser er det bedst
bare at holde sig til deres rigtige navnene. Det er vigtigt, at de taler ordentligt til hinanden og
ikke sige ting der kan misforstås.” (DF3: 71).

Paradoksalt er, at DF3 ’tror det er simpelt’. Han siger selv, at han oplever sin deling
ændre adfærd ved hans tilstedeværelse, og at han flere gange har måtte italesætte,
hvordan omgangstonen skal være. Det virker ikke simpelt. Ifølge interviewpersonerne
lægger den respektfulde omgangstone i sproget og handlinger. De italesætter
eksempelvis over for deres befalingsmænd og delingen, hvordan man behandler
hinanden med respekt. At ændre en kultur kalder på forandring, og for at gennemføre
forandring skal man inddrage dem, forandringen skal stadfæstes i: Den brændende
platform skal være tydelig.
I mine svar kan jeg ikke anspore inklusion af hverken befalingsmænd eller
deling, når de taler om at skabe en respektfuld omgangstone. Der er nærmere
konsensus om, at de som ledere skaber forandringen, og så følger de andre efter, i
stedet for at anskue forandring som en proces, der involverer alle. En metode til
inddragelse af befalingsmændene og delingen kunne være i fællesskab at kortlægge
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kulturen, for derefter at blive enig om et manifest for delingen: Hvordan vil de gerne
behandles og holde hinanden oppe på det i form af evalueringer. Forandringer er
meningsløse med mindre de hele tiden efterleves og evalueres (Huy og Mintzberg,
2013).

7.7 Delkonklusion
Gennem Ackers teori (1990; 1992) har jeg synliggjort, at Hæren kan identificeres som
en kønnet organisation med underliggende kønsliggørende processer, der fordrer det
maskuline frem for det feminine. I et historisk perspektiv argumenterer Muhr og SløkAndersen (2017) for, at det også handler om, at kvinder ikke er naturlige soldater; det
er en mandeting. Derfor er det svært for mænd at inddrage kvinder i feltet, fordi de
”ikke” hører til. Om dette bruger Bourdieu begrebet symbolsk vold; en objektiv
forskel bliver til en social forskel. Phipps og Young (2015) konkluderer også, at KKA
finder sted, fordi kvinder af ”naturlige” årsager i mange år var udelukket fra flere
fællesskaber, hvilket betyder, at mænd har svært ved at inkludere kvinder, hvorfor de
ender med at demonstrere deres magt ved at krænke og ekskludere kvinder.
Jeg har identificeret en bestemt ’hærjargon’, hvor er det normalt at have en
hård og seksualiseret omgangstone: Det er eksempelvis normalt at kalde hinanden for
’bitterfissen’ eller ’pikhoved’, så længe man giver igen af samme skuffe. Dette vidner
om, at man accepterer kulturen uagtet man selv er et offer for den krænkende
omgangstone, og at man er med at til at fastholde den. Et andet eksempel på dette er,
at man tillader sine venner at kalde en for ’perkersvin’. Vi mennesker er afhængige af
at tilhøre et fælleskab, hvorfor social eksklusionsangst opstår, hvor man er villige til
at blive behandlet dårligt, fordi det er endnu værre at stå uden for fællesskabet.
Det er naturligt, at der kommer en bestemt jargon i et felt, idet vores habitus
får os til at handle og tænke på bestemte måder. Der opstår en bestemte logikker,
normer og en loyalitet, som kun dem, der er en del af feltet forstår. Med en tydelig
hård og krænkende jargon må man derfor også formode, at denne krænker nogen, og
derfor skal lederen vise, at det har konsekvenser: At der faktisk hersker en oprigtig
nultolerance over for det. Over halvdelen svarer i undersøgelsen, at det er
kommentarer/vittigheder, der virker krænkende, hvorfor denne jargon bør ændres.
I omgangstonen eksisterer der kønnede hentydninger, som kan virke
ligegyldige, men med tiden kan synes mere og mere krænkende. De kvindelige
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delingsførere skal finde sig i hentydninger som: ’Kvinder græder hele tiden’, eller at
de skal ’smile noget mere’. Hertil diskuterede jeg, at hvis kvinder lader disse
kommenterer gå dem på, så kan det blive selvforstærkende, hvorfor det måske kunne
være en strategi at udfordre kønsnormen i stedet for at gå i forsvar.
Det er tydeligt, at den respektfulde omgangstone ligger i sproget og
handlinger. Desværre oplever delingsførerne en problematik, der handler om, at folk
adfærdsregulerer ved deres tilstedeværelse. Delingen bruger eksempelvis skjuleord til
at indikere, at deres leder er til stede. Det vil jeg mene er ensbetydende med, at
delingen er bevidste om, hvad ’den respektfulde omgangstone’ er, men at deres
habitus og deres eksistens i feltet får dem til at handle i overensstemmelse med, hvad
der forventes af dem i den sociale relation. Derfor kan det også være svært for lederen
at skabe en respektfuld omgangstone, hvis ikke han/hun ved, hvor nedladende den
egentlig er i den faktiske dagligdag. Derfor ligger der et stort ansvar på
delingsførerens skuldre; de skal især præge befalingsmændene, og sørge for at gøre
det klart, at en nedladende omgangstone ikke accepteres.
Delingsførerne forsøger at præge kulturen ved at være det ’gode eksempel’ og
gentagne gange italesætte, hvordan en respektfuld omgangstone er: Her taler man
pænt til hinanden og uden brug af nedladende ord. Det er ligefrem ’simpelt’, men
alligevel virker det til, at opgaven ikke lykkes for dem. Her diskuterede jeg, at dette
kan hænge sammen med, at delingsførerne ikke har skabt den brændende platform.
For delingen kan det virke som en ‘top-down’ proces, når en delingsfører står og
siger, at de vil have det på en bestemt måde, hvorfor de kan udvikle et
forandringsberedskab hos delingen, fordi de skal ændre adfærd (Ejlskov, 2017).
Derfor er det vigtigt, at man i fællesskab får kortlagt kulturen og talt om,
hvordan en respektfuld omgangstone er. Dette kan være med til at tydeliggøre, at
forandring er nødvendig. Muhr (2019) kalder lignede proces for normkritik; at vores
logikker og normer måske ikke er så logiske alligevel, når vi undersøger dem. I
Hæren har vi noget, vi kalder for evaluering efter indsættelse, som gennemføres efter
hver mission/patrulje/angreb. Forandringer bliver meningsløse, hvis de ikke hele tiden
efterleves og evalueres (Huy og Mintzberg, 2013), hvorfor der også bør evalueres på
kulturen og omgangstonen.
At forandre en kultur er en langsommelig proces, og hvis kvinder skal føle sig
fuldt inkluderet kræver det først og fremmest, at de føler sig velkommen. Her kunne
man eksempelvis arbejde med at tydeliggøre, hvorfor kvinder er en værdi for
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Forsvaret – og det er ikke kun for at skabe en mangfoldig arbejdsplads. Hvis kvinder
ikke kan se sig selv i organisationen forlader de den.
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8. Konklusion
I det følgende vil jeg konkludere på de resultater min diskuterende analyse har
bibragt, og hvordan de har gjort mig i stand til at svare på følgende
problemformulering:
Hvordan opererer de adspurgte ledere med initiativerne mod kønskrænkende adfærd,
og i hvilken udstrækning fremmer og skaber de en respektfuld omgangstone hos deres
enheder?
I projektet har jeg først belyst, hvordan mine interviewpersoner opererer med
initiativerne mod KKA. Med kampagnen ‘Respekt for hinanden’ erkender Forsvaret,
at de har et problem med KKA, og hvor stort problemet er ses i tillægsundersøgelsen.
Jeg kan konkludere, at alle mine informanter kender til kampagnen, men alligevel har
jeg identificeret, at grunden til, at de ikke opererer med initiativerne mod KKA,
handler om to ting: For det første har Personalestyrelsen efterladt ansvaret ved
regimenterne og delingsførerne. Med retorikken ‘at det er et ledelsesansvar’ og at man
‘med fordel selv kan lave lokale initiativer’ til håndtering af KKA, efterlades blandt
andre delingsførerne med et kæmpe ansvar, som de ikke har de rette kompetencer til
at løfte; de er simpelthen ikke uddannet til det. Selvfølgelig har delingsførerne også
selv et ansvar for at sætte sig ind initiativerne, men det er vigtigt, at dette
kommunikeres klart ud fra toppen – og at de sørger for, at delingsførerne får de rette
kompetencer, da håndtering af KKA ikke forekommer nogen naturligt. Dette leder
mig hen til den anden grund. Kulturen.
Der skal mere end en kampagne til at ændre en kultur. Jeg kan konkludere, at
mine delingsførere er et “offer” for kulturen i Hæren, fordi de er en del af feltet, og
fordi deres habitus er formet af de sociale processer i feltet, men jeg har også
identificeret modstand for forandring, som det at ændre en kultur er. Dette kommer
blandt andet til udtryk i, når de ikke selvstændigt har orienteret sig på hjemmesiden,
og når de eksempelvis søger vejledning hos en kollega, når de skal løse sager om
KKA, eller når de siger, at det er ‘selvsagt’, hvad man skal gøre. Og når de efterlever
dogmet om, at man løser konflikter på ‘laveste niveau’. Det betyder, at få sager om
KKA får formelle sagsgange, hvorfor denne ‘nultolerance’ ofte kun kommer til
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udtryk i adfærdsreguleringer eller påtale. Med andre ord gør de det, de plejer, hvilket
også er et udtryk for et ’forandringsberedskab’, der er med til at bremse forandring
fordi dem, der skal facilitere den, ikke selv ser forandring som en nødvendighed.
Selvom det ikke er en del af min problemformulering, vil jeg alligevel foreslå,
at der skal uddannes folk hos regimenterne, der kan agere mentorer, og så skal alle
ledere have et kursus i håndtering af KKA, og hvad det er. Det burde allerede starte
på Hærens uddannelser. Jeg har i min tid på Hærens Officersskole aldrig fået
undervisning i KKA, eller haft køn og mangfoldighed på pensumlisten i faget
Ledelse. Vi skal have et kursus om KKA i uge 41, hvilket er det første nogensinde i
min karriere.
Ydermere opstiller jeg et paradoks, der handler om, at mine informanter har
den klare overbevisning om, at deres ‘åben dør-politik’ fungerer. De mener, at deres
enheder ikke ser det som konfliktskabende, når de går til en leder med oplevelser om
KKA. Paradokset opstår når tillægsundersøgelsen om KKA viser det stik modsatte; at
respondenterne ikke oplever, at sager bliver håndteret, eller også bliver de håndtereret
af dem selv. Hvis man som leder ikke kan identificere et problem, er det svært at
skabe forandring.
En logik der også er opstået er, at KKA først bliver ‘en ting’, når man taler om
den. Jeg kan se, at flere delingsfører ikke italesætter KKA, fordi de frygter, at folk
begynder at krænke, når man taler om at krænke. Denne logik synes irrationel; i så
fald vil det betyde, at folk ville begynde at krænke for oplevelsen skyld – for at prøve
noget nyt? Hvor denne logik kommer fra, kan jeg ikke give et entydigt svar på. Det
kan blandt andet have noget at gøre med en utydelig kommunikation og manglende
viden, hvorfor det synes nemmere at ignorere noget, indtil det lander på ens
skrivebord.
Jeg kan også konkludere, at en dårlig eller manglende kommunikation om
KKA, og hvad eksempelvis ‘nultolerance’ betyder, også har medført, at
befalingsmænd og enhederne føler sig handlingslammede. Der er opstået
berøringsangst, hvilket betyder at mændene ikke tør rette på skydestillinger eller
lægge en forbinding på kvinder, som kan få konsekvenser for, at kvinderne ikke bliver
korrekt uddannet – og bliver yderligere ekskluderet, fordi de får særbehandling. Dette
handler igen om, at klar og tydelig kommunikation, løbende kontrol og systematisk
undervisning er nødvendigt, når vi opererer med et nagelfast ord som ‘nultolerance’.
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8.1 Kulturen skabes af alle
For det andet har jeg kortlagt kulturen i Forsvaret, hvor det er tydeligt, at der er
underliggende kønsliggørende processer, der er med til at fastholde kvinder i
stereotype roller. Det er tydeligt, at køn er en social konstruktion, og at kvinder er på
én bestemt måde. Det betyder, at kvinder bliver ufrivillige repræsentanter for sit køn,
og det kan i sidste ende have den konsekvens, at kvinder ikke ønsker en karriere i
Forsvaret, fordi mænd skaber en kultur, der kun er sund for mænd, og dermed
ekskluderer kvinderne. Hertil skal det også nævnes, at kvinder selv er med til at skabe
kulturen også, når de accepterer feltets grundlæggende principper, når de ikke siger
fra over for krænkende adfærd og/eller bliver medløbere ved selv at bruge krænkende
benævnelser. Kvinder krænker også mænd. Mænd krænker mænd osv. KKA adfærd
har mange ansigter, og det handler ikke kun om et magtspil, hvor én eller flere
personer udøver sin magt over for et andet menneske, men også om, at den person der
føler sig krænket ikke siger fra i frygt for at blive ekskluderet. Hvilket det førnævnte
paradoks er et tydeligt bevis på. Vi har alle et ansvar for at sikre en kultur med en
respektfuld omgangstone, hvorfor det ikke kun skal være normen at sige fra, hvis man
bliver krænket, men man har også et ansvar for at melde KKA, selvom man kun har
bevidnet det.
For udefrakommende kan det synes helt grotesk, at man accepterer at blive
kaldt for ‘bitterfissen’, ‘pikhoveder’ eller ‘perkersvin’, men jeg kan konkludere, at der
er en såkaldt ‘hærjargon’, der ikke bliver stillet spørgsmål ved. Den er nærmest
nødvendig for virket som soldat, og den normale reaktion er at svare igen i stedet for
at sige fra. Derfor vil jeg også mene, at en sådan ‘jargon’ må være en rimelig tydelig
indikator på, at der er et problem, og at KKA, der oftest er vittigheder eller
kommentarer, lever i bedste velgående. Noget både mænd og kvinder oplever. Det er
ikke enkeltstående sager, men en kultur, der har fået lov til at vokse, og som mit
studie viser, en kultur der bliver accepteret. Derfor er det vigtigt at debattere og tale
om måden, vi taler til hinanden på, fordi vi skal kunne stole på hinanden. Vi skal i
krig og bekæmpe fjenden. Vi skal ikke være hinandens fjender.
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Det er et kæmpe ansvar, der hviler på delingsførerens skuldre; det er et
ledelsesansvar at komme KKA til livs. Og der er ingen tvivl om, at de alle har gode
intentioner, og at de italesætter, hvad den respektfulde omgangstone er, og hvordan
man skal behandle hinanden, men det er som om, der er evig modvind. De må ofte
adfærdsregulere, og de oplever, at deres delinger bruger skjuleord for at markere
deres tilstedeværelse. Dette indikerer, at delingen er bevidste om, hvordan man
behandler hinanden med respekt, men vælger at lade være, når de ikke er under
supervision. Derfor kan man have nok så gode intentioner uden reel effekt.
For delingsførerne synes en forandring ‘simpel’: Det handler om at være det
gode eksempel og vise vejen, men alt ovenstående og gamle normer og logikker står i
vejen for, at de kan slå igennem lydmuren. Forandring er en langvarende og til tider
slidsom proces, hvilket også kan identificeres i den modstand der er, når man bare gør
som man plejer. Det handler derfor om, at man i fællesskab med sine befalingsmænd
og deling får kortlagt kulturen og laver normkritik: Det er måske ikke så logisk
alligevel, at kalde nogen for ‘pikhoved’. Man kunne med fordel lave et ‘delingens
manifest’, og håbe på at alle holder hinanden oppe på dette, fordi de selv har skabt
det.
Det kræver strategier med langsigtet oplæring, uddannelse og socialisering at
skabe forandring. Som leder skal de skabe den brændende platform; det skal være
tydeligt for alle, at forandring er nødvendig, for alle skal være med til at gennemføre
den. Folk helt nede i systemet, som delingsførere, skal forstå og ikke mindst
respektere nødvendigheden af denne forandring, førend de kan være med til at skabe
den. Og ikke mindst, så skal man hele tiden evaluere, hvilket er et velkendt fænomen i
Forsvaret. Vi evaluerer altid på en opgave og på hinanden, hvorfor det burde være
helt naturligt også at evaluere på, om vi behandler hinanden med respekt.
Det er vigtigt at vise, at der bliver slået ned på alle tilfælde af KKA. Det skal
have en konsekvens, der selvfølgelig skal afvejes i, hvilken form for krænkelse der er
tale om, og så skal alle sager gøres formelle, også så der ikke opstår interesse- og
loyalitetskonflikter kolleger imellem. Dette både for at beskytte den, der bliver
krænket, men også den krænkende. Vi skal væk fra dogmet ‘at vi løser det selv’ og på
‘laveste niveau’ for dette dogme eksisterer på alle niveauer, hvorfor det må formodes,
at der er mange mørketal ift. KKA. Derfor mener jeg også, at der skal laves en mere
dybdegående undersøgelse hos alle regimenter i Hæren, hvor man skal svare andet
end ”ja” og ”nej” med præfabrikerede underspørgsmål. Der er et problem, men
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problemet skal være tydelig for alle, hvis det skal løses. Og især for dem, der skal
gennemføre forandringen og ændre kulturen. Nemlig lederen.
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9. Perspektivering
Projektet har centreret sig om KKA i Hæren og lederen. Nogle af de tanker jeg gjorde
mig i starten af projektet, kan jeg nu konstatere, at jeg ikke har haft mulighed for at
analysere eller konkludere på. Derfor vil jeg bruge perspektiveringen til at
genoverveje et par af mine hypoteser.
Mit videnskabsteoretiske ståsted er i socialkonstruktivismen, og dette har også haft
indflydelse på min tilgang til projektet. Inden for socialkonstruktivismen er den
grundlæggende tanke, at køn er en social konstruktion; det et samfundet og kulturen,
der danner og påvirker os. Man definerer derfor kvinder ud fra ’hvad den passende
opførsel’ for kvinder er.
Jeg nævner i mit metodeafsnit, at mine kilder er strategisk udvalgt; jeg har
interviewet mænd og kvinder ansat ved forskellige regimenter. Grunden hertil var,
udover et nuanceret billede, at jeg havde en hypotese om, at de kvindelige
delingsførere ville have en anden ledelsesstil, fordi de er ’kvinder’. I retrospektiv må
jeg nu erkende, at det var en optimistisk antagelse, idet jeg kun har ét semistruktureret
interview med hver kvinde. At kunne bekræfte/afkræfte denne hypotese ville kræve
en helt anden tilgang til feltet og metode. Jeg skulle eksempelvis have interviewet
deres befalingsmænd og personer fra delingen, for at kunne udlede om deres
ledelsesstil adskiller sig fra mændenes.
Det eneste der fremgår tydeligt ift. deres køn er, at begge oplever at få
såkaldte kønnede hentydninger, der fastholder dem i den ideologiske opfattelse af
køn. Her er det tydeligt, at det irriterer dem at blive ’sat i bås’, men jeg kan ikke spore
løsningsforslag udover, at man ikke adskiller køn, men ser gruppen som en helhed. En
norm, der også går igen ved mændene, hvorfor denne ikke er ”mere kvindelig”. Det er
bevidst, at jeg ikke har spurgt ind til, om deres rolle som kvinde har indflydelse på
deres ledelsesstil, idet jeg har undersøgt deres livsform, og jeg ville ikke præge dem i
en bestemt retning.
Jeg kan konstatere, at delingsførerne er en meget konform gruppe, hvilket kan
relateres til mine teorier om habitus og felter. Det er tydeligt, at de er formet af
samme kultur og sociale processer, og derfor er de på en måde blevet et ’offer’ for
kulturen, fordi de alle sammen ser det samme. Det betyder også, at de bliver en (ofte
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ubevidst) repræsentant for den eksisterende kultur. Derfor ville det være interessant at
studere, om konformitet er med til at bremse mangfoldighed i Forsvaret, fordi der
ikke er en inkluderende holdning til hinanden. Det kan betyde, at der opstår
assimilation, hvor nytilkomne og minoriteter tilpasser sig og indordner sig efter den
kultur, der er i organisationen. Hvis man som menneske hele tiden prøver at ’passe
ind’, så kan de resultere i, at man forlader organisationen, fordi man ikke kan se sig
selv i den. Og dette kan potentielt stå i vejen for, at Forsvaret får flere kvinder i trøjen,
og kulturen vil fortsat være skabt af og til mænd, fordi den ikke udfordres.
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Bilag
Bilag 1 - fem initiativer mod krænkende adfærd
Initiativer mod krænkende adfærd (initiativer mod krænkende adfærd, 2019).
1. Ledelse først: Det er et ledelsesansvar at sikre, at krænkende adfærd ikke
finder sted. Alle ledelseslag inden for Forsvarsministeriets område skal
konkret tage stilling til, hvordan krænkende adfærd undgås på den enkelte
arbejdsplads, herunder at ledelsen har ansvaret for at stoppe uacceptabel
adfærd.
2. Hotline: Alle skal vide, at krænkende adfærd kan rapporteres, og at der vil
blive fulgt op på indberetningen. Medarbejderlinjen synliggøres på digitale
medier, og budskaberne formidles lokalt på tjenestestederne og på Forsvarets
medier – inklusive sociale medier.
3. Værnepligt: De værnepligtige skal på linje med Forsvarets ansatte også
beskyttes bedre mod krænkende adfærd. De værnepligtige skal undervises i
håndtering af krænkende adfærd, og en planlagt undersøgelse af omfanget af
seksuelle krænkelser blandt de aktive værnepligtige fremrykkes til ultimo
2019.
4. Bisidderordning: Mulighederne for at få støtte af enten tillidsrepræsentanter
eller gennem Kollegastøtteordningen (OPRK) synliggøres lokalt. Det vil blive
drøftet nærmere med de faglige organisationer.
5. Konsekvens: Det skal have konsekvenser at krænke andre. Foruden de
allerede etablerede muligheder for at sanktionere krænkende adfærd enten
strafferetligt, disciplinært eller ansættelsesretligt skal det afklares, i hvilket
omfang krænkende adfærd kan få karrieremæssige konsekvenser –
eksempelvis ved at begrænse mulighederne for udnævnelse, forfremmelse
eller optag på uddannelser.
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Bilag 2 - Interviewguide
Kønskrænkende adfærd - initiativerne:
-

Er du bekendt med den opmærksomhed, der de sidste år tid har været på KKA
i Hæren – her taler jeg om kampagen ’respekt for hinanden’ mm.

-

Har du været inde og kigge på hjemmesiden ’respekt for hinanden’? (Hvorfor
ikke?)

-

Er du bekendt med de initiativer Forsvarsministeriet og Personalestyrelsen har
søsat? Ja/nej?

-

(Hvad tænker du om de mange initiativer – guides til lederen, guides fra
arbejdstilsynet, hotlines mm.?)

-

Hvad tænker du om, at der er så meget fokus på KKA?

-

Har du fået noget oppefra – har din chef sat noget i værk?
- Er det blevet skrevet ind i direktiver el.lign.? Er der noget om hvordan du
som leder skal forholde dig til det/gøre?

-

Hvordan arbejder du selv med KKA i din deling?

-

Tænker du det er nødvendigt at tale om? Hvorfor? Hvorfor ikke?

-

Hvad tænker du om ordet ’nultolerance’?

Egne oplevelser:
-

Har du selv oplevet noget? Personligt? Delingen?

-

Hvad? Og Hvem?

-

Hvad gjorde du?

Ændring af kultur:
-

Hvordan er kulturen i Hæren?

-

Hvorfor tror du KKA finder sted?

-

Hvordan tror du, at Hæren kommer KKA til livs?

-

Hvordan tror du, at man kan ændre den omgangstone, der er i Hæren? Og skal
man det?

-

Tror du det kan være svært for MA at tale om det?
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-

Hvad er en respektfuld omgangstone?

-

Hvad vil du selv gøre fremadrettet ift. kulturdannelsen hos din ENH?
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Bilag 3 - Interview m. DF1
(Delvist transskriberet)
Har du kigget nærmere på kampagnen og hjemmesiden?
Vi fik en folder udleveret og det er det eneste, jeg har læst om det, udover de
overskrifter jeg har set, men jeg ikke selv gået ind og kigget på hjemmesiden. Men
fordi jeg er kvinder, så tror jeg da også, at jeg har lagt mere mærke til den
(kampagnen, red.), men det er ikke fordi, jeg har læst en masse om det og den.
Hvordan har du tænkt over det?
Det har mere været at sætte nogle retningslinjer for starten af. Et eksempel er, at jeg
synes, det er super akavet, når en mand står og fortæller kvinderne, at de har ret til at
bad hver dag, når vi er på felttur, hvis de har menstruation. Den måde jeg har oplevet,
det er blevet sagt på har bare været akavet. Så jeg tænkte, der måtte være en anden
måde at gøre det på. Så jeg samlede alle kvinderne i den første uge, og sagde at de
måtte stille mig alle de spørgsmål, de ville om at være kvinde, som de måske ikke
havde lyst til at stille til en mandlig sergent. Selvom der har været kvinder i Forsvaret
i mange år, så er det stadig ikke naturligt – både for mændene, men heller ikke for
kvinderne, når det handler om emner som dette. Så jeg sagde til de andre DF’ere, at
jeg ville samle kvinderne og så tage snakken med dem – og det synes de, var en super
god ide.
Jeg har ikke været ude i en situation endnu, hvor det har været nødvendigt for mig at
italesætte, at vi skal tale ordentligt til hinanden. Så jeg synes ikke, at der har været
grund til at samle min deling og sige noget om det.
Hvordan reagerede kvinderne på det, at de blev hevet til side?
Jeg tog fat i dem under vedligeholdelse, så det ikke var den der: ”Alle kvinder træd
frem”. Vi gik hen i pudsestuen, og så tog vi den, så de ikke følte sig udstillet.
Selvfølgelig spurgte mændene ind til, hvad de skulle, men så sagde de bare, at det var
kvindeting, og så talte de ikke mere om det – det synes mændene jo også er lidt
pinligt at tale om. Jeg ville undgå at udstille som noget særligt.
Hvorfor vil du undgå at udstille dem?
Jeg synes tit det er problemet, at kvinder bliver sat i samme bås. Hvis én kvinde gør
det dårligt, eller har et problem, så er det ALLE kvinder. Det kunne pludselig blive til
at kvinder har særlige behov. Det har vi nødvendigvis ikke, og det vil jeg gerne væk
fra.
Man bliver bemærket på en anden måde. Vi har fx haft en problematik i MFT, at min
chef var med og gik rundt og sagde, at kvinder ikke er lige så fysisk stærke som
mænd og hvor han spurgte mig om bagefter, hvad jeg synes om det, og det synes jeg
var unødvendigt, fordi han italesætter et problem, som ingen måske havde tænkt over,
men nu tænker de alle sammen over det. Og det synes jeg, vi skal væk fra. Som
kvinde, min egen erfaring, så bliver man træt af at høre på det – hvorfor skal vi lave
den store forskel – vi havde ikke haft MFT endnu, så vi kendte ikke til deres niveau
endnu, så måske flere af kvinderne var bedre end mændene, så hvorfor lave to poler.
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Jeg fokuserer på enheden som helhed. Jeg ønsker ikke, at sige du er mand og du er
kvinde. Vi er en enhed.
Da jeg kom her til, så sagde en mand til mig, at kvinder altid græder, når de bliver
frustrerede, og så var jeg sådan lidt: Gør vi det? Det gør jeg ikke selv. Det bliver den
der igen; som kvinder oftest er. Eksempelvis at kvinder er bedre til førstehjælp, fordi
de er mere omsorgsfulde osv.
Har du kigget i brochuren?
Ja, og udleveret den til VPL. I den står der, at man skal tale ordentligt til hinden: Både
køn, religion, etnicitet og seksualitet. Og at man kan blive straffet for krænkende
adfærd. Så har de en forståelse for, at man kan blive straffet for det.
Hvad tænker du om initiativerne?
Jeg synes idéen er god, men jeg synes ikke, jeg ser nogle tiltag ude i enhederne, som
skulle gøre det nemmere. Og jeg synes en gang imellem, at de begrænser os. Vi har
talt om i min deling, at hvordan vi kan gå til de her VPL – men jeg syns faktisk, at vi
kan blive en smule handlingslammet, fordi sergenterne får at vide, at ikke må synge
sange, som kan virke stødende og de må ikke udstille en enkeltperson, hvis de har
gjort noget forkert. Men hvis en person nu virkelig gør noget forkert for eksempel på
skydebanen, hvor det kan være fatalt at lave fejl, så er de nærmest bange for at
fremhæve det nu, fordi de er bange for en KA.
På første felttur har vi feltforplejning, og skal man så sige, at de skal gå hen til mig,
fordi de ikke skal stå i undertøj? Det er en svær balance. Ligesom i førstehjælp, når vi
rører ved hinanden. Det er jo i en bestemt situation, hvor køn slet ikke er i fokus.
Jeg synes ikke, der er behov for at tale om det på forhånd. Så synes jeg, vi sætter
fokus på noget unødvendigt, og så bliver det måske en ting.
Hvad tænker du om ordet ’nultolerance’:
Det er fluffy at arbejde med. Hvis det er en sum kommentar, så vil jeg tænke, at vi
skal skabe dialog og sætte de involverede sammen. Så måske det er noget med, at
første gang påtale, anden gang både og tredje gang ud. Jeg mangler retningslinjer for,
hvad skal jeg gøre i forhold til sagerne. Jeg vil gerne have noget om, hvem skal tage
samtalen: Er der mig eller min chef? Er det regiments-CH. Jeg er i tvivl om, hvem der
skal kigge på sagerne ift. dens karakter – hvem vurderer om den skal videre til
auditørkorpset? Eller om det er en bøde? Skal jeg indberette eller er det min chef. Så
hvornår ligger den på mit bord?
Vi har haft 2-3 sagerne, mens jeg har været her – altså ikke i min deling, men sager
der er blevet håndteret på den ene eller anden måde. Der sker noget.
Hvorfor sker KKA?
Man bliver sat i et miljø, som har været på en bestemt måde i mange år – humoren
især, og så går det bare videre i generation. Det er en mandsdominerende
arbejdsplads, og der er jo en ’værkstedhumor’. Det er så svært med humor, for nogen
tænker ikke over, at en joke kan være krænkende, fordi den grinte man af med
gutterne.
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Det at der kommer flere og flere kvinder i FSV, håber jeg også betyder, at den kultur
der er – den humor der er, bliver ændret. At vi ikke skal joke om kvinder eller
seksualitet.
Hvordan skal man ændre kulturen?
Så tror også, at det handler om, at man som leder ikke hopper med på noget. Og at
man taler pænt til og om alle. Det er svært at svare på. Det er jo selvsigende, synes
jeg, at man behandler andre med respekt – taler pænt, og det prøver jeg at vise
gennem den måde, jeg taler til både mine befalingsmænd og værnepligtige på.
Vi præger dem meget mere end vi tror. Der er en fri omgangstone på mit kontor, men
jeg har også italesat, at vi ikke skal være kammerater med de VPL – de skal ikke gå
og joke med dem, men være professionelle.
En sergent sagde en dag til mig, at han ikke kommer over at skulle lave et didaktisk
overblik, og der sagde jeg fint nok, men den vending skal du aldrig bruge igen. Og så
fik vi clearet den. Men der er forskel på, hvad der sker ude i DEL, når jeg er der, og
når jeg ikke er der. Jeg er der jo ikke altid. Så selvom jeg prøver at præge dem, så har
jeg jo ikke kontrol over, hvordan taler, når jeg ikke er der. Men jeg italesætter ting,
jeg ikke kan lide.
Kan det være svært at komme til LED?
Det er flere, der er kommet til mig med personlige problemer, så jeg er sikker på, at
de også ville fortælle mig, hvis de følte sig krænket. Men det er også noget, jeg har
brugt krudt på: At de skal vide, at min dør er åben, og til DF-time har jeg også bedt
dem om at sige ting til os, som de var utilfredse med. Jeg vil gerne have åbenhed.
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Bilag 4 - Interview m. DF2
(Delvist transskriberet)
Har du selv håndteret KKA i den deling?
Lige nu har vi en sag ved auditørkorpset, ved mit tidligere HRU-hold. De kyssede
lidt, og så ville hun ikke kysse mere. Og så blev der lidt problem med det.
Hende det gik ud over, efterspurgte et kvindenetværk. Hun ville gerne samle alle de
kvindelige VPL og fortælle dem om, hvordan hun personligt håndterer mændene. Det
fik hun ikke lov til, fordi det jo ikke skal være hendes personlige holdning til, hvordan
man skal forholde sig. Hun kalder fx også mændene pikhoved – altså hvis de siger
noget til hende. Og den kultur vil jeg ikke afføde, så derfor sagde jeg nej til, at hun
skulle samle kvinderne.
Hvad tænker du om kampagnen?
Det er meget fint, man har en kampagne, og det er meget fint, man sætter alt muligt i
gang, men når os længere nede, som skal stå for den her gennemførsel, ikke ser, at der
er et lige så stort problem, som toppen, så er det svært at komme til livs
Jeg har ikke hørt et eneste positivt ord om dem. Hvis man kigger på gangene her, så er
det fleste plakater også skamferet, og folk har streget tekst over
Hvordan er omgangstonen?
Jeg har befalingsmænd med anden etnisk baggrund, og folk sagde dumme perkersvin
til ham, og der sagde jeg, at det skulle stoppe, og her tog han de andre i forsvar, fordi
det jo bare var deres jargon. Vi er gode venner.
Jeg synes, det er ærgerligt, at folk jo ikke tror, der er et problem i Forsvaret, fordi det
bare er blevet måden vi taler til hinanden på: At hun bliver kaldt bitterfissen, men så
kalder hun dem pikhoveder, og så står de lige. De ser det ikke som et problem. Det er
normalen.
Som DF er det svært at modarbejde, fordi jeg jo oplever, at moderer deres sprog, når
jeg kommer. Bare min tilstedeværelse gør, at de ændrer sig. Hvis jeg kommer uden de
lægger mærke det til, så kan jeg høre, at deres måde at tale til hinanden er en anden.
Siger fuck dig din bøsserøv og sådan noget.
Hvordan ændrer man denne omgangstone, du taler om?
Sortseer svaret er: der skal et generationsskifte til. Fordi vi kan ikke omstille de der
boomers verdenssyn. Det mere optimistiske og ambitiøse det er at man skal præge
sund fornuft i højere grad end man gør nu. Jeg har prøvet at præge mine soldater – jeg
har ikke noget i mod bandeord. Det skal folk have lov til, men jeg gider ikke at høre
kvinde-, rase og seksualitets-nedsættende ord. Ingen diskriminerende tilråb. Men siger
de, at du er en dum lort, så kan jeg ikke blive sur over det. Men det er svært for dem
at rumme, den her frihed, fordi de mener at dummer perker er det samme som dumme
lort. Man skal gå hårdere til værks for ar ændre det – og det tror jeg mange vil hade
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meget, men indtil det jo også bliver hverdag – som det jo også er på alle andre
offentlige arbejdspladser.
Jeg tror ikke en medarbejder hos Trafikstyrelsen siger til sin kollega: ”Kenny din
store lort, du stinker så meget”. Det er noget man normalt vil høre i Forsvaret mellem
to konstabler. Vi skal introducere den civilekollega kultur uden at kvæle det tætte
bånd, der er i enhederne. Og det bliver svært. Derfor tror jeg mere på et
generationsskifte – yngre har i mange år mestret det. Og den kultur skal nok komme
herind også, men nok først om 30 år. Men skal man skynde, så kan man omstille
nogle mindsæt.
Hvordan vil du præge din nye DEL?
Jeg gælder mig sindssyg meget til at jeg skal have en helt ny DEL, som ikke har været
VPL. Dem jeg havde før havde været VPL før, så de havde en anden kultur end jeg
ville have. Monky see, monky do. Det er svært at aflære folk noget, så jeg håber
meget på, at jeg kan præge de befalingsmænd, jeg får til, at der er en måde vi taler til
hinanden på, når vi går på arbejde, og i den kan man sagtens være kammerater, uden
man kalder hinanden for ting og sager og udstiller hinanden
Hvordan skaber man en respektfuld omgangstone?
Jeg tror det er simpelt – hvis konstabelelever ser premierløjtnant og sergent tale pænt
til hinanden og med en god tone – høfligt, men direkte uden brug af krænkende tale,
så tror jeg, det automatisk vil blive implementeret i delingen. Det første man prøver at
lære på en ny arbejdsplads er kulturen, så hvis jeg fanger dem fra starten af, og de ser
den kultur jeg skaber i min deling, så tror jeg det sker automatisk.
Jeg havde 4 kvinder i min sidste DEL og her var den ene virkelig god til at sige fra.
Hun var benhård. Hun fandt sig ikke i noget. En mand sagde engang: Du er faktisk ret
lækker, når du har make up på, og der kunne jeg se, at 5 andre så underligt på det.
Uhhh. Og så sagde hun bare, at sådan skal du ikke tale til mig. Det vil jeg ikke finde
mig i.
Der er været flere oppe ved mig og tale om den (omgangstonen). De fortalte, at når
jeg ikke er der, så stikker det af. De havde et skjuleord for, når jeg kom, så de kunne
nå at rette ind. (…) så gik jeg ned og sagde, at jeg har fået at vide, at folk ikke taler
pænt til hinanden, når jeg ikke er her. Og det skal I stoppe med. Det holder i noget tid,
men jeg har måtte sige det et par gange. Det holder ikke for evigt.
Hvordan håndterer du selv sager om KKA?
Jeg prøver at håndtere det på laveste niveau. Det har jeg gjort indtil nu. Og det er fordi
– det lyder måske lidt, men jeg synes selv, at jeg er god til at håndtere det, så jeg har
ikke haft behov for at søge opad. Jeg synes godt, at jeg selv kan vurdere, hvor på
skalaen, vi er og hvilken magtudøvelse, der skal til. Jeg syne godt, at jeg selv kan
vurdere hvor på skalaen vi er og hvilken magtudøvelse, der skal til.
Hvad tænker du om ordet ’nultolerance’?
Jeg synes, at det ord klinger ret hult – vi kan jo se at det ikke gælder i alle lag. Der er
vist et par stykker der burde blive fyret. Men Bramsen kan jo ikke fyre alle, men
nultolerance – at ytre det er urealistisk for så skal alle fyres, hvis man træder en smule
ved siden af. Jeg bryder mig ikke om ordet, man burde i stedet italesætte en strategi.
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Hvis der er i min DEL er en sag, der ikke bare er et tilråb, men en fysisk krænkelse,
vil jeg sørge for, at folk blev fyret – det håber jeg, at jeg ville gøre.
Du har jo selv oplevet det i din deling, hvorfor synes du så, at det ikke er så slemt?
Jeg synes alt det her om KKA i FSV er et spil for galleriet. Jeg synes ikke, at det der
er fremme i medierne er virkelighed. Det er kun alle de dårlige eksempler, der
kommer frem, men der er jo også meget godt i FSV. Selvfølgelig sker der noget, når
man arbejder så tæt sammen som om, men jeg synes ikke det er så slemt, som de
(topledelsen, red.) gør det til. Der er jo ikke kun her det sker – det sker på alle
arbejdspladser, så hvorfor så meget fokus på os?
Jeg tror jeg har fået noget ind i hovederne på dem. Selvom der var et skjuleord ved
mig, så jeg tror godt, at de ved, at det er forkert, men så er der nok den der forbudte
frugt over det. Og så bliver det sjovt at søge grænserne. Jeg tror, jeg har fået en lille
sejr.
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Bilag 5 - Interview m. DF3
(Delvist transskriberet)
Har du set på hjemmesiden:
Jeg har kigget på, hvad man gør som leder, men også hvad man gør som medarbejder,
hvis man oplever noget krænkende. Jeg har fx sendt et link til en kollega ved et andet
regiment, som har oplevet noget, så hun selv var opmærksom på sine muligheder. Og
så er jeg også selv meget obs på, hvad jeg skal gøre, hvis der skulle opstå noget i min
egen DEL.
Hvad har du sagt til din deling?
Jeg havde det som et af de første punkter. Her italesatte jeg kompagniets syn på
mandsskabsbehandling, og det med at der er nultolerance i forhold til kønskrænkende
adfærd, men også krænkelser på baggrund af minoriteter
Vi har en mentorordning ved UDDKMP for kvinder, hvor en mentor fra UDDSEK
har en seperat snak med kvinderne, og hvor hun gennemgår lidt mere grundigt de
værktøjer, der er på hjemmesiden og hvem de skal henvende sig til. Jeg har også selv
sagt til, at de altid er velkommen til at komme til mig, hvis der skulle komme noget,
men det kan jo være at de er mere trygge ved at gå til en ekstern, så derfor skal de
også vide, at de har den mulighed.
Hvordan tog din DEL i mod oplægget – dit fokus?
De skal kalde hinanden det navn, der står på deres navneskilt. Det kan jo for os lyde
som noget krænkende, hvis de kalder hinanden noget, så for at undgå misforståelser er
det bedst bare at holde sig til deres rigtige navnene. Det er vigtigt, at de taler
ordentligt til hinanden og ikke sige ting der kan misforstås – her tænker jeg sexistiske
eller racistiske kommentarer.
Hvad tænker du om alle initiativerne – hjemmesiden mm.?
Jeg synes, det er et godt initiativ, fordi jeg tror ikke, at man som leder ved skulle gøre
og når der ikke er konkrete værktøjer. Så er der jo måske større risiko for, at der ikke
bliver gjort noget eller taget hånd om det, men at man bare finder sig i det, fordi det
ikke bliver italesat som et problem og noget man skal gribe ind over for. Så kommer
der netop den der kultur – at sådan er det bare at være i FSV. Når man ikke har et ord
for, hvad KKA er, så er det jo svært at tale om, og derfor også svært at arbejde med,
så derfor er det godt, at der er blevet sat ord på det nu, så vi som ledere også ved, hvad
FSV holdning af, og hvilke handlemuligheder vi har.
Du siger i har et direktiv – har i fået andet oppefra?
Det er også fokus på fra BAT side. En har været på kursus i KKA – han er lidt vores
ekspert på det område, og de holder også et oplæg med VPL – det er længere oppe.
Der var snak om vi skulle have samme møde med ham fra BAT, men det er vist
gledet lidt ud i sandet.
Jeg synes, det er godt de har udannet en mand, men det handler jo også om at få alle
befalingsmændene med på det også – faren ved det er: at det har han styr på, så det
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skal vi ikke. Det skal jo gerne komme ud til alle, at der arbejdes aktivt mod det, og
hvordan vi gør tingene.
Har du gjort noget andet ift. dit andet hold?
Jeg har formaliseret det – sidst blev det bare en uformel snak uden et slide, og der
blev de en smule forvirret, så ved opstart denne gang ar det mere formel – det var et
punkt på dagsordenen, så jeg fik det formidlet på den rigtige måde. Og at de
selvfølgelig ikke skal gå at være nervøse over at blive indberettet hele tiden. Så en
klar melding omkring hvad man bliver indberettet for. Jeg synes mest det handler om
racistiske kommentarer – at folk ikke taler pænt om hinanden.
Hvad med i ift. nultolerance?
Den er svær og jeg kan godt forstå min delings reaktion, da jeg siger, der er
nultolerance, fordi det virker jo meget firkantet – så åh nej, lavede jeg en abejoke, og
så ryger jeg ud. I praksis er det selvfølgelig mere nuanceret, tænker jeg.
Hvordan kan man undgå den her omgangstone?
Det er jo også svært, fordi man jo ikke er der hele tiden – der forgår jo en masse ting
på de der stuer som jeg ikke aner noget, så de får jo deres egen jargon. Det eneste jeg
kan er jo at italesætte, hvordan jeg vil have at de skal tale til hinanden, når vi er der og
at det er sådan her man bør tale til hinanden så alle har det godt med at være her, men
det er svært at kontrollere.
Egne oplevelser:
En sergent fra en af de andre delinger har flere gange sagt til mig, at jeg skal smile
noget mere. Det er selvfølgelig meget i den bløde ende, men det har virkelig irriteret
mig. I sidste uge sendte jeg ham så nogle links til artikler om, hvorfor man ikke skal
det – det har han ikke svaret på. Så. Hahahaha. Når det er noget, der sker for mig
personligt er min holdning at tage den på laveste niveau først. Hvis jeg kan vil jeg
helst selv håndtere SIT og sige fra og sætte en grænse. Så skal det være grelt før jeg
ville bruge de værktøjer der.
Hvor er din grænse – formlet til uformelt?
Fx noget med kønsorganer eller kys, folk ikke selv har bedt om eller at man signalerer
noget af den slags. Og hvis sproget er meget grelt.
Hvorfor finder KKA sted?
Ja, hvorfor. Det er en jo en organisation der traditionelt har været med mænd – det er
jo historisk set meget nyt at der er kvinder – især sammenlignet ned alle andre
brancher. Traditionelt set har det været en mandsdomineret verden. Det er et sted med
en kultur med en masse mandehørm, eller hvad jeg skal sige: At man taler om, hvem
man har lavet i byen osv.” Maskuline værdier.
Hvordan kan man ændre det?
Vi har et ansvar som førere – det er på alle niveauer. Vi skal sætte ramme for, hvad
der er god adfærd i denne organisation, så vi skal det er vigtigt at vi griber ind, hvis
der er en jargon, der ikke er okay. Det er er sted at starte. Det hjælper jo også, at der
er mere fokus på det ude i samfundet – så forhåbentligt med de nye generationer der
kommer ind har en anden tilgang til det end de har haft før i tiden. Men det er også
vigtigt at få påvirket den ældre generation, der har været herinde i flere årtier.
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Gribe ind, italesæt det, undervis i det – så folk bliver opmærksomme på det på alle
niveauer. At man undervises i hvad det betyder de her ting og måden man taler om og
til hinanden kan indirekte være med til at eksludere dem fra fællesskabet. Det er mit
bedste svar.
Hvordan er omgangstonen?
Det er okay, at der er en hård tone i felten; der skal man kunne håndtere, at bølgerne
går højt nogle gange, men det kan man jo gøre på mange måder det behøver ikke at
have seksuelle undertone eller sådan noget. Man kan også lige tage den bagefter med
den person, der har oplevet noget om de er okay. At fokus er på opgaven, og at det
ikke er noget personligt.
Hvad er en respektfulde omgangstone?
Det er at man taler pænt til hinanden, men også at man behandler hinanden
ligeværdigt. Det er vigtigt ikke at udstille nogen bare fordi de er kvinde eller har en
anden etnisk baggrund for eksempel. Det er vigtigt ikke at udstille nogen bare fordi de
er kvinde eller har en anden etnisk baggrund for eksempel. Jeg synes jo ikke, det er så
svært. Man taler jo pænt til hinanden. Og selvfølgelig går bølgerne nogen gange højt,
og som jeg sagde kan der være en hård tone i felten, men den skal man huske at lægge
fra sig, når det ikke er i førings-situationer. Så er vi helt normale kollegaer, der skal
løse helt normale opgaver.
Er det svært at sige det?
Ja, det tror jeg. Hov jeg har faktisk et eksempel fra min gamle DEL. Det er ikke KKA,
men krænkende – og det var faktisk min SG der krænkende folk i DEL, og det tog de
så op på en DF-time. Det handlede meget om måden han talte til dem på – han sagde
ex: I pisser mig op og ned ad ryggen – hvis de ikke havde styr på tingene. Han havde
en aggressiv retorik. Så nogen blev bange for ham og havde ikke lyst til at gå til ham
– det sagde de til mig. Ham tog jeg så ind til en adfærdsregulerende samtale, som det
hedder, hvor jeg coachede ham i, hvordan taler man til folk.
Hvad vil du gøre fremadrettet for den gode tone og kultur?
Som jeg allerede gør – taget det op på en af mine første DF-timer og forklare, hvordan
jeg gerne vil have at fok taler til hinanden og hvordan man er over for hinanden – og
så følge op på det. Ex Til tiltrædelsessamtalen havde jeg en samtale med især
kvinderne om det: Hvad de skal gøre, hvis de oplever noget, og at de kan komme til
mig”. Jeg har jo en pligt til at følge op på det – og spørge ind til de har samtaler, om
folk har det godt – om der er noget jeg skal vide. Og så skal man gribe ind, hvis man
oplever noget som man ikke synes er i orden – man skal ikke bare lade det gå forbi,
selvom man tænker at så slemt er det ikke.
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Bilag 6 - Interview m. DF4
(Delvist transskriberet)
Kender du kampagnen?
Jeg har kun skimmet hjemmesiden overfladisk.
Hvorfor har du kun skimmet den?
Det er ikke det der ligger længest fremme for mig – så der har været – efter COVID,
så har vi jo skulle tillære en helt HBU på fire uger og starte HRU’en op, så der har
været nok at se til, så det har ikke haft 1. prioritet
Der er en guide osv… Hvad tænker du om det?
Jeg synes det er fint, men min egen holdning er – jeg forventer noget af mine
KONSelever, at de kommer til mig eller mine FØ, hvis der er nogle problemer og så
har jeg en stor forventning til at mine FØ kommer til mig, hvis de bliver gjort
opmærksom på noget eller oplever noget. Og det kan god være at jeg har for høje
forventninger, men sådan burde det i hvert fald være.
Hvis du siger, du har de her forventninger, er det så ikke noget du har talt med dem
om?
Jo. Vi har vores DF-time og der har jeg taget op, at hvis der er nogen, der har oplevet
et eller andet, eller hvis nogen har lyst til at tage noget på. Det er vigtigt for mig, at
gøre dem opmærksom på, at de altid kan komme til mig. De kan sige, hvad de vil
under DF time, eller også kan vi tage den bagefter under fire øjne, hvis det er bedre
for dem. Det er typisk her at vi taler om sådan noget. Et ex. er at der var upassende
opførsel blandt nogle af elevrene og det blev så italesat her – og jeg har ikke hørt, at
de er sket noget igen.
Hvem havde haft en dårlig oplevelse?
Det var kvinderne i DEL.
Hvad tænker du om at FSV har fokus på det?
Jeg synes det er helt i orden at der er fokus på det, og med de ex jeg har oplevet med
KKA, det er – jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det – men det er for mig bøvet
adfærd – det virker så banalt og dumt. Det er jo både for meget unge, som jeg har,
men det sker jo også ved andre ENH, hvor folk er ældre.
Hvad synes du om plakaterne?
Det hænger på gangene og i rum, hvor vi har UV – jeg ved ikke, hvor meget de har
kigget på dem. De giver god mening. De spiller på det her med, at vi løfter i flok; der
er ikke nogen herinde, der skal finde sig i dårlig behandling.
Men har du fået noget oppefra?
Nej ikke rigtig.
Hvad tænker du om 'nultolerance’?
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Jeg forstår godt, hvad ordet betyder på det lange stræk, men jeg har svært ved at finde
ud af, hvad det betyder for dem, der udfører KKA – så må det jo have en konsekvens
for deres ansættelse tænker jeg, hvis man kører nultolerance. Det er den ene
mulighed. Den anden er at det bare skal slås ned på med det samme, men uden at det
får konsekvenser. Der burde være nultolerance – altså for mig handler det jo om, at vi
skal slå ned på alle former for dårlig adfærd, men skal der være mere i det end det?
Det ved jeg ikke. Udover at det skal påtales.
Kunne du savne at have noget på, hvordan du skal håndtere det?
Hvis jeg selv skulle lave et eskalationstrin, så ville jeg sige at bøvet bemærkninger er
noget, vi slår ned på med det samme, men mens det er noget – jeg vil sige, at når det
er berøringer eller værre end det, eller hvis en person bliver kontinuerligt mobbet eller
får bestemte MA til at gå ned psykisk, så mener jeg ikke længere, det er noget vi som
DF skal håndtere, så er det måske KC og hvis de er overgrab, så er det jo mig
bekendt, strafbart, og så skal vi have fat i auditørkorpset.
Hvad gør du, når du slår ned på bøvede bemærkninger?
Jeg siger bare, at det der er uacceptabel – det vil jeg ikke høre. Det er jo en slags
nultolerance. Jeg kunne også sige, at hvis det sker igen, så ryger i ind til KC og så må
han tage den derfra. Det er jo noget jeg kan lade skinne igennem til
midtvejsevalueringerne, og når de skal have deres personlige udtalelser og det kan
have konsekvenser for dem, hvis de skal videre i systemet – ex en fastansættelse, hvis
der her står at de gentagne gange er blevet taget i upassende henvendelser til andre
personer. Man har sanktionsmuligheder helt nede på DF-niveauet og man har
mulighed for at gå videre med det. Men jeg har ikke haft noget, hvor det har været så
grelt, at jeg skulle gå videre med det.
Bisserup siger – at vores kultur skal ændres? Omgangstonen?
Der jeg var til at starte med var der ingen kvinder, og det har ændret sig meget – der
er kommet væsentligt flere kvinder ind nu. Så store dele af mine karriere har jeg ikke
være omgivet af kvinder – dermed ikke sagt, at der er ikke var sjoflebemærkninger
eller dumme kommentarer, men ift. hvor jeg er nu, så… Jeg ved i hvorfor kulturen er
sådan.
Det handler i bund og grund bare om, at man opfører sig ordentligt. Man behøver ikke
at komme med bøvede kommentarer eller sjofle bemærkninger for at være sjov. Vi er
voksne mennesker, der træner til noget seriøst, så vi burde også kunne tale pænt til
hinanden.
Nu har jeg også været ude i det civile, hvor der jo er mange flere kvinder, så måske
det også bare handler om, at når man har været herinde længe nok, så har man måske
brug for lige at komme ud på den anden side, og se, hvordan det kan være andre
steder også – det er måske list kontroversielt at sige, men jeg har ikke oplevet andre
steder, hvor man taler sådan til hinanden.
Er dit perspektiv anderledes ift. til kvinder, fordi du har været ud?
Ingen tvivl om, at det har en betydning, men hvor stor kan jeg ikke sige noget om,
men det kan være at det lyder højhelligt, men er man nogenlunde begavet og har en
kæreste, mor og søster, så forstår jeg ikke, hvordan det kan være så svært at tale pænt.
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Kan det være svært at sige – fordi kulturen er sammenhold.
Det jeg har oplevet indtil videre, så har folk ikke haft svært ved at komme til os –
kvinderne har primært brugt min kvindelige NK og mit indtryk er, at kvinderne i min
DEL ikke har været bange for at sige fra – eller italesætte noget foran alle de andre.
De kan også snakke om det i plenum og det viser jo bare, at de ikke mener det er
illoyalt.
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Bilag 7 - Interview m. DF5
(Delvist transskriberet)
Har du set på hjemmesiden?
Nej.
Hvorfor?
Jeg anede ikke, at den eksisterede. Hvis det bare er plakaterne på en hjemmeside, så
giver det jo ikke så meget. Men det ved jeg jo ikke. Nu har jeg efterhånden været så
mange år i organisationen, at jeg har en rimelig god idé om, hvad der er konsensus
omkring.
Hvad tænker du om at FSV har sat ord på hvordan en LED skal håndtere det?
Det er jo godt, hvis de er nogen, der har været i tvivl – hvis nogen skulle være i tvivl
om hvad FSV holdning er til, så er det jo på papir nu – det tror jeg også det var før
kampagnen. Men nu er der ikke nogen, der kan komme med en undskyldning om, at
de ikke var klar over det.
Det er lidt en selvfølge – og det er jo bare fint, at man får det italesat på samme måde,
så alle vores ledere, BEF osv. siger det på samme måde.
Hvad tænker du om det øgede det fokus?
Jeg ved ikke, om det har været nødvendigt med så meget fokus; jeg har hverken
oplevet en stigning eller et fald i den tid, jeg har været ansat. Der har altid været
sager. Men jeg kan ikke finde noget negativt i, at der er et øget fokus på det – jeg ikke
om der har været behov for det, men hvis der har, så sker der jo ikke noget ved at gøre
det. Hvis nogen har erkendt et behov, så er det vel fint.
Hvordan arbejder du selv med KKA?
Det første, jeg gør, inden de værnepligtige kommer, er at gøre det helt klart for mine
sergenter, at det er uacceptabelt med krænkende bemærkninger. Der er jo en kæmpe
kategori af seksuel-humor, som jo kan være pissesjovt, hvis man kender hinanden,
men den må de ikke bruge over for VPL.
Og så er det vigtigt for mig, at når det en UDD aktivitet, hvor det kræver, at man tager
tøjet af. Det kan være felthygiejne, eller VAPA eller førstehjælp, hvor man kommer
tæt på hinanden, og så længe det er UDD og noget vi befaler, så adskiller vi iskoldt og
kynisk mænd og kvinder – det er meget vigtigt for mig, at vi aldrig sætter den
kvindelige soldat i et sted, hvor hun skal træffe et valg – skal hun nu være sej og være
en del af drengene eller skal hun gå et andet sted hen – der skal ikke være et valg, det
skal bare være befalet.
Det vi har fået tilbagemelding på fra kvinderne er, at de har lagt mærke til, at
sergenterne ikke tør at rette på dem – altså deres skydestilling. De retter meget på
mændene ved at tage fat i dem og vise dem, men det gør de ikke ved kvinderne, og
det synes de er for meget på en eller anden måde. De synes det er er ærgerligt, at der
er kommet en berøringsangst.
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De synes det er er ærgerligt, at der er kommet en berøringsangst – det samme med
eksercits. Der er den lidt negative side af.
Hvordan gør man op med det?
Det er at få talt om, at det jo ikke er noget seksuelt, at det ikke er et problem, så det
kan man sagtens. Så jeg håber, at det bliver mindre, nu hvor vi er blevet
opmærksomme på det.
Hvad tænker du om ’nultolerance’?
Det betyder jo at der skal reageres på al KKA, så kan det godt være, at det er lidt mere
uskyldigt, som en fræk jok el.lign. og det har jeg hørt egne SG fyre er, så er det for
mig her, at jeg reagerer på det og så når tid er, så tage fat SG og sige, at der gjorde du
noget, jeg ikke kan tolerere. Det er jo ikke at smide folk i fængsel – i værre sager skal
man reagere hurtigt og prompte.
Føler du at du ved, hvordan du skal gøre?
Ja, altså. Det er jo svært at sige, for det er jo fra sag til sag, men jeg tror, det er
uformelt for mig, når der er ikke er en krænket part, men bare noget jeg har observeret
på – ikke gået udover en personligt mm. at en selvf. kom bagefter og sagde at den har
vittighed ex var krænkende. Så snart der er en krænket part – vittighed eller talemåde
eller fysisk, så er det vigtigt for mig, at vi laver en sag; både for at beskytte den
krænkede, men også for at beskytte den, der har krænket. Det skal ikke blive sådan
noget mudder mudder, så hellere lave en sag og få den afsluttet, så vi kan komme
videre.
Qua at jeg har arbejdet meget med kvinder – også da det ikke var helt normalt, og
fordi jeg har været en del sager igennem – både med medieopmærksomhed, så har jeg
bare været i stand til at kunne rådgive mange af mine kollegaer.
Dine sager:
Jeg har mange – både køn, seksualitet og etnicitet (af hensyn til de implicerede
transskriberes de ikke, red.).
Nogen sager til auditørkorpset?
Ja, og så kom de jo hurtigt ud af mine hænder, hvis jeg ser at det er meget alvorligt, så
gør jeg den krænkende bevidst om, at vi gør noget, og at de skal vide og så bruger jeg
tid på at finde ud af, hvad den krænkende har brug for – det kan være de har brug for
at komme hjem eller sådan noget.
Hver gang en er kommet til mig, og har følt sig krænket så er det altid noget jeg tager
– og hvis det er noget jeg oplever. Jeg gør den formel ved, at jeg går til min chef, og
siger, hvad jeg har oplevet, og så vurderer han i princippet, om vi går et niveau op,
eller om det er noget, vi selv kan klare. Det er lynhurtigt det med ikke at sidde med
den selv.
Hvordan har din chef det med det?
Jeg behandler KKA som alle personelleproblemer - og der går man jo til KC. Så er
han jo uddannet i at vide, hvad man skal gøre – jeg ved bare, at der skal gøres noget.
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Han ønsker at blive gjort opmærksom på sagerne - ikke bare de små kommentarer.
Men det der er mere alvorligt.
Hvad har du gjort for at ændre på kulturen?
Jeg synes ikke det er et problem med VPL – de kommer ind med et åbent sind. De er
bedre til – der er selvf. sager – men som helhed er de bedre til og håndtere end andre
steder i FSV, hvor der er ikke er så stor udskiftning.
Jeg italesætter det – jeg siger, at man skal opføre pænt. Man skal tænke over , hvad
man gør og så italesætter jeg det med i skal være sammen rigtig meget. ”Jeg bruger
også de her talsmænd rigtig meget, og jeg gør det meget klart over for dem, at jeg
ønsker, at de skal vide, at de kan komme til mig med alt og at de kan være trygge ved
det. Jeg er meget i dialog med dem – jeg har finegeren på pulsen, og hvis jeg
begynder at høre, at der er noget miskmask på en stue, så er det med at gribe med det
samme, så det ikke bliver en større konflikt
Tror du det er svært at sige fra?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg har oplevet sager, hvor der efterfølgende har hørt at nogen
har hevet det der kort med stikker, men det bliver der slået hårdt ned på. Jeg synes
faktisk ikke, at det virker til at der er en frygt for at gå til mig, fordi de ved at det må
de gerne, og her handler det også om at vise, at når der så er en sag, så gør vi noget og
vi tager det alvorligt, så jeg føler ikke der har været en frygt for at gå til mig eller SG.
Tror du det har hjulpet at de kan se, du gør noget?
I høj grad. Og de her plakater hænger også over det hele – og de siger jo også, at hvis
vi ikke reagerer så gør vi jo med organisationen. Det hjælper.
Hvad vil du gøre anderledes? Gode tone.
Jeg tror faktisk, at jeg.
Det jeg vil gøre anderledes – så vil jeg italesætte det over for mine befalingsmænd,
som jeg har gjort nu – man kan holde sig til det som der er kommet fra ministeret og
man kan tale om sine personlige holdninger til det – hvis det er i linje med
ministeriets og organisationen, så jeg vil ikke gøre noget anderledes end jeg har gjort
nu. Som CH efterhånden er begyndt at komme ud over stepperne med, men der har
været den der med: at hvis vi nu ikke italesætter det at kvinder er noget specielt – og
at der ikke er forskel, den vej tror jeg ikke er den rigtige at gå. Jeg synes det skal
italesættes – det vil jeg fortsætte med for vi er forskellige, og derfor skal vi behandles
forskelligt.
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Bilag 8 - Interview m. DF6
(Delvist transskriberet)
Har du været inde og kigge på respektforhianden.dk?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Hvorfor?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er lidt selvsigende, hvad man skal gøre.
Så du kan mærke at GF har berøringsangst?
Lige præcis. Han sagde selv senere, at han var nervøs for, at det ville blive opfattet
forkert, hvis han rørte ved hende, og så tror jeg tit, at det bliver opfattet sådan, fordi
man italesætter det – det bliver lige pludselig en ting fordi nu er det italesat. Selvf.
skal man italesætte det hvis det er en ting, men det er måske ikke nødvendigt at
italesætte det på andres vegne – at tro, at de bliver krænket.
Du har haft VPL og konelever – hvad har du gjort når holdet starter. Har du italesat,
hvordan du gerne vil have at folk behandler hinanden?
Ja, det har jeg, men ikke med et kønsfokus, men med det vi viser respekt over for
hinanden fokus. Hertil skal jeg så også sige, at jeg ikke har haft særlig mange kvinder
i mine DEL. Men jeg vil våge den påstand, at jeg ville gøre det samme, selvom jeg
havde mange kvinder – at fokus er på respekt og ikke køn.
Og hvad er fokus så - hvordan siger du?
Det er det der med, at det er ENH der er det vigtige og det der med at arbejde i teams
– jeg går generelt op i at man har fokus på at løse opgaven, og det gør man ikke ved at
modarbejde hinanden og ved at personliggøre ting over for hinanden, men ve dat have
fokus på opgaven.
I har selv haft sager i medierne – FSV har lavet plakater – hvad tænker du om
initiativerne?
Jeg er i tvivl om, hvor mange, der vil gøre brug af de tiltag, fordi personligt, når jeg
skal hente sparring omkring ledelsesopgaver, så har jeg taget det op på et Ogruppemøde, hvor man har mulighed for at drøfte de her ting, og hvor man ved, at det
bliver holdt inden for det her rum. Og der kan man tale frit. Så er jeg måske ikke
fagligt klædt på til det. Hvad skal jeg gøre hvis det sker, men jeg kunne måske også
bare have læst det som Forsvaret har udsendt, ik?
Men sys du det er vigtigt, at der er fokus på krænkende adfærd – er det nødvendigt.
Du siger det sker automatisk?
Ja og nej, fordi. Ja, det er vigtigt at have fokus på, når det er et problem. Og nej det er
ikke vigtigt, hvis det ikke er e problem. Ligesom med alt andet – altså jeg synes, der
er en signalværdi i det – men så snart du italesætter noget med køn, så gør du
automatisk det til et problem. Og at vi forstår at vi er afhængige af hinanden på trods
af køn, etnicitet og seksualitet .
Så du ville gerne have vejledning og mere info?
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Ja. Både og. Jeg oplever det sjældent – det ex jeg gav til at starte med er noget jeg
sjældent ser, men her fik jeg bare en følelse i maven om at der er noget jeg er nødt til
at italesætte over for alle med det samme. Så vi er helt skarpe i, hvordan vi håndterer
de her SIT, men det var også – jeg så det som et udtryk for at pågældende MA har
svært ved at begå sig i denne SIT og et eller andet sted, så er jeg måske ikke fagligt
klædt på til det – hvad jeg skal gøre før det sker, men jeg kunne måske også bare have
læst det som FSV har udsendt, ik.
Har du haft sager?
Jeg har flere sager, hvor jeg har taget en snak med SG om, at der var andre måder at
håndtere noget på, men ikke noget der decideret har handlet om køn, men måske
noget andet. Eller at jeg ikke var enig i den måde han kommunikerede på og var på
som leder. Men det er ikke noget jeg oplever tit. Der er heller ikke så mange kvinder
her, hvilket også kan have stor betydning for det, at der er ikke er mage KKA.
Det du gør er så – det virker til at det er SG der er problemet?
Jeg trækker altid folk til side, når lejligheden byder sig, og siger at sådan taler man
ikke, men jeg undgår faktisk så vidt muligt at gøre det foran DEL. Og det er måske
også mere eller mindre ubevidst, at det er noget jeg gør fordi jeg er interesseret i at
hjælpe MA – jeg tror ikke, de gør det af ond vilje – det er måske bare en
misfortolkning af en jargon.
Ift. at der er der her jargon – en bestemt måde en opfattelse af, at man skal være på
en bestemt måde?
Jeg tror det er en mur – en måde at beskytte sig selv på og fjerne fokus fra måske en
manglende evner, viden eller færdigheder eller et eller andet – jeg tror langt hen ad
vejen, at hvis man tager en maske på og er på en bestemt måde, så er det fordi man
ikke er tryg i den person, du er. Og du er bange for at falde igennem – det kan godt
være. Jeg tror ofte det er et spørgsmål om faglighed. Eller noget med at man føler sig
utilstrækkelig i sit arbejde.
Hvad kan man gøre ved det?
Så er vi jo nok ude i en kulturændring, så skal vi ud og sige og arbejde med den her
nulfejlskultur og være bevidste om det der med, at selvom der er nulfejlskultur, så
skal vi stadigvæk være aggressive på KA-pladsen og vi skal turde at kaste os ud i
noget og tror 100 pct. på det vi gør, men når vi bagefter står, så skal vi ikke hårnakket
holde på at det er rigtigt de vi siger, hvis ikke man er sikker.
Hvordan gør du det så?
Spørgsmålet er så, hvordan jeg gør det, og hvordan jeg gerne ville gøre det. Det er
hele tiden et spørgsmål om prioriteter – og jeg prøver, så meget jeg kan at være ved
min DEL og vise tilstedeværelse gennem at sætte mit præg på, hvordan vi i DEL
opfører os, når vi går til soldat også for at sætte mit præg på BEF-mænd, for de er min
repræsentanter, når jeg ikke selv er til stede. Det er meget walk the talk. Og det føler
jeg virker, men samtidig føler jeg også, at jeg aldrig er der nok: jeg kunne altid være
der mere. Det er en helt anden snak.
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