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Abstract 

This thesis concerns itself around the question on how the Danish Armed Forces perceive 

women within their organization. The Armed Forces of Denmark has been undergoing a slow 

development towards a stronger number of women in the organization, this despite a growing 

wish for a more diverse workplace. Thus, the Danish Armed Forces struggle to retain and 

recruit female employees. The Armed Forces is a 500 years old organization with rooted 

traditions where women have only been officially part of the organization since 1962. The roles 

and identities of women in the Danish Armed Forces have therefore undergone changes 

throughout the past decades, which it is wished to identify in a historical and present point of 

view. Hence, the following thesis seeks to answer: How can the subjectification of women in 

the Danish Armed Forces create challenges for the organization's goals of diversity?  

 

The thesis consists of four main parts: two analysis, a discussion and an intervention. The 

theoretical framework is conducted with the inspiration of Michel Foucault and his theories of 

discourses. The first analysis is a genealogical analysis of the historical process of the female 

employees in the Danish Armed Forces. Prior to the analysis, documents that applied to certain 

criterias were gathered in an archive and divided in three phases starting from 1962 and ending 

in 2020. In the analysis, the focus point has been to search for discontinuities and continuities 

for the way the Danish Armed Forces has affected the current discourse on the matter of women 

in the army. The findings of the first analysis (diachronic analysis) point to a subjectivation, 

where women were seen as less able to do the same work as the male employees. Furthermore, 

influenced by the UN Resolution 1325 on Women, Peace and Safety, the women were and are 

expected to contribute with military operations concerning peacekeeping. Five interviews were 

conducted with employees who all work in relevant positions within the Danish Armed Forces. 

With the information obtained through these interviews, it was possible to get a contemporary 

insight into the organization. The second analysis is a governmentality analysis (synchronic 

analysis) that investigates how the Danish Armed Forces position themselves and women in 

relation to power, knowledge and subjectivity. Through the data collected, it has been made 

possible to see how technology of truth, techniques of self and subjectivity is managed and 

activated. From this it has been possible to discover paradoxes and a relation between the two 

analyses. The second analysis shows how the power relations seek to conduct a certain behavior 

of the women, but that the subjectivation creates diffuseness due to the relation between the 

main discourse and other identified relevant discourses: women, diversity and masculine 
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leadership. The diffuse way the discourse of women in the army occurs, has been the focus 

point in the discussion, where the paradoxes made visible have been inspected for further 

understanding. Lastly, an intervention strategy has been produced as an offer for the Danish 

Armed Forces. In the intervention strategy, feministic leadership will be presented and put to 

use. The plan serves to both support the work made initially on this topic by the Union of 

Female Veterans in Denmark and as a strategy for the specialists of diversity within the Danish 

Armed Forces.  
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1. Indledning og problemfelt 

 

”Et stærkt og moderne Forsvar kræver mangfoldighed, og derfor er det afgørende, at 

der også er kvinder med. De skal ikke måles på det samme som mændene, for kvinder 

bringer andre kompetencer med til bordet, som vi også har brug for, hvis vi vil have et 

moderne forsvar.” (Forsvarsministeriet, 2020).  

  

Således udtrykker Forsvarsminister Trine Bramsen i forbindelse med Danmarks nye nationale 

handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed 2020-2024. Handlingsplanen er den seneste i 

rækken af tre nationale handlingsplaner, som alle, siden vedtagelsen af FN’s Resolution 1325 

i år 2000, har arbejdet imod en implementering af flere kvinder i Forsvarets militære arbejde. 

Kort opsummeret indeholder FN’s Resolution 1325 en generel anbefaling om, at flere kvinder 

deltager i konfliktforebyggelse og fredsprocesser. I den nationale handlingsplan betragter 

Forsvaret, at kvinders tilstedeværelse i visse militære sammenhænge udgør en vigtig force i 

opgaveløsningen og at ”(…) meningsfuld inddragelse af kvinder i fred og sikkerhed styrker 

mulighederne for at opnå bæredygtig fred.” (Udenrigsministeriet, 2020, s. 4). Ligeledes 

beskrives Forsvarets syn på ligebehandling og mangfoldighed som et vigtigt værdipolitisk 

område, der knytter sig til Forsvarets opgavegrundlag (Forsvaret, 2020). Forsvaret har dermed 

et fremtrædende ønske om at have en mere mangfoldig organisationen, som især omhandler 

flere kvinder. Derudover mener Forsvaret også, at dette bidrager til et styrket image, hvilket 

tiltrækker de bedste og mest kvalificerede medarbejdere til organisationen (Forsvaret, 2020). 

Som det fremgår i det indledende citat, definerer Trine Bramsen en direkte korrelation mellem 

mangfoldighed og kvinder, og kvinder bliver yderligere tildelt nogle unikke kompetencer, som 

ikke kan sammenlignes med mænd. Med den nye handlingsplan sætter Forsvaret altså 

lighedstegn mellem flere kvinder i Forsvaret, et øget kønsperspektiv i organisationen, effektiv 

opgaveløsning og en ligestilling af kønnene.  

 

Forsvaret er en over 500 år gammel traditionsrig organisation, og en institutionaliseret del af 

samfundet. Organisationen har overordnet altid haft det samme mål for øjet, nemlig at 

håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet (Forsvaret, 2020a). Den lange tradition for et samlet 

forsvar former dermed en institution med en bestemt selvforståelse. Dette har endvidere formet 

nogle normer for disciplinering, dannelse, etik og moral til noget unikt og særligt, indlejret i 

den militære kontekst (Barfod, 2017, s.18). Den præsenterede handlingsplan er et udtryk for et 



 9 

forandringsønske, som omhandler flere kvinder og som formentlig udfordrer nogle velkendte 

strukturer i Forsvaret. Forsvaret, som er betinget af historiske rødder og et stærkt fundament, 

står altså overfor en omfattende forandringsproces, som de har forsøgt at implementere i flere 

årtier. I 2011 udgav Forsvaret bl.a. ’Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik: Vejen til 

bedre opgaveløsning’. Her indgår kvinder også som et vigtigt element i opgaveløsningen, og 

Forsvaret iagttager kohærens mellem flere kvinder, mangfoldighed og et bredt spektrum af 

kompetencer (Forsvarsministeriet, 2011, s. 3). Mangfoldighedspolitikken synliggør dog også 

et problem, da det udtrykkes, at den fortsat lave andel af kvinder i uniformerede stillinger er en 

hæmsko for mangfoldigheden i organisationen (Forsvarsministeriet, 2011, s. 10). I samme 

strategi fremgår det, at Forsvaret fra 2007 til 2011 oplevede en stigning fra 5% til 6,4% i 

andelene af militært ansatte kvinder (Ibid., s. 11). I dag hedder tallet 8,7% militært ansatte 

kvinder, ud af de 17% kvindeligt ansatte i hele organisationen (Forsvarsministeriets 

Personalestyrelse, 2021). Selvom dette er en stigning, udtrykker Forsvaret i den seneste 

handlingsplan, at de ikke ser sig selv i mål med ønsket om flere kvinder (Udenrigsministeriet, 

2020, s. 6). Ligeledes arbejdes der nu på en ny strategi for mangfoldighed og inklusion på 

ministerområdet, som forventes at være klar ved udgangen af 2021 (Forsvaret, 2020h). Der 

eksisterer dermed et vedholdende ønske om mangfoldighed og forandring i Forsvaret med 

særligt fokus på flere kvinder, som på nuværende tidspunkt vidner om en langsom og 

udfordrende forandringsproces.  

   

Forsvarets lange historie betyder også, at organisationen har været en del af en tid, hvor 

kvinders rettigheder, sammenlignet med i dag, var betydeligt differentieret fra mænds. Dette 

betyder også, at kvinder ikke altid har været en del af Forsvarets lange og traditionsrige 

identitet. Kvinder fik gradvist adgang til Forsvaret igennem lovmæssige tiltag og dermed en 

styrkelse i kvinders rettigheder. Det var således først i 1962, at kvinder fik mulighed for at 

indtræde i frivillig tjeneste med militær status i Forsvaret (Lov om Forsvarets personel, 1962). 

I tiden inden den første lovgivning, var frivillige kvinder organiseret igennem frivillige 

kvindekorps, som udsprang af et behov for frivillige til at udføre civilt hjælpearbejde under 2. 

verdenskrig (Jensen & Frøling, 2006). Siden 1962 har Forsvaret syn på kvinder i Forsvaret 

unægteligt ændrets sig, hvilket også kommer til udtryk i Forsvarets nutidige kommunikation. 

Men grundet den sene inklusion af kvinder i organisationen, har kvindens rolle og identitet i 

Forsvaret ændret sig op til flere gange siden 1962 - både vedrørende den militære 

opgaveløsning og den kulturelle accept, herunder at man som kvinde træder ind i 

organisationen som en minoritet. 
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Vores antagelse er, at Forsvaret har et ønske om at introducere nutidige tanker ind i en 

organisation, som stadig beror store dele af deres arbejde og organisatoriske struktur på 

historiske betingelser. Den aktuelle identitet for kvinder i Forsvaret er centreret om Forsvarets 

kommunikation, hvor kvinder præsenteres med andre kompetencer end mænd. Dette kommer 

bl.a. til udtryk i ‘Danmarks nationale handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed’ (2020-

2024), hvor kvinder eksplicit ønskes i opgaveløsningen vedrørende fredsarbejde 

(Forsvarsministeriet, 2020). Dette understreges yderligere af Forsvarsminister Trine Bramsen, 

Udenrigsminister Jeppe Kofod og Justitsminister Nick Hækkerup i et samlet forord til den 

danske nationale handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed; 

  

”Det overordnede mål for Danmarks nye handlingsplan er, at kvinders fulde, lige og 

meningsfulde deltagelse i fredsarbejdet (fra forebyggelse over konflikthåndtering til 

fredsopbygning og -bevaring) bliver styrket, og at kvinder og mænds ligestilling, 

rettigheder, interesser, sårbarheder og behov tænkes ind i alle faser af arbejdet for 

bæredygtig fred.” (Udenrigsministeriet, 2020, s. 5). 

  

Den nationale handlingsplan vedrørende kvinder, fred og sikkerhed vidner dermed om, at 

kvinder tilskrives nogle bestemte egenskaber. Et andet ord for dette er, at kvinder tilskrives 

nogle bestemte subjektpositioner i Forsvaret, som dikterer deres roller og identitet i 

organisationen. Mænd, derimod, er et køn med historisk tyngde i organisation med henblik på 

den lange tradition for mænd i Forsvaret. Dette betyder ikke, at mænd ikke også subjektiveres, 

men formentlig på en anden måde end kvinder i Forsvaret. Den franske feminist og filosof 

Simone de Beauvoirs kendte tese: ”Man fødes ikke en kvinde – man bliver det” (Beauvoir, 

1977, s. 17), bidrager til en forståelse af, at det sociale, kommunikative felt former kønnenes 

adfærd og selvopfattelse – i modsætning til biologisk determinisme. Tesen er således også med 

til at problematisere, hvad der ligger bag kvinders bestemte roller i Forsvaret. Problematikken 

ligger i, at kønsforståelsen ikke er stabil, men formes historisk og socialt og kan have en negativ 

effekt på nutiden. Vores undren lyder dermed på, hvilke subjektpositioner Forsvaret tilskriver 

kvinder, og hvordan denne subjektivering kan påvirke Forsvaret nutidige og fremtidige mål om 

mangfoldighed.  
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1.1 Motivation 

Vores undren og interesse for Forsvaret som organisation, og dermed grundlaget for følgende 

speciale, udsprang af en række faktorer. Ét af specialegruppens kvindelige medlemmere har 

således udført sin værneret, ikke værnepligt, da det stadig kun er mænd i Danmark, som bliver 

indkaldt til Forsvaret. Samme specialemedlem var i praktik ved Forsvarsakademiet i efteråret 

2020 og har dermed et dybere kendskab til organisationen. Med denne viden om at være kvinde 

i Forsvaret, var det i særdeleshed et modsatrettet forhold i organisationen, som skabte en 

interesse for en større undersøgelse af Forsvaret. Der eksisterer således dette vedvarende og 

øgede fokus på mangfoldighed og kvinder, samt en ligeså vedvarende debat om 

kønskrænkelser i Forsvaret. Da gruppens resterende medlemmer ikke havde samme indblik i 

Forsvaret som organisation, var det i højere grad en forudindtagelse af Forsvaret som en 

kønsstereotypisk og mandsdomineret organisation, som var styrende for deres blik på 

Forsvaret. Gruppemedlemmernes holdningsudveksling og fælles undren udmundede dermed i 

spørgsmålet om, hvordan der stadig eksisterer et bestemt, forældet kønsstereotypisk image af 

Forsvaret. Derudover hvordan det hænger sammen med et øget fokus på kvinder, 

mangfoldighed og kvinder som glorificeres i en bestemt opgaveløsning.  

 

På baggrund af vores undren og ovenstående problemfelt ønsker vi at undersøge følgende 

problemformulering: 

1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

Hvordan kan subjektiveringen af kvinder i Forsvaret skabe udfordringer for organisationens 

mål om mangfoldighed? 

 

Eftersom problemformuleringen er stillet på et overordnet plan, har nedenstående 

underspørgsmål til formål at være retningsgivende for specialets udformning.  

    

● Hvordan har Forsvaret fra 1962 til 2021 iagttaget kvinder i Forsvaret? 

● Hvordan iagttages og styres kvinder i Forsvaret til at være en del af en bestemt, militær 

opgaveløsning? 

● Hvordan kan de identificerede udfordringer synliggøres gennem interventionsværktøjet 

feministisk ledelse? 
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Problemformuleringen holder genstanden åben ved at spørge ind til subjektiveringen af kvinder 

i Forsvaret. Genstanden er således Forsvarets iagttagelse af kvinder i Forsvaret, hvilket giver 

anledning til at rette blikket mod Forsvarets håndtering af fastholdelse og rekruttering af 

kvinder i henhold til mangfoldighed, som opstår som en kontinuerlig problematik. Derudover 

lægges der op til, hvordan den nuværende subjektivering af kvinder skaber denne problematik, 

og hvilke løsningsforslag som kan bidrage til øget mangfoldighed (rekruttering og fastholdelse 

af kvinder). Specialet er struktureret omkring tre underspørgsmål, hvis samlede funktion er at 

skabe en tredeling bestående af en diakronanalyse, en synkron analyse efterfulgt af et 

intervenerende perspektiv.  

 

Den diakrone analysedel vil besvare underspørgsmålet gennem en genealogi-analyse, hvor det 

vil undersøges, hvordan den historiske subjektivering af kvinder og bestemte vidensformer i 

Forsvaret har udviklet sig, og hvilken påvirkning det har haft på den nutidige subjektivering af 

kvinder. Den synkrone analysedel vil besvare underspørgsmål nummer to med afsæt i en 

governmentality-analyse, hvor det undersøges, hvordan Forsvarets nuværende 

styringsrationale påvirker kvinder til at være del en bestemt opgaveløsning, hvilket også 

forventes at skabe yderligere subjektpositioner. I hver analysedel præsenteres løbende 

delkonklusioner. Specialets tredje og sidste underspørgsmål henvender sig til den 

intervenerende del, som på baggrund af analytiske fund af herskende styringsproblematikker, 

søger at komme med et muligt bud på og anbefaling til, hvordan Forsvarets kan opnå en øget 

mangfoldighed, herunder flere kvinder. I denne forbindelse vil nogle ydre diskurser inddrages, 

bl.a. ledelsesdiskursen feministisk ledelse, som vil benyttes som et interventionsværktøj. 

Feministisk ledelse bliver yderligere uddybet i afsnit 3.9 under ‘Analysestrategi’. Formålet med 

feministisk ledelse er helt overordnet at introducere et diskursivt redskab, som har til formål at 

skubbe til diskursen i Forsvaret gennem øget refleksion over aktuelle udfordringer som 

specialet identificerer. Specialets tre dele skaber dermed et bagudrettet, et nutidigt samt et 

fremadrettet fokus. Dermed er genstanden i de forskellige dele af specialet den samme, altså 

iagttagelsen af kvinder i Forsvaret, men med forskellige iagttagelsespunkter. Nedenstående 

model har til formål at give et overblik over specialets undersøgelsesdesign. 
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Figur 1: Specialets undersøgelsesdesign.  

 

Kilde: Eget arbejde.  

2. Introduktion til Forsvaret 

Følgende kapitel har til formål at skabe et overblik over Forsvarets brede organisationsstruktur. 

Selvom specialet primært vil afgrænses til den militære del af Forsvaret, ønskes det at give 

læseren et indblik i opdelingen af den civile og militære arbejdsfordeling i organisationen. Da 

specialet vil inddrage informanter som arbejder i forskellige dele af Forsvaret, kan kapitlet være 

med til at give læseren en bedre forståelse af informanternes stilling i Forsvaret. Derudover vil 

vi præsentere eksisterende litteratur på det fænomen, som i Forsvarets regi kaldes ‘korpsånd’. 

Forståelsen af korpsånd hører sig under dét som Forsvaret iagttager som militær etik og vil 

understøtte visse analytiske fund senere i specialet. 

2.1 Forsvaret som organisation 

Forsvarsministeriet udgør toppen af organisationshierarkiet. Derudover har Forsvarsministeriet 

flere myndigheder og styrelser under sig. Dette er bl.a. Forsvaret, som bliver omtalt som 

Forsvarskommandoen, jf. den nedenstående figur. Forsvaret er den største myndighed under 

Forsvarsministeriet og rummer, sammen med Hjemmeværnskommandoen, det samlede danske 

forsvar (Forsvarsministeriet, 2020a). I og med Forsvaret er den største myndighed, rummer den 
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mange afdelinger og har en kompleks struktur. Forsvaret som myndighed gaber både over den 

operative del af det samlede forsvar samt skolerne og uddannelserne, som er placeret ved 

Forsvarsakademiet, under Forsvarskommandoen. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er en 

styrelse direkte under Forsvarsministeriet og arbejder helt overordnet med rekruttering til 

Forsvarets mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger (Forsvaret, 2020). Nedenstående 

organisationsdiagram præsenterer Forsvarskommandoen, som ligger under 

Forsvarsministeriet: 

Figur 2: Forsvarskommandoens organisationsdiagram.  

Kilde: Forsvaret, 2020b  

2.1.1 Forsvarsministeriet       

Forsvarsministeriet er den overordnede institution, som formelt udøver det politiske aspekt og 

sikrer, at forsvarsministerens politik bliver gennemført - dette indenfor dansk forsvars-, 

sikkerheds- og beredskabspolitik (Forsvarsministeriet, 2020a). Derudover fører 

Forsvarsministeriet tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring er tilrettelagt 
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inden for de politiske fastsatte rammer (Ibid.). Forsvarsministeriet og underliggende 

myndigheder løser opgaver, som bidrager til sikkerhed og fred (Forsvarsministeriet, 2020e). 

Under Forsvarsministeriet ligger en række myndigheder, deriblandt Forsvarsministeriets 

personalestyrelse og Forsvaret (Ibid.). I det kommende afsnit vil vi uddybe, hvordan 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarskommandoen er knyttet til hele 

organisationens struktur, og hvilke opgaver myndighederne løser.  

2.1.1 Forsvarsministeriets Personalestyrelse 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er en styrelse direkte under Forsvarsministeriet og 

består af en marketingsektion, en servicedivision, en rekrutteringsdivision, en 

forhandlingsdivision, en rådgivningsafdeling, et ledelsessekretariat og et veterancenter 

(Forsvarsministeriets Personalestyrelse, 2020). Personalestyrelsen har til formål at tilpasse sig 

samfundets udvikling og, efter Forsvarets eget udsagn, mere komplekse og forskelligartede 

opgaver. Der stilles dermed krav om at tiltrække de rette medarbejdere med et bredt spænd af 

kompetencer (Forsvarsministeriets Personalestyrelse, 2020a). Af den grund har 

marketingsektionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse de seneste mange år haft fokus på 

mangfoldighed i alt lige fra jobopslag til større kampagner. Dette indebærer også, at 

kommunikere mere kønsneutralt, hvilket marktingsektionen har haft et større fokus på, og som 

de understøtter med forskning om, at det appellerer til både mænd og kvinder (Forsvaret, 2020). 

Formålet med kønsneutral kommunikation er at nå ud til begge køn for at opfylde de mange 

forskellige kompetencer og opnå et stort antal ansøgninger til Forsvaret (Ibid.). Derudover 

arbejder Forsvarsministeriets Personalestyrelse også med kommunikation omkring 

mangfoldighed på et internt plan grundet deres egen iagttagelse af, at der er brug for 

mangfoldighed bredt i organisationen (Forsvaret, 2020). Derfor har Forsvarsministeriets 

Personalestyrelse indsat mangfoldighedseksperter, der arbejder målrettet med strategier og 

konkrete tiltag. Ved udgangen af 2020 igangsatte Forsvarsministeriet Perssonalestyrelse et stort 

analysearbejde forud for en ny strategi, der skal understøtte Forsvarsministeriets styrelser og 

myndigheder i at blive en endnu mere mangfoldig og inkluderende arbejdsplads (Ibid.).  

2.1.2 Forsvarskommandoen 

Forsvarskommandoen er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed, og består af 

stabe og kommandoer, som opbygger og leder de militære enheder (Forsvaret, 2020b). 

Forsvaret hører under Forsvarsministeriet, og forsvarschefen referer direkte til 

forsvarsministeren som militær rådgiver. De militære enheder består af Hærkommandoen, 
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Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og 

Specialoperationskommandoen. Derudover er følgende tjenester og kommandoer under 

forsvarschefen som en del af Forsvaret: Forsvarsakademiet, Forsvarets Sanitetskommando og 

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (Forsvaret, 2020b). 

2.1.3 De tre værn: Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet 

Hæren fejrede sin 400 års fødselsdag i 2014, og har dermed eksisteret i flere hundrede år, hvor 

det var på 1600-tallet, at grundstenen til hæren blev lagt: en nationalt opstillet, udrustet og 

uddannet militær organisation under regentens kommando (Forsvaret, 2020d). Hæren består af 

værnepligtige under basisuddannelsen, soldater under reaktionsstyrkeuddannelsen, soldaterne 

i den stående styrke og et lille antal civilansatte. Forsvaret iagttager Hæren, og dermed 

soldaterne, som deres vigtigste ressource - uden dem kan opgaverne ikke blive løst (Ibid.). Som 

organisation løser Hærens mange forskelligartede opgaver, både i fred, konflikt og krise. 

Hærens overordnede opgaver er at forsvare kongeriget Danmark, bidrage til international 

sikkerhed og fred, samt støtte det øvrige samfund (Forsvaret, 2020d). Hærens opgaver har 

ændret karakter over tid, hvor Hæren f.eks. har bidraget med styrker til en lang række 

internationale opgaver i rammen af FN og NATO (Ibid.). 

 

Søværnet er Danmarks ældste værn, som blev officielt grundlagt i år 1510 (Forsvaret, 2020e). 

Ifølge Forsvaret bidrager Søværnet til den maritime sikkerhed, der iagttages som nødvendig 

for en fredelig udvikling i verden. I lighed med de to andre værn og Forsvaret som helhed, 

bidrager Søværnet også til internationale operationer i samarbejde med Danmarks militære 

alliancepartnere, f.eks. NATO (Forsvaret, 2020e). Søværnet opererer med tre eskadrer (en 

større styrke af militære flåde), som har hver deres særegne opgaver. 

 

Flyvevåbnet er Danmarks nyere værn, hvor Forsvaret i 1950 fik et selvstændigt flyvevåben 

(Forsvaret, 2020f). Flyvevåbnet består idag af ca. 3000 medarbejdere, og er organiseret i seks 

”wings”, som har hvert sit speciale. En stor del af Flyvevåbnets opgaver løses både i nationale 

og internationale operationer, hvor Danmark er engageret. Derudover udøver Flyvevåbnet 

kontrol med al militær flyvning i det danske luftrum. I lighed med de to andre værn, er der sket 

et skifte i den værnsfælles opgave, hvor der også samarbejdes med internationale 

organisationer og løses internationale missioner.  
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2.2 Militær etik 

Det danske forsvar er en over 500 år gammel traditionsrig organisation (Forsvaret, 2020g). 

Ifølge Jakob Rømer Barfod og publikationen “Hvad er militær ledelse?”, har den lange tradition 

for et samlet forsvar påvirket faktorer som disciplinering, lydighed, korpsånd, dannelse, etik 

og moral til noget unikt i den militære kontekst (Barfod, 2017, s. 18). Som soldat i Forsvaret 

bliver du således formet og former et bestemt praksisfællesskab, der fastlægger rammerne for 

en passende og korrekt adfærd (Nørgaard et al., 2008, s. 13). Den militære 

dannelsessammenhæng, som indgår i virket som soldat, drejer sig i stor grad om militær etik, 

som belyser den professionelle holdning samt opdragelse (Nørgaard et al., 2008, s. 12). Dette 

indebærer de uformelle samt formelle regler og dyder i det militære fællesskab, som under ét 

bliver omtalt som korpsånd, hvilket vil blive beskrevet nærmere i nedenstående afsnit 

(Nørgaard et al., 2008, s. 12). 

2.2.1 Korpsånd 

Militærhistoriker og forfatter, John Keegan (2000), har skrevet den anerkendte bog ”Krigens 

Historie”, som beskriver, hvordan det militære er opbygget som et klanvæsen, og det er 

individets position i klanvæsenet, der er afgørende for dets adfærd. Det som gør det unikt, 

ifølge Keegan (2000), er især det ry, som skabes blandt klanens øvrige medlemmer. For at opnå 

et ry må man have tillid. Set i et militært perspektiv, er tillid en nødvendighed for at soldater 

kan arbejde sammen og udføre ordrer, samt føre under hårdt pres (Keegan, 2010, s. 10).  

 

Med henblik på den danske militære ledelsestankegang og hvordan Forsvaret opererer, 

beskriver Nørgaard et al. (2008), at Forsvaret udøver to former for autoritet: formel og 

personlig autoritet. Autoritet forstås her som hvem og hvordan styringen udøves (Nørgaard et 

al., 2008, s. 94). Den formelle autoritet afhænger af stilling, myndighed, udnævnelse og rang. 

Dette giver en særlig form for magt til den formelle leder, og dermed mulighed for at udøve 

indflydelse i bestemte handlerum. Endvidere, følger der også en forventning om, at lederen har 

den relevante erfaring og derigennem lever op til det ansvar, der påhviler personen. Den 

personlige autoritet understøttes alene af omgivelsernes accept og afhænger af tillid fra 

personens underordnede - tillid til at de trufne beslutninger under risikofyldte omstændigheder 

er korrekte (Nørgaard et al., 2008, s. 94). Forskellen mellem den formelle rang og den 

personlige autoritet formuleres som en skelnen mellem ”en officiel titel” og ”tilliden til mig 

som person” (Nørgaard et al., 2008, s. 94).  

Melisa Görgen�
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3. Analysestrategi 

Følgende kapitel vil præsentere specialets analysestrategiske tilgang, videnskabsteoretiske 

ståsted og kønsteoretiske positionering. Først vil specialets videnskabsteoretiske afsæt med 

udgangspunkt i en anden ordens iagttagelse uddybes. Dernæst vil specialets bærende teori af 

Michel Foucault udfoldes i specialets to overordnede analysestrategier, herunder en genealogi- 

og governmentality-analyse. Genealogi-analysen vil undersøge, hvordan der bliver 

kommunikeret om kvinder i Forsvaret fra 1962 til 2021. Den næste analysestrategiske 

undersøgelse tager afsæt i en Foucault inspireret governmentality-analyse, hvor det vil 

iagttages, hvordan Forsvaret skaber et bestemt praksisregime for kvinder i Forsvaret i et 

nutidigt perspektiv. Sidst vil udvalgt kønsteori præsenteres, hvor bl.a. kønsteoretikere som 

Donna Harraway og Judith Butler inddrages som inspiration. 

3.1 Foucaults diskursanalytiske tilgang 

Specialet benytter sig af en diskursanalyse inspireret af Foucault, som betyder, at vi arbejder 

ud fra en tom ontologi (Andersen, 1999, s. 14 & 19). Dermed har vi mulighed for at være anden 

ordens iagttagere og ikke blot fokusere på hvad eller hvem kvinder i Forsvaret er, men også 

har mulighed for at flytte iagttagelsen til, hvordan diskursen om kvinder i Forsvaret er blevet 

til. Michel Foucaults styrke er de diskursanalytiske overvejelser, herunder at stille 

spørgsmålstegn ved diskursive selvfølgeligheder og vise, hvordan enhver tale er en bestemt 

tale i en bestemt diskurs pålagt bestemte regler for acceptabilitet (Andersen, 1999, s. 31). Ifølge 

Andersen (1999) er udsagn diskursens mindste enhed, hvor diskursen er det endelige 

afgrænsede samling af udsagn, som er formuleret (Ibid., s.v40-41). Det er afgørende for 

Foucault, at blikket er rettet mod udsagnene som de dukker op og bliver til og aldrig at reducere 

dem til noget andet (Andersen, 1999, s. 31). Dog er Foucaults forfatterskab ikke særligt 

systematisk, da Foucault ikke arbejder med en sammenhængende diskursteori (Andersen, 

1999, s. 29). Foucault har løbende gennem sit forfatterskab skiftet betydningen af diverse 

begreber og aktualiseret dem på nye måder i sin empiribearbejdning (Ibid.). Derfor er Foucaults 

diskursive analysestrategier altid analysestrategier i forhold til et bestemt forskningsspørgsmål 

til en bestemt problematik, og derfor stilles spørgsmålet, om de uden videre lader sig 

generalisere (Andersen, 1999, s. 30). Derudover kan det fremhæves, at Foucault selv ikke 

havde ambitioner om at danne videnskabelig skole (Bjerg & Villadsen, 2006, s. 87). Vi læser 

derfor Foucaults diskursteori som inspiration til arbejdet med diskursbegrebet.  
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3.2 Analysestrategi som epistemologisk orienteret tilgang 

I bogen ‘Diskursive analysestrategier’ af Niels Åkerstrøm Andersen (1999) argumenteres det, 

at der er sket en videnskabsteoretisk forskydning i måden hvorpå, vi anskuer problemstillinger. 

I stedet for at have en ontologisk tilgang, hvor metode er afgørende for, hvordan vi undersøger, 

det vi gerne vil undersøge, beskriver Andersen, hvorledes forskeren i højere grad interesserer 

sig for mulighedsbetingelserne for genstandens tilblivelse og dermed en epistemologisk tilgang 

(Andersen, 1999). I epistemologien arbejdes der netop med en tom ontologi, og som forsker er 

vi aktivt med til at konstruere et bestemt blik på den forskning, som vi beskæftiger os med. 

Dette vidner om en konstruktivist tilgang til forskningen, der beskuer sandheden som hvordan 

sandheden konstrueres, fremfor hvad sandheden er. Denne analysestrategiske tilgang vil danne 

grobund for specialets tilblivelse og gør det muligt at inddrage teoretikere som Michel 

Foucault. Samtidig giver dette mulighed for at iagttage iagttagelsespunktets iagttagelser og at 

reflektere og analysere med det blik, vi har valgt at kaste over empirien (Ibid.). Dette betyder 

også, at følgende analysestrategi er et resultat af aktive tilvalg og fravalg i processen om at 

afklare kvinders subjektivering i Forsvaret - både i det diakrone og synkrone perspektiv. Deri 

ligger det også, at man overvejer, hvilke blinde pletter man risikerer med det tilvalgte blik på 

genstanden. Det er derfor nødvendigt at konstruere et særligt blik i analysestrategien for at få 

blik for de diskursive formationer, der er konstrueret om den genstand, vi ønsker at vide mere 

om. Kort sagt er vores interesse ikke, hvad genstanden er, men nærmere hvordan den i tidens 

løb er konstrueret og fremstår nu (Andersen, 1999, s. 12). Ved således at forfordele et blik, 

begrænses andre potentielle muligheder for blikke (Esmark et. al., 2005, s. 10). Dette synliggør 

det kontingente i analysestrategien.  

3.2.1 Iagttagelse af anden-orden  

Sammenkoblingen mellem den epistemologiske orienterede videnskabsteori og iagttagelse af 

anden orden vil i følgende udfoldes yderligere ved fortsat at inddrage Andersen. Ifølge 

Andersen er analysestrategi en strategi for, hvordan man som epistemolog vil konstruere 

andres, eller organisationers, iagttagelser som objekt for egne iagttagelser med henblik på at 

beskrive, hvorfra de selv beskriver (Andersen, 1999, s. 14). Vi iagttager således iagttagerens, 

altså Forsvarets, iagttagelser. Det er netop dette blik som Andersen beskriver som en anden 

ordens iagttagelse. Denne metode gør det således muligt for os at iagttage deres blik for 

genstanden, dvs. hvordan kvinder i Forsvaret træder frem i iagttagelsen. Nedenstående model 

eksemplificerer iagttagelsespunkterne.  

Melisa Görgen�
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Figur 3: Iagttagelsespunkter. 

 

Kilde: Eget arbejde med inspiration fra Andersen (1999). 

 

Det er også væsentligt at fremhæve, hvordan iagttagelse af anden orden vil skabe blinde pletter 

for os som analysestrategikere. Simplificeret betyder det, at når noget iagttages, vil iagttagelsen 

ufravigeligt skabe blinde pletter. Andersen (1999) beskriver dette således, at: ”(…) iagttagelsen 

ikke kan se, at den ikke kan se, hvad den ikke kan se.” (Andersen, 1999, s. 111). Et af disse 

kunne være, at vi ikke iagttager kvinder i Forsvaret og deres egen oplevelse af udfordringer 

forbundet til deres køn og dét at arbejde i Forsvaret. I stedet bevæger vi os på et organisatorisk 

niveau, og ikke ét hvor vi iagttager subjektets iagttagelser. I anvendelsen af iagttagelse på anden 

orden vælger analysestrategikeren endvidere at anlægge sig et bestemt blik, også kaldet en 

ledeforskel, som er med til at kløve verden og selve iagttagelsen i to (Ibid., s. 183). I specialet 

vil vi anvende bestemt blikke (ledeforskelle), som betyder at vi konditionerer vores blik på en 

bestemt måde. Disse blikke bliver præsenteret løbende i analysestrategien.  

3.3 Genealogi  

I det følgende afsnit vil det analysestrategiske undersøgelsesdesign for genealogien 

præsenteres. Undersøgelsesdesignet anvendes i specialets første delanalyse, hvor vi med 

udgangspunkt i Michel Foucaults teori og begrebs reservoir bruger genealogien som en 

selvfølgelighedsdestruerende analysestrategi (Andersen, 1999, s. 55). Formålet er at undersøge 

de etablerede og nutidige selvfølgeliggjorte vidensformer ved at undersøge historiens 

frembringelser i en kontinuitets/diskontinuitets dynamik. Med dette vil vi undersøge, hvordan 

iagttagelsen af kvinder og adgang til Forsvaret siden 1962 har udviklet sig historisk frem til 
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2021. Vi konditionerer derfor vores blik til at iagttage kontinuitet og diskontinuitet i diskursen 

(Andersen, 1999, s. 52). 

 

Ifølge Andersen (1999) er det diskursanalytikerens opgave at indkredse diskursen til et 

afgrænset korpus, som regulerer Forsvarets udsagn og bliver til genealogiens ‘arkiv’ 

(Andersen, 1999, s. 47). Håndteringen af dokumenter skal fungere som empiri, som kun 

beskriver det italesatte i teksten (Foucault, 2005, s. 48). Derudover understreger Foucault 

vigtigheden af at indsamle hele arkivet for den tidsperiode man ønsker at analysere, og derefter 

at hele arkivet bør læses (Foucault, 1998, s. 262-263). Det anerkendes dog, at vi grundlæggende 

ikke har tid eller evne til at indsamle hele arkivet for de gældende tidsperioder i genealogi-

analysen. Vi bestræber at indsamle det, som er indenfor rækkevidde af tilgængeligt empiri 

vedrørende iagttagelse af kvinder i Forsvaret. Det er dermed med afsæt i dokumenter, at vi 

undersøger det historiske perspektiv. Derudover har vi benyttet en bred tilgang til arkivet. Dette 

for at opnå et helhedsbillede af både det historiske perspektiv samt i det nutidige blik. Derfor 

medtager vi kilder, som ikke kun er udgivet af Forsvaret selv, men f.eks. også mediedækning 

af hændelser i Forsvaret.   

3.3.1 Foucault og genealogi-analyse 

Da der ikke eksisterer en udførlig guide til en analysestrategisk genealogi metode, vælger vi 

derfor at anvende flere udlægninger af genealogien som metode. Vi vil derfor inddrage Kaspar 

Villadsen og Ole Bjerg (2006) samt Niels Åkerstrøm Andersen (1999) som inspiration til 

fortolkning af Foucaults genealogi og til at operationalisere begreberne i genealogien og 

undersøgelsesdesignet.  

 

Det er som nævnt tidligere Foucaults grundlæggende interesse at stille spørgsmålstegn ved 

diskursive selvfølgeligheder, og at påvise at alle selvfølgeligheder er historiske frembringelser 

og kontingente (Andersen, 1999, s. 31). Genealogien som analysestrategi åbner det diskursive 

felt gennem opsporing af diskurser, som kan udtrykke, hvornår der i historiens frembringelser 

opstår kontinuiteter og diskontinuiteter (Andersen, 1999, s. 52-63). At undersøge hvordan 

bestemte historiske elementer overføres fra diskurs til diskurs, praksis til praksis, gennem tiden, 

er det samme som at påvise kontinuiteter. Diskontinuiteter er brud på disse kontinuerlige 

diskurser (Bjerg & Villadsen, 2006, s. 91). Dette vil blive uddybet i nærværende afsnit. Vi 

iagttager dermed diskursen om kvinder i Forsvaret som en kontingent karakter, hvor vi 

opsplitter diskursen i et netværk af elementer, som har eksisteret siden diskursens oprindelse.  
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3.3.2 Slægtskabsforbindelser  

Ifølge Bjerg og Villadsen (2006) præsenteres Foucaults genealogi som en 

slægtskabsforbindelse, der understreger, at det er de historiske frembringelser, der skaber de 

etablerede og nutidige selvfølgeliggjorte vidensformer og institutioner i det moderne samfund 

(Bjerg & Villadsen, 2006, s. 87). Slægtskabsforbindelser betyder, at der er et 

eksistensgrundlag, som sammenknytter og transformerer diskursive strategier og praksisser 

(Andersen, 1999, s. 60).  

 

Genealogien som analysestrategi forsøger, ved at iagttage fortiden, at rette et kritisk blik mod 

fortidens diskurs, så den kommer til at ”stå til ansvar” for nutiden (Andersen, 1999, s. 54). I 

forhold til vores genealogi-analyse forstår vi dette ved, at nutiden er forbundet med fortiden og 

er derfor ansvarlig for den kontinuerlige fortælling. Det er derfor ikke givet, at vi ukritisk 

overtager de diskursive narrativer, som har fundet sted. Derudover erkender vi også, at vi er 

med til at konstruere fortiden ud fra nogle bestemte blikke. Ifølge Andersen (1999) forklarer 

Foucault det således, at et perspektiv og en problemforskydning forandrer ikke alene hvad man 

får øje på, men også det blik man har, når man læser og analyserer. Det forandrer dermed, 

hvilke udsagn man hæfter sig ved, og hvilke forbindelser man ser mellem udsagnene 

(Andersen, 1999, s. 61). Analysestrategisk opløser vi de etablerede sammenhænge for derefter 

at etablere nye sammenhænge. Dette er et modsatrettet analysestrategisk blik, der netop 

gennem opløsning af de etablerede slægtskabsforbindelser, muliggør, at vi kan se nye 

forbindelser.  

 

Formålet med genealogien er dermed at iagttage det diskursive felt, med blik for vores 

problemformulering og tilhørende underspørgsmål, i forhold til, hvordan Forsvaret historisk 

har iagttaget kvinders roller i organisationen og den tilhørende kommunikation om 

mangfoldighed. Derfor anses det som fordelagtigt at anvende Foucaults genealogi-analyse med 

henblik på at undersøge den historiske udvikling af kvinder i Forsvaret. Vi får dermed blik for, 

hvordan Forsvaret historisk har skabt en særlig subjektivering af kvinder i organisationen, og 

hvordan denne subjektivering dannes ved hjælp af en række udelukkelser. Dette gøres ved at 

analysere diskurser gennem en regularitet i spredningen af udsagn, som bliver præsenteret 

nedenfor.  
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3.3.3 Vidensarkæologien 

Ifølge Andersen kan Foucaults genealogi-analyse ikke adskilles fuldstændig fra 

vidensarkæologien, da den genealogiske-analyse bliver beskrevet som den vidensarkæologiske 

analyses historiske dimension (Andersen, 1999, s. 52). I den vidensarkæologiske 

analysestrategi af Foucault, søges det netop, at beskrive diskurser som regulariteter i spredning 

af udsagnene (Andersen, 1999, s. 63). Det ønskes dog ikke at udarbejde en selvstændig 

vidensarkæologisk-analyse, men istedet operationalisere begreber fra Foucaults 

vidensarkæologi i genealogi-analysen. Dette med henblik på, at den vidensarkæologiske-

analyse opererer som det synkrone perspektiv i hver fase af genealogien, som tilsammen udgør 

den komplette historiske diskursanalyse. Derudover er det os selv som diskursanalytikere, der 

konstituerer regulariteten i spredning. Regulariteten er, ifølge Foucault, en konstruktion, som 

bliver til igennem diskursanalysen (Andersen, 1999, s. 41). Ved at inddrage vidensarkæologien 

opnår vi dermed at få blik for regularitet i diskursen, som i kombination med den genealogiske-

analyse, udgør den historiske sporing. Dermed er det et analysestrategisk valg at benytte os af 

vidensarkæologiske begreber, men med fokus på Forsvarets diskursive udvikling af Forsvarets 

iagttagelse af kvinder over tid. Fremfor den vidensarkæologiske-analyse, inddrages en 

Foucault-inspireret governmentality-analyse, da vores problemformulering og undren 

henvender sig til subjektivering og styring af kvinder i Forsvaret. Desuden er det vigtigt at 

anerkende, at det historiske både kan handle om, at der opstår udviklinger i den samme diskurs, 

eller hvordan forskellige diskurs virker sammen over tid. Vores analysestrategiske blik er 

konstrueret i forhold til at undersøge. hvordan Forsvarets iagttagelse af kvinder har udviklet 

sig historisk.  

 

I vidensarkæologien laves en sondring mellem udsagn og diskurs, som tilsammen danner 

fundamentet for diskursanalysen (Andersen, 1999, s. 40). Selve udsagnet i diskursen betragtes 

som værende diskursens mindste enhed, og ifølge Foucault er det dét diskursanalytikeren 

forholder sig til, samt diskursanalysens genstand (Andersen, 1999, s. 41). Hvordan udsagn 

afgrænses har afgørende betydning for, hvordan diskursanalysen -  med henblik på vores 

genealogi-analyse - udfolder sig. Som nævnt indledningsvis bestræber vi at indsamle empiri 

som Foucault foreskriver, hvilket betyder at indsamle hele arkivet for den gældende 

tidsperiode. Yderligere, konstruerer analytikeren et arkiv, som et grænsebegreb i det diskursive 

felt, som derved muliggør iagttagelsen af genstanden. Derudover beskriver vidensarkæologien 

at en diskurs er en formation, der skaber regularitet i spredningen af udsagn, som består af 
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spredningssystemet for udsagnene, forstået som en regularitet i den ellers irregulære fordeling 

af udsagn (Andersen, 1999, s. 41). Vi operationaliserer diskursens formation til, at der er én 

bestemt diskurs som undersøges, som understøttes af, at hver gang der opstår en regularitet, 

skaber det en kontinuitet i diskursen. Dette ses i sammenhæng med Foucaults vidensarkæologi, 

som udgør ledeforskellen ‘regularitet/spredning af udsagn’ (Ibid., 40-41). Foucault beskriver 

det således: 

 

”Whenever one can describe, between a number of statements, such a system of 

dispersion, whenever, between objects, types of statements, concepts, or thematic 

choices, one can define a regularity, we will say, for the sake of convenience that we 

are dealing with a discursive formation.” (Foucault, 1986, s. 38). 

 

Vi anvender ledeforskellen, når vi finder regulariteten i spredningen af udsagnene, der 

omhandler udviklingen af Forsvarets iagttagelse af kvinder i Forsvaret. Ved konstruktion af det 

diskursive felt, afgrænser vi arkivet, som dermed bliver afgørende for hvilke udsagn, der træder 

frem i kommunikation - f.eks. når emner som mangfoldighed, økonomi, rekruttering og 

Forsvarets opgaveløsning knytter an til kvindens rolle i Forsvaret. I det følgende afsnit bliver 

begrebet udsagn beskrevet yderligere og operationaliseret med afsæt i Foucaults begreb om 

eksistensfunktioner, og hvordan eksistensfunktionerne fungerer som regler for, hvornår der er 

tale om regularitet. 

3.3.4 Udsagn gennem eksistensfunktioner 

Vi iagttager en bestemt diskurs, når der optræder en bestemt regularitet. Endvidere behandler 

vi eksistensfunktionerne som en konditionering og afgrænsning af genealogi-analysen. Vi 

kendetegner hermed ikke udsagnet på dets udseende som sætning, tegn eller påstand, men på 

dets øjeblikkelige frembringelser (Andersen, 1999, s. 44). Dermed bruger vi 

eksistensfunktioner i genealogien til analysestrategisk at spørge ind til, hvordan udsagnet 

fremtræder. Dette på baggrund af, at udsagnet må analyseres i sin fremtræden, og at det ikke 

må reduceres som udtryk for noget andet end sig selv (Ibid.). Udsagnene er altid udsagn i en 

diskurs, og ifølge Andersen (1999) er diskursanalysen en; ”...samling af alle faktiske udsagn 

(talte eller skrevne) i deres historiske adspredthed og deres specifikke øjebliksværdi” (s. 47). 

Derudover fungerer eksistensfunktionerne som udvælgelseskriterier af dokumenter til arkivet. 
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Såfremt eksistensfunktionerne er til stede i dokumenterne, betragtes det som et udsagn i 

diskursen. Dette har også givet os mulighed for at afgrænse vores indsamlede empiri, med 

henblik på at dokumenterne forholder sig, indirekte eller direkte, til genstanden: iagttagelsen 

af kvinder. Derfor lokaliseres der i arkivets dokumenter forskellige udsagn, der henviser til 

andre henvisninger, hvorfor vi har søgt bredt inden for det etablerede tid og rum (Andersen, 

1999, s. 48).  

 

Ved at anvende eksistensfunktionerne analysestrategisk muliggør vi at fremanalysere 

udsagnene som de fremtræder i historien og med dets forbindelser til øvrige udsagn. Først når 

hele formen af udsagn er stykket sammen, kan vi begynde at rejse spørgsmål om, hvordan der 

tegner sig én eller flere kontinuiteter i den irregulære spredning af udsagn (Andersen, 1999, s. 

48). Dermed kan vi iagttage, hvornår i diskursen der opstår et brud eller regularitet i den 

tidligere iagttagelse af kvinder i Forsvaret. Bruddet eller regulariteten opstår fordi 

kommunikationen centrerer sig om nye eller historiske udsagn, hvilket Foucault beskriver som 

en diskontinuitet eller kontinuitet. 

  

Eksistensfunktionerne har fire aspekter: objekt, subjekt, begrebsnetværk og strategi (Andersen, 

1999, s. 44). Når de fire aspekter gør sig gældende, genkendes udsagnet gennem dets 

frembringelser, hvor udsagnet udelukkende eksisterer (Ibid.). Disse eksistensfunktioner vil 

være styrende for iagttagelsen af Forsvarets diskurs vedrørende kvinder i Forsvaret, når der 

enten dømmes diskontinuitet eller iagttages kontinuitet i diskursen. I nedenstående tabel vil de 

fire udvalgte eksistensfunktioner blive defineret med afsæt i Andersens (1999) læsning og 

operationaliseres til specialets undersøgelse. 
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Tabel 1: Operationalisering af eksistenspositionerne.  

Et udsagn er kun et udsagn 

gennem frembringelser af: 

Udsagnet kommer til udtryk gennem: Udsagnet optræder når Forsvarets 

iagttager, hvordan: 

  

Objekt 

(problem) 

  

En konstruktion af diskursobjekter, som aktualiseres 

gennem italesættelse. Dermed bringes objektet til 

eksistens som et socialt og sprogligt faktum. 

Objektet i kommunikationen træder frem, 

når Forsvarets kommunikation iagttages 

som et problem, der skal håndteres. 

  

Subjektpositioner  

(Kvinders roller) 

  

En subjektivering, hvor subjektet søges at 

positioneres i et bestemt handlingsrum og væremåde. 

De identificerede objekter vil altid påvirke 

konstruktionen af subjektet. 

Subjektet i kommunikationen træder frem 

ved at blive subjektiveret i bestemte 

konstruerede subjektpositioner. 

  

Begrebsnetværk 

(associationsfelt) 

  

Meningselementer i et rum, som kan mangfoldiggøre 

sig. Begreberne bestemmes af udsagnet selv, ved at 

udsagnet etablerer et associationsfelt bestående af 

alle de formuleringer som udsagnet implicit eller 

eksplicit refererer til.  

Hvordan objektet og subjektet forbinder til 

tidligere udsagn og åbner op for fremtidige 

mulige udsagn. Dermed, hvordan udsagn 

omkring kvinder reaktualiserer og 

potentialiserer diskursen. 

  

Strategi 

(løsning) 

  

  

Hvis det er integreret i andre operationer eller 

strategier, i hvilke udsagnets identitet opretholdes 

eller frafalder. Det er en strategisk overvejelse, når 

udsagnet som reaktualisering bliver anvendt fremfor 

andre muligheder. 

Strategien i kommunikationen træder frem 

som værende en løsning på det bestående 

problem (objekt). 

Kilde: Eget arbejde med inspiration fra Andersen (1999).  

 

I det ovenstående er det eksemplificeret, hvordan fire eksistensfunktioner fungerer som 

analysestrategisk retningslinje for at fremanalysere hvordan og hvilke udsagn, som fremtræder 

i historien og disses forbindelser til øvrige udsagn. Dette kan forstås som følgende: Forsvaret 

kommunikerer i en særlig diskurs, der skaber et problem med rekruttering og fastholdelse af 

kvinder (objekt). Derudover skabes en subjektivering af kvinder til at agere i denne diskurs 

(subjektposition), og skaber indirekte og direkte associationsfelter som positionerer kvinderne 

(begrebsnetværk). Forsvaret identificerer det som et problem, og løsning er en strategi for at 

ændre dele af diskursen (strategi). 

3.3.5 Genealogiens slutpunkt 

Genealogien bidrager til, at vi i undersøgelsen af de historiske frembringelser af Forsvarets 

subjektivering af kvinder identificerer problematiseringer om, hvordan diskursen omkring 

kvinder i Forsvaret, som førhen gjorde sig gældende, kan præsenteres i nutidshistorie. 
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Vi definerer vores genstand igennem de operationaliserede eksistensfunktioner, som dermed 

identificerer, hvordan vores genstand er konstrueret på forskellige måder og i forskellige 

sammenhænge (Andersen, 1999, s. 56). Genealogiens slutpunkt er afgørende for, hvilke 

diskurser og diskursive slægtskabsforbindelser man opsporer (Andersen, 1999, s. 60). Det er 

først muligt at tegne en linje, når mindst et udsagn, som opfylder kravene til de fire 

eksistensfunktioner, videreføres til en efterfølgende diskurs, hvor der endvidere opstår en 

kontinuitet i historien. Ved at fastsætte genealogiens slutpunkt i 2021 etableres der et bestemt 

blik for problematiseringen. 

3.3.6 Overgang fra genealogi til governmentality 

Med brug af Foucaults begrebsreservoir og analysestrategiske tilgang til første analysedel hvor 

vi undersøger, hvordan kvinder i Forsvaret historisk tilskrives en bestemt diskursiv mening, 

erkender vi at analysestrategien er kompleks. Som det blev nævnt indledningsvis, opererer 

Foucault ikke med en sammenhængende diskursteori, og derfor findes der ingen systematisk 

opskrift. Derfor har vi valgt at lave en kort opsummering for at skabe et overordnet billede af, 

hvordan vi bruger genealogi og vidensarkæologi som analysestrategiske værktøjer, og hvordan 

analysen dernæst hænger sammen med governmentality-analysen. 

3.3.7 Opsummering af analysestrategien til genealogien 

Som nævnt i afsnit 3.3.3 kan genealogien ikke adskilles fra vidensarkæologien. Ved at inddrage 

vidensarkæologien opnår vi at få blik for regularitet i diskursen, som i kombination med 

genealogien udgør den historiske sporing. Den vidensarkæologiske analysestrategi finder sin 

anvendelse i specialet til at opspore udsagn og identificere regulariteter, med brug af 

eksistensfunktioner. Dette med formål om at undersøge Forsvarets diskurs omkring kvinder, 

der har tilvejebragt samtlige selvfølgeligheder om kvinders adgang til og rolle i Forsvaret, med 

netop blik for spredningen af udsagn. Vi søger dermed, med vores analysestrategi, at påpege 

kontingensen ved selvfølgeligheder om kvinder. For at gøre dette bliver det nødvendigt at 

kunne præsentere, hvordan kvinders rolle og adgang er blevet tilskrevet mening forskelligt i 

historien.  

 

Med henblik på at opspore og inddrage udsagn operationaliserer vi de fire eksistensfunktioner, 

som udgør et udsagn, ved at spørge hvordan. Vi iagttager dermed objekt som en 

problematisering ved at spørge: ”Hvordan problematiseres kvinder i Forsvarets diskurs?”, og 

dermed undersøger, hvordan det håndteres. Dernæst iagttager vi subjektet ved at spørge: 
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”Hvordan subjektiveres kvinderne i Forsvarets diskurs?”. Dette for at undersøge og 

eksemplificere hvordan kvinder tilskrives bestemte subjektpositioner indenfor Forsvaret, 

uafhængig af stilling og rolle. Ved at iagttage begrebsnetværk spørger vi: ”Hvordan udsagnene 

i diskursen omkring kvinder reaktualiserer og potentialiserer andre udsagn?”, og derved 

undersøger, hvordan det skaber et bestemt associationsfelt. Til sidst konditionerer vi vores blik 

igennem eksistensfunktionen strategi, til at iagttage hvordan der kommunikeres om løsninger 

ved at spørge: “Hvordan kommunikeres der om løsninger, i Forsvarets diskurs om kvinder?” 

og derved undersøge f.eks. implementeringsstrategier, som løsning på et bestående problem, 

f.eks. rekruttering af kvinder. Formålet med genealogien er at påvise kontinuteter og 

diskontinuiteter i Forsvarets historiske diskurs om kvinder. Dette ved at iagttage udsagnene 

igennem eksistensfunktionerne, som afgrænser os til bestemte faser i den pågældende diskurs.  

 

Ved at bruge genealogi som analyseværktøj undersøger vi slægtskabslinjer og 

selvfølgeligheder i måden, hvori der historisk bliver tilskrevet mening til Forsvarets diskurs 

omkring kvinders adgang og roller. Hensigten er derfor at påpege, hvordan diskursive 

selvfølgeligheder om kvinder er konstrueret ved at fremvise slægtskabslinjer og rationaliteter, 

der har haft en indflydelse. Med vidensarkæologien og genealogi som analysestrategiske 

værktøjer gøres det nu muligt at angribe historien og lave specifikke faser, hvor vi kan iagttage, 

hvordan kvinder i Forsvaret har fået tilskrevet en bestemt diskursiv mening. Begrundelsen for 

fasernes inddeling vil præsenteres i introduktionen af genealogi-analysen. 

3.4 Overgang til governmentality 

Vores genealogi-analyse funderes på selektive diakrone faser, hvor vi opsporer udsagn gennem 

eksistensfunktioner, hvori vi finder kontinuiteter og diskontinuiteter. Genealogien bidrager 

derfor til at etablere et nutidig blik med afsæt i selvfølgeliggjorte vidensformer, som har dannet 

grundlag for Forsvarets diskurs omkring kvinder.  Genealogiens historiske perspektiv lægger 

derfor op til en governmentality-analyse, som bliver undersøgt gennem en praksisregime-

analyse. Mitchell Dean beskriver denne analyse som følgende: “En praksisregimeanalyse må 

som minimum søge at identificere regimets opkomst, undersøge dets konstituerende elementers 

mangfoldige løbebaner” (Dean, 2006, s. 17). I specialet beskrives praksisregimet som de 

nutidige vidensformer og subjektiveringer af kvinder i Forsvaret og dermed kvinders 

handlerum i Forsvaret. I genealogien bliver praksisregimets opkomst undersøgt og udgør 

specialets diakrone analyse, som gøres til input for udarbejdelsen af den synkrone analyse, der 
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illustreres i nedenstående model. Den synkrone analyse undersøger dermed effekterne af 

diskursens historie på nutidens praksisregime. 

 

Figur 4: Diakron og synkron analysestrategi.  

 

Kilde: Eget arbejde.  

  

Sammenhængen mellem de to analysestrategier anses at være fordelagtig, da genealogien har 

bidraget til at: “(...) forny vores bekendtskab med nutidens fremmedhed” (Dean, 2006, s. 17). 

Genealogien bidrager til, at vi i det nutidige synkrone blik kan iagttage, hvordan det historiske 

ophav har betydning for den etablerede selvfølgelighed i dag. Det betyder, at konklusionerne 

fra genealogien viser, hvordan Forsvarets diskurs omkring kvinders adgang og roller i 

Forsvaret har udviklet sig frem mod 2021. 

3.5 Governmentality 

I følgende afsnit vil vi præsentere en analysestrategisk ramme for en foucauldiansk inspireret 

governmentality-analyse. I takt med at den grundlæggende teori udfoldes, vil flere forfattere 

og tolkere af Foucault inddrages. Foucault udviklede nemlig aldrig en decideret 

governmentality-analyse, hvorfor specialet vil finde inspiration i Mitchell Deans 

analysestrategiske tilgang til governmentality og praksisregimer.  
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I en governmentality-analyse kan man ifølge Dean fremhæve, hvordan bestemte teknologier 

synliggør styringens genstande, og hvordan sådanne teknologier indgår i gensidigt befrugtende 

forbindelser med bestemte diskurser, og hvordan historiske processer er medvirkende til dette 

(Dean, 2006, s. 12). I Deans værk ’Governmentality – magt og styring i det moderne samfund’ 

(2006) præsenterer han følgende: 

 

“Det centrale begyndelsespunkt for en governmentality-analyse består i at identificere 

og undersøge specifikke situationer, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved styring, de 

tidspunkter og situationer, hvor styring bliver problematiseret. Den handling, der 

sætter spørgsmålstegn ved visse aspekter af conduct of conduct bliver generelt betegnet 

som en problematisering” (Dean, 2006, s. 67). 

 

Vi finder det relevant at inddrage governmentality-analyse i vores bestræbelser på at forstå, 

hvordan diskursen omkring kvinder i Forsvaret kan resultere i en subjektivering og styring af 

en bestemt gruppe (læs: kvinder). Governmentality-analysen vil derfor optræde i forlængelse 

af den problematisering (objekt) vi identificerer i genealogien og give et nutidigt synkront blik 

for den subjektivering og styring, som finder sted i Forsvaret. Dean fremhæver, at det 

interessante er at undersøge, hvad der sker, når styrende elementer forsøger at styre ’de 

styrede’, som i specialet optræder som kvinder i Forsvaret og Forsvaret som organisation. Vi 

ønsker derfor at præsentere et praksisregime, som afdækker Forsvarets diskurs om 

mangfoldighed og kvinder i Forsvaret for derefter at lokalisere mulig diskrepans, i forhold til 

ønsket om mangfoldighed og det identificerede praksisregime. 

3.5.1 Conduct of conduct 

Foucault oversætter begrebet governmentality fra det franske ’conduire’ og det engelske 

’conduct’, som betyder styring. Han definerer således i hans forelæsning fra 1978 om 

sikkerhed, territorium og befolkning, hvordan governmentality er en styring af selvets 

egenstyring, dvs. conduct of conduct (Foucault, 2008, s. 186). 

  

Ifølge Dean referer styring til de forskellige måder, hvorpå aktører eller instanser søger at forme 

de styredes handling og adfærd i overensstemmelse med forskellige og foranderlige mål. Det 

er ofte nogle mål, som har sit udgangspunkt i et bestemt sæt af normer, som er formet igennem 

historiske diskurser (Dean, 2009, s. 18). Governmentality bliver derfor en forståelse af, at 

menneskelig adfærd kan reguleres og styres, men en vigtig pointe er, at det også kan resultere 
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i utilsigtede udfald (Ibid.). Ved forståelsen af conduct of conduct forklarer Dean, at der åbnes 

op for undersøgelse af selv-styring. Han uddyber det således:  

  

“Begrebet styring udvides altså til at omfatte den måde, et individ sætter 

spørgsmålstegn ved sin egen adfærd på (eller problematiserer den), således at han eller 

hun bliver bedre til at styre den.” (Dean, 2006, s. 46).  

  

Specialet vil derfor undersøge, hvilke praksisser, fremsat af Forsvaret, som munder ud i en 

bestemt styring af kvinder i Forsvaret, og hvordan dette kan have utilsigtede udfald i forhold 

til at subjektivere kvinder og dermed styre deres adfærd på en bestemt måde, som kan udfordre 

målet om mangfoldighed.  

3.5.2 Tre magtudøvelser 

I Foucaults teoriunivers hører magt, viden og subjekt uløseligt sammen. Der eksisterer således 

aldrig et felt for viden, uden at der er et magtfelt involveret (Christensen & Hamre, 2018, s. 

24). De tre magtudøvelser kan sættes i relation til hinanden i en governmentality-analyse og vil 

tilsammen forme en analyse af, hvordan magt som en styring med afsæt i bestemt viden 

forsøger at forme subjektet i bestemte subjektpositioner (Mik-Meyer & Villadsen. 2007, s. 19). 

 

Figur 5: Foucaults magtudøvelser  

 

Kilde: Eget arbejde.  
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Foucaults magtforståelse 

Ifølge Foucault er magt, i modsætning til en mere traditionel forståelse, ikke noget man 

besidder og behøver ikke fungere som dominans eller undertrykkelse (Christensen & Hamre, 

2018, s. 26). I stedet kan Foucaults magtforståelse forstås som et udtryk for en kompleks 

strategisk situation og forekommer i handlinger, som er indbygget i andre relationer (Ibid., s. 

27). Magten skaber således et rum for mulige handlinger, som har til formålet at strukturere 

subjektets handlinger på en bestemt måde: “(...) the definition of the exercise of power as a 

way in which certain actions may structure the field of other possible actions (...) is that it be 

a mode of action upon actions” (Foucault, 1982, s. 791). Styring bliver derfor at skabe et 

bestemt handlerum for subjektet frem for andre mulige handlinger. Foucault understreger 

endvidere, at magt kun kan udøves over frie subjekter, for så vidt de er frie (Christensen & 

Hamre, 2018, s. 27). Denne magtforståelse benyttes i specialet, da det antages, at der eksisterer 

et bestemt handlerum for kvinder i Forsvaret, som ikke er en påtvunget adfærd, da kvinder 

formelt er ligestillet med mænd i organisationen. Det ønskes altså at undersøge, hvordan et 

bestemt styringsrationale rettet mod kvinder i Forsvaret kan anses som styrende for kvinder i 

forhold til en mere rammesat opgaveløsning. Senere i specialet vil feministisk ledelse 

præsenteres som en mangfoldighedsdiskurs, som vil bruges til at intervenere igennem 

opstillingen af et nyt handlerum. 

 

Foucaults subjektforståelse 

Foucault gør op med det humanistiske subjekt og en subjekt-centreret tænkning. Han anfører 

istedet, at subjektet ikke er sat forud for historien, men snarere er et produkt af den (Christensen 

& Hamre, 2018, s. 28). Men med dette mener Foucault ikke, at subjekter er passive og ude af 

stand til at reflektere over deres egen subjektivitet. Det kan de og samtidig skal subjekter anses, 

som nævnt tidligere, frie, hvilket også er en forståelse Dean skriver sig ind på:”Government 

concerns the shaping of human conduct and acts on the governed as a locus of action and 

freedom” (Dean, 2009, s. 23). 

  

Derudover beskæftiger vi os i specialet med kønnede diskurser i Forsvaret, hvilket skaber 

bestemte handlerum for kvinder på baggrund af deres køn. De styrede, værende kvinder, kan 

alle defineres som frie individer. Den styring som er med til at forme subjekternes 

handlingsfelt, er således med til at give subjektets frihed en form. Denne subjektforståelse 

findes relevant i specialet, da det ønskes undersøgt, hvordan kvinder bliver inviteret til at 

identificere sig med en bestemt subjektposition. 
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Foucaults vidensforståelse 

Ifølge Villadsen er viden tæt forbundet med de praksisser, der omhandler, hvordan individer 

skabes, reguleres og påvirkes. Derfor er det relevant at undersøge de vidensformer, som 

subjektet underkaster sig og dermed bliver til sandheden om, hvem man er (Villadsen, 2013, s. 

344). Sammenhængen mellem magt og viden understreger Foucault med begrebet ‘magt/viden 

kompleks’, hvis funktion er at etablere rammerne for en given diskurs (Christensen & Hamre, 

2018, s. 24). 

 

Omdrejningspunktet i specialet er vores iagttagelse af Forsvarets iagttagelse af kvinder i 

Forsvaret og det generelle ønske om mere mangfoldighed i organisationen. 

Implementeringsplanen, ’Danmarks nationale handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed’ 

(Forsvarsministeriet 2021), anses som et vigtigt element i forståelsen af ønsket om flere kvinder 

i Forsvaret, hvorfor denne vil inddrages flere gange i det analytiske arbejde.  Vi vil dermed 

iagttage, hvordan kvinder bliver subjektiveret gennem vidensformer, udarbejdet af Forsvaret 

selv, som er praksisser rettet imod at håndhæve kvinders tilstedeværelse i militære 

sammenhænge. 

3.5.3 Teknologier 

“This encounter between technologies of domination of others and those of the self I call 

‘governmentality’” (Foucault et. al, 1988, s. 225). I forståelsen af styring af andres handlerum 

skelner Foucault således imellem to typer af teknologier: selv- og magtteknologier. Det er 

igennem koblingen af disse to at styring opstår, og det er igennem disse vi kan undersøge, 

hvilke styringsrationaler som ligger til grund for subjektiveringerne. Magtteknologier er, ifølge 

Foucault, en bestemt måde at styre individers adfærd på, som i mange tilfælde foregår på en 

implicit og subtil facon. Dette beskrives i følgende afsnit om hhv. selv- og disciplinteknologi.  

  

Selvteknologier 

Med begrebet selvteknologier viser Foucault, at subjektiveringer rummer et selvskabende 

element (Christensen & Hamre, 2018, s. 116). Det er i denne teknologi, at ”lede andre til at 

lede sig selv” får sin betydning. Selvteknologier beskrives af Foucault således:  

 

“Selvteknologier tillader individer gennem egne midler eller med andres hjælp et vist 

antal operationer på deres egen krop og sjæl, tanker, adfærd, måder at være på m.h.p. 
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at transformere sig selv for at opnå en vis tilstand af lykke, renhed, visdom, perfektion 

eller dødelighed” (Foucault i Dahlager, 2011, s. 93).  

 

Begrebet selvteknologi handler om, at subjektet bliver styret på en sådan måde,  at de evner at 

styre sig selv gennem selvstyring. Denne teknologi udført af selvet på selvet kan ifølge Dean 

forklares ved en vis etisk refleksivitet, som giver subjektet frihed til at vælge, hvorledes de vil 

handle ud fra styringen (Dean, 2006, s. 47). Denne søgen efter en ”forbedret” adfærd hos selvet 

må dog ses i lyset af den påvirkning og styring selvet på forhånd er underlagt (Ibid., s. 46). Et 

eksempel på dette kan være, at opfattelsen af den gode opgaveløsning eller korpsånd kan 

resultere i subjekternes aktive regulering af deres egen adfærd eller om de gennem styringen 

selv tager stilling til, hvordan vedkommende ønsker at handle ud fra styringen. Selvteknologier 

skaber dermed et etisk selvforhold, hvori det hviler på den enkeltes dømmekraft at afgøre, hvad 

der er etisk korrekt handling (Christensen & Hamre, s. 80). 

 

Disciplinteknologi 

Disciplinteknologien har til formål at tilpasse individet i den aktuelle kontekst – det være sig 

institutionel eller samfundsmæssig (Christensen & Hamre, 2018, s. 32). Omdrejningspunktet 

bliver derfor opdragelsen af subjektet med afsæt i en ønsket adfærd affødt af bestemte idealer 

for opførsel. Det bliver således en inddeling ud fra forholdet mellem korrekt vs. ukorrekt. 

Ydermere beskriver Foucault den disciplinære magt som noget der ”…virker ved at gøre sig 

usynlig” (Foucault, 2002, s. 203). Med dette mener Foucault, at disciplineringens 

foranstaltninger ikke umiddelbart er synlige eller tydelige for individerne, men stadig yderst 

virksomme, fordi de internaliseres i individernes kroppe på en sådan måde, at sjælen bliver 

kroppens fængsel (Ibid., s. 44). I Foucaults værk ‘Overvågning og Straf’ synliggør han de 

disciplinære teknikker, som nøglen til at forstå ikke blot fængslets, men også andre 

institutioners og anstalters (skoler, hospitaler, fabrikker) rationalitet. Nyere læsning af Foucault 

argumenterer for, at disciplinsamfundet er blevet erstattet af kontrolsamfundet, som en post-

disciplinteknologi, som foregår udenfor disse institutionelle rammer. Den usynlige magt er her 

ikke nødvendigvis udøvet af institutionens klare struktur, men eksisterer i det sociale felt på 

tværs af sociale relationer, og magten bliver derfor af nomadisk karakter (Carnera, 2010, s. 

104).  Den post-disciplinære teknologi må forstås som et felt af forskellige strømninger og 

påvirkninger, som i kraft af selvteknologien realiseres. Derfor kan disse to magtteknologier 

heller ikke adskilles fuldstændigt. Disciplinteknologien skal altså forstås i lyset af det post-

disciplinære, men begge forståelser deler hensigten om at stræbe efter bestemte normer, som 
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styringen foreskriver og forhindre afvigelser fra de ønskede normer. Når specialet undersøger 

kvinder i Forsvaret, vil den styring som kommer til udtryk også iagttages som et udtryk for et 

bestemt normsæt, som er styrende for subjektiveringen. 

3.5.4 Praksisregimeanalyse  

Som nævnt i introduktion, vil specialet tage udgangspunkt i Deans definition af en 

praksisregimeanalyse. Denne har til formål at etablere et blik for Forsvarets aktuelle diskurs, 

og hvordan organiserede praksisser kommer til udtryk. Dette hænger uløseligt sammen med, 

hvordan subjektpositionerne konstrueres. 

  

Ved praksisregime forstår Dean de mere eller mindre systematiske måder, hvorpå handlinger 

udføres på et givet tidspunkt og sted (Dean, 2014, s. 375). Han koger styringsanalysen ned til 

fire akser, som værende samtidigt tilstede i ethvert regime uden at kunne reduceres til hinanden. 

De fire akser er: bestemte former for iagttagelse, måder at se og erkende på; bestemte måder at 

tænke og spørge på, baseret på bestemte begreber og procedurer for produktionen af sandhed; 

bestemte måder at handle, intervenere og styre på, funderet i bestemte former for praktisk 

rationalitet og baseret på bestemte mekanismer, teknikker og teknologier; bestemte måder at 

skabe subjekter, selv’er, identiteter eller aktører på. 

 

Et praksisregime er således sammensat af forskellige, heterogene elementer og kan rette sig 

mod en bred vifte af problemer og emner (Dean, 2006, s. 71). Ifølge Dean kan en 

praksisregimeanalyse tage afsæt i organisationens politikker, programmer, planer og lignende, 

som i kraft af analysestrategien, kan iagttages som styringsredskaber. Desuden giver det blik 

for hvilke rationaler, som måtte ligge bag disse styringsredskaber (Dean, 2014, s. 362). I 

specialet definerer vi praksisregimet, som værende det handlerum der kun er pålagt det 

kvindelige køn i Forsvaret. For at undersøge dette vil analysen uagtet berøre en bredere 

organisationsdiskurs, som også vedrører sig Forsvarets iagttagelse af opgaveløsning, 

mangfoldighed og ledelse indenfor organisation. Praksisregimeanalysen vil både relatere sig 

til genealogien, som fremlægger det diakrone aspekt af kvinder i Forsvaret, men vil primært  

udfoldes i kraft interviews med specialets informanter, samt den nationale handlingsplan for 

kvinder, fred og sikkerhed.  

 

I vores Dean inspirerede praksisregimeanalyse vil fire forskellige tematikker præsenteres: 

synlighedsfelter, teknikker, vidensformer og subjektivitet. Tematikkerne vil fungere som vores 
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analysestrategiske tilgang til specialets anden analysedel og vil operationaliseres i det følgende 

afsnit, med inddragelse af magt, viden og subjektivitet. 

  

Tematik I: Synlighedsfelter 

Praksisregimets synlighedsfelt skal ifølge Dean forstås som hvad praksisregimet har blik for 

og hvordan: ”(...) hvilke lyskilder det [praksisregimet] anvender til at oplyse og definere 

bestemte objekter, og hvilke former for skygge og mørke det tilslører og skjuler andre” (Dean, 

2016, s. 72). I denne del af analysen vil vi rette blikket imod Forsvarets iagttagelse af flere 

kvinder i Forsvaret, og hvordan det hænger sammen med Forsvarets ønske om mangfoldighed 

i organisationen. Dernæst kan det udledes, hvad synlighedsfeltet gør sig blind for. Vi ønsker 

altså at få blik for, hvordan Forsvaret iagttager mangfoldighed som et synonym for flere 

kvinder i Forsvaret, men også hvad dette blik ekskluderer -  både i forhold til en bredere 

forståelse af mangfoldighed og kvinder i Forsvaret. 

 

Tematik II: Teknikker 

For Foucault er forståelsen af styring både noget som kan have sit afsæt i verdenssyn og 

værdier, men for at styring kan opnå sit mål, må den anvende tekniske midler (Dean, 2006, s. 

73). I denne del af analysen spørger vi ind til hvilke procedurer og magtteknologier, som 

kommer til udtryk i empirien. Vi konditionerer vores blik for teorier således, at teknikker er 

koblingen mellem magt- og selvteknologier, og derfor er der tale om teknikker når de a) retter 

sig mod styring af individet, b) forsøger at installere en særlig rationalitet i individet, c) har en 

særlig rationalitet, ud fra hvilken teknikken skal søge at forme et styringsobjekt og d) gør dette 

med henblik på individets selvstyring. Dette kan f.eks. være forståelsen af den militære etik og 

korpsånd, som vil undersøges for styringsrationaler, som har til formål at påvirke individer i 

Forsvaret.  

  

Tematik III: Vidensformer 

Den tredje tematik vedrører de former for styringsrationaler som affødes af 

styringspraksisserne og selv informerer styringspraksisserne (Dean, 2006, s. 73). Der er dermed 

en todelt interesse i dette afsnit a) hvilke sandheder ligger til grund for styringen og b) hvilke 

sandheder skabes som konsekvens af styringen. Vidensformer kommer altså til udtryk, når der 

beskrives idealforestillinger og forestillinger om subjektet i styringen. Disse vidensformer vil 

også iagttages igennem identificerede vidensformer, som fremtræder i genealogien.  
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Tematik IIII: Subjektpositioner 

Den fjerde og sidste tematik vedrører de former for individuel og kollektiv identitet, som 

styringen opererer igennem, og som specifikke styringspraksisser søger at skabe (Dean, 2006, 

s. 74). Praksisregimet vil gennem styringspraksisserne forsøge at tildele kapaciteter, 

egenskaber og en ønsket adfærd til de styrede (Ibid., s. 75). Men styringspraksisser skal ikke 

forstås som determinerende for subjektivitetsformer, men i stedet noget som fremkalder, 

promoverer og tildeler førnævnte til subjektet. Subjektpositionerne betragtes som succesfulde, 

når subjektet identificerer sig med den tilskrevne position.     

 

Specialets delanalyse to vil blive udarbejdet med afsæt i ovenstående analysestrategiske 

ramme, der præsenteres som en praksisregimeanalyse. Vi etablerer dermed et blik for, hvordan 

praksisregimet opererer gennem teknikker og vidensformer, som er styrende for kvinder i 

Forsvaret. Ud fra denne ramme kan vi undersøge, hvordan og hvilke subjektpositioner der 

skabes for kvinder i Forsvaret, og om der kan dømmes kontinuitet og diskontinuitet til fundene 

i delanalyse et. 

3.6 Tilgang til det diskursive felt 

Vi tillader os, at operere lidt friere i det diskursive felt, hvilket betyder, at vi vil tage højde for 

diskurser undervejs, som har indflydelse eller iagttages som sammenkoblet med den 

undersøgte diskurs: kvinder i Forsvaret. Det betyder, at når vi i specialet påtaler en bestemt 

diskurs, så er der tale om diskursen vedrørende kvinder i Forsvaret. Når vi identificerer og 

påtaler diskurser udover denne diskurs, er der således tale om diskurser, som vi ikke laver fulde 

analyser af, af hensyn til opgavens størrelse. De vil dog stadig synliggøres og inddrages, hvis 

de findes relevant i forhold til specialets genstand. Denne beslutning er taget, da en bred tilgang 

til det diskursive felt, kan give os mere fleksibilitet i forhold til at lokalisere visse udfordringer 

og forhåbentligt gøre specialets analyse en anelse mere nuanceret.  

3.7 Kønsteoretisk positionering 

I det kommende afsnit vil vi redegøre for vores akademiske ståsted i forhold til kønsteori. Vi 

finder dette relevant for specialet, da vi beskæftiger os med subjektiveringen af det kvindelige 

køn og den formelle ligestilling i Forsvaret. Aktuel kønsteori knytter an til poststrukturalistiske 

tænkere og kan give et indblik i, hvordan selve forståelsen og repræsentationen af køn har 

påvirket diskursen og dermed Forsvaret.  
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3.7.1 Den situerede viden 

Køn har altid været et emne, der har været fyldt med magtkampe, diskussioner og uenigheder. 

Der er forskellige traditioner og krydsfelter, som positioneres forskelligt alt efter kontekst og 

genstand. Kønsteori har igennem tiden udviklet sig til at omhandle mere end blot viden om køn 

og til at være en del af en større paraply i det akademiske felt, hvor postkolonialistiske teorier, 

minoritetsforskning og kulturforståelse kan ses som værende i samme kategori. Det er derfor 

ikke nok at benytte sig objektivt af kønsteori. Der er således en vigtighed i at forstå sin egen 

kontekst og sit eget udgangspunkt bedre, da forskning altid er subjektivt, og at man altid er en 

del af, hvad man undersøger. Donna Harraway påtaler denne kendsgerning og beskriver en 

form for falskhed i det som hun kalder ’gude-tricket’: Når man som akademiker ophæver sig 

fra sin forskning og ikke forstår sin egen position (Lykke, 2008, s. 16). Det er altså 

forskersubjektet, der kan forstås som værende falsk eller ikke gennemtænkt i forhold til de 

kommende fund og analyser, da man som forsker altid er in media res, altså i studiet selv 

(Lykke 2008, s. 17). For at uddybe: Når vi som kvinder og mænd undersøger ting om det at 

være kvinde og mand, vil vi unægteligt have vores egen forståelse af, hvad det vil sige at være 

mand og kvinde med i vores akademiske arbejde. Vi kan altså ikke udføre et gude-trick og 

være hævet over en kønnet diskurs. Kønsteori bør derfor ikke beskæftige sig med at lave 

universelle konklusioner, men netop kigge kritisk på sådanne (Lykke, 2008, s. 37). De 

poststrukturalistiske briller samt forståelsen om situeret viden minder os om, at der ikke er tale 

om sandheden eller en objektiv virkelighed, men nærmere en fortalt virkelighed eller fortalt 

historie som vi selv er en del af (Lykke, 2008, s. 17). I vores case kan det f.eks. være i forhold 

til, at én af os har været en del af Forsvaret, både som civil medarbejder og militært, og 

vedkommende har derfor selv oplevet at være kvinde i Forsvaret. De to resterende 

gruppemedlemmer har ikke dette tilhørsforhold, men er stadig en del af det samfund, der både 

har kendskab til Forsvaret og konstituerer sine medlemmer som kønnede. 

3.7.2 Donna Haraway: Cyborg Manifesto 

I sit værk Cyborg Manifesto (1991) sætter Donna Harraway et kritisk blik på vestens anskuelse 

af teknologi og mennesket. I hendes cyborg manifest benytter hun cyborgen som begreb til at 

beskrive relationerne mennesket har indbyrdes, men også menneskets relation til teknologi, 

naturen og dyr. Haraway beskriver en cyborg således: 

“A cyborg is a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of 

social reality as well as a creature of fiction. Social reality is lived social relations, our 
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most important political construction, a world-changing fiction.” (Haraway, 1991, s. 

149) 

For Haraway er cyborgen ikke et begreb for et futuristisk fænomen, men noget som allerede er 

sket for mennesket. Mennesket har ifølge hende brudt grænsen på flere måder gennem tiden 

mellem dikotomier. Grænseoverskridende forhold ses for eksempel i, at vi benytter os af 

dyreorganer ved operationer udført på mennesker. En anden grænse der brydes med er, at vi 

får tilført teknologiske komponenter og at grænsen mellem fysisk og ikke-fysisk 

tilstedeværelse brydes i kraft af virtuelle virkeligheder (Haraway, 1991, s. 274). Dette er for 

Haraway ikke nødvendigvis noget negativt, men forståelsen af cyborgadfærd skal betragtes 

som en mulighed for mennesket til at reflektere over magtforholdene i de grænsedragninger, 

der eksisterede forinden (Haraway, 1991 s. 291). Det grænseoverskridende forhold kan altså 

mere ses som en mediering for cyborgen og ikke en enten eller funktion. 

 

Teorien om cyborg kan også benyttes til at betragte andre typer af sammensmeltninger. 

Undertegnede specialegruppe er f.eks. stødt på et interessant casestudie, som iagttager 

kvindelige leders adfærd gennem cyborgteorien. Muhr (2011) “Caught in the Gendered 

Machine” er således et casestudie om kvindelige ledere, hvor det konkluderes, at kvinder som 

arbejder i lederstillinger ofte stræber efter at efterleve dét der i organisationerne iagttages som 

maskulin adfærd. Kvinderne, som undersøges i studiet, medierer konstant imellem deres egen 

adfærd og en påtaget adfærd, som ifølge dem selv, skal sikre dem success i deres lederpost. De 

får dermed en mekanisk adfærd, jf. ‘machine’, som omhandler en adfærd, der helt automatisk 

tilpasser sig et maskulint miljø. Denne sammensmeltende og mekaniske adfærd udspringer af, 

at kvindelige ledere må arbejde mindst dobbelt så hårdt for at opnå anerkendelse, og at der 

eksisterer et såkaldt glasloft, som forhindrer kvinder i at bestige højere poster indenfor 

organisationshierarkiet (Muhr, 2011, s. 308). Vi finder denne tolkning af teorien relevant for 

vores speciale, da vi også undersøger kvindekønnet i nogle poster, som historisk i højere grad 

har været besat mænd. Vi vil derfor benytte denne forståelse af cyborgadfærd til vores 

undersøgelse af kvinder i Forsvaret.  

3.7.3 Judith Butler: Dekonstruktion og performativitet  

Judith Butler er internationalt kendt for sine teorier og bøger vedrørende køn indenfor mange 

forskellige emner. Butler er også tilhænger af tesen proklameret af Beauvoir, og hendes værker 

er inspireret af denne tankegang. Butler iagttager således normativiteten som værende 
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problematisk. Det problematiske opstår i, at man tilegner bestemte ord en normaliseret mening, 

der så bliver universel (Lykke, 2008, s. 40). Butlers hovedværk ’Gender Trouble’ (1990) 

omhandler denne normativitet vedrørende køns- og seksualitetsforståelse, og er en kritik af en 

feminisme som værende blind for diverse faktorer, der også spiller ind i strukturer. Butler 

beskriver, hvordan forståelsen for levede liv skal udfoldes, da kvinders liv kan se vidt 

forskellige ud til trods for at have samme køn. Her taler race, sexualitet og klasse også ind i 

hvilke muligheder forskellige kvinder har (Lykke, 2008, s. 40). 

 

Butler præsenterer i sin performativitetsteori ideen om, at køn er processuelt og skabes gennem 

handlinger (Lykke, 2008, s. 62). Butler er inspireret af andre teoretikere, bl.a. John Langshaw 

Austins talehandlingsteori, hvorfra hun påtager forståelsen om, at ord udløser handling. 

Inspireret af Foucault benytter Butler sig af ideen om, at subjektet bliver formet igennem 

sproget. Hertil benytter Butler sig af Louis Althussers begreb ’interpellation’, som beskriver 

udsagn til at aktivere subjektet til en subjektivering (Lykke, 2008, s. 62). En interpellation af 

et subjekt handler om, hvorvidt et subjekt pådrager sig denne subjektivering, og derved fører 

udsagnet videre i diskursen. Således konstitueres subjektet gennem  interpellation (Lykke, 

2008, s. 63). De processuelle konstruktioner der opstår i diskurser om kønnene, er altså hvad 

der får individer til at gå ind i kønsidentiteter og dermed et kønssubjekt (Lykke, 2008, s. 63). 

Men hvad er så grunden til, at vi kan se klassificeringer og generelle måder, hvorpå køn 

kommer til syne i samfund? Her beskriver Butler en dobbelthed, hvorpå kønsidentiteten 

arbejder. Den ene side er den performende og interpellerende, hvor kønssubjektet diskursivt 

influeres og den anden side, den materielle og virkelighedsproducerende del, der stabiliserer 

og fikserer normativiteten og det essentielle (Lykke, 2008, s. 63).  

 

I specialet arbejder vi med forståelsen om, at kvindens rolle i Forsvaret adskiller sig fra 

mændenes. Altså forstår vi, gennem Butlers performativitetsteori, diskursen som vi finder i 

Forsvaret til at være gentagne interpellationer og talehandlinger, der fikserer mening omkring, 

hvad der er naturligt. Dette peger tilbage på Beauvoirs tese om, at en kvinde ikke fødes som en 

kvinde, men nærmere bliver det gennem kulturelle, samfundsbaserede og relationelle 

oplevelser og handlinger. I specialet har vi dermed en forståelse af, at køn ikke er biologisk 

determinerende, men at det mere handler om interpellationen af subjektet. Når vi nævner Butler 

i analysestrategien, er det fordi hun er en yderst Foucault-inspireret kønsteoretiker og har 

udviklet diskursanalyser i forhold til konstitueringen af kvindelige subjektpositioner. Butler 

beskæftiger sig således mere med den kvindelige subjektivering end Foucault gør, hvorfor vi 
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finder hende relevant at nævne. Dog indgår Butler ikke direkte i vores analytiske arbejde på 

samme måde som Foucault, hvilket ønskes understreget inden læseren når dertil. Vi vil dog 

undersøge Forsvarets subjektivering af kvinder i Forsvaret med en sammenkobling af Foucault 

og Butler og med en forståelse om, at diskursen skaber et bestemt handlerum kun for kvinder.  

3.8 Formel særbehandling & ligestilling som konditionering  

I følgende afsnit vil vi præsentere og definere to begreber, som vil udgøre en vigtig 

konditionering gennem hele specialet - nemlig formel særbehandling og formel ligestilling. 

Dette betyder, at vi vil have blik for, hvornår der benyttes formel særbehandling og ligestilling 

af kvinder indenfor Forsvaret. Med dette blik kan vi således iagttage, gennem vores research 

og analyser, hvordan Forsvaret forsøger at gøre op med forskelsbehandling af køn for at 

fremme mangfoldigheden i Forsvaret. Denne konditionering gør det også muligt, at diskutere, 

hvorvidt der er tale om en positiv eller negativ ligestilling vs. særbehandling, og om man kan 

iagttage en reel ligestilling vedrørende kvinder i Forsvaret.  

3.8.1 Ligebehandlingsloven 

Formel ligestilling kommer til udtryk i den danske lovgivning i kraft af Ligebehandlingsloven. 

I 1978 blev loven vedtaget i Danmark, som beskæftiger sig med ligestilling mellem det 

mandlige og kvindelige køn. Loven har siden fået tilføjelser og revideringer og i 2006 blev alle 

reglerne i loven efterset og omarbejdet. I 2011 skete sidste revidering af loven og lovgivningen 

om forskelsbehandling lyder idag som følger: 

  

“Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne lov, at der ikke finder 

forskelsbehandling sted på grund af køn. Dette gælder både direkte forskelsbehandling 

og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til 

ægteskabelig eller familiemæssig stilling.” (Ligebehandlingsloven 2011, §1 ) 

 

I loven defineres dermed to typer af forskelsbehandling: direkte og indirekte 

forskelsbehandling. Den indirekte forskelsbehandling sker, når en beslutning forfordeler et køn 

og stiller det andet køn ringere. Den direkte forskelsbehandling finder sted, når man direkte 

behandler en person anderledes end man ellers ville, kun på grund af personens køn.  

Med henblik på den direkte og indirekte definition af forskelsbehandling vil vi i følgende kort 

definere formel særbehandling, formel ligestilling og reel ligestilling.  
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3.8.2 Særbehandling, ligestilling og reel ligestilling 

I Nielsen og Thorbeks bog “Ligestillingslovgivning” (1976) udfoldes begreber, som forfatterne 

anser som behjælpelige i forhold til at forstå den dengang nye lovgivning. Deres definitioner 

af terminologierne benyttes stadig af Kvinfo, som er et videnscenter for køn, ligestilling og 

mangfoldighed, hvorfor vi vil præsentere bogens udlægning. Bogen uddyber således, hvordan 

at formel ligestilling kan iagttages igennem regler,  der ikke foreskriver særbehandling af køn 

(Nielsen & Thorbek 1976, s. 6). Det kan f.eks. være i forhold til lovgivninger eller interne 

regler i en organisation, som ikke skelner mellem køn. Formel særbehandling er således det 

modsatte, og kan iagttages igennem regler som i sin formulering foreskriver særbehandling af 

køn (Nielsen & Thorbek, 1976, s. 7). Reel ligestilling er, når der ikke er nogen forskelsvirkning 

efter køn. Dette kan kan være svært at undersøge i praksis, da det kræver en større indsigt i de 

forhold man ønsker at undersøge.  Formel særbehandling kan dog både være af positiv og 

negativ karakter, og man kan derfor diskutere hvorvidt visse tiltag kan have en indvirkning på 

den reelle ligestilling. Det er dette rationale som f.eks. ligger bag tiltag som. kønskvoter i 

organisationer - ved at særbehandle køn, kan man håbe på at skabe større reel ligestilling blandt 

kønnene. Et andet eksempel på positiv formel særbehandling, er kvinders ret til barsel. Pointen 

er, at særbehandling ikke nødvendigvis er negativt, og at det er denne distinktion mellem 

positiv og negativ formel særbehandling, som åbner op for en diskussion længere inde i 

specialet, hvorimod formel særbehandling og ligestilling i højere grad kan identificeres i 

analysen.  

3.9 Feministisk ledelse i interventionen 

I vores tredje underspørgsmål, som henvender sig til interventionen, tager vi brug af feministisk 

ledelse, som er en nyere ledelsesfilosofi. Èt af specialegruppens medlemmer har tidligere været 

ansat hos Mellemfolkeligt Samvirke, og det er igennem denne, at vi har fået kendskab til 

ledelsesfilosofien. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder stadig med at implementere 

ledelsesfilosofien i den daglige ledelse i organisationen (Actionaid, 2020). Vi har derfor udført 

et interview med Helle Gerber, leder af de nationale projekter i Mellemfolkeligt 

Samvirke/Actionaid Denmark, for at opnå en bedre forståelse af ledelsesstilen i praksis. Ifølge 

Helle Gerber handler feministisk ledelse først og fremmest om at implementere nogle begreber 

i organisationen, som får ansatte til at reflektere over de feministiske ledelsesprincipper (Bilag 

5, l. 8). De ti overordnende principper er som følger (Actionaid, 2020): 
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Tabel 2: Feministiske ledelsesprincipper  

Feministisk ledelse principper  Beskrivelse  

Selvbevidsthed Arbejde imod en accept af egne sårbarheder/svagheder 

samt anerkende og værdsætte egne og andres styrker. 

Egenomsorg og omsorg for andre Tage sig af egent følelsesmæssigt og fysisk velbefindende 

og opmuntre og støtte andre til at gøre det samme. 

Demontering af bias Være i tjek med egne og institutionelle privilegier og magt 

baseret på personlige fordele i kraft af køn, klasse, race, 

evne og andre faktorer. 

Inklusion Sammensætte mangfoldige teams og reagere på 

forskellige barrierer for deltagelse. 

Deling af magt Skabe et rum for at andre kan lede. 

Ansvarlig og transparent brug af magt Være tydelig, rettidig og gennemsigtig ved 

beslutningsprocesser. 

Ansvarligt samarbejde Sikre at kollektive mål er klart definerede og gensidigt ejet. 

Holde os selv og andre ansvarlige for at opnå dem. 

Respektfuld feedback Søge, give og værdsætte konstruktiv feedback som en 

mulighed for tovejs læring. 

Mod Tage initiativ, lære af fejl og ikke frygte fiasko. 

Nultolerance Påkalde sig enhver form for diskrimination og 

magtmisbrug, samt sikre at egen adfærd er fri for enhver 

form for chikane og udnyttelse. 

Kilde: Eget arbejde.  

 

Det handler således om konstant at påtale dét man ønsker at ændre, hvilket skaber øget 

refleksion over de fremsatte værdier. For selvom mange af værdierne kan virke åbenlyse og 

noget som alle organisationer vil mene, at de allerede gør brug af, så er det et spørgsmål om, 

hvor aktivt der reflekteres over de forskellige punkter. Feministisk ledelse skal i sepcialet 
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forstås som en diskurs for sig, som konstituerer en bestemt virkelighed, som i dette tilfælde 

iagttages som værende mangfoldighed og diversitet, hvilket vil uddybes yderligere i specialets 

kapitel vedrørende intervention. 

4. Metode og dataindsamling 

I de næste afsnit vil den metodiske del af specialet præsenteres. Blandt størstedelen af 

litteraturen vedrørende analysestrategi indenfor det poststrukturalistiske felt, bliver 

metoderegler set som værende regler, der er forældet. Reglerne søger således verden med et 

ontologisk blik ved at påvise en naturaliseret virkelighed (Andersen, 1999, s. 13). Hansen 

(2006) argumenterer dog for, at de sædvanlige metodebrug etablerer et grundlag for 

empiribehandling (Hansen, 2006, s. 54). Vi vil derfor stadig benytte os af nogle sædvanlige 

metodegreb i indsamlingen af empiri for at opnå et blik for de selvfølgeliggjorte strukturer i 

Forsvaret. De to primære metoder vi vil benytte os af, er af kvalitativ karakter, herunder 

semistruktureret interview og dokumentanalyse. 

4.1 Dokumentanalyse 

En af de mest anvendte metoder inden for samfundsvidenskaberne, er dokumentanalyse. I 

empiriske undersøgelser anvender man ofte dokumenter som f.eks. en retslig tekst eller rapport 

(Lynggaard, 2015, s. 185). I følgende speciale vil dokumentanalysen kombineres med 

semistrukturerede interviews, hvilket er to undersøgelsesmetoder som stemmer godt overens i 

et kvalitativt studie (Ibid.).  

 

Dokumentanalysen er aktuel for specialets genealogiske analyse, hvorfor vi netop inddrager 

Foucaults beskrivelse af arkiv som beskrevet i analysestrategien. Udvælgelseskriterierne for 

arkivet er derfor valgt med henblik på at besvare specialets problemformulering med sæligt 

fokus på underspørgsmålet tilhørende genalogianalysen. Derudover er arkivet udvidet, ved at  

følge referencer indbyrdes i dokumenterne (Lynggaard, 2015, s. 157). Teksten i de valgte 

dokumenter til arkivet vil blive iagttaget som et sprog, der udgør en særlig fiksering i netop 

den tid, dokumentet er produceret (Lynggaard, 2015, s. 154). I den genealogiske analysestrategi 

vil vi yderligere uddybe, hvordan vi strategisk tilgår og udvælger udsagn. Nedenstående tabel 

viser, hvornår et dokument bliver inddraget som empiri:  
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Tabel 3: Udvælgelseskriterier 

Kriterier   Argument  Eksempel  

1: Udgivelsesdato Dokumentets udgivelsesdato skal være indenfor 

den afgrænsede tidsperiode fra  1962-2021. 

Alle dokumenter.   

2: Udvalgte afsendere Dokumentets afsendere skal opfylde kravet om at 

være en del af de udvalgte afsendere i specialet, 

dvs. enten  ‘Forsvarets myndigheder’ eller som 

mediedækning af Forsvaret.  

 

Kvinders Trinvise Adgang til det 

Danske Forsvar og artiklen ‘Forsvaret 

har svært ved at erobre kvinder’ 

3: Emneafgrænsning Dokumentet skal opfylde krav om at 

undersøgelsens analytiske blik er specifikt nævnt 

i form af udsagn/begreber såsom: Kvinder, 

mangfoldig, diversitet, køn, ligestilling, 

ligebehandling  

Et dokument udgivet af eller for 

Forsvarets styrelser eller ekstern 

beskrivelse af Forsvaret: 

Forsvarsministeriets 

implementeringsplan for kvinder, fred 

og sikkerhed og Forsvaret har svært 

ved at erobre kvinder  

Kilde: Eget arbejde.  

Et dokument der opfylder alle udvælgelsekriterierne er ‘Danmarks nationale handlingsplan for 

kvinder, fred og sikkerhed’ (2020-2024), som vi både har introduceret i problemfeltet og i 

analysestrategien. Handlingsplanen er et led i rækken af tidligere handlingsplaner og rummer 

derfor spor fra fortiden samtidig med, at den er aktiv og relevant for nutiden og fremtiden for 

Forsvarets arbejde med kvinder. Handlingsplanen er Forsvarets svar på FN’s resolution 1325 

og omhandler aspekter som mangfoldighed, ligestilling og vigtigst, implementeringen af flere 

kvinder i det militære arbejde. Dette dokument er specialets primært anvendte dokument, og 

fremtræder derfor igennem hele specialet.  

4.2 Semistrukturerede interviews 

Vi har valgt at benytte os af interview som metode for at få indblik i en organisatiorisk diskurs, 

som for udenforstående kan være svær at tilgå. Med empirien indsamlet fra dokumentanalysen 

får vi et indblik i det skrevne sprog, som tilkendegiver en virkelighed og selvfølgeligheder. 

Hvad interviews muliggør er at forstå om de subjekter, sandheder og strukturer vi 

fremanalyserer via dokumenterne, kan spejles i hvad vores informanter oplever og forstår ved 
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Forsvaret. Det er altså analysestrategisk en måde, hvorpå vi får informanter til at beskrive deres 

iagttagelser af genstanden, dvs. kvinder i Forsvaret.  

 

Vi interviewer fire informanter, som har et meningsfuldt indblik i Forsvaret. Tabellen nedenfor 

giver således et overblik over informanternes stilling i Forsvaret. Informanten Sofie Trier 

Jensen er mangfoldighedsspecialist i Forsvaret og hun vil i specialet betragtes som en ekspert, 

hvorfor mange af hendes observationer adskiller sig fra de andre informanter. Derudover har 

vi et interview med en ekspert indenfor feministisk ledelse, som først vil blive introduceret i 

specialets diskussionen. Formålet med at lave semistrukturerede spørgsmål er, at der åbnes op 

for muligheden for, at informanterne vil uddybe og gribe bolden selv i forhold til emnerne og 

spørgsmålene (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 158). Derfor er de spørgsmål både konkrete, men 

har også plads til uddybning af emnet. På den måde er informanten også med til selv at forme 

fortællingen, frem for at spørgsmålene lægger op til bestemte svar og reaktioner.  

 

Tabel 4: Præsentation af specialets informanter  

Organisation 

/Afdeling 

Navn Stilling Militær eller civil Interviewform Køn 

Institut for Ledelse 

og Organisation, 

Forsvarsakademiet 

Vilhelm 

Stefan 

Holsting 

Institutchef Militær, 

Kommandørkaptajn 

fra Søværnet 

Informant Mand 

Institut for ledelse 

og Organisation, 

Forsvarsakademiet 

Jens 

Svensson 

Ledelsesundervise

r, Hærens 

Officersskole 

Militær, Kaptajn fra 

Hæren 

Informant  Mand 

Forsvarsministeriets 

Personalestyrelse 

Sofie Trier 

Jensen 

Mangfoldigheds- 

specialist 

Civil Ekspert Kvinde 

Forsvarsministeriets 

Personalestyrelse 

Anders 

Christian 

Bech 

Chef for 

Marketings- 

sektionen, 

Forsvarets 

Rekruttering 

Militær, 

Major fra 

Flyvevåbnet 

Informant Mand 

Mellemfolkeligt 

Samvirke 

Helle Gerber Leder af de 

nationale 

projekter 

Civil (ikke ansat i 

Forsvaret) 

 Ekspert Kvinde 

Kilde: Eget arbejde.  
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4.3  Empiriens indflydelse på den undersøgte genstand 

Vi havde som udgangspunkt valgt at gå til specialets genstand med det åbne blik, men har 

tidligt i empiribearbejdningen kunne iagttage, at de diskursive kontroverser i højere grad 

eksisterer for uniformerede kvinder og dermed den militære del af organisationen. Ydermere 

har den indsamlede empiri, om det har været dokumenter eller informanter, en vægtning til den 

militære side, hvorfor analysen i højere grad vil beskæftige sig med en kommunikation, som 

vedrører sig kvinder i militæret, den militære struktur, den militære opgaveløsning osv. Dog 

vil det påpeges, at når specialet påtaler kvinder i Forsvaret, er dette stadig en betegnelse som 

vil dække over alle kvinder i Forsvaret. Derudover ønsker vi at holde muligheden åben for, at 

vores undersøgelsesgenstand er en sammensat størrelse og at diskursen i Forsvaret ikke 

nødvendigvis er et afgrænset felt. I håbet om at gøre analysen fleksibel og nuanceret, tillader 

vi os dermed at brede os ud i det diskursive felt. 

4.4 Databehandling og etiske overvejelser  

Alle informanter blev i begyndelsen af interviewet præsenteret for vores ønske om at optage 

interviewet for derefter at transskribere deres udtalelser. Alle informanter godkendte dette. 

Derudover fik de alle foreslået muligheden for at medvirke anonymt. Dette afviste samtlige 

informanter og ønskede alle at stille op med navn og stilling indenfor Forsvaret. I selve 

transskriberingen af vores interviews har vi udarbejdet et skema, hvor vi skriver ned alt ordret 

med tilsvarende tidskode og linjenummer samt om det er informant eller interviewer som taler.  

 

Det blev også aftalt med interviewpersonerne, at de ville få tilsendt citater, som vi ønskede at 

benytte i specialet. Det blev derfor gjort som aftalt, hvorefter to af informanterne ønskede at 

redigere i deres udtalelser for at vi fortsat måtte benytte os af citaterne. Det blev herefter 

vurderet af alle specialemedlemmerne, at redigeringerne ikke var meningsforstyrrende, men 

snarere en finpudsning af det grammatiske eller en fremskrivning af den eksisterende pointe, 

hvorfor de stadig benyttes i specialet.  

 

I vores udvælgelse af interviewpersoner havde vi som udgangspunkt et ønske om at tale med 

ledere uanset beskæftigelse indenfor Forsvaret. Grundet specialets problematisering af det 

kvindelige køn i Forsvaret, ville vi dog gerne have haft en som minimum ligelig fordeling af 

mænd og kvinder. Selvom vi har haft kontakt til flere kvinder indenfor Forsvaret med en 

relevant stilling, har det kun været muligt at få ét interview med en kvinde. Èn af kvinderne 
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som vi var i kontakt med, som ikke ønskede interview, gav os en begrundelse, som senere blev 

bekræftet af vores ene kvindelige informant. Hun forklarede således, at de fleste kvinder i 

Forsvaret ikke ville forbindes med deres køn eller interviewes udelukkende på baggrund af 

deres køn, da de helst vil have lov til at udføre deres job som alle andre og ikke komplicere 

forholdene på arbejdet. Vores informant Sofie Trier Jensen uddybede dette: fordi der i forvejen 

er så meget fokus på kvinder i Forsvaret, ønsker kvinder ikke at deltage i noget som igen sætter 

dem i bås som kvinder. Dette vil ikke uddybes mere i dette afsnit, da analysen vil beskæftige 

sig med netop denne problemstilling. 

 

På baggrund af den betydelige overvægt af mandlige informanter, har vi derfor in mente, at der 

bliver udvekslet holdninger om kvinder i Forsvaret af det modsatte køn. Dette gør på ingen 

måder deres udtalelser mindre troværdige eller ubrugelige, men må ses i lyset af, at de ikke kan 

identificere sig med subjektiveringen af kvinder i Forsvaret. Derudover erkender vi, at de 

interviewede informanter udgør en lille del af en forholdsvis stor organisation.  

4.5 Covid-19 forbehold 

Grundet pandemien og lockdown af Danmark har vi ikke haft mulighed for at udføre fysiske 

interviews med vores informanter. Derfor har vores interviews været nødsaget til at være i et 

andet format - enten via videosamtale eller telefonopkald. Umiddelbare fordele ved dette er, at 

informanten har kunne være i sine trygge omgivelser og muligvis svare mere frit. Ulempen er, 

at vi ikke har skabt samme fortrolighedsrum, som man kan skabe i et rum, hvor man sidder 

fysisk sammen. Det kan virke upersonligt, at skulle dele holdninger og udtalelser over et video- 

eller telefonopkald, hvor at et interview ansigt til ansigt ofte formår at bryde med nogle af disse 

påpasseligheder. Dog blev vores interviews gennemført ultimo februar 2021, hvor Danmark 

havde været underlagt to store nedlukninger grundet pandemien. Det kan derfor argumenteres, 

at online-kommunikation ikke har udgjort den store udfordring og at mange personer i det 

danske samfund, både nu og på daværende tidspunkt, har indfundet sig med det virtuelle.  
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5. Definitionsafklaring og afgrænsning 

5.1 Definitionsafklaring 

Betegnelsen Forsvaret anvendes som en samlet beskrivelse for alle aspekter af organisation. 

Selv den mest tydelige opdeling af organisationen, hhv. den militære og civile del, vil ikke 

iagttages som adskilte. Det antages dermed, at der eksisterer én samlet diskurs for hele 

organisationen, hvilket er et aspekt som analysen vil kommentere på. Generaliseringen af 

diskursen baserer sig også på det faktum, at vores informanter er lokaliserede i forskellige dele 

af Forsvaret og har kunne berette om en overlappende diskurs mellem den operative og ikke-

operative del af Forsvaret. Derudover gavner det også den overordnede analyse, at dokumenter 

og informanter koblet til Forsvaret, dækker over en samlet enhed.  

 

Som beskrevet i specialets problemfelt, iagttager Forsvaret mangfoldighed gennem primært en 

øget indsats mod flere kvinder i Forsvaret og etniske minoriteter (Forsvarsministeriet, 2011). 

Forsvaret berører også andre aspekter af mangfoldighed, men for følgende speciale vil begrebet 

mangfoldighed optræde som et synonym for rekruttering og fastholdelse af kvinder. Derfor vil 

betegnelsen mangfoldighed ikke være en henvisning til øvrige grupper, medmindre dette 

fremgår eksplicit af teksten. 

5.2 Afgrænsning  

I specialet konstitueres diskurser som påvirkelige af det omkringværende diskursive felt, og 

kan derfor ikke iagttages som enkeltstående konstruktioner. Som nævnt tidligere, vælger vi at  

rette blikket mod Forsvarets diskurs om kvinder, med mulighed for samspil og identificering 

af andre diskurser. Undervejs har der derfor været et aktiv til- og fravalg af diskurser, f.eks. 

diskurser i samfundet vedrørende køn, kvinder og mangfoldighed, som ellers kunne have 

relevans for forståelsen af Forsvarets diskurs.  

 

Måden hvorpå vi vælger at afgrænse faserne i genealogien udspringer af det tidspunkt i 

historien, hvor Forsvaret aktivt begynder at kommunikere om kvinder. Dette sker således kort 

tid efter at den første lovgivning om ligestilling bliver vedtaget. Historisk kunne vi have valgt 

at gå endnu længere tilbage i tiden, for så at finde tidligere måder, hvorpå kvinder i Forsvaret 

blev subjektiveret. De danske kvindekorps var for eksempel en del af Forsvaret før 1962. Dog 
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ville dette udfordre arkivet, da det ville være et større arbejde at indhente empiri fra tiden før. 

Startfasen er derfor udvalgt på baggrund af en tid, hvor Forsvaret i stigende grad kommunikerer 

om kvinder og deres muligheder i Forsvaret. 

 

Vi har indledningsvis præsenteret Danmarks nationale handlingsplan for kvinder, fred og 

sikkerhed. Her er det beskrevet, hvorledes handlingsplanen er udarbejdet af hhv. 

Udenrigsminsiteriet, Justitsminsiteriet og Forsvarsministeriet. Ydermere udtrykkes det i 

samme handlingsplan, hvordan at handlingsplanen er et svar på FN’s Resolution 1325 og et 

ønske om at efterleve en international målsætning. Vi er derfor bevidste om, at handlingsplanen 

indeholder politisk kompleksitet og at magtpolitik kunne være ét af mange andre aspekter, som 

handlingsplanen kunne pålægges. Grundet specialets størrelse, ønsker vi dog at afgrænse os fra 

dette perspektiv. Vi har også afgrænset os fra at inddrage artikler, publikationer og øvrige, som 

omhandler både negativ og positiv kritik af FN’s resolution 1325. Der findes nogle interessante 

aspekter, som netop omhandler resolutionen kønsperspektiv og stereotypiske narrativ af 

kønnene. Vi ønsker dog, at fokusere udelukkende på Forsvarets egen kommunikation 

vedrørende handlingsplanen, og hvad det har af konsekvenser for kvinder i det danske Forsvar.  

5.2.1 Teoretiske refleksioner 

Som det fremgår af vores teoretiske valg, anvendes Foucault i specialet for at fremskrive 

subjektiveringen af kvinder i Forsvaret, både i et historisk og nutidigt perspektiv. Det har flere 

gange i processen været oppe at vende, hvorvidt Niklas Luhmann og hans systemteori skulle 

inddrages, da hans teori har gennemsyret store dele af vores kandidatuddannelse. Vi syntes dog 

ikke, at systemteorien kunne bidrage med et perspektiv, som Foucaults teoriunivers ikke kunne 

afdække, hvorfor vi har undladt en bredere brug af Luhmanns teori. Brugen af Foucault gør det 

derimod muligt at iagttage de historiske processer i subjektiveringen af kvinder, hvilket ikke 

ville have været muligt på samme måde med Luhmann. Samtidig mener vi, at Foucaults 

magtbegreb komplimenterer specialets problemstilling bedre ved at iagttage magt som conduct 

of conduct, hvorimod Luhmann ikke undersøger magten som immanent i sociale relationer 

(Andersen, 1999, s. 120).  Vi vil dog abonnere på Luhmanns paradoksforståelse, da den bygger 

på forståelsen af andenordens iagttagelse, og den vil danne belæg for problematiseringen i 

interventionen. Paradoksforståelsen vil først præsenteres i analysedel to. 
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I specialet har vi valgt at benytte os af Foucaults forståelse af diskurs som primært værende 

baseret på udsagn. Han er dog kendt for at udvide hans diskursforståelse i hans analytiske 

værker, hvor diskursbegrebet kobles sammen med andet end de sproglige mønstre, således at 

”… diskurs kan forstås som sproglige mønstre, der står i relation til materialitet, praksisser, 

tekniske hjælpemidler og samfundets institutioner” (Christensen & Hamre, 2018, s. 16). Vi 

anerkender, at denne forståelse af diskurser kunne åbne op for en bredere forståelse af 

subjektiveringen af køn indenfor Forsvaret. Det kunne således danne belæg for at undersøge 

netop materialiteter og nogle bestemte praksisser, som i dette tilfælde kunne være en 

undersøgelse af kroppe, uniformer og koreografier, som vedrører militært personel. Denne del 

har vi bevidst udeladt, da vi mener, at det ville være for omfattende, både i forhold til specialets 

størrelse og den empiri vi måtte i besiddelse af for at afdække disse aspekter af diskursen. 

6. Delanalyse 1: Genealogi  

I det følgende kapitel vil vi udarbejde en genealogisk analyse af, hvordan Forsvaret siden 1962 

og frem til 2021 har iagttaget kvinders adgang til og roller i Forsvaret. Dertil vil det blive 

undersøgt, hvornår der opstår kontinuiteter og diskontinuiteter i perioden. Kapitlet er inddelt i 

tre  faser på baggrund af de fremanalyserede brud i perioden som vi kigger ind i. I hver fase 

anvender vi eksistensensfunktionerne i et opsamlende afsnit, hvor de karakteristiske 

iagttagelser af kontinuitet og diskontinuitet bliver opsummeret. Inde under hver fase vil vi 

argumentere for valget for perioden med start og slutpunkt. Derudover vil vi iagttage Forsvarets 

diskurs igennem eksterne diskurser, som er med til at påvirke Forsvarets diskurs. Dette er gjort 

med forståelsen for, at en diskurs aldrig er stabil, da andre udsagn altid vil påvirke diskursen 

(Andersen, 1999, s.  49). 

6.1 Beskrivelse af fase I: Kvinders lovmæssige adgang til Forsvaret 

 I fase I er Forsvarets officielle og formelle iagttagelser af kvinder fraværende frem mod et 

identificeret brud i 1962. Op til 1962 optrådte kvinders roller (subjektposition) primært 

igennem frivillige kvindegrupper- og korps, hvor kvinderne arbejdede for samme militære sag 

som Forsvaret, dog på et frivilligt plan. Forsvaret iagttog dermed kvinderne som frivillige og 

ikke officielt tilknyttet det militære virke. Det første lovmæssige brud skete i 1962, hvor kvinder 

fik mulighed for at blive ansat med militær status i Forsvaret med det forbehold, at kvinderne 

stadigt blev iagttaget som frivillige, dog med en anerkendelse fra Forsvaret i forhold til det 
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arbejde de udøvede. Denne fase strækker sig op til 1978, hvor der på baggrund af lovgivning 

skete samfundsmæssige og organisatoriske forandringer. Forsvaret knyttede dermed kvinders 

roller i Forsvaret an til lovgivning, og subjektformationen ansås til at være ”kvinders 

lovmæssige adgang til Forsvaret”. 

6.1.1 Introduktion og arkiv 

I den første fase iagttager vi, hvordan kvinder for første gang fik adgang til Forsvaret på næsten 

de samme præmisser som mænd. Hvad som menes med næsten samme præmisser, vil vi 

uddybe i nedenstående afsnit, men kort forklaret blev der skelnet mellem mænd og kvinder på 

grund af at Forsvaret ikke iagttog kvinder som kampdygtige og fysisk stærke nok. Derudover 

vil vi kigge ind i, hvordan Forsvarets iagttagelse af kvinder og kvinders adgang til Forsvaret 

har udfoldet sig på baggrund af et brud med den tidligere diskurs omkring kvinders rolle i 

Forsvaret. For at forstå hvordan kvinder har opnået adgang, og hvorfor de havde en interesse i 

at tjenestegøre i Forsvaret, bliver historien og tilhørende diskurser før og op til lovgivning i 

1978 og frem til 1988 introduceret i følgende afsnit (Sløk-Andersen, 2014, s. 3).  

  

Første fase starter som udgangspunkt 1962, hvor der identificeres det første lovmæssige brud, 

som derved skabte startskuddet til kvinders lovmæssige adgang til Forsvaret. Dette skabte en 

ufrivillig ændring i Forsvarets diskurs, da det blev lovmæssigt pålagt at forholde sig til formel 

ligestilling. Derudover beskæftiger første fase sig med optakten til den lovmæssige del af 

genealogien, som omhandler de frivillige kvindekorps, Lotterne, som var en del beredskabet,  

som støtte til Forsvarets arbejde. Vi inkluderer denne eksterne diskurs, da lotterne var led i en 

process, der medførte at kvinder fik adgang til at tjenestegøre i Forsvaret.  

6.1.2 Arkiv til genealogien første fase 

Indledningsvis til første fase må vi erkende, at startfasen og samt store dele af fase I i høj grad 

er beskrevet ud fra andre kilders iagttagelser og diskurs om kvinder i Forsvaret. Begrundelsen 

til dette er, at det har været en udfordring at finde officielle dokumenter fra denne tidsepoke, 

som omtaler emnet `kvinder i Forsvaret’, skrevet og udgivet af Forsvarets selv. Denne 

udfordring får vi også bekræftet ved gennemgang af forskningsartiklen ‘Kvindernes trinvise 

adgang til det danske forsvar’, skrevet af Beate Sløk-Andersen i 2014, som dengang var 

forskningsmedarbejder ved Center for Militærhistorie på Forsvarsakademiet. Sløk-Andersen 

skriver følgende: 
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”Emnet ’kvinder i Forsvaret’ har vist sig at være sjældent berørt, hvorfor kilderne til 

denne udgivelse udgøres af små brikker af viden fra festskrifter, interne orienteringer, 

lovtekster, relevante rapporter og evalueringer. Dertil kommer værker om værnenes 

historiske udvikling, hvor kvindernes indtræden nogle steder er behandlet overfladisk. 

” (Sløk-Andersen, 2014, s. 3). 

  

Vi har derfor benyttet os af sekundære kilder, samt lovgivning og et mindre antal primære 

kilder udgivet af Forsvaret selv. I den indledende del af fase I, som præsenterer de frivillige 

kvindelige beredskabskorps, gør vi brug af sekundære kilder, som beskriver denne fase op mod 

første lovgivning. Det essentielle i denne del er, hvordan aspektet vedrørende kvinders adgang 

til Forsvaret bidrager til den gradvise udvikling af en diskurs om kvinder i Forsvaret. I den 

resterende del af analysen gør vi brug af ‘Kvindernes trinvise adgang til Forsvaret’, samt 

tilhørende primær empiri, som f.eks. lovgivning. Da lovgivningen trådte i kraft, dukkede 

kvinder op som et officielt emne i Forsvaret, og herefter kan vi i højere grad præsentere 

Forsvarets egne iagttagelser.  

6.2 Kvindekorpsene 

Før og under 2. verdenskrig var kvinder ikke en del af den officielle diskurs i det danske 

Forsvar. Dette udelukkede ikke kvinder fuldstændigt fra uofficielle diskurser, der måtte have 

eksisteret i Forsvaret, da det må forventes at Forsvaret på trods af minimal omtale, stadig har 

haft en relation til det kvindelige køn. F.eks. i lyset af kvindekorps, eller en familierelation, en 

kontoransat eller en smuk frontfigur, som besøgte soldaterne i felten. Selvom kvinderne i højere 

grad var en del af en uofficiel diskurs, opstod der en anerkendelse i det danske samfund under 

krigen om, at kvinder også var til militært nytte. Dette iagttages som den påbegyndende fase af 

kvinders adgang og rolle i Forsvaret før ligestillingslovgivningen i 1978, som vil uddybes i de 

kommende afsnit. 

  

Indenrigsministeriet oprettede i 1939 Danske Kvinders Beredskabskorps, som under 2. 

verdenskrig havde ca 10.000 uniformerede kvinder, som udførte samfundsmæssigt arbejde som 

en del af frivillige kvindekorps (Schledermann, 1953, s. 64). Medlemmer af Danske Kvinders 

Beredskabs indgik et nordisk samarbejde, hvor de nordiske kvindelige beredskabskorps havde 

navnet Lotter - opkaldt efter det finske korps. Medlemmerne i Danmark kaldte sig derefter også 

for Lotter (Jensen & Frøling, 2006). Lotterne havde til formål at varetage en evakuering af den 
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danske befolkning, hvis landet skulle blive udsat for et bombardement. Efter krigen var der 

intern uenighed om, hvorvidt Lotterne fortsat skulle basere sig på civilt hjælpearbejde eller 

være forankret i det militære forsvarsarbejde og dermed også have mulighed for, at kvinderne 

kunne gøre karriere indenfor militæret (Sløk-Andersen, 2014, s. 5). Derfor blev det frivillige 

kvindekorps splittet i to, Danske Kvinders Beredskab og Danmarks Lottekorps, hvor 

sidstnævnte korps ønskede, at kvinder fik mulighed for en karriere i militæret (Jensen og 

Frøling, 2006). Danmarks Lottekorps henviste til kvinder i militæret i England og USA, hvor 

kvinderne deltog i det militære forsvar ved at udføre eksempelvis administrativt eller logistisk 

arbejde (Ibid.). 

 

Selvom Lotterne ikke selv skrev sig ind i historien som ligestillingsdebattører, bliver deres 

organisation defineret som led i en proces, hvori kvinders handlerum udvides, og som 

medfører, at kvinder får adgang til at tjenestegøre i Forsvaret (Jensen og Frøling, 2006). I denne 

periodes tidsånd og frem til 1970’erne var det endnu mere udbredt at have bestemte kønsroller 

på arbejdsmarkedet. Lotterne deltog derfor ikke i beredskabsopgaver på lige linje med mænd, 

men med de kompetencer som man tilskrev kvindekønnet - f.eks. madlavning, omsorg og 

lettere administrative opgaver (Ibid.). 

  

Diskursen som Lotterne skabte om sig selv fremgik alligevel modsætningsfuld. Dette iagttages 

i forhold til, at lotterne ikke ønskede at skille sig af med deres kvindelige artefakter, såsom 

makeup, tøj og langt hår. De mente dog samtidig selv, at de måtte give give slip på deres 

feminine udtryksmåder for at blive taget seriøst i beredskabet (Jensen og Frøling, 2006). Der 

eksisterede dermed en bevidsthed blandt kvinderne, i forhold til hvordan de blev opfattet af 

omverdenen, hvorfor de pådrog sig en bestemt identitet for at blive taget seriøst. Lotternes 

forestilling og oplevelse om femininitet udviklede sig til, at de ikke blev mindre kvinde af at 

skifte en kjole ud med en armygrøn kedeldragt, hvis det var dét situationen krævede (Ibid.). 

Det er her vigtigt at påpege, at det var Lotterne selv, som tilskrev sig denne diskurs.  

 

Alligevel gik de frivillige korps ikke helt ubetydeligt hen og kvinders bidrag til hjemmeværnet 

er beskrevet i et skrift fra 1953. Generalmajor S. E. Johnstad-Møller påtalte, at der var bestemte 

opgaver som kvinder kunne varetage grundet deres; ”(...) på nogle områder mere fintmærkende 

sanser eller deres større pålidelighed og årvågenhed” samt ”opretholdelse af en god tone 

blandt mændene” (Johnstad-Møller, 1953, s. 36). Forsvaret iagttog dermed kvinders 

tilstedeværelse som en fordel grundet deres køn og kvindelige kompetencer. Denne 
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subjektivering af kvinder som havende ‘fintmærkende sanser’ og som skabere af en god tone 

blandt mænd, er således starten på Forsvarets diskurs og subjektivering af kvinder, og dermed 

skabelsen af et associationsfelt omkring kvinder i Forsvaret.  

6.3 En lovmæssig udvikling  

Frem til 1962 har kvinder, som nævnt tidligere, ikke eksisteret formelt og lovgivningsmæssigt 

i Forsvaret. På det tidspunkt var det kun Grundlovens §81, som satte rammerne for, hvem der 

kunne og skulle yde militær tjeneste:  ”Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person 

at bidrage til fædrelandets forsvar” (Grundloven 1953, § 81). At mænd var dét køn, som 

lovgivningsmæssigt havde værnepligtigt, er en procedure, som står uændret i dag. Men 

lovgivningen vedrørende kvinder ændrede sig på daværende tidspunkt, og i 1962 blev det 

således gjort muligt at antage kvinder til frivillig tjeneste med militær status i Forsvaret (Lov 

om Forsvarets personel, 1962). Den nye lovgivning gjorde kvinder til en del af Forsvarets 

formelle fortælling og skabte dermed et brud i diskursen, da kvinder tidligere ikke havde nogen 

form for lovmæssig tilgang til Forsvaret. Der eksisterede dog stadig to vigtige forbehold: 

kvinderne skulle fortsat være tilknyttet kvindekorpsene, og de ville ikke blive aflønnet (Sløk-

Andersen, 2014, s. 8). Hjemmeværnsloven fra 1962 medførte, at kvindekorpsene blev en del 

af Hjemmeværnet, og det blev samtidig muligt for både kvinder og mænd at blive optaget som 

frivillige i hjemmeværnet (Sløk-Andersen, 2014, s. 7). Dette betød ikke at kvinder fik adgang 

til at tjenestegøre i Forsvaret, men det skabte en kontinuitet i forhold til, at kvinder var en del 

af det frivillige beredskab, hvor de frivillige korps nu var under de samme organisatoriske 

rammer som frivillige mænd. Dog fortsatte opretholdelsen af de specifikke kvindekorps (Ibid.). 

 

Den beskrevne udvikling i ovenstående afsnit kan iagttages som et led i en proces, som bevæger 

Forsvaret i retning af en formel ligestilling. Dog kan den, på det tidspunkt, nye lovgivning i 

højere grad iagttages som en anerkendelse af det arbejde, som kvinderne i forvejen ydede for 

Forsvaret gennem kvindekorpset. Daværende forsvarsminister Poul Hansen uddybede ved 1. 

behandling af lovforslaget og kvinders nye rolle således: ”[D]et drejer sig om særlige militære 

funktioner, altså̊ ikke om kontorarbejde. De, der gør kontorarbejde, skal fortsat ansættes på 

civil basis. Men vi har jo kvinder i signaltjenesten, i kryptotjenesten og i plottetjenesten; det er 

deciderede militære job, og derfor er det rimeligt, at kvinderne dér får militær status og 

ansættes som militære.” (Lov om Forsvarets personel, 1962). Der blev således ikke åbnet for 
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en egentlig aflønning eller nye funktionsområder, men et ændret juridisk grundlag for de 

funktioner som kvinderne allerede varetog (Sløk-Andersen, 2014, s. 8). 

6.3.1 Ikke-kampdygtige kvinder  

Den gradvise udvikling af kvinders muligheder indenfor Forsvaret var ikke udviklet på 

baggrund af en langsigtet strategi eller plan. Forsvaret blev således påvirket af den lovmæssige 

udvikling, og kvinders historiske tilstedeværelse igennem de frivillige i værnene (Sløk-

Andersen, 2014, s. 17). En egentligt kontraktansættelse og løn for kvinder i militære stillinger 

kom først i 1971, hvor det blev muligt for kvinder at indtræde på de to laveste militære niveauer 

(Sløk-Andersen, 2014, s. 9). Kvinder kunne da blive ansat som konstabler og sergenter (Sløk-

Andersen, 2014, s. 4). Der opstod dermed en kontinuitet i hvad der blev iagttaget som egnede 

opgaver til kønnene, hvilket var et vigtigt led i kvinders adgang til den militære tjeneste. 

Kvinder kunne dog endnu ikke ansættes i stillinger, ”der primært indebar mulighed for direkte 

deltagelse i kamphandlinger” (Haslund-Christensen, 1988, s. 84). Allerede fem måneder efter 

at kvinder fik mulighed for kontraktansættelse og løn, blev det undersøgt, hvorvidt et større 

antal af funktionerne i det militære kunne varetages af kvindeligt militært personel eller civilt 

ansatte (Sløk-Andresen, 2014, s. 10). At kvindeligt militært personel blev kategoriseret med 

civilt ansatte, indikerer en subjektivering, hvor kvindelig militært personel endnu ikke blev 

iagttaget som formelt ligestillede med deres mandlige kollegaer. Desuden blev dette emne ikke 

berørt i den endelige vedtagne lov. Der tegner sig derfor et billede af, at der skete et brud i 

diskursen i forhold til kvinders adgang og roller i Forsvaret, som endnu engang ikke var opstået 

på grund af Forsvarets egen iagttagelse af kvinder, men en lovmæssig udvikling, som 

influerede Forsvaret. Forsvaret igangsatte dermed en subjektiveringsproces, hvor diskursen 

begyndte at indeholde bestemte opgaver som Forsvaret fandt egnet for kvinder - f.eks. at 

kvinder i Forsvarets optik ikke egnede sig til kamp, hvorfor dette ekskluderede dem fra en stor 

del af Forsvarets opgaveløsning. 

 

Den lovgivningsmæssige udvikling kan siges at være en effekt af kvindebevægelserne i 

1970’erne, som bl.a. kæmpede for ligeløn og lige vilkår for mænd og kvinder (Løgstrup og 

Sørensen, 2012). Alligevel var der ikke tale om en pludselig omvæltning, men at den nye 

ligebehandlingslov blev et led i en langvarig udvikling af politiske beslutninger, 

personalemangel og internationale ligestillingsdiskurser, som vi vil berøre i de følgende afsnit, 

hvilket muliggjorde kvinders adgang og roller i Forsvaret (Sløk-Andersen, 2014, s. 22). 
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6.4 Starten på den formelle ligestilling  

I 1978 trådte loven om ligebehandling i kraft, som bygger på EU`s, daværende EF, 

ligebehandlingsdirektiv fra 1976 (Beskæftigelsesministeriet, 2021). Lovgivningen har siden 

sin vedtagelse forbudt forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. 

Der opstod dermed et krav om at kvinder, dertil kvinder i Forsvaret, lovmæssigt skulle have de 

samme muligheder som mænd. Et smuthul i lovgivningen gjorde det alligevel muligt at holde 

kvinder fra direkte kamphandlinger. Kapitel 5 i lovgivningen, §13, gør det således muligt at 

søge dispensation fra lovgivningen på baggrund af følgende:  

 

”Hvis det ved visse former for erhvervsudøvelse og uddannelse er afgørende, at 

udøveren er af et bestemt køn, og dette krav står i rimeligt forhold til den pågældende 

erhvervsaktivitet, kan den minister, under hvis forretningsområde den pågældende 

virksomhed hører, fravige bestemmelser i §§2-6”. (Ligebehandlingsloven, 2011a, §13).  

 

Forsvarsministeriet ønskede denne dispensation, hvilket skabte en kontinuitet i diskursen og 

tilhørende subjektivering af kvinder, som udspringer af følgende udsagn fra 

Forsvarsministeriet: ”kvindeligt personel indenfor værnene, herunder Hjemmeværnet, ikke 

anvendes i operative stillinger, der indebærer mulighed for direkte deltagelse i 

kamphandlinger” (Ligestillingsrådet i Sløk-Andersen, 2014, s. 10). Forsvarsministeriet søgte 

øjeblikkeligt dispensation for at kunne fortsætte praksis med at holde kvinder direkte fra 

kamphandlinger (Sløk-Andersen, 2014, s 10). Kvinder blev af forsvarsministeriet iagttaget som 

ikke-kampdygtige, og det vidner således om en subjektivering omhandlende kvinder som 

mindre præsterende end mænd ude på felten. Ønsket om dispensation blev imødekommet på 

betingelse af, at der skulle gennemføres forsøgsordninger med kvinder inden for de områder 

som dispensationen ellers afskar kvinder fra. Med mulighed for dispensation af lovgivningen 

om ligebehandling, udøvede Forsvaret dermed en fortsat formel særbehandling af kønnene.  

6.5 Ledelsesprincipper  

Mod slutingen af år 1978 blev ’Forsvarets ledelsesprincipper’ udgivet, som dannede rammerne 

for ledelsesdiskursen i Forsvaret. Kvinder fremgår ikke eksplicit i kommunikationen af 

’Forsvarets ledelsesprincipper’, og derfor heller ingen subjektivering af kvinden. Dette på trods 

af at kvinders roller og adgang til Forsvaret befandt sig i Forsvarets associationsfelt på 

daværende tidspunkt, og at kvinder i 1972 lovmæssigt fik godkendt ansættelse med militær 
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status, samt at lovgivningen om ligestilling kom det samme år som udgivelsen af 

ledelsesprincipperne. Kvinders rolle eller adgang til Forsvaret fremgår ikke som en aktiv del 

af rationalet bag Forsvarets ledelsesprincipper, på trods af at diskursen indeholdte et 

lovgivningsmæssigt aspekt vedrørende ligestilling af kønnene. Denne ledelsesdiskurs 

henvendte sig istedet direkte til mænd; 

  

«Opgaver skal klarlægges, prioriteres og løses. Den foresatte har ansvaret for, at opgaver 

klarlægges, prioriteres og løses. Han skal derfor have vilje, evne og mod til at tage ansvar, 

træffe beslutninger og gennemføre kontrol. De beføjelser, den foresatte har, er bestemt ud 

fra hans ansvar.» (Kristensen 1978, Princip 2) 

  

Den foresatte bliver konsekvent omtalt som ’han’ - noget som indikerer, at Forsvaret iagttog 

ledelse som værende udelukkende for mænd, og ikke en naturlig rolle for kvinder. Dette 

eksemplificeres videre her: 

  

“Den personlige autoritet har som grundlag, at de undergivne har tillid til den foresattes 

dygtighed, hans respekt for deres liv og menneskeværd, hans retfærdighedssans, hans vilje 

til samarbejde og hans evne til at give dem sikkerhed og varetage deres interesser, samt at 

han viser et godt eksempel.” (Kristensen, 1978, Princip 5) 

  

Ledelsesprincipperne fra 1978 vidner om, at behandlingen af kvinders adgang og rolle i 

Forsvaret stadigt var overfladisk, og at deres tilstedeværelse kun blev beskrevet ved særlige 

anledninger. Dette blev til en vis grad ændret i 1980’erne. 

6.6 Øget ligestilling uden holdningsmæssig accept  

Forsvarets dispensation fra loven om ligebehandling varede frem til udgangen af 1988 (Sløk-

Andersen, 2014, s. 18). Der blev dog stillet krav til den fortsatte dispensationsordning, som 

betød, at Forsvaret skulle gennemføre forsøgsordninger, hvor kvindelige sergenter, officerer 

og konstabler fik speciel adgang til kamp- og kampstøtteenheder (Sløk-Andersen, 2014, s. 18). 

Evalueringsrapporterne fra forsøgsordningerne var overordnet positive. Konklusionen lød på, 

at kvinders evner var ”fuldt på højde med deres mandlige kollegers” (Schlüter, 1986, s. 5). 

Dette vidner om en diskontinuitet af en tidligere identificeret kontinuitet omhandlende 

subjektiveringen om kvinders evner i Forsvaret som værende ikke-kampdygtige. Alligevel 
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dukker der en anden diskursiv mening op i associationsfeltet om kvinder, som omhandlede 

spørgsmålet om, hvorvidt kvinder kunne tilpasse sig de rådende normer. Det blev præciseret i 

en opsummering af forsøgsordningerne, at kvinders endelige integration ikke kunne opnås, 

fordi der ”holdningsmæssigt ikke synes at være den fulde accept af deres tilstedeværelse” 

(Schlüter, 1986, s. 8-9). Det er dermed den interne holdning blandt mændene, som optræder 

problematisk i daværende diskurs, og som skaber en subjektposition, hvor kvinder ikke passer 

ind i Forsvaret og de rådende normer.  

 

Alligevel blev den gældende dispensation vedrørende ligebehandlingsloven ikke videreført i 

1988 (Sløk-Andersen, 2014, s. 23). Det betød, at den formelle ligestilling tog et stort skridt i 

retning af kvinders ligestillede muligheder med mænd i Forsvaret. Det betød dog ikke, at 

kvinder fik adgang til alle funktioner i slutningen af 1980’erne, hvilket vi vil uddybe senere i 

afsnittet. Inden kvinder fik adgang til de fleste funktioner i Forsvaret, blev der stillet lavere 

krav til optagelsesprøverne, der i sin tid blev begrundet med en fysiologisk forskel, nemlig 

mindre muskelmasse (Ibid.). Denne subjektivering af kvinder, som fysiologisk ringere stillet 

end mænd, er et udtryk for en formel særbehandling. Den formelle særbehandling gjorde det 

muligt for kvinder at opfylde adgangskravene til den gældende funktion i Forsvaret.   

  

Dette krav blev derimod ændret, da kvinder fik adgang til næsten alle funktioner i Forsvaret, 

og da Forsvaret ikke længere fik dispensation fra ligebehandlingsloven i 1988. Adgangs- og 

uddannelseskravene blev ens for begge køn, som skabte en absolut formel ligestilling. Desuden 

blev de fysiske krav øget lige præcis på det tidspunkt, hvor kvinder fik adgang til næsten alle 

funktioner i Forsvaret (Sløk-Andersen, 2014, s. 23). I kraft af den formelle ligestilling opstod 

der dermed en ny subjektivering af kvinder, hvor Forsvaret nu iagttog, at kvinder fysisk kunne 

det samme som deres mandlige kolleger. Den eneste funktion som kvinder stadig ikke kunne 

tilgå på dette tidspunkt, var pilot i Forsvarets jagerfly, hvilket ligestillingsnævnet godtog på 

baggrund af, at man ikke vidste ”(...) hvordan den meget stærke acceleration i disse flytyper 

påvirker kvinder fysisk” (Ligestillingsrådet i Sløk-Andersen, 2014, s. 39). På trods af den ellers 

ligestillede holdning til kønnenes fysik opstår der en kontinuitet i en problematisering af 

kvinders biologi/fysik på baggrund af manglende viden og afprøvning indenfor området. I 1992 

frafaldt denne dispensation, og det blev dermed muligt for kvinder at træde ind i tjeneste som 

jagerflypilot (Sløk-Andersen, 2014, s. 19). 
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6.7 Forandringer i diskursen 

Et af vores fund i første fase af genealogien er, at emner omhandlende kvinders adgang og rolle 

i Forsvaret er sjældent eller overfladisk berørt i Forsvarets officielle dokumenter. Selvom de 

frivillige beredskabskorps (Lotterne) ikke var en direkte del af Forsvaret, nærmere bestemt en 

støttefunktion, begyndte kvinder at vinde indpas i Forsvarets diskurs. Lotterne tog ansvaret for 

de opgaver, som i den tid var skikket til kvinder, og de ønskede ikke at skille sig af med deres 

kvindelige artefakter, hvis det ikke var nødvendigt. Dog iagttog Lotterne, at hvis de ønskede at 

blive taget seriøst i beredskabet, måtte de opgive deres feminine udtryksmåder. Derudover blev 

det iagttaget af Hjemmeværnet (en del af Forsvaret), at kvinderne bidrog med en god tone 

blandt mændene - noget som skabte en kontinuitet i forhold til hvad det var forventet, at kvinder 

kunne bidrage med. 

  

I 1962 skete den første lovmæssige forandring, som skabte en diskontinuitet i diskursen. 

Forsvaret iagttog således kvindekorpsene som en del af det frivillige hjemmeværn, og dette 

vidner om starten på en slægtskabsforbindelse til den fremtidige formelle ligestilllingsproces. 

Diskursen, som indflydende på subjektiveringen af kvinderne, stod stadig nogenlunde 

uforandret på dette tidspunkt, da Forsvaret fortsat iagttog kvinder og mænd som forskellige, og 

dermed egnede til forskellige opgaver. 

  

Det næste brud i diskursen opstod først i 1971, hvor kvinder fik lov til at opnå 

kontraktansættelse i militære stillinger og fik lov til at indtræde på de to laveste militære 

niveauer. Der skete dermed et strukturelt og lovmæssigt brud, men endnu ikke et brud med den 

pågældende subjektposition vedrørende kvinder som uegnede til kampudøvelse. Men med 

forandringer i loven skete der i 1978 en dertil større forandring i kvinders roller og adgang til 

Forsvaret. Dog tegner der sig et billede af, at diskontinuiteterne i diskursen var et resultat af en 

lovgivningsmæssig udvikling og dermed fremprovokeret af eksterne kræfter, hvilket fik 

indflydelse på kvinders adgang til Forsvaret.  
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6.8 Opsamling på fasen 

Med ligebehandlingsloven som trådte i kraft i 1978, og som dermed gjorde det forbudt at 

forskelsbehandle kvinder og mænd i forhold til ansættelsesvilkår, skabes der et stort brud og 

diskontinuitet med den formelle særbehandling som Forsvaret udøvede. I realiteten åbnede den 

op for kvinders adgang til alle funktionsniveauer i Forsvaret - noget som skabte et både 

strukturelt og holdningsmæssigt problem for Forsvaret (objekt). Den daværende diskurs 

subjektiverede kvinder som ikke-kampdygtige (subjektposition). Dermed reaktualiserer de 

eksisterende udsagn kvinder som kun værende egnede til ’kvindelige’ opgaver, da de ikke blev 

iagttaget som fysiologisk tilstrækkelige (associationsfelt). Dermed søgte Forsvarsministeriet 

dispensation fra loven, så at kvinder ikke kunne tilgå kampmæssige funktioner (strategi). Som 

nævnt tidligere, var dette på betingelse af, at der skulle gennemføres forsøgsordninger med 

kvinder. Et nyt brud skete derefter i 1988, hvor forsøgsordninger tilsyneladende gik godt, og 

Forsvaret iagttog, at kvinder kunne præstere på lige fod med mænd, hvilket var afslutningen 

på dispensationen fra lovgivningen. 

 

Alligevel befandt Forsvaret sig fortsat i et associationsfelt med slægtsskabsforbindelser til en 

tidligere subjektivering af kvinder, hvor kvinder ikke passede ind i Forsvaret, da deres 

tilstedeværelse ikke opnåede en holdningsmæssig accept. Som effekt af at dispensationen blev 

afsluttet, iagttog Forsvaret et nyt problem omhandlende kvinders fysik. Derefter blev der skabt 

en øget forventning til de fysiske adgangskrav, som på baggrund af lovgivningen var lige for 

mænd og kvinder (strategi). Bruddet med at kvinder blev iagttaget som fysisk svagere end 

mænd, og derfor kun kan udføre ’kvindelige’ opgaver, er et udtryk for formel ligestilling, 

hvorfor der ikke længere udøves formel særbehandling af et specifikt køn. Kvinders øgede 

adgang til Forsvaret skaber dermed et nyt associationsfelt, hvor den formelle ligestilling 

resulterer i, at Forsvaret subjektiverede kvinder til at være lige så fysisk stærke som mænd.  
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 Tabel 5: Opsamling på fase I 

Eksistensfunktion Fase I – Kvinders lovmæssige adgang til Forsvaret 

Objekt 

Et problem som må håndteres: 

  

Ligebehandlingslovgivningen træder i kraft. Kvinder får adgang til 

’alle’ funktionsniveauer i Forsvaret. 

Subjektposition 

Kvinders roller i Forsvaret bliver beskrevet 

som: 

  

Kvinder er ikke egnede til alle funktionsniveauer. Får ikke 

holdningsmæssigt accept og iagttages som ikke kampdygtige. 

Begrebsnetværk 

Associationsfelt, udsagn som objekt og 

subjekt implicit eller eksplicit refererer til: 

  

Kvindelige artefakter, fysiske begrænsninger, ikke kampdygtige, 

professionalisme vs frivillighed. God tone. 

Strategi 

Løsningen på det bestående problem er, at: 

  

  

Dispensation fra lovgivningen og udelader at påtale kvinder. Derefter 

reel ligestilling og øget fysiske krav. 

Kilde: Eget arbejde.  

6.9 Beskrivelse af fase II: Kvinders bidrag til mangfoldighed 

I fase II fremstår Forsvarets iagttagelse af kvinder som en del af en mangfoldighedspolitik. 

Dette sker ved et identificeret brud i 2000, hvor FN udgiver resolution 1325 vedrørende 

kvinder, fred og sikkerhed. Forsvaret oplevede dermed et incitament og en opfordring til i 

større grad at implementere kvinder i opgaveløsningen - i særdeleshed fredsarbejde. Endvidere 

iagttog Forsvaret problemer med rekruttering og fastholdelse af kvinder i det militære. Dermed 

opstår der endnu en diskontinuitet, hvor Forsvaret nu iagttager, at problemet (objektet) består 

i netop rekruttering og fastholdelse. I de følgende år iagttager Forsvaret, at nogle af 

problemerne bl.a. bunder i seksuelle krænkelser samt normmæssige holdninger, som har 

slægtskabsforbindelser til fase I.  

6.9.1 Introduktion og arkiv 

I den anden fase af genealogien iagttager vi årene omkring årtusindeskiftet og frem mod 2011. 

Vores primære kilder er udgivet af Forsvaret selv og er dermed Forsvarets egen kommunikation 

vedrørende kvinder i militære stillinger. I denne fase opstår der diskontinuitet i Forsvarets 
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diskurs omkring kvinder, da der omkring årtusindeskiftet og i årene efter blev kommunikeret i 

meget større grad om kvinder. Kvinder optrådte dermed som en del af Forsvarets officielle 

diskurs. Fase II starter i 1998, hvor retten til værnepligt for kvinder blev en realitet. Valget i 

forhold til fasens startpunkt bunder i ændringen netop i forhold til værneretten, samt Forsvarets 

identificering af problemer med rekruttering, som blev startskuddet for andre problematikker i 

fase II. Derudover påvirker FNs resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed i år 2000 resten 

af fasen, da handlingsplanen iagttages som en eksterne påvirkning på Forsvarets 

kommunikation omkring kvinder. 

6.10 Udfordringer med rekruttering  

I 1998 blev værneret indført for kvinder, hvilket gjorde det muligt for kvinder at deltage mere 

eller mindre på ligefod med deres værnepligtige mandlige kollegaer (Bekendtgørelse af lov om 

Forsvarets personel, 1998). Det hed, og hedder stadig, ”kvinder på værnepligtslignende vilkår” 

og understreger en skelnen mellem det faktum, at mænd var og er forpligtet til den militære 

tjeneste, hvorimod det på det tidspunkt blot blev en rettighed for kvinder (Sløk-Andersen, 2014, 

s. 19). Dog er dette skift en stor ændring for kvinder, der ønskede at tilgå Forsvaret på vilkår, 

der lignede mændenes.  

 

Det samme år som der blev indført værneret for kvinder, skete der også en udvikling i 

Forsvarets iagttagelse af kvinders adgang og rekruttering til Forsvaret. Det blev konstateret i 

en artikel fra Information (1998), at det danske forsvar havde svært ved at rekruttere kvinder, 

og oberstløjtnant Jørgen Storm udtalte følgende: ”Trods omfattende kampagner har det danske 

forsvar svært ved at erobre kvinder. På officerernes grunduddannelse optages årligt 225 

elever. Heraf var ved sidste skolestart i august de 22 kvinder” (Rehling, 1998). Dette er på 

trods af, at der i 1998, og de kommende år, blev brugt 5,5 millioner kroner til at rekruttere flere 

unge mennesker til Forsvaret (Rehling, 1998). Yderligere blev antallet af kvinder betydeligt 

lavere efter grunduddannelserne, hvor antallet af kvinder på hærens officersskole over tre 

årgange i træk blot var to kvinder (Rehling, 1998). I den samme artikel udtalte oberstløjtnant 

Jørgen Storm også, at Forsvaret havde et behov for at rekruttere flere kvinder, samt at Forsvaret 

måtte yde en ekstra indsats for at rekruttere kvinder (Rehling, 1998). Forsvaret iagttog dermed, 

at der nu er et direkte behov for kvinder i Forsvaret, hvilket skaber en diskontinuitet fra forrige 

fase, hvor tilstedeværelsen af kvinder i højere grad var en effekt af de nye lovgivninger. På 

trods af ønsket om flere kvinder opstod der en kontinuitet i problematiseringen af det fysiske 
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aspekt. Oberstløjtnant Jørgen Storm udtalte følgende: "Måske skræmmes kvinderne af de 

fysiske krav. I hvert fald, falder de fra, allerede inden ansøgningerne her til skolen. Sidste år 

søgte tre…” (Rehling, 1998). 

6.10.1 Kønsneutralitet i ledelsesdiskursen  

Med henblik på Forsvarets personelpolitik, som udkom i en revideret udgave i 1998,  italesatte 

Forsvaret ikke problemet med rekruttering og fastholdelse af kvinder. Den reviderede 

personelpolitik i 1998 anskuede personelpolitikken som et ledelsesværktøj og brugen af 

Forsvarets 14 ledelsesprincipper fra 1978, er stadig gyldigt for alt personel (Schriver, 1998). 

Der opstod dog en diskontinuitet i Forsvarets beskrivelse af en leder som ‘han’, altså det 

mandlige køn, hvor diskursen i den reviderede og nye personelpolitik fremstår mere 

kønsneutral. I den reviderede udgave var begrebet leder ikke knyttet op på et bestemt køn. 

Yderligere italesatte Forsvaret, at graden af tilfredshed hos medarbejderne var et produkt af 

den eksisterende virksomhedskultur. Dertil, at medarbejdertilfredsheden betragtes som det 

aspekt, der udgør  Forsvarets image til omverdenen (Schriver, 1998). Dermed skriver Forsvaret 

et nyt udsagn ind i begrebsnetværket, hvor Forsvaret iagttager et godt image udadtil som en 

nødvendighed, og noget som afspejler tilfredsheden blandt medarbejderne.  

6.11 FN resolution 1325 

I 2000 vedtog FN’s sikkerhedsråd resolution 1325 vedrørende kvinder, fred og sikkerhed 

(United Nations Security Council, 2000). I resolutionen blev kvinder oftere beskrevet som ofre 

i forbindelse med krig, og kvindeligt militært personel blev derimod beskrevet som en vigtig 

del af fredsarbejde og forsoning. Der indgår således en opfordring fra FN om at overveje 

kønsperspektivet i operationer, der har med fred at gøre (United Nations Security Council, 

2000, s. 3). Denne resolution har dermed dikteret Forsvarets arbejde med kvinders position og 

ydelse i organisation, både nationalt og internationalt; 

“Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of conflicts 

and in peace-building, and stressing the importance of their equal participation and 

full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, 

and the need to increase their role in decision-making with regard to conflict prevention 

and resolution” (United Nations Security Council, 2000, s. 1) 
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Set i lyset af at det danske forsvar kun lige havde givet kvinder i Danmark værneret i 1998, var 

denne resolution med til at skabe en ny agenda for Forsvaret. Grundet den spæde start med 

kvinders adgang til Forsvaret kun få år tidligere, ramlede dette ind i problematikken om, at 

Forsvaret havde problemer med rekruttering af kvinder (Schriver, 1998). Det iagttages dermed, 

at beslutningen om at subjektivere kvinder til at være fredsbevarende skete i kraft af en 

påvirkning fra det internationale miljø. Bl.a. fordi at Danmark i de følgende år iværksatte en 

handlingsplan for implementeringen af FN-resolution 1325 (Forsvarsministeriet, 2011, s. 4). I 

et samarbejde mellem Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, var 

Danmark det første land til at vedtage en handlingsplan i 2005, som i de kommende år blev 

efterfulgt af flere handlingsplaner (Udenrigsministeriet, 2019, s. 1). Det har ikke været muligt, 

at få adgang til handlingsplanen fra 2005 og handlingsplanen for 2008-2013, hvorfor de ikke 

indgår som en del af genealogien. Handlingsplan nummer tre (2014-2019) og handlingsplan 

nummer fire (2020-2024) vil analyseres som en del af genealogiens fase III.  

6.12 Starten på en mangfoldighedsdiskurs  

I 2002 udgav Forsvarskommandoen en ny personelpolitik, hvor Forsvaret italesatte både mænd 

og kvinder som en del af alle Forsvarets medarbejdere: 

  

”Forsvarets Personelpolitik henvender sig til alle medarbejdere i Forsvaret. Uanset hvor 

forskelligt vi oplever hverdagen i Forsvaret, spiller Forsvarets medarbejdere en helt 

central rolle for Forsvarets opgaveløsning. Det gælder alle Forsvarets medarbejdere, både 

kvinder og mænd, såvel som civile og militære på alle niveauer, ligesom det gælder både 

fastansatte, personel af reserven og værnepligtige.” (Forsvarskommandoen, 2002, s. 4). 

  

Ved at Forsvaret startede en kommunikation, hvor både kvinder og mænd fremgik i 

personelpolitikken, opstod en diskontinuitet i forhold til Forsvarets manglende kommunikation 

om kvinder. Forsvaret iagttog yderligere, at alle medarbejdere i Forsvaret havde krav på at 

blive behandlet med respekt (Forsvarskommandoen, 2002, s. 7). Dette eksemplificeres 

yderligere, når Forsvaret italesætter, at dette gælder “ (...) uanset køn, alder, hudfarve, politisk 

og religiøs anskuelse, seksuel orientering , national, social og etnisk oprindelse” (Ibid.). Der 

er mulighed for, at denne diskontinuitet opstod som en reaktion på vedtagelsen af FN resolution 

1325. At Forsvaret nu italesætter køn, samt etnisk oprindelse og mere, åbner op for et 

synlighedsfelt, hvor Forsvaret i princippet beskriver mangfoldighed uden explicit at benytte 
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begrebet mangfoldighed. Derudover opstår der et nyt udsagn i begrebsnetværket og dermed en 

forandring i Forsvarets diskurs. Forsvaret begyndte nemlig at påtale seksuel chikane indenfor 

organisationens rammer i et offentligt dokument i 2002: ”Forsøg på at tiltvinge sig seksuelle 

eller seksuelt betonede ydelser som betingelse for ansættelse er også seksuel chikane.” 

(Forsvarskommandoen, 2002, s. 7). Seksuel chikane bliver dermed en del af begrebsnetværket. 

6.13 Formel ligestilling vs. formel særbehandling  

I 2002 indskrev Forsvaret ligestilling eksplicit ind i Forsvarets personelpolitik og skabte 

dermed diskontinuitet i forhold til, at ligestilling først og fremmest var lovmæssigt pålagt. 

Forsvaret iagttog ligestilling ved at betragte mennesker som ligeværdige ud fra retten til 

individualitet. Bl.a. iagttog Forsvaret følgende: ”I Forsvaret bygger samarbejde og ledelse på 

den grundholdning, at alle mennesker er forskellige og skal mødes med respekt og åbenhed” 

(Forsvarskommandoen, 2002, s. 16). Ydermere: ”Du og dine kolleger bliver betragtet som 

ligeværdige i jeres forskellighed. Alle skal have de samme muligheder i Forsvaret uanset køn, 

alder, hudfarve, politisk og religiøs anskuelse, seksuel orientering, national, social og etnisk 

oprindelse.” (Ibid.). Forsvaret iagttog dermed et behov for formel ligestilling for at opnå reel 

ligestilling, hvilket ifølge udsagnet fremmede individualitet. Forsvaret iagttog dermed formel 

ligestilling af kønnene som positivt. Dette eksemplificeres i følgende citat: 

  

”Lige muligheder for forskellige mennesker betyder, at du og dine kolleger ikke altid 

vil blive behandlet ens. I nogle situationer er en individuel behandling, der tager 

udgangspunkt i den enkelte medarbejders forudsætninger og livssituation, betingelsen 

for, at du og dine mange forskellige kolleger kan opnå lige muligheder.” 

(Forsvarskommandoen, 2002, s. 16). 

  

I et andet citat iagttager Forsvaret formel særbehandling som positivt for individualiteten: 

”Forskellige mennesker, der bliver behandlet individuelt, tilfører helheden kvalitet og 

effektivitet. Det forudsætter imidlertid, at individuelle hensyn bliver afvejet i forhold til 

helhedens interesser” (Forsvarskommandoen, 2002, s. 16). Der opstår dermed et 

modsætningsfyldt forhold, hvor Forsvaret iagttager forskellighed som en fordel for 

organisationen, som både kræver formel ligestilling og særbehandling som løsning.  
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6.14 En del af samfundet  

I 2003 udgav Forsvarskommandoen  publikationen ’Pædagogiske Principper for Forsvaret”. 

Publikationen skulle bidrage med at skabe et overordnet fælles værdigrundlag for 

organisationen, hvilket omfattede relationer mellem mennesker (Forsvarskommandoen, 2003, 

s. 11). Derudover beskrev publikationen også Forsvarets iagttagelse af etiske værdier, samt 

hvordan værdierne skulle være fremherskende blandt Forsvarets personel. Dette gælder bl.a. 

det samfundssyn, menneskesyn og værdisyn, som Forsvaret ønskede at bevare og fremme samt 

grundværdier,  der blev vurderet som ønskede og karakteristiske for en god soldat, medarbejder 

og leder (Ibid.). Forsvaret iagttog dermed, at publikationen ’Pædagogiske Principper for 

Forsvaret’ var en vigtig del af det værdibaserede grundlag for ledelse og samarbejde i 

Forsvaret, samt en holdningsdannende og adfærdsregulerende publikation, der understøtter 

Forsvarets Personelpolitik (Forsvarskommandoen, 2003, s. 11).  

6.14.1 Menneskesyn 

Forsvaret iagttog organisationens menneskesyn, som det fremherskende menneskesyn i 

Danmark:  

 

”Forsvarets menneskesyn hviler på det almindeligt, fremherskende menneskesyn i 

Danmark. Da dette menneskesyn er betydeligt mere varieret og diffust end det danske 

demokratiske samfundssyn, er der et klart behov for at beskrive Forsvarets 

menneskesyn” (Forsvarskommandoen, 2003, s. 13).  

 

Her beskriver Forsvaret, at princippet menneskesyn spejler sig i tendenser i samfundet. I 

rapporten er der som sådan ikke et uddybende belæg for denne positionering om, at Forsvaret 

iagttager deres menneskesyn som anderledes fra det danske demokratiske samfundssyn. 

Yderligere er der heller ikke en forklaring på, hvorfor Forsvaret iagttager deres eget 

menneskesyn som diffust, når nu det hviler på det fremherskende danske menneskesyn. 

Derudover fremstår sammenligningen af menneskesyn med samfundssyn paradoksalt, da 

Forsvaret sammenholder to begreber, som ikke bliver defineret yderligere. Dette kan skyldes, 

at Forsvaret på dette tidspunkt befinder sig på ny og prøvende grund, og derfor kommunikerer 

diffust om deres målsætning. 
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Forsvaret uddybede dog kommunikationen vedrørende menneskesyn med følgende: 

”Forsvaret har den opfattelse, at menneskeliv er værdifuldt, og at Forsvaret gennem sin 

uddannelse og opgaveløsning skal søge at bevare såvel egne som andres liv” (Ibid., s. 14). 

Endvidere iagttog Forsvaret, at: ”Forståelsen for og accepten af forskellighed og 

fremmedartethed er altid rådende i Forsvaret” (Ibid., s. 14). Værdierne i Forsvarets 

menneskesyn blev herefter anset som noget, der kunne inkorporere sig i den organisatoriske 

diskurs: ”Da mennesket også har behov for at føle tilhørsforhold, vil Forsvaret fremme 

forståelsen af de overordnede værdier, så de kan udmønte sig i normer i de organisatoriske 

enheder” (Ibid., s. 14). Forsvaret iagttog dermed menneskesyn som det almindelige 

menneskesyn i Danmark, hvor accept af forskellighed og fremmedartethed er det overordnede 

budskab. Ved at Forsvaret atter iagttog forskellighed som en del af organisationen, fremstår 

som en kontinuitet fra Forsvarets personelpolitik fra 2002. Det som beskrives som 

forskellighed her stemmer overens med tidligere behov for at italesætte mangfoldighed.  

6.14.2 Samfundssyn 

Med samfundssyn indskrev Forsvaret sig endnu en gang i en diskurs om at udvikle sig i takt 

med samfundet og med et ønske om at afspejle samfundets normer, hvilket Forsvaret i 

kommunikationen knyttede an til begrebet mangfoldighed:  

  

”Forsvaret skal altid være en integreret del af det danske samfund og således afspejle 

de normer, der er fremherskende i samfundet i al dets politiske, etniske, kulturelle, 

religiøse, etiske og sociale sammensathed. Forsvaret skal fleksibelt afstemme sig efter, 

at samfundet er en bevægelig enhed af mangfoldighed.” (Forsvarskommandoen, 2003, 

s. 16). 

  

Hvad Forsvaret iagttog som de fremherskende normer i samfundet blev ikke yderligere 

uddybet. Forsvaret skabte dermed et bredt handlingsrum, hvor Forsvaret selv kunne iagttage 

og definere, hvad der menes med samfundssyn i henhold til det resterende samfund. Men uagtet 

fremstår et ønske fra Forsvarets side om at følge trop med udviklingen af samfundstendenser, 

herunder mangfoldighed. Forsvarets iagttagelse af værdisyn bliver endnu en bekræftelse af 

dette, da det foreskriver en ledelse, som er opmærksomme på samfundsskabte normer og 

værdier; 
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”I Forsvaret opereres der med samfundsskabte og tidsbestemte normer og værdier. Det 

er derfor ledelsens opgave at integrere de normative ændringer, der løbende finder sted 

i det omgivende samfund, i ledelse, uddannelse og omgangsform samt at afstemme 

Forsvarets specifikke normer efter dem.” (Forsvarskommandoen, 2003, s. 17). 

  

På trods af et skridt imod en mere mangfoldig kommunikation opstår en kontinuitet i den 

kønnede kommunikation fra første fase, hvor ledelsesprincipperne henvendte sig til det 

mandlige køn. I en beskrivelse af værdisyn under uddannelse blev befalingsmanden således 

omtalt som ´han´: ”I Forsvaret vil pligten ofte tage form af befaling og ansvaret udmønte sig i 

udførelse af befaling. Derfor må befalingsmanden gennem det daglige virke motivere og 

ansvarliggøre den befalede, så han kan tilegne sig pligten og påtage sig ansvaret” 

(Forsvarskommandoen, 2003, s. 18). Endvidere blev der i gennemgangen af Forsvarets 

grundværdier eksplicit refereret til ’han’ i forbindelse med beskrivelse af en leders virke. 

Beskrivelse af ’han’ som leder går igen under hver enkelt grundværdi: 

  

”Hvis en leder alene baserer sit virke på regler og formalia eller på den formelle 

autoritet, han er tillagt i egenskab af at være leder eller i kraft af måske at have en 

højere militær grad end dem, der skal modtage uddannelsen, vil han ofte blive oplevet 

som lukket, ikke-troværdig og uselvstændig” (Forsvarskommandoen, 2003, s. 28). 

  

At der opstår en kontinuitet i iagttagelsen af, at en leder bliver omtalt som ’han’, og subjektet 

kvinder igen ikke befinder sig i Forsvarets ledelsesdiskurs, optræder modsætningsfyldt. Dette 

i forhold til udviklingen i Forsvarets begrebsnetværk, hvor kvinder i større grad er på agendaen.  

6.15 Kønskrænkende adfærd i Forsvaret  

Allerede i 2001 etablerede daværende forsvarschef forummet ’tænketanken vedr. Kvinder’, 

som blev beskrevet som en mærkesag. Formålet for tænketanken var at identificere forhold, 

der kunne være mindre attraktive for kvinder, samt at påpege udviklingsmuligheder for 

rekruttering (Øhrstrøm et al., 2003, s. 2). Forsvaret besluttede, at det var nødvendigt med en 

undersøgelse, fordi der generelt i samfundet var fokus på kvinders forhold i samfundet 

(Øhrstrøm et al., 2003, s. 2).  
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Undersøgelsen af kønskrænkende adfærd i Forsvaret, som blev igangsat i 2002, blev oprettet 

som resultat af et seminar for militært ansatte kvinder. Det blev dermed besluttet at sætte fokus 

på kønskrænkende adfærd (Øhrstrøm et al., 2003, s. 2). Resultaterne fra rapporten, som blev 

offentliggjort i 2003, indikerede, at Forsvaret holdningsmæssigt ikke var forberedt på kvinders 

tilstedeværelse i organisationen. Bl.a. blev det fremlagt i  rapporten, under uddrag af resultater, 

at: 

 

”Samlet set er generelle bemærkninger om kønnet almindeligt forekommende i 

Forsvaret, idet mere end 90 pct. af alle kvinder har oplevet en eller flere af disse 

situationer. De opleves hyppigere af de militært ansatte kvinder end af de andre 

grupper. De hyppigst forekommende er forskellige slags historier om kvinder, der dog 

ikke opfattes som særligt krænkende.” (Øhrstrøm et al., 2003, s. 7). 

  

Kvinder i Forsvaret berettede, at bemærkninger om kønnet var blevet almindeligt, og endda 

var blevet så almindelige, at de ikke blev betragtet som særligt krænkende. Allerede her opstår 

der en kontinuitet i, at kvinder ikke opnår en holdningsmæssig accept, da bemærkninger om 

det kvindelig køn var blevet mere almindeligt: 

  

”Når der ses på alle kategorierne, synes den generelle tendens at være, at de typer 

adfærd, der er hyppige også er dem, der opleves mindst krænkende. At de ikke opleves 

som krænkende kan skyldes flere forhold, f.eks. at kvinderne opfatter disse situationer 

som en del af det sjove på arbejdspladsen og derfor ikke tager det personligt. Men det 

kan også være, at kvinderne simpelthen har vænnet sig til disse omgangsformer som en 

del af Forsvarets kultur, og derfor ikke reagerer på dem mere.”(Øhrstrøm et al,. 2003, 

s. 9) 

  

Forsvaret iagttog dermed en problematik, hvori kvinder måtte acceptere en kultur i Forsvaret, 

hvor deres køn var underlagt krænkende bemærkninger. Ved at kvinder måtte indordne sig i 

den krænkende kultur, blev der skabt en subjektivering af kvinder, hvor de bliver en del af den 

krænkende omgangstone. Hvis dette har været tilfældet for kvinder i Forsvaret, kan dette 

observeres som en cyborgtendens, hvor kvinderne i Forsvaret har tilpasset sig den 

kønskrænkende omgangstone. Det bliver en forståelse af, at kvinder tackler denne krænkende 

adfærd på en bestemt måde - indenfor rammerne af organisationen. Det bliver derfor en 

tilpasset opførsel i deres professionelle virke, som ikke nødvendigvis stemmer overens med, 
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hvad kvinderne ville have accepteret uden for deres professionelle virke. Forsvaret iagttager 

yderligere, at kvinderne befinder sig i stillinger, som er atypiske for deres køn:  

 

”De militært ansatte kvinder befinder sig desuden også oftere i for deres køn atypiske 

stillinger, hvor kulturen er mandsdomineret og præget af, at mændene har en anden 

opfattelse af, hvad der er krænkende end kvinderne. Som konsekvens heraf er mændene 

ikke opmærksomme på, at deres adfærd kan opfattes på en anden måde af deres 

kvindelige kolleger” (Øhrstrøm et al., 2003, s. 10). 

 

At Forsvaret selv iagttog, at kvinder ofte befandt sig i stillinger atypiske for deres køn, skaber 

en kontinuitet i subjektivering af kvinder som ikke holdningsmæssigt accepteret. Når Forsvaret 

beskriver kulturen som mandsdomineret, vidner det om en diskurs, hvor mændene både 

antalsmæssigt og holdningsmæssigt er kvinder overlegne. Der hersker altså en humor, som 

bliver legitimeret gennem mændenes opfattelse af, at deres egen adfærd ikke er krænkende. 

Det fremgår også i følgende: ”Det er næppe helt forkert at tale om en mandehørm, der synes 

at være udbredt og ikke kun begrænset til de lettere former” (Øhrstrøm et al., 2003, s. 10). Det 

iagttages dermed, at kvinder oplevede et givet valg, enten ved at tilpasse sig majoritetskulturen 

ved at acceptere kønskrænkende humor eller at sige fra overfor denne adfærd og fastholde en 

position som minoritet og dermed være endnu mere synlige grundet deres køn. Derudover 

iagttog Forsvaret følgende i undersøgelsen om kønskrænkende adfærd: 

  

”Begge steder ses fortsat holdningsmæssige, der kan bidrage til at fastholde kvinden i 

de traditionelle kønsbestemte arbejdsroller. En konsekvens heraf kan være, at den 

militære kvinde, ligesom andre kvinder i ”utraditionelle” jobs, som tidligere var 

forbeholdt mændene, bliver nødt til at udviske sin kvindelighed og blive ’mand’ på 

mændenes præmisser” (Øhrstrøm et al., 2003, s. 15). 

  

Ved at definere militære jobs som utraditionelle for kvinder og samtidig spejle sig i samfundets 

traditionelle kønsbestemte arbejdsroller, fremtræder en subjektivering af kvinder i Forsvaret, 

hvor de skal efterligne mænd for at passe ind. Ydermere skabes der en kontinuitet i 

subjektiveringen af kvinder som fredsbevarende i opgaveløsningen, som i undersøgelsen blev 

begrundet som fordelagtigt i forhold til at tiltrække og fastholde kvinder: 

  



 72 

 ”Der kan dog være flere gode grunde til at tiltrække og fastholde kvinder i Forsvaret. 

Tages f.eks. udgangspunkt i Forsvarets opgaver under fredsbevarende missioner, hvor 

der lægges stor vægt på dialog og respekt for andre, kan en mere ligelig fordeling af 

mænd og kvinder være en yderligere styrke i opgaveløsningen.” (Øhrstrøm et al,. 2003, 

s. 15) 

  

På baggrund af rapporten befinder Forsvaret sig på dette tidspunkt stadig i et begrebsnetværk 

med slægtskabsforbindelser til fase I, hvor kvinder ikke får den holdningsmæssige accept, samt 

subjektiveres til at befinde sig i stillinger som er atypiske deres køn, og dermed subjektiveres 

til at fremme fredsbevarende stillinger. 

6.16 Kontinuitet i mangfoldighedsdiskursen  

I Forsvarets reviderede personelpolitik fra 2005, som ifølge Forsvaret repræsenterede en 

opdateret referenceramme for politikker og hensigter for personelområder i Forsvaret, dannes 

rammen for et sæt af fælles holdninger og hensigter i udviklingen af personeltjenestens 

forvaltning (Forsvarskommandoen, 2005, s. 2). Her opstår der kontinuiteter i Forsvarets 

diskurs, særligt med henblik på personelpolitikken fra 2002. Der opstår bl.a. kontinuitet i 

Forsvarets iagttagelse af mangfoldighed, hvor det igen italesættes at alle mennesker er 

forskellige og skal mødes med respekt. Derudover iagttog Forsvaret, at: ”Forsvaret består af 

en mangfoldighed af mennesker med hver deres forudsætninger. Sameksistens af forskellige 

livssyn og gensidig påvirkning er nøgleord. Det tilfører samtidig løsningen af 

arbejdsopgaverne kvalitet og bredde” (Forsvarskommandoen, 2005, s. 15). Kontinuiteten i 

diskursen opstod særligt med henblik på, at Forsvaret erkendte mangfoldighed som en del af 

personelpoltikken og præciserede at alle mennesker skal mødes med respekt. Derudover blev 

mangfoldighed iagttaget som fremmende for effektiviteten og opgaveløsningen i Forsvaret.  

 

Der opstod derimod en diskontinuitet i forhold til krænkende adfærd. I 2002 omtalte Forsvaret 

kønskrænkende adfærd som seksuel chikane. I personelpolitikken fra 2005 blev 

kønskrænkende adfærd nævnt som én af flere forskellige former for krænkende adfærd. 

Derudover fremlagde Forsvarets personelpolitik, at hvis man observerede krænkende adfærd, 

blev det forventet at vedkommende arbejdede for at bringe adfærden til ophør 

(Forsvarskommandoen, 2005, s. 7). Forsvaret fremlagde også et initiativ om at etablere et 
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netværk af særlige rådgivere, som medarbejdere kunne henvende sig til, hvis man selv oplevede 

eller vidnede krænkende adfærd (Ibid.).  

 

Forsvaret opstillede dermed en strategi som en alternativ løsning på problemet med krænkende 

adfærd uden at uddybe den mandsdominerede kultur, som blev beskrevet i rapporten om 

undersøgelserne af kønskrænkende adfærd. Det resultere i en iagttagelse fra Forsvarets side, at 

hvis en kvinde oplever kønskrænkende bemærkninger, så er det den enkelte medarbejders 

problem, som dermed må sige fra og gribe til handling. Der sker dermed en individualisering 

af et organisatorisk problem, hvor militært ansatte kvinder som oplever kønskrænkende adfærd 

må tage sagen i egen hånd og henvende sig til et særligt netværk af rådgivere. At der i rapporten 

om ’Undersøgelser af forekomst og oplevelse af kønskrænkende adfærd i Forsvaret’ (Øhrstrøm 

et. al. 2003) bliver iagttaget, at kønskrænkende bemærkninger er almindeligt grundet en 

mandsdomineret kultur og mangel på holdningsmæssigt accept af kvinder, indikerer at 

problemerne med krænkende adfærd ikke kun forekommer hos enkeltindivider. Det har dermed 

slægtskabsforbindelser til de normer og omgangsformer, der holdningsmæssigt accepteres 

inden for den militære del af Forsvaret. 

6.17 Fortsat udfordringer med rekruttering  

I 2007 udgives rapporten ’Arbejdsgruppen vedrørende justering af Forsvarets Personel- og 

Uddannelsesstruktur del I’, som bl.a. havde fokus på Forsvarets udvikling på længere sigt, 

f.eks. rekrutteringsmuligheder. En udpræget strategi for at rekruttere kvinder blev ikke 

fremlagt, men alligevel er der fortsat kontinuitet ved at Forsvaret eksplicit skriver, at indsatsen 

for at rekruttere kvinder skal intensiveres (Forsvarsministeriet, 2007, s. 47). Det foreslås bl.a. 

at: ”…gennemføre kampagner rettet udelukkende mod kvinder og etniske minoriteter, ligesom 

chefers aktive medvirken i fastholdelse af disse grupper skal bringes i fokus. På Forsvarets 

Dag skal der fortsat rettes særlig opmærksomhed mod kvinder og etniske minoriteter” 

(Forsvarsministeriet, 2007, s. 47). Derudover bliver det konstateret, at fastholdelsestiltag ikke 

er rettet specifikt mod kvinder, men med fokus på god ledelse, udviklings- og 

karrieremuligheder og spørgeskemaundersøgelser vedrørende afgangsårsager i Forsvaret 

(Ibid.).  
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6.18 En kønnet blindhed 

I 2008 publicerede dagbladet Information artiklen ’Kvinder smider uniformen’, som 

omhandler, at mange kvinder forlader Forsvaret. I 2008 havde hver tiende kvinde således 

forladt Forsvaret (Rottbøll, 2008). Forsvaret iagttog ikke problemet om kvinders afgang som 

et kønnet problem og daværende Kaptajn Claus Rosendahl forklarede følgende til Information: 

”…og så følger vi de trends, der er relevante for at sætte ind på de områder. Men vi har ikke 

sat ind over for en kønstrend, fordi de kvinder, der afgår, opgiver de samme årsager som 

mændene" (Rottbøll, 2008). I modsætning til Kaptajn Claus Rosendahl, udtrykte en kvindelig 

kaptajn, Kaptajn Ann Finch, hendes forståelse for det kvindelige frafald. Hun fortalte bl.a. til 

Information, at hun selv havde oplevet kønskrænkende bemærkninger i starten af hendes 

karriere (Rottbøll, 2008). Hun pointerede dog, at omgangstonen havde udviklet sig siden 

dengang, men at hun stadig hørte historier om, hvordan soldater opførte sig efter de havde 

været i felten i mange uger. Artiklen forekommer interessant, da en kvindelig og mandlig 

kaptajn har forskellige syn på, hvorfor kvinder dengang forlod Forsvaret. Dette 

eksemplificerer, at majoriteten af Forsvaret værende mænd, muligvis var og er blinde for 

problemet med fastholdelse af kvinder og en diskurs vedrørende en mandsdomineret kultur.  

6.19 En formel mangfoldighedsdiskurs  

I 2011 udgav Forsvarsministeriet for første gang en mangfoldighedspolitik, 

’Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik – Vejen til bedre opgaveløsning’. 

Mangfoldighedspolitikken er udformet på baggrund af forskellige faktorer. Bl.a. som et 

supplement til FN resolution 1325 samt at Forsvaret iagttog, at de var i hård konkurrence med 

øvrige arbejdspladser i Danmark, hvad angik rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. 

Derudover iagttog Forsvaret også, at en mangfoldig arbejdsplads øger effektivitet og 

præstationen (Forsvarsministeriet, 2011, s. 7). Dermed skabes der kontinuitet i Forsvarets 

kommunikation vedrørende rekruttering med særligt henblik på udfordringen med kvinder. I 

rapporten fremgår der således et øget fokus på kvinder og etniske minoriteter som løsningen 

på mangfoldighedsudfordringen. Derved blev kvinder subjektiveret til at være en minoritet, og 

endvidere blev der skabt kontinuitet omkring kvinder som fredsbevarende:    

  

”Et af de klareste eksempler på mangfoldighed som værdi i opgaveløsningen er 

udsendte kvindelige soldater i vores internationale missioner. Et moderne forsvar skal 
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kunne mere end at vinde territorium med våben. Hvis vi skal vinde freden, sker det også 

ved at fremme demokrati og lige muligheder” (Forsvarsministeriet, 2011, s. 4). 

  

Der iagttages også kontinuitet i fordelingen af forskellige opgaver til mænd og kvinder. Mænd 

bærer våben og kvinder er fredsbevarende. Forsvaret har juridisk og formelt bestemt 

ligestilling, men ovenstående citat bliver en tydelig opdeling af mænd og kvinders 

kompetencer. Derudover iagttager Forsvaret, at det handler om at vise værdien af lige 

muligheder og demokratisk fremme igennem repræsentation af kvinder i udsendte missioner 

(Forsvarsministeriet, 2011, s. 4). Forsvaret iagttog dermed, at de repræsenterede formel 

ligestilling, selvom der var problemer med mangfoldighed og rekruttering af kvinder. Det 

italesatte Forsvaret også selv i rapporten: ”Inden for den uniformerede del af Forsvaret, 

Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen er der en særlig udfordring, fordi det fortsat er svært 

at rekruttere og fastholde kvinder her.” (Forsvarsministeriet, 2011, s. 6). Her iagttog Forsvaret 

meget tydeligt, at der var et problem med at fastholde og rekruttere kvinder. 

  

Forsvaret iagttager det nødvendigt at rekruttere og fastholde flere kvinder,  da det i diskursen 

fremgår som et vigtigt element i Forsvarets arbejde. Dette er et brud med subjektivering af 

kvinder som mindre effektive i felten. Forsvaret iagttagelser ændrer karakter til, at der istedet 

er gevinst at hente ved at rekruttere flere kvinder, som i stor grad begrundes i det 

fredsbevarende arbejde. Forsvaret skriver bl.a.: 

  

”For en offentlig virksomhed handler en bred medarbejdersammensætning ikke om 

større indtjening, men snarere om øget effektivitet og bedst mulig opgaveløsning. 

Derfor skal personalesammensætningen inden for Forsvarsministeriets område 

afspejle mangfoldighed, fordi der er en gevinst at hente ved det” (Forsvarsministeriet, 

2011, s. 5) 

6.19.1 Rekruttering: problem og løsning  

Overordnet iagttog Forsvaret, at de havde et problem med rekruttering og fastholdelse af 

kvinder, hvilket tildelte kvinder en vigtig rolle i Forsvarets mangfoldighedsdiskurs og 

subjektiverede dem som værende vigtige og effektive i arbejdet med fred. Der bliver dermed 

præsenteret tiltag i mangfoldighedspolitikken som løsning på problemet. Forsvaret iagttog, at 

hvis indsatsen skulle have effekt, skulle den fokuseres, struktureres og prioriteres, og kvinder 

skulle i højere grad se Forsvarsministeriets område som en attraktiv arbejdsplads 
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(Forsvarsministeriet, 2011, s. 20). At der var et problem med rekruttering af kvinder, 

eksemplificeres endnu en gang i rapporten: 

 

”På trods af den positive udvikling med flere kvinder, der søger ind i den uniformerede 

del af Forsvarsministeriets område, viser de aktuelle tal, at der fortsat er store 

udfordringer inden for rekruttering, fastholdelse og muligheden for at gøre karriere” 

(Forsvarsministeriet, 2011, s. 14). 

  

Forsvaret iagttog, at en mulig løsning på dette problem var at udstille kvindelig militære chefer 

som rollemodeller, for at vise Forsvaret som en attraktiv arbejdsplads, hvor kønnet ikke er en 

hindring for en ledelsesmæssig karriere (Forsvarsministeriet, 2011, s. 13). At Forsvaret gerne 

vil reklamere med kvindelig militære rollemodeller, er noget som skaber en kontinuitet i 

forhold til, at kvinder er en minoritet. Derudover optræder det paradoksalt, da Forsvaret derefter 

italesætter følgende problem: ”Forsvaret har således ikke mange kvinder i militære 

lederstillinger – heller ikke på de øverste niveauer, som vist i nedenstående tabel, hvilket er en 

udfordring i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed ” (Forsvarsministeriet, 2011, s. 14). 

 

I mangfoldighedspolitikken bliver der præsenteret forskellige initiativer som løsning på 

problemet. Der opstår en diskontinuitet i Forsvarets iagttagelse af deres egen holdnings- og 

normmæssige organisatoriske kultur og de fremhæver nu, at den eksisterende jargon kan være 

problematisk:  ”Vi skal derfor medvirke til at nedbryde gammeldags normer og tankesæt om, 

hvad det f.eks. vil sige at arbejde i den uniformerede del af Forsvarsministeriets område.” 

(Forsvarsministeriet, 2011, s. 20). Forsvaret iagttog endvidere, at kvinder oplevede deres 

minoritetsstatus som en udfordring, en såkaldt mindretalsproblematik, da kvinder i uniform 

ofte er i undertal (Forsvarsministeriet, 2011, s. 22). Et initiativ til løsning af dette problem, lød 

som følgende;  ”En vurdering af muligheden for i højere grad end i dag at placere kvinder i 

uniformerede stillinger inden for samme tjenestested for at understøtte kvinde-netværk og 

mindske minoritetsudfordringer” (Ibid.). Forsvaret iagttog dermed, at løsningen på denne 

problematik var at placere kvinder inden for samme tjenestested, som dermed implicerer, at 

løsningen på problematikken ikke er at ændre mænds holdningsmæssige håndtering af kvinder.  
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6.20 Forandringer i diskursen  

I fase II har Forsvarets diskurs udvidet sig til i større grad at omhandle kvinder. Der opstår 

særligt en diskontinuitet i diskursen fra fase I, hvor kvinder nu bliver subjektiveret til at være 

fredsskabende, og dermed som en fordel i Forsvarets opgaveløsning. I fase II fremstår 

subjektiveringen af kvinder som fredsskabende som en kontinuitet i diskursen, hvor flere 

forskellige officielle dokumenter påtaler dette. At kvinder iagttages som fredsskabende opstår 

også som løsningen på et problem omhandlende rekruttering og fastholdelse af kvinder. 

Derudover iagttog Forsvaret problemer med kønskrænkende adfærd, som var en kontinuitet fra 

fase I, og hvor kvinder endnu ikke var holdningsmæssigt accepteret. Endvidere iagttages det, 

at den kønskrænkende adfærd var opstået på baggrund af, at kvinder befandt sig i stillinger, 

som var atypiske, og mænd dermed ikke var opmærksomme på, at deres adfærd blev oplevet 

som krænkende.  

 

Der opstår samtidig en mangfoldighedsdiskurs med slægtskabsforbindelser i hele fase II. At 

forskellighed er accepteret og opfordret, bliver italesat i næsten alle dokumenter fra Forsvaret, 

og det munder ud i udgivelsen af en mangfoldighedsrapport i 2011. Her bliver det endnu 

engang iagttaget af Forsvaret, at rekruttering og fastholdelse fejler, og Forsvaret har problemer 

med mangfoldighed. Som et resultat af dette bliver kvinder subjektiveret til at blive en del 

mangfoldighedspolitikken, og dermed løsningen på et problem. Ønsket om fastholdelse og 

rekruttering af kvinder, bliver endnu engang begrundet med, at kvinder er gode til 

fredsskabende arbejde. 

6.21 Opsamling på fasen 

I fase II oplevede Forsvaret problemer med at rekruttere og fastholde kvinder samt 

kønskrænkende adfærd (objekt). Der forsøges ulige måder at løse denne problematik. 

Startskuddet er FNs resolution 1325 som Danmark er en del af, og dermed er resolutionen 

pålagt Forsvarets arbejde. Dette skaber en subjektivering af kvinder som fredsskabende, og 

dermed en fordel for Forsvaret (subjektivering). Derudover opstår en subjektivering af kvinder 

som værende en minoritet i Forsvaret, hvilket udvikler sig til, at kvinder er del af en 

mangfoldighedspolitik. Desuden blev det også iagttaget af  Forsvaret, at deres image var en 

vigtig del af organisation, som derefter resulterede i, at Forsvaret begyndte at spejle sig mere i 

det danske samfund. Som et muligt resultat af dette blev Forsvarets undersøgelse om 

kønskrænkende adfærd udført i 2002 og resultaterne fremlagt i 2003. Resultaterne var 
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nedslående og skabte en kontinuitet i subjektiveringen fra fase I: Kvinder var i stillinger, som 

blev iagttages som atypiske for deres køn, samt at kvinder endnu ikke var holdningsmæssigt 

accepteret, hvilket skabte en yderligere problematik (objekt). Det var dermed endnu vigtigere 

med et godt omdømme, og at Forsvaret fik rekrutteret manglende personel. 

 

De dominerende aspekter i denne periode er i særlig grad rekruttering af kvinder, kvinder som 

fredsskabende, og at kvinder er en del af en mangfoldighedspolitik og -diskurs. Dette åbnede 

dermed åbnede op for en nyt synligheds- og associationsfelt for Forsvaret, nemlig 

mangfoldighed (begrebsnetværk). Som løsning på de problemerne Forsvaret oplevede i denne 

tidsperiode, udviklede kommunikationen sig bl.a. til at fremstå som mere kønsneutral. 

Derudover blev der iværksat forskellige tiltag som løsning på rekruttering og fastholdelse. 

Forsvarets mangfoldighedspolitik fra 2011 blev præsenteret som en strategi, som anerkendte 

problemerne og endvidere præsenterede forskellige løsningsalternativer (strategi).  

 

Tabel 6: Opsamling på fase II 

Eksistensfunktion Fase II – Kvinders bidrag til mangfoldighed  

Objekt 

Et problem som må håndteres: 

  

FN resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed skal implementeres. Forsvaret 

oplever rekrutteringsproblemer, og problemer med kønskrænkelser.  

Subjektposition 

Kvinders roller i Forsvaret bliver 

beskrevet som: 

Kvinder subjektiveres til at være fredsbevarende og en del af mangfoldighedspolitik.  

Begrebsnetværk 

Associationsfelt, udsagn som 

objekt og subjekt implicit eller 

eksplicit refererer til:  

Kampdygtige som fredsskabere, krænket, offer, utraditionel medarbejder, 

mangfoldighed. 

Strategi 

Løsningen på det bestående 

problem er: 

Undersøgelse af kønskrænkende adfærd.  

Nye politikker om personel.  

Mangfoldighedspolitik.  

Kilde: Eget arbejde.  
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6.22 Beskrivelse af fase III: En erkendelse af fortidens fejl 

I fase III iagttages Forsvarets håndtering af et stigende antal kvinder i Forsvaret, samt det 

større fokus på krænkelsesadfærden indenfor Forsvaret. Denne fase starter i tiden efter den 

første undersøgelse af kønskrænkende adfærd i Forsvaret, som bliver foretaget i 2003. 

Kvindens rolle (subjektposition) som soldat bliver iagttaget til at være en anden end mandens 

og dermed fremstår en kontinuitet i kraft af FN’s resolution 1325, hvori kvinder kobles sammen 

med det at være fredsskabende. I fase II blev resolutionen etableret, hvor fase III vidner om 

forsøg på at udleve og implementere opfordringerne vedrørende kvindelig deltagelse i 

Forsvaret. Fase III berører også Forsvarets erkendelse af fejltagelser og nedprioritering på 

området på trods af en stigende repræsentation af kvinder. 

6.22.1 Introduktion og arkiv 

I den tredje fase af genealogien vil det først analyseres, hvordan kvinder i Forsvaret bliver 

subjektiveret i Danmarks nationale handlingsplan fra 2014-2018. Herefter vil en evaluering af 

resultaterne fra handlingsplanerne fra 2009-2013 samt 2014-2018 hjælpe os med at forstå, 

hvordan Forsvaret agtede at løse de mål der var planlagt, og hvordan den proces er gået. 

Ydermere vil vi inddrage en beskrivelse af Foreningen for Kvindelige Veteraner, som i 2017 

blev etableret af kvindelige veteraner fra Forsvaret. Foreningen er på en og samme tid en del 

af Forsvaret og alligevel ikke. Kvindelige Veteraner er derfor i højere grad en moddiskurs, da 

der berettes om problematiserende forhold som kvinde i Forsvaret. Fasen skiller sig derfor også 

ud fra de tidligere, da der inddrages en moddiskurs. Derudover vil vi inddrage Forsvarets 

kønskrænkelsesrapport, afviklet i 2019, hvor der ud fra resultaterne og omtalen blev skabt 

hjemmesiden ’Respekt for Hinanden’. Til slut vil vi undersøge den nye handlingsplan, som er 

aktuel i disse år. Den nuværende danske nationale handlingsplan er således gældende fra 2020-

2024. af den grund har vi ikke mulighed for at inddrage en evaluering af denne plan, men i 

stedet dømme kontinuitet eller diskontinuitet i diskursen om kvinder i Forsvaret. Genealogiens 

fase III starter i 2013, hvor den anden handlingsplan vedrørende resolution 1325 igangsættes. 

Da den første handlingsplan ikke længere er til rådighed for offentligheden, indgår den ikke i 

vores genealogi. Derfor er startskuddet til denne fase den tredje handlingsplanen for kvinder, 

fred og sikkerhed 2014-2018, da handlingsplanen illustrerer det fortsatte arbejde med 

resolutionen og kvinders rolle i Forsvaret.  
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6.23 Kvinder som fredsskabere 

I handlingsplanen (2014-2018) erkendes det, at der er et stigende antal kvinder, der i årenes løb 

er blevet  rekrutteret til Forsvaret. Antallet af kvinder der blev optaget gennem værneretten steg 

fra at være 2,6 % i 2004 til at være 19,3 % i 2013, hvilket også betød, at det overordnede tal 

lød på 6,5 % kvinder i forsvarets personel (Forsvarsministeriet, 2014, s. 29). I handlingsplanen 

står der følgende om kønsperspektiv i Forsvarets opgaveløsning: ”In 2013, the Danish defence 

has implemented an action plan regarding the SCR 1325, consisting of a number of specific 

policy actions. Overall, the gender perspectives are integrated in all tasks, where the Danish 

defence is involved.” (Forsvarsministeriet, 2014, s. 29). Forsvaret iagttager sig selv som 

værende godt med i forhold til at have tænkt køn, herunder kvinder, ind i operationer og planer. 

Når Forsvaret mener, at de har tænkt kønsperspektivet ind i deres arbejde, indikerer det, at der 

ikke nødvendigvis er reelle problemer med at føre denne handlingsplan ud i praksis, eller at 

behovet er stillet med planlægningen. Derudover er der en indlysende kontinuitet i 

subjektiveringen fra fase II, hvor kvindens rolle i handlingsplanen er at være fredsskaber 

(Forsvarsministeriet, 2014, s 9). På dette tidspunkt iagttager Forsvaret dog, at de nu længe har 

arbejdet bevidst med implementeringen af kvinder: “Denmark is a strong supporter of the 

United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, which was 

adopted in year 2000” (Forsvarsministeriet, 2014, s. 4) 

6.24 Kritisk blik på handlingsplanerne 

I 2019 bestilte Udenrigsministeriet en evaluering af de to seneste danske handlingsplaner udført 

af et eksternt konsulentfirma. Særligt med blik på årene før 2019 beskriver evalueringen det 

faktum, at resolution 1325 er nedprioriteret og gledet væk fra dagsordener og strategier. I 

evalueringen konkluderes nedprioriteringen af handlingsplanen nye og højere prioriteter 

(Udenrigsministeriet, 2019, s. 1). Konsulentfirmaet beskriver i evalueringen, at de områder af 

handlingsplanen hvor man så gode resultater, udelukkende skyldtes engagement fra ildsjæle. 

Derfor vurderede man, at de gode resultater ikke var grundet handlingsplanernes strategi, men 

blot de engagerede medarbejders indsats. I evalueringen fremgår det yderligere, at de ansatte 

ved Udenrigsministeriet ikke så handlingsplanerne som noget de brugte i dagligdagen, men 

mere så “(...) hensynet til kvinder og ligestilling som en ”naturlig” del af dansk kultur og 

identitet, og som ”noget Danmark bare gør” (Udenrigsministeriet, 2019, s. 1). Dette advares 

der fra evalueringens side om, da denne selvfølgelighed omkring ligestilling og køn i Danmark 

ikke arbejder for systematisk forandring (Udenrigsministeriet , 2019, s. 2). Samtidig skriver 
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konsulentfirmaet, at hvad der skulle fungere som et tværministeriel arbejdsgruppe, i højere grad 

har karakter af et forum for informationsdeling (Udenrigsministeriet, 2019, s. 2). Kritikken 

lyder derfor på, at disse nationale handlingsplaner ikke udleves korrekt. Der florerer en 

selvfølgelighed i selve handlingsplanerne fra både 2008 og 2013 om, at der er kontrol og styr 

på målsætningerne, som er anbefalet af resolution 1325. Evalueringen giver dog bagslag, hvor 

det bliver synligt, at planerne er nedprioriterede i Forsvarets arbejde. 

  

Efter handlingsplanen om kvinder, fred og sikkerhed udløb i 2019 har Forsvaret udgivet endnu 

en handlingplan. På baggrund af evalueringen fra 2019, som omhandlede handlingsplanerne 

fra 2008 og 2013, har de tre ministerier udarbejdet en aktuel handlingsplan, som er gældende 

fra 2020-2024. Udenrigsminister Jeppe Kofoed udtaler følgende:   

  

”Med den nye, ambitiøse danske nationale handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed 

tager regeringen et vigtigt skridt henimod at sikre, at Danmark igen bliver global 

frontløber på denne vigtige dagsorden. Først og fremmest handler det om, at kvinder 

og piger har ret til at deltage i arbejdet med at skabe fred og forebygge konflikter. Og 

vi ved, at freden bliver mere bæredygtig og langsigtet, når kvinder sidder med ved 

forhandlingsbordet. Alligevel er fredsopbygning og konfliktløsning en mandsdomineret 

affære.” (Forsvarsministeriet, 2020d) 

  

Jeppe Kofoed refererer tilbage til 2005, hvor Danmark, i kraft af at det var det første land der 

udgav en handlingsplan, var frontløber på implementeringen af resolutionen. Han beskriver 

ydermere vigtigheden i, at både kvinder og piger skal deltage i at skabe fred. Her ses altså en 

tydelig kontinuitet fra fase II i forhold til. subjektiveringen af kvinder og fredsarbejde. Dog 

nævnes sidst i udtalelsen, at fredsopbygningen er mandsdomineret, hvilket er en anerkendelse 

af den stadig ulige fordeling af mænd og kvinder og indikation på, at tidligere planer ikke er 

gået som forventet. Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler følgende i forbindelse med 

handlingsplanen: ”Den danske tradition for at inkludere kvinder i Forsvaret er lang. Vi er ikke 

i mål endnu. Men vi har gode erfaringer, som vi gerne deler med andre lande samtidig med, at 

vi selv hele tiden løfter barren.” (Forsvarsministeriet, 2020d). Der nævnes bl.a. gode erfaringer 

og lang tradition for inklusion af kvinder, hvilket er en iagttagelse, som skaber en diskurs om, 

at Forsvaret længe har arbejdet succesfuldt og systematisk med området - hvilket står i kontrast 

til evalueringen. Dette skjuler dermed kritikken fra evalueringen, da det blot erkendes, at man 

ikke er kommet i mål, og ikke at Forsvaret har fejlet i prioriteringen af arbejdet.  
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6.25 En moddiskurs: Kvindelige Veteraner  

I 2017 mødtes 21 kvinder med baggrund i Forsvaret for at snakke om muligheden for en 

forening for kvindelige veteraner. Forinden dette har der kun eksisteret en overordnet 

veteranforening for begge køn. Grundlaget for etableringen af denne forening er ifølge 

kvinderne fællesskab, viden og hjælp til selvhjælp. Derudover italesætter de kvindelige 

veteraner deres position i Forsvaret: ”Kvindelige soldater er på samme måde som kvindelige 

elitesportsudøvere (og kvinder i mange andre mandsdominerede brancher) kulturelle 

minoriteter.” (Kvindelige Veteraner, 2020). Kvindelige Veteraner står også for sloganet ’Fight 

like a Girl’. Dette slogan opstod i 2019, hvor De Kvindelige Veteraner lod sig inspirere af 

Always og Nike, som i samme år udsendte reklamer der hyldede kvinder og det at stå fast ved 

sig selv. De nævner bl.a. Serena Williams, som i en Nike reklame opfordrer kvinder og piger 

til at gøre det, der betragtes som “crazy”:  

  

”Vi håber, at sloganet vil opmuntre kvinder til at finde deres tiårige pige frem; Hende 

der endnu er uvidende om kvindeidealer, stereotyper og idéer om, hvad kvinder kan og 

ikke kan. Hende den lille frygtløse og seje. (…) Når vi i Kvindelige Veteraner har valgt 

sloganet Fight Like a Girl er det (også) for at tale ind i en større verdensomspændende 

bevægelse, der arbejder for at nedbryde kønsstereotyper om hvordan piger og kvinder 

skal være.” (Kvindelige Veteraner, 2020) 

  

Disse udtalelser og synspunkter, som kommer ud i offentligheden gennem stiftelsen af 

foreningen, har et behov for at definere, hvordan kvinder ønsker at blive iagttaget som ansat 

ved Forsvaret. Behovet fra de kvindelige veteraner kan tolkes som et ønske om ikke at være 

som en mandlig soldat, men at blive set og anerkendt som en kvindelig soldat. Én af 

bestyrelsesmedlemmerne fra Kvindelige Veteraner sætter også ord på den afstandtagen fra eget 

køn, som kvinder i Forsvaret ser som løsning på subjektiveringen af deres køn - noget som 

undertegnede specialegruppe også stødte på, da vi ønskede at interviewe kvinder i Forsvaret:  

”Da jeg først hørte om foreningen Kvindelig Veteraner, havde jeg meget modstand mod den 

og tænkte det skal jeg IKKE være en del af. Idet jeg i så mange år havde arbejde på IKKE at 

skille mig ud og for guds skyld ikke at skilte med at jeg var kvinde!” (Kvindelige Veteraner, 

2020). Sloganet ’Fight like a girl’ og Kvindelige Veteraner fremstår, som nævnt tidligere, som 

moddiskurs til Forsvarets diskurs, men også til FN Resolutionens subjektivering af kvinden og 

en bestemt opgaveløsning. 
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6.26 En kontinuerlig krænkelseskultur 

I 2019 blev endnu en undersøgelse sat i værk vedrørende krænkelser i Forsvaret. Dette skete 

på baggrund af et stigende antal negative beretninger om kønskrænkende adfærd i Forsvaret 

(Sløk-Andersen 2020, s. 60) Undersøgelsen viste bl.a., at 17,3% af kvinder i Hæren og 24,2 % 

af kvinder i Forsvarsministeriet oplevede en ”kønskrænkende omgangstone eller kultur” (Sløk-

Andersen 2020, s. 61). Slutresultatet for undersøgelsen viste dog at ‘blot’ 1,5 % af fastansatte 

medarbejdere, både mænd og kvinder, havde oplevet krænkende adfærd i Forsvaret. De 

Kvindelige Veteraner har i den forbindelse kritiseret metoden, hvorpå undersøgelsen er lavet, 

da de mener, at der er et stort mørketal (Sløk-Andersen 2020, s. 61). Med en besvarelsesprocent 

på 57,2 svarede 11 % af kvinderne, at de havde oplevet en kønskrænkende omgangstone og 

kultur. Sammenlignet med krænkelsesundersøgelsen fra 2003 er dette tal lavt, da tallet i 2003 

lå på 90% (Sløk-Andersen 2020, s. 61).  

 

I 2020 valgte Forsvaret at etablere en hjemmeside kaldet ’Respekt for Hinanden’. Hjemmesiden 

fungerer som en funktion man kan benytte, hvis man enten selv har oplevet at blive krænket 

eller har viden omkring krænkende adfærd. Det er altså en form for whistleblower hjemmeside, 

som informerer om hvad krænkelseskultur er, og hvem man kan kontakte. Derudover er det 

også en side for personer, der er blevet beskyldt for at krænke og informationer om processen 

omkring en krænkelse og forskellige scenarier i forhold til konsekvenser. Forsvaret skriver på 

hjemmesiden, at de har en nultolerancepolitik, som opfordrer til handling: ” (…) der skal 

handles i ethvert tilfælde af kønskrænkende adfærd. Alle chef/ledere har pligt til at handle, hvis 

de bliver opmærksom på kønskrænkende adfærd.” (Forsvarsministeriet, 2020c). Denne 

hjemmeside og hensigterne bag agerer som en diskontinuitet omkring Forsvarets syn på 

krænkelse og derigennem kvinders plads i Forsvaret, da denne gruppe i gennemsnit er udsat 

for flere krænkelser. Ud fra et behov om at komme krænkelseskulturen til livs, prøver Forsvaret 

at skabe en ny retning. Ved at påtale at ikke-intentionel krænkelse er uacceptabelt, prøver de at 

ændre tendenser fra den tidligere diskurs omkring mandsdomineret kultur. Det samme gælder, 

at kvinder ikke var holdningsmæssigt accepteres i Forsvaret.  

6.27 Den aktuelle subjektivering  

I 2020 udkom den nyeste af handlingsplanerne, som således tager over for de forgange 

handlingsplaner. Igen er denne plan en overordnet plan udarbejdet af Justits-, Udenrigs- og 

Forsvarsministeriet. Da planen omhandler årene 2020-2024 er vi skrivende stund lidt over et 
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år inde i planen, hvilket betyder, at der endnu ikke findes evalueringer af arbejdet i 

handlingsplanen. Dog er et nyt tiltag sat i værk: der skal årligt udarbejdes individuelle 

implementeringsplaner for hvert ministerium, som skal evalueres årligt (Forsvarsministeriet, 

2020b, s. 3) . I handlingsplanen for 2020-2024 kommenteres der på, at det er 20 år siden at 

resolution 1325 om kvinder, sikkerhed og fred udkom. Det erkendes, at der er blevet gjort for 

lidt, og at planerne ikke er lykkedes, men at Danmark med den nye handlingsplan vil arbejde 

hårdere (Udenrigsministeriet, 2020, s. 4-5). Dette bliver beskrevet som at der er plads til 

forbedringer, og at de resultater der kom, var begrænsede. Derudover observeres det igen, at 

kvinder bliver subjektiveret med fred og sikkerhed: 

  

“Det overordnede mål for Danmarks nye handlingsplan er, at kvinders fulde, lige og 

meningsfulde deltagelse i fredsarbejdet (fra forebyggelse over konflikthåndtering til 

fredsopbygning og -bevaring) bliver styrket, og at kvinder og mænds ligestilling, 

rettigheder, interesser, sårbarheder og behov tænkes ind i alle faser af arbejdet for 

bæredygtig fred.” (Udenrigsministeriet, 2020, s.5) 

  

I handlingsplanen bliver der også sat ord på en erkendelse af, at der bliver skrevet ud fra et 

binært kønsbegreb, dvs. en simpel skelnen mellem han/hun. Dertil kommenteres det, at dette 

er et praktisk valg, men at det er: “...baseret på en bevidsthed om og anerkendelse af eksistensen 

af mere flydende kønsidentiteter end de binære kvinde/mand og pige/dreng” 

(Udenrigsministeriet, 2020, s. 8). Denne beskrivelse af en mere flydende kønsidentitet er 

således et nyt blik som Forsvaret har på køn og et nyt aspekt i Forsvarets diskurs. Det åbner 

ligeledes op for forståelsen af, at kønsidentitet er formbare. 

 

Udover beskrivelsen af konkrete mål for internationale aktioner vedrørende kvinder, fred og 

sikkerhed, bliver der til slut også nævnt en målsætning om at efterleve nultolerancepolitikken, 

som tidligere er beskrevet. I handlingsplanen beskrives grunde til, at forgangne planer er 

lykkedes mindre godt. I denne beskrivelse udtrykkes, at en: ” (…) vis mæthedsfornemmelse i 

forhold til ligestillingsdagsordenen var udbredt i de forskellige institutioner” og at: ” (…) 

manglende kompetencer i de ansvarlige institutioner var en af årsagerne til de begrænsede 

resultater” (Udenrigsministeriet, 2020, s. 32). 
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6.28 Forandringer i Diskursen 

Tiden i fase III handler om krænkelseskultur og en ny forståelse for større individualitet blandt 

køn. Ydermere ønsker Kvinder i Forsvaret at gruppere sig for at styrke forståelsen af deres køn. 

Gennem de kvindelig veteraner og deres slogan ’Fight like a girl’ iagttages dermed en 

moddiskurs til subjektiveringen om, at kvinder er et fordelagtigt køn i arbejdet med fred og 

sikkerhed. Resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed former stadig Forsvaret iagttagelse 

af kvindens rolle i Forsvaret. Dog ses det i den nyeste handlingsplan fra 2020-2024, at der er 

gjort op med en klassisk kønsforståelse, og at man i Forsvaret anerkender tilstedeværelsen af 

andet end binære køn. Denne nye fortælling om flydende kønsforståelser peger hen mod et 

ønske om en mindre generaliserende forståelse af hvad mænd og kvinder bør være, hvilket er 

en diskontinuitet fra tidligere faser. 

6.29 Opsamling på fasen 

Erkendelsen af at de to forgangne handlingsplaner ikke bar frugt bliver konkret beskrevet i den 

nyeste handlingsplan, der gælder fra 2020-2024 (objekt). Her begrundes nedprioriteringen til 

dels en mæthedsfornemmelse vedrørende ligestilling. I evalueringen blev der også observeret 

en konsensus omkring synet på ligestilling i Danmark som værende allerede integreret og en 

naturlig del af miljøet. Denne selvfølgelighed tyder på at have spændt ben for Forsvaret selv, 

da målene i handlingsplanerne år efter år ikke er blevet opnået. Der opstår alligevel en 

kontinuitet i subjektiveringen af kvinder til at være fredsskaber (subjekt). I 2017 opstår 

foreningen for kvindelige veteraner, som har til formål at hjælpe kvinder, som er eller har været 

i Forsvaret. Foreningen Kvindelige Veteraner yder viden, hjælp til selvhjælp og fællesskab for 

disse kvinder i Forsvaret. Behovet for at skabe et sådant fællesskab stammer fra kvindernes 

grundlæggende følelse af ikke en manglende reel ligestilling i Forsvaret. Negativ omtale om 

krænkelsessager i Forsvaret resulterer i et skærpet fokus fra Forsvarets side om den 

eksisterende krænkelseskultur. Derfor skabes en hjemmeside, som gør det nemmere at anmelde 

krænkelser og som desuden informerer om alt hvad der af Forsvaret iagttages som en 

krænkende handling (strategi). 
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Tabel 7: Opsamling på fase III 

Eksistensfunktion Fase III – En erkendelse af fortidens fejl 

Objekt 

Et problem som må håndteres: 

  

Krænkelseskulturen kommer frem i lyset i Forsvaret på grund af negativ 

mediedækning. Forsvaret ender med at komme problemet til hjælp ved at skabe 

en hjemmeside til anmeldelse og hjælp. Kritik af foregående handlingsplaner.  

Subjektposition 

Kvinders roller i forsvaret bliver 

beskrevet som: 

  

Kvinder er nu på alle niveauer af Forsvaret. Kvinden er stadig subjektiveret til 

at skabe fred og vedligeholde sikkerhed. Denne rolle er stadig anderledes fra 

mandens rolle som soldat. 

Begrebsnetværk 

Associationsfelt, udsagn som objekt 

og subjekt implicit eller eksplicit 

refererer til: 

  

Fredsskaber, krænket, offer, soldat, kvindelig veteran. 

Strategi 

Løsningen på det bestående problem 

er: 

  

  

Krænkelseskulturen bliver defineret og behandlet af Forsvaret gennem den ny 

hjemmeside ’Respekt for hinanden’ og gennem processer der forebygger 

krænkelse. 

Den nye handlingsplan 2020-2024. 

 Kilde: Eget arbejde. 

6.30 Kvindelige Veteraners moddiskurs  

I fase III iagttages det, at der skabes en ny diskurs, som ikke er en direkte del af Forsvarets 

diskurs. Kvindelige Veteraner har dog en effekt på diskursen om kvinder i Forsvaret, da den til 

dels fremkommer indenfor rammerne af Forsvaret, men alligevel ikke. Dette ved at 

medlemmerne i foreningen enten er ansat eller har været ansat i Forsvaret, og derfor kan 

kategoriseres som kvinder i Forsvaret, hvilket er specialets iagttagelsespunkt. Diskursen 

problematiserer og modsætter sig Forsvarets diskurs om kvinder, hvorfor den i højere grad 

fremstår i højere grad som en moddiskurs og ikke et brud. Grundet diskursens karakter af en 

moddiskurs, fremgår et separat skema for fund af eksistensfunktioner fundet i denne diskurs, 

som eksemplificerer kvinders behov for at definere deres egen subjektposition i Forsvaret.  
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Tabel 8: Moddiskurs  

Eksistensfunktion Fase III – Ny diskurs fra kvindelige veteraner 

Objekt 

Et problem som må håndteres: 

  

Der har ikke før eksisteret en gruppe for kvinder i Forsvaret på samme måde. 

Der er et behov for et forum hvor kvinder kan sparre og skabe en fælles 

fortælling om hvem kvinderne i Forsvaret er.  

Subjektposition 

Kvinders roller i foreningen bliver 

beskrevet som: 

  

Selvstændige engagerede kvinder der søger et fællesskab. Soldater som forstår 

at deres køn taler ind i hvordan deres tid i Forsvaret er. At være kvindelig og 

soldat kan sagtens passe sammen. 

Begrebsnetværk 

Associationsfelt, udsagn som objekt 

og subjekt implicit eller eksplicit 

refererer til: 

  

Kvindelig Soldat, fight like a girl, solidarisk, sparring. 

Strategi 

Løsningen på det bestående problem 

er, at: 

  

  

Ved at gruppere sig og skabe et fællesskab for kvinder i Forsvaret, har de 

mulighed for at forme deres egen subjektposition ud fra hvordan de oplever det 

at være en kvindelig soldat i forhold til hvad Forsvaret har som krav til dem.  

Kilde: Eget arbejde.  

6.31 Konklusion på delanalyse 1 

I delanalyse 1 har vi med en genealogi-analyse kunne iagttage, hvad der igennem tiden har 

formet diskursen om kvinder i Forsvaret. Ved at identificere eksistensfunktionerne har vi fået 

blik for kontinuiteter og diskontinuiteter i Forsvarets diskurs. Derudover har eksterne diskurser 

været betydningsfulde, da de udgør diskurser, som Forsvaret er nødt til at forholde til sig til, 

eller fordi de udspringer af Forsvarets egen diskurs. Genealogi-analysen har dermed givet os 

mulighed for at besvare følgende arbejdsspørgsmål:  

 

● Hvordan har Forsvaret fra 1962 til 2021 iagttaget kvinder i Forsvaret? 
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Fase I fra 1962 til 1988 omhandlede fortællingen om kvinder, som gennem de frivillige 

kvindelige beredskabskorps ønskede at være en del af Forsvaret, men endnu ikke var velkomne. 

Det var først da loven om ligebehandling i 1978 indtraf, at Forsvaret for alvor iagttog kvinder 

og deres muligheder i Forsvaret. I kraft af ligebehandlingsloven, problematiserede Forsvaret, 

at kvinder skulle indtræde ind i  stillinger på lige fod med mænd, da Forsvaret iagttog kvinders 

fysik som utilstrækkelig i kamphandlinger. Som løsning på dette problem, fik Forsvaret 

dispensation fra ligebehandlingslovgivning, som dermed gjorde det muligt for Forsvaret at 

afholde kvinder fra kamphandlinger. I 1988 blev dispensationen afviklet, og kvinder fik adgang 

til næsten alle funktioner. Alligevel iagttog Forsvaret, at der endnu ikke var holdningsmæssigt 

accept af kvinders tilstedeværelse. Derudover blev de fysiske adgangskrav til kvinder øget til 

at være ligestillet med mændenes, som dermed gjorde, at Forsvaret udviklede sig imod en 

formel ligestilling.  

 

I Fase 2, som dækker over perioden 1998-2011, forekommer den største diskursændring i år 

2000, hvor FN definerer og proklamerer nødvendigheden af at indkludere kvinder i arbejdet 

med fred og sikkerhed, hvilket ekspliciteres i FN’s resolution 1325. Dermed har Forsvaret 

mulighed for at lave et skel mellem, hvordan en kvindelig soldat skal være i modsætning til 

den mandlige soldat. Samtidig med at FN resolutionen influerede Forsvaret, oplevede Forsvaret 

problemer med rekruttering og fastholdelse af kvinder, som er en kontinuitet gennem hele 

fasen. Derudover satte Forsvaret mangfoldighed på dagsordenen ved i større grad at italesætte 

accepten af forskellighed. Der blev dermed dannet et billede af nødvendigheden for 

individualitet, som Forsvaret stadig iagttager som effektivt for opgaveløsningen. Fokusset på 

kønskrænkende adfærd steg i denne periode i Forsvaret, og derfor blev der gennemført en 

undersøgelse om problematikken i 2003, hvor Forsvaret præsenterede nedslående resultater. 

Som en mulig løsning på den kønskrænkende adfærd og problemer med fastholdelse og 

rekruttering af kvinder, udgav Forsvaret en mangfoldighedspolitik, hvor Forsvaret erkendte 

problemer og præsenterede mulige løsninger.  

 

Fase 3, fra 2013-2019, handler om at forbedre indsatserne fra de forgangne handlingsplaner 

fra 2008 og 2013 med henblik på den nyeste handlingsplan, som er aktuel fra 2020-2024. De 

nye handlingsplaner arbejder videre på ideen om, at kvinden skal fungere som fredsskaber og 

dermed ikke har den samme rolle som mænd i Forsvaret. Foruden at antallet af kvinder stiger 

på flere niveauer i Forsvaret, kommer der fokus på krænkelseskulturen, som eksisterer inden 

for Forsvaret. Udover at blive subjektiveret til stadig at være gode til fredsarbejde, bliver 
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kvinden set som potentielt offer for krænkelser. Dog sker en stor diskursændring, da køn bliver 

defineret og forstået anderledes i den nyeste handlingsplan, hvor det erkendes, at der arbejdes 

med en binær kønsfordeling, og at køn er meget mere end bare mand og kvinde. På baggrund 

af kritikken af de tidligere handlingsplaner, som viste sig ikke at opnå målene for indsatserne 

om kvinder, fred og sikkerhed, ønsker Forsvaret nu at iværksætte en handlingsplan, som rent 

faktisk skaber en ændring om emnet rekruttering og fastholdelse af kvinder i Forsvaret. 

7. Delanalyse 2: Governmentality 

I følgende kapitel udarbejdes en governmentality-analyse, der bidrager med et synkront udsnit 

af, hvordan handlerummet for kvinder i Forsvaret ser ud. Mitchell Deans praksisregime-

analyse anvendes som et værktøj til at undersøge styringen af kvinder i Forsvaret. Analysen 

inddeles i tre tematikker, hvor den første omhandler Forsvarets iagttagelse af mangfoldighed 

og dermed flere kvinder i Forsvaret. Dernæst vil styringens teknologiske styringsrationaliteter 

udfoldes for til slut at fremanalysere, hvilke subjektpositioner kvinder i Forsvaret bliver tildelt. 

Tematikken vedrørende vidensformer vil indgå som en del af de tre andre tematikker og ikke 

som et selvstændigt afsnit. Analysen af samtlige tematikker vil lede os til at besvare 

underspørgsmålet: Hvordan iagttages og styres kvinder i Forsvaret til at være en del af en 

bestemt, militær opgaveløsning?  

 

Samtlige dele af praksisregimeanalysen er primært baseret på udsagn fra specialets fire 

informanter: Jens Svensson (Ledelsesunderviser), Anders Christian Bech (Chef for 

marketingssektionen), Vilhelm Stefan Holsting (Institutchef) og Sofie Trier Jensen 

(Mangfoldighedsspecialist).  

7.1 Tematik I: Synlighedsfeltet 

I det følgende vil praksisregimets synlighedsfelt blive undersøgt gennem Forsvarets 

synliggørelse af, hvordan mangfoldighed, og flere kvinder i Forsvaret, vil gavne 

organisationens samlede indsats. Synliggørelsen kommer primært til udtryk igennem 

iagttagelsesredskabet ’Danmarks nationale handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed’, som 

er udgivet i to versioner, hhv. af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvor sidstnævnte 

dokument indeholder et personligt forord fra Forsvarsminister Trine Bramsen. Det er således 

samme handslindsplan, som genealogien slutter af med i fase III. Derudover vil Podcasten 
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’Ledelse i virkeligheden’ (Heartsbeats, 2021), som er produceret for Forsvaret, også inddrages, 

hvor det iagttages, hvordan god ledelse og mangfoldighed hænger sammen i Forsvaret.   

7.1.1 Et øget kønsperspektiv 

Som det fremgår i genealogien, er målet om flere kvinder både noget som fremsættes af 

internationale institutioner som FN og Forsvaret selv. Helt konkret bliver Forsvarets aktuelle 

målsætning om flere kvinder i organisationen tydeliggjort i ’Danmarks nationale handlingsplan 

for kvinder, fred og sikkerhed’. Som det fremgår af handlingsplanen, handler det om at tænke 

kønsperspektivet ind i bestemte dele af militærets opgaveløsning. Kønsperspektivet 

synliggøres gennem kvinder, da handlingsplanen omhandler en øget inklusion af kvinder, 

primært i arbejdet med fred og sikkerhed (Forsvarsministeriet, 2020e). Trine Bramsen, 

nuværende Forsvarsminister, udtrykker indledningsvis i handlingsplanen, at Forsvaret ikke er 

i mål med at inkludere kvinder i Forsvaret - et udsagn som også fremgik i genealogiens fase 

III. I forlængelse af dette, understreger Trine Bramsen vigtigheden af kvinders arbejde med 

fred og sikkerhed, og hvorledes dette skal prioriteres i Forsvarets opgaveløsning 

(Forsvarsministeriet, 2020b, s. 1). Ydermere nævner hun nultolerance overfor kønskrænkende 

adfærd, og at ”(…) dette er uforenligt med det danske forsvar. Og det strider imod vores 

grundlæggende værdier om frihed, lighed og respekt.” (Ibid.). Handlingsplanen handler altså 

både om kvinders velbefindende i deres arbejde i Forsvaret, men også om effektiviteten af at 

have flere kvinder i det operative arbejde. Vores informant Vilhelm Stefan Holsting iagttager 

vigtigheden af kvinder noget lig Trine Bramsen: 

  

”Alene på det forhold, at hvis man kommer ned og er en mandlig sammensat gruppe, 

som løser nogle civil-militære opgaver i et samfund, som er sammensat 50-50 af kvinder 

og mænd, kan alene siges at være udfordrende. Det er helt fra den komplekse refleksion 

over, om man overhovedet får øje på hvad problemstillingen er til hvordan man 

kropsvisiterer en kvinde i syd Afghanistan. Det er fra den helt banale problematik til 

den mere sofistikerede - altså hvordan løser man nogle meget komplekse 

opgaveløsninger” (Bilag 4, l. 26).  

 

Denne udtalelse knytter også an til Forsvarets kontinuerlige ønske om at spejle sig i det danske 

samfund, og at øget mangfoldighed er med til at styrke opgaveløsningen. Målet om 

mangfoldighed bunder også i et ønske om gøre Forsvaret til en attraktiv og divers arbejdsplads, 

og ”(…) en arbejdsplads som rigtig mange kan spejle sig i og forskellige typer af køn og 
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forskellige kulturelle baggrunde og andre parametre, som har lyst til at søge ind til os.” (Bilag 

1, l. 2).  Denne udtalelse kommer fra én af Forsvarets mangfoldighedsspecialister, Sofie Triner 

Jensen. Der indgår dermed også flere aspekter i diskursen om mangfoldighed, men for følgende 

analyse er det interessant at iagttage koblingen mellem kvinder, individualitet og 

mangfoldighed. I genealogien fase II fremgik det således i personelpolitikken, hvordan 

individualitet var en positiv størrelse, hvilket også i praksisregimet er en kobling som Forsvaret 

benytter sig af. Forsvaret iagttager således individualitet som en forståelse af forskellige 

kompetencer, som kan gavne den komplekse opgaveløsning. I Forsvarets aktuelle podcast: 

”ledelse i virkeligheden” uddybes dette. Her udfoldes kerneværdierne i Forsvarets 

ledelsesgrundlag, og i afsnit 6 uddyber Lone Træholt, Danmarks første kvindelige general og 

tidligere skibschef, og udviklingskonsulent Maria Martens, hvad Forsvaret iagttager ved ét af 

værdigrundlagene, ’indblik’. De udtrykker, at der kan være visdom at finde i forskellige og 

individuelle perspektiver og at hensyn til forskellige kompetencer skaber god ledelse 

(Heartbeats, 2021, episode 6). Dette taler ind i det grundlæggende ønske om mangfoldighed 

inden for Forsvaret.  

7.1.2 Tilsløring af synlighedsfeltet 

I Forsvarets optik bliver mangfoldighed og flere kvinder identificeret og fremstår dermed som 

hinandens synonymer. Det betyder, at der er nogle spørgsmål omkring hvad mangfoldighed i 

øvrigt kunne være, som tilsløres. Det betyder ikke, at andre aspekter udelukkes af Forsvaret, 

men det ligger i højere grad i periferien, at mangfoldighed også kunne være andre grupper, 

f.eks. personer med et varieret forhold af social baggrund, kultur, religion, seksualitet og 

etnicitet. For kvinder i Forsvaret foreligger således en eksplicit handlingsplan, hvorimod det 

tætteste tiltag for andre grupper er Forsvarets mangfoldighedspolitik fra 2011, som kunne 

iagttages i genealogiens fase II, og som også har fokus på etniske minoriteter -  dog uden nogen 

reel implementeringsplan. Der er derfor nogle dimensioner, der ikke medregnes i samme 

omfang som flere kvinder i Forsvaret. At mangfoldighed i højere grad iagttages som flere 

kvinder i Forsvaret, danner også grobund for en problematisering vedrørende ønsket om 

individualitet og mangfoldighed i Forsvaret. Den foreliggende analyse vil således præsentere 

kontinuiteter i forhold til diskurser fundet i den diakrone genealogi-analyse, og hvordan der 

eksisterer synkrone vidensformer i kraft af historien vedrørende kvinder i Forsvaret. Disse 

vidensformer er således med til at skabe nogle subjektpositioner for kvinder i Forsvaret, som 

kan udfordre ønsket om mangfoldighed. Mere præcist betyder dette, at hvis kvinder skal 
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indtræde i en bestemt karakter, når de er en del af Forsvaret, så er mangfoldighed og 

individualitet allerede begrænset til et specifikt handlerum. 

  

En anden tilsløring af synlighedsfeltet kommer til udtryk, når Forsvaret iagttager 

mangfoldighed og kvinder i Forsvaret som en målsætning, de allerede eller næsten er i mål 

med. Jens Svensson udtaler således: ”Altså det er ikke min oplevelse, at synet på kvinder 

egentlig har ændret sig. Fordi at vi løser de samme opgaver. Sådan som jeg ser det, så er 

Forsvaret en utrolig mangfoldig arbejdsplads, mest af alt fordi vi ikke skelner imellem race og 

alt muligt andet.” (Bilag 2, l. 24). Udtalelsen indikerer, at der eksisterer nogle indlejrede 

holdninger, som gør det svært at synliggøre problematikker vedrørende mangfoldigheden. 

Mangfoldighedsspecialist Sofie Trier Jensen modsætter sig dette ved at forklare, at Forsvarets 

konservative grundform kan være grund til at ”(…) det kan være svært at omfavne begreber 

som diversitet og mangfoldighed, fordi det lyder lidt smart og konsulentagtigt.” (Bilag 1, l. 16). 

Blindheden i forhold til specialets problematik kan henholdsvis skyldes en reel overbevisning 

om, at problematikken er ved at være løst og/eller på baggrund af, at problematikken ikke 

iagttages som vigtig nok. Det kan derfor udledes, at der hersker umiddelbar diskrepans mellem 

det eksplicit kommunikerede ønske om mangfoldighed og forandring og  den herskende 

diskurs internt i organisationen.  

7.1.3 Opsamling: Tematik I 

Praksisregimets synlighedsfelt oplyses igennem Forsvarets eksplicitte ønske om 

mangfoldighed og individualitet, hvilket i højere grad identificeres med flere kvinder i 

Forsvaret. Dette kan iagttages igennem ’Danmarks nationale handlingsplan for kvinder, fred 

og sikkerhed’. Mangfoldighed bliver både et udtryk for en mere tolerant organisation, en god 

arbejdsplads for kvinder og et forsvar som kan gå bedre til opgaveløsningen. Samme 

synlighedsfelt tilsløres på baggrund af, at mangfoldighed optræder som et synonym for flere 

kvinder i Forsvaret, og dermed risikerer at negligere andre aspekter af mangfoldighed. I kraft 

af, at specialet identificerer flere subjektpositioner vedrørende kvinder i Forsvaret og dermed 

nogle definerede identiteter, tilsløres også målet om mangfoldighed og individualitet. Samtidig 

tilsløres synlighedsfeltet også af en blindhed i forhold til det fremsatte mangfoldighedsønske, 

da den interne diskurs vidner om, at der ikke iagttages en nutidigt problem vedrørende kvinder 

i Forsvaret.   
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7.2 Tematik II: Teknikker 

I de følgende afsnit vil der blive sat fokus på styringens tekniske aspekt og dermed forståelsen 

af, at der forventes en bestemt adfærd af ansatte - både i den operative og ikke-operative del af 

Forsvaret. Dette gøres ved at analysere Forsvarets diskurs vedrørende deres opgaveløsning og 

dennes vigtighed, samt hvordan deres iagttagelse af korpsånd hænger sammen med en struktur, 

som fremstår som en selvfølgelighed. Opgaveløsningens unikke karakter iagttages som 

styrende for hvilke egenskaber en ansat i Forsvaret bør internalisere, og hvordan disse 

egenskaber gennemsyrer det fremsatte handlerum i organisationen. Dette vil lede videre til en 

subjektivering og problematisering af kvinder i Forsvaret, som skaber paradokser for 

forandringsønsket. 

7.2.1 Diskursen vedrørende kerneopgaven  

I forrige afsnit fremgår det, hvordan Forsvaret iagttager mangfoldighed som havende gavnlig 

effekt på opgaveløsningen. Den opgave som der bliver henvist til, er alle typer af opgaver, som 

hører sig ind under Danmarks forsvar. Men der eksisterer en tydelig distinktion i Forsvaret 

mellem det som informant Vilhelm Stefan Holsting uddyber som værende den 

kerneopgaveløsende del af organisationen og den støtteopgaveløsende del af organisationen 

(Bilag 4, l. 16). Kerneopgaven hører sig til ude i den operative del, dvs. de tre værn, hvorimod 

styrelserne påtager sig støtteopgaverne. Kerneopgaven, og dermed den vigtigste opgave, er 

altså militært anliggende, men da kerneopgaven iagttages som af vigtigst og presserende 

karakter, iagttages den som central og determinerende for alt arbejde, som påtages indenfor 

Forsvaret. Jens Svensson, ledelsesunderviser på Hærens Officersskole, udtrykker således: 

  

”(…) vores ledelse centrerer sig ikke om menneskers forgodtbefindende eller strukturer 

osv. Vores primære fokus er at løse en opgave. Velvidende om at vi både skal tage 

hensyn til relationer og stabilitet og alt muligt andet. Men vi siger i Forsvaret, at vi har 

opgaven i centrum, og det er aldrig en mulighed ikke at løse en opgave indenfor de 

rammer, der er blevet stillet.” (Bilag 2, l. 6). 

  

Dette citat understreger prioriteringen af opgaveløsningen – man kan ikke tage hensyn til de 

ansattes forgodtbefindende eller strukturer, da det primære fokus er opgaveløsningen. Det 

bliver understreget, hvordan at opgaveløsningen skal ske indenfor nogle fastsatte rammer, 

hvilket allerede udfordrer muligheden for en individuel tilgang til opgaveløsningen. De meget 
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præcise rammer, er således et udtryk for en opgaveløsning, som Forsvaret kalder 

‘opgaveløsning på et ufuldstændigt grundlag’ (Bilag 3, l. 6). Det ufuldstændige grundlag 

omhandler, at man ikke ved, hvad der sker i f.eks. krig, hvorfor rammerne bliver nødt til at 

være sat inden. Dette betyder også, at strukturer faktisk i høj grad gør sig gældende i Forsvaret, 

selvom det står i modsætningsforhold til udtalelsen fra Jens Svensson. Dette vil uddybes i 

følgende afsnit.  

7.2.2 Kerneopgavens styringsrationaler  

Kerneopgaven vil analyseres videre i denne del, da kerneopgavens oftest presserende karakter 

skaber grundlag for den herskende diskurs omhandlende ledelseskultur i Forsvaret. Anders 

Christian Bech, chef for marketingssektionen, beskriver dét han kalder ledelseskulturen, som 

værende: 

  

”(...) præget af, at vi har et ret tydeligt hierarki, og det der hedder en énstrenget 

kommandokultur. Grunden til at vi har det, er, at hvis ballonen går op, og vi skal i krig, 

så skal der ikke være nogen som helst tvivl om, hvem der har mandat til hvad. Fordi i 

krig der går tingene rigtig, rigtig hurtigt, og der vil være behov for, at der bliver taget 

hurtige beslutninger på ufuldstændige grundlag hele tiden.” (Bilag 3, l. 6). 

  

Her bliver det altså understreget, at struktur er yderst vigtigt, da det indikerer hvem der må gøre 

hvad i krisesituationer. Der opstår dermed et modsætningsforhold til tidligere udtalelse fra Jens 

Svensson, som også vægtede opgaveløsningen højt, men som nedprioriterede strukturer.  Dog 

er der en tydelig overensstemmelse i den fælles forståelse af kerneopgavens vigtighed og 

narrativet vedrørende nogle faste rammer for, hvordan opgaver skal løses. Her får disse rammer 

karakter af et énstrenget hierarki, dvs. at rollerne er tydeligt inddelt og ingen er i tvivl om, hvem 

der kommanderer hvem i den givne situation.  

 

Den énstrengede kommandokultur kan også iagttages i lyset af dét vi tidligere i opgaven har 

redegjort for som værende korpsånd (se afsnit 2.2.1). Den énstrengede kommandokultur, eller 

kommandostruktur som det foretrækkes at kalde det fremover i specialet, er et udtryk for den 

hierarkiske orden som alle i Forsvaret skal indfinde sig i ved kritiske opgaveløsninger. 

Samtidig bliver kommandostrukturen, og dermed hierarkiet i Forsvaret, gjort til en livreddende 

opgavefordeling – uden denne struktur vil opgaven ikke kunne løses, og i værste fald kan det 

koste liv i den operative del. Kommandostrukturen eksisterer altså i højere grad som en 
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selvfølgelighed i diskursen omkring opgaveløsning og som en naturalisering af en meget 

bestemt struktur i Forsvaret.  

 

Mens kommandostruktur bliver den mere direkte fordeling af status og kompetencer, kan 

korpsånd iagttages som en fællesskabsforståelse, som vedrører tillid til kollegaer og den 

fremsatte opgave. Kommandostruktur og korpsånd kan derfor iagttages som indbyrdes 

afhængige teknikker. Disse to teknikker bliver således styrende for, hvordan man i Forsvaret 

omgås hinanden, og hvordan man indfinder sig i en bestemt position uden at stille 

spørgsmålstegn ved dette. Mens kommandostruktur bliver et udtryk for en mere direkte 

disciplinteknologi, så kan korpsånd i højere grad iagttages som en selvteknologi. Ved den 

eksplicitte kommunikation omkring korpsånd, skaber Forsvaret et bestemt rationale, som 

understreger vigtigheden af den kollektive ånd, da fællesskabet kommer til syne som en gavnlig 

effekt for opgaveløsningen. Det bliver dermed en forståelse af, at jo mere ens der tænkes blandt 

medarbejdere og soldater i Forsvaret, jo bedre fungerer organisationen. Dermed skaber 

korpsånd en bestemt styring af organisationens medlemmer, som legitimeres igennem den 

kritiske opgaveløsning. 

 

Begge teknologier kan dog iagttages som sammenhængende teknikker i forhold til at styre 

deres ansatte. Mens at kommandostrukturen kommer til udtryk som et bestemt formelt system, 

hvor man som en del af Forsvaret skal indfinde sig i et givent hierarki, er korpsånd i højere 

grad rettet imod en forståelse af en kollektiv ’ånd’, som baserer sig på tillid og individets 

internalisering af nogle fællesværdier, som først og fremmest har til formål at sætte 

kerneopgaveløsningen først. Selvom de to teknikker gennemsyrer hinanden, kan de altså deles 

op i netop et formelt og et uformelt system, hvor det ene fastholder hierarkiet og det andet 

fungerer som teknik for lydighed og moral. 

7.2.3 Diskursens indflydelse på resten af organisation 

Jens Svensson forklarer, at ”(…) uanset hvor du sidder i Forsvarets organisation, så er 

kerneopgaven stadig den samme.” (Bilag 2, l. 12). Det vil sige, at selvom styrelserne er de 

såkaldt støtteopgaveløsende, så iagttages kerneopgaven dominerende for alt arbejde, som 

bliver udført i Forsvaret. Jens Svensson forklarer ydermere, hvordan det kan have 

konsekvenser for organisationen, hvis kerneopgaven, som i den bredeste forstand er at forsvare 

Danmark og Danmarks interesser, bliver glemt i dele af organisationen. Styrelserne som ikke 

beskæftiger sig direkte med organisationens operative del, kan således blive blinde for dét, der 
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iagttages som den vigtigste opgave, og hvordan virkeligheden ser ud i den operative del af 

Forsvaret. (Ibid., l. 3). Det er et udsagn som Vilhelm Stefan Holsting støtter op om - hvis der 

ikke er overensstemmelse mellem disse to dele af Forsvaret, så skaber det et kulturelt 

sammenstød internt i organisationen.  

 

Samtlige informanter forklarer yderligere, hvordan der eksisterer en 50/50 fordeling af 

medarbejdere og især ledere i den civile del af Forsvaret, som er militært uddannet på den ene 

eller anden facon. De har dermed førstehåndskendskab til kerneopgaven, og hertil forklarer 

Anders Christian Bech påvirkningen på den civile del således:  

  

”(…) der er sikkert noget om, at vi militære påvirker de øvrige dele af Forsvaret med 

den kultur som er herskende i den operative del, der er den del, som hele Forsvaret skal 

støtte op omkring. Så det giver mening, at den støttende del af organisationen bliver 

smittet af dét, som det hele drejer sig om.” (Bilag 3, l. 10). 

  

Kerneopgaveløsningen, korspsånd og kommandostrukturen får altså et indtog i den civile del 

af organisationen, hvilket betyder at magtteknologierne eksisterer hele Forsvaret og dermed 

ikke afgrænset til den militære del. Men for vores tre mandlige og militære informanter har 

dette ikke nogen negativ klang til sig. Vilhelm uddyber dette med at sige, at en række idealer 

kendt fra slagmarken også vender ind i den daglige praksis. Han taler dog imod, at den 

operative del af Forsvaret er hård, endimensionel og diktatorisk, men at soldaterne derimod er 

selvtænkende og ikke er gavnet af rigide regler, da de skal kunne handle i komplekse situationer 

(Bilag 4, l. 20). Hierarki og frihed iagttages altså ikke som et direkte paradoks af Forsvaret, 

selvom hierarkiet og rammerne for kerneopgaven tidligere blev iagttaget som ufravigelige. Det 

er her interessant at inddrage specialets eneste civile informant og kvinde, Sofie Trier Jensen, 

som ingen militær baggrund har: 

  

”Noget af det som måske er karakteristisk for Forsvaret, både for det civile og det 

militære, så udover at være bureaukratisk er det meget hierarkisk. Der er sådan nogle 

meget klare ’chain of commands’, og det gælder også, når man skal avancere, så er det 

også min opfattelse, at man ikke bare kan avancere, hvis der sidder nogle ovenover én, 

som ikke selv er avanceret.” (Bilag 1, l. 8).  
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Dette bekræfter, at kommandostrukturen er til stede i den organisatoriske del af Forsvaret, men 

at det også skaber udfordringer.  Hun forklarer, at grunden til at der er flest ledere som er 

militært uddannede, udspringer af nogle klare regler for, hvordan man avancerer i organisation. 

Avancement baserer sig således på, hvor længe man har været udsendt - noget som udelukker 

civile fra processen (Bilag 1, l. 12). Det står i kontrast til Anders Christian Bechs opfattelse af 

organisationsstrukturen: ”Det jeg selv oplever hos os er, at vi har en meget flad ledelseskultur. 

Selvom der på et organisationsskema er langt op til den øverste direktør, så er der ikke langt 

op i virkeligheden.” (Bilag 3, l. 6). Der er dermed en blindhed i forhold til hierarkiet i den ikke-

operative del af Forsvaret. Forskellen mellem informanternes iagttagelser kan muligvis 

skyldes, at Sofie er civil og ikke har militær baggrund, og at Anders Christian Bech derimod 

har været i Forsvaret siden 1991, hvor mange af årene har været i den operative del. På denne 

måde opleves det op til flere gange, at Sofie Trier Jensens opfattelse af diskursen står i 

modsætningen til resten af diskursen og dermed optræder som moddiskurs. 

7.2.4 Maskulinitet i en ledelsesdiskurs 

Diskursen om ledelseskultur bliver udfoldet af to af vores informanter. Ledelsesdiskursen er i 

høj grad præget af opfattelsen om, hvordan man går til opgaven, herunder hvordan man 

kommunikerer, præsterer og analyserer, og hænger sammen med ovenstående 

kommantostruktur. Meget af den adfærd som hører sig til kategoriseres af både Jens Svensson 

og Anders Christian Bech som en maskulin ledelseskultur. Anders Christian Bech udtrykker: 

  

”Det jeg opfatter som en maskulin ledelseskultur handler bl.a. om, at der ikke er tvivl 

om, hvem der bestemmer. Vi taler kort, præcist og kontant til hinanden. (…). Altså 

maskulin er jo ikke nødvendigvis det, at man er en mand. Vi er ovre i den dér mere 

hårde kontante genre. Vi gør rigtig meget brug af analyser, og vi gør brug af faktuelt 

begrundede beslutningsgrundlag. Så vi bevæger os rigtig meget i den kognitive del af 

spektret, når vi arbejder med beslutningsgrundlag.” (Bilag 3, l. 12). 

  

Maskulinitet er altså en del af en diskurs vedrørende ledelse og iagttages i højere grad som et 

karaktertræk, som værende nødvendige og effektive for opgaveløsningen. Når Anders 

Christian Bech i citatet udtaler, at det også indebærer ”… at der ikke er tvivl om, hvem der 

bestemmer” kan det udledes, at kommandostruktur også iagttages som værende af maskulin 

karakter. Den kontante genre som Anders Christian Bech nævner i sin beskrivelse af maskulin 

ledelseskultur, kan også findes i en udtalelse fra Jens Svensson. Maskuliniteten bliver 
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gentagende gange sat i forbindelse med den kritiske opgaveløsning, som oftest gør sig 

gældende i militære sammenhænge. Maskulinitet får dermed en vis præstationsfremmende 

egenskab: 

  

”Qua de opgaver Forsvaret løser, som jo er i yderste konsekvens nogle utrolig skarpe 

opgaver, hvor folks liv er på spil, så gælder jo en kultur, der er baseret på at kunne 

præstere, når det gælder. I sidste ende når soldater går i krig, så skal de stole på dem 

der står til højre og venstre for dem, som kan være, at der løber folk rundt omkring og 

skyder på én eksempelvis. Så nede på det plan er der nok ikke så stor plads til, at man 

afviger eller siger at man ikke har lyst, eller det skal vi lige sætte os ned og tale om, så 

det kan nok opfattes som ret maskulint, men det er som sagt opgaven der dikterer, 

hvordan kulturen der hersker i de forskellige enheder er.” (Bilag 2, l. 14). 

 

For at sammenfatte begge iagttagelser af maskulin ledelse, så er det nøgleord som: kognitiv, 

faktuel, analyserende og omstillingsparat som kommer til syne. Derudover bliver korpsånd 

også en del af denne fortælling, da soldaterne skal kunne stole på hinanden i krig. Forsvarets 

iagttagelser vedrørende maskulin ledelse har dog nogle iboende paradokser: Hvis maskuline 

egenskaber både er kognitive og analyserende, lydighed uden egenrefleksion og eftertanke, så 

er der lagt en meget bred forståelse af, hvad maskulinitet er og samtidig også nogle 

modsætningsforhold, som burde udelukke hinanden. Derudover karakteriseres kerneopgaven 

også som maskulin, qua sidste sætning i ovenstående citat. Således bliver kerneopgavens 

vigtighed og opfattelsen af opgaveløsningens maskuline karakter, endnu et udtryk for en 

yderside, hvor det feminine modsætningsforhold fremstår som utilstrækkeligt for den opgave, 

der skal løses. Derudover bliver individualitet igen udeladt fra ligningen, da opgaveløsningen 

iagttages som noget der både kræver, men også fremprovokerer, en  bestemt adfærd. Der 

eksisterer således en bestemt subjektivering, som forholder sig til den konkrete opgaveløsning, 

som er domineret af en diskurs, der indeholder kønnede aspekter. Dette leder os til næste 

tematik vedrørende subjektiveringen af kvinder i Forsvaret, hvordan de får tilskrevet nogle 

andre egenskaber og teorien om cyborgs. 
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7.2.5 Opsamling: Tematik II 

Praksisregimets teknikker kan iagttages igennem den vigtighed og prioritering, som tilskrives 

kerneopgaven. Det er således kerneopgaven, som står i centrum og legitimerer de to teknikker 

værende kommandostruktur og korpsånd. I specialet iagttages disse som henholdsvis en formel 

og uformel struktur og udtryk for en disciplin- og selvteknologi, som styrer samtlige ansatte 

imod det fælles mål om at være kerneopgaveløsende og have tiltro til opgaven og kollegaer. 

Det er dermed vigtigt, at hele organisationen forstår sig på kerneopgavens karakter, da en 

blindhed fra styrelsernes side, kan resultere i et diskursivt sammenstød. Diskursen omkring 

kerneopgaven og den selvfølgeliggjorte kommandostruktur hersker derfor i hele Forsvaret. 

Derudover bliver den mest fordelagtige ledelse af kerneopgaven iagttaget af Forsvaret som 

værende maskulin. Denne diskurs omkring maskulin ledelse indeholder dog paradoksale 

iagttagelser, hvad angår de ønskede egenskaber. Samtidig skaber iagttagelsen af maskulin 

ledelse en konstitutiv yderside, som værende det feminine, og dermed bliver diskursen omkring 

kerneopgaven og kommandostruktur af kønnet karakter. 

7.3 Tematik III: Subjektpositioner 

I det følgende analyseres skabelsen af subjektpositioner gennem de førnævnte 

styringsredskaber og dertilhørende teknologiske styringsrationaliteter. Forsvaret har igennem 

tiden skabt subjektpositioner for kvinder, som ved at tildele kapaciteter og egenskaber til 

subjektet, kan iagttages som et anordnet handlerum for kvinder i Forsvaret. Det ønskes derfor 

at undersøge, hvorvidt Forsvaret producerer eller reproducerer subjektpositioner i et synkront 

perspektiv i forsøget på at skabe mere mangfoldighed. Følgende vil igen basere sig på 

informanternes udsagn, og som supplement inddrages artiklen fra genealogiens fase II, 

‘Kvinder smider uniformen’ (Rottbøll, 2008) 

7.3.1 Kvinder som cyborgs 

Subjektiveringen med opgaveløsningen som omdrejningspunkt, har igennem tiden skabt en 

adfærd hos kvinder i Forsvaret, som kan iagttages i lyset af Donna Harraways teori om cyborgs. 

Ifølge Anders Christian Bech udspringer det af Forsvarets historik vedrørende den formelle 

særbehandling, som omhandler differentierede fysiske krav mellem mænd og kvinder i 

Forsvaret. Denne historisk blev også identificeret i genealogien fase I og II, hvor f.eks. fysiske 

krav til kvinders værneret var de samme krav som ikke-egnede mænd skulle undergå. 

Fortællingen om at kvinder ikke har behøvet at efterleve de samme krav som mænd, har førhen 
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skabt en skævvridning af diskursen omkring kvinder i Forsvaret som værende mindre 

kompetente (Bilag 3, l. 18). I dette tilfælde kan den daværende formelle særbehandling altså 

iagttages som havende negativ effekt på kvinder i Forsvaret. Derudover nævner Anders 

Christian Bech, hvordan han har oplevet at kvinder ’assimilerede’ til den maskuline kultur, når 

de trådte ind i Forsvaret. Dette beskriver han således: 

  

”Det var det der skete tidligere, når de [kvinder] tilpassede sig den maskuline kultur. 

En del begyndte at tale lidt og opføre sig lidt ligesom mændene, i hvert fald når de var 

på job (…) Det har jeg flere eksempler på i min egen omgangskreds. Lige pludselig gik 

kvindelige kolleger som om de havde franskbrød under armene i stedet for deres mere 

feminine statur. Det virkede rimeligt kunstigt på mig. Det havde de pågældende kvinder 

nok ikke bemærket selv. Det er jo bare sådan noget, der sker, når man bliver suget ind 

i så stærk en kultur.” (Ibid.). 

  

Han iagttager, at visse former for opførsel og bevægelser i særdeleshed kan opfattes som mere 

maskuline end feminine, og at kvinder, som reaktion på dette, internaliserede en bestemt type 

adfærd. Hvad der yderligere findes interessant ved dette udsagn, er, at adfærden  iagttages som 

værende ’kunstig’, når kvinder påtager sig en maskulin væremåde. Tidligere i afsnittet om 

maskulin ledelse blev maskulin adfærd ellers iagttaget som en fordelagtig adfærd og fyldt med 

egenskaber, som gavner kommandostruktur og opgaveløsning – og som ikke nødvendigvis 

kræver at være mand. Dette paradoksale forhold risikerer at skabe mistro omkring kvinder i 

Forsvaret og deres egen legitimitet - kvinder skal således navigere rundt i, om de er for 

maskuline eller for feminine og oscillere mellem de to sider af denne cyborgadfærd, for at 

vinde tilpas i organisationen. 

7.3.2 Kvinder som normbrydende 

At kvinder opfører sig på en bestemt måde, når de er en del af Forsvaret, taler således ind i 

cyborgteorien. Men fortællingen om at Forsvaret kun er for mænd, er noget som kvinder 

konstant konfronteres med. Sofie Trier Jensen forklarer således, at der eksisterer en diskurs 

om, at kvinden skal være af en ’særlig støbning’, som kan tåle mosten, være en drengepige og 

trives godt med mænd. Og denne diskurs eksisterer, ifølge hende, ikke kun i kraft af Forsvaret, 

men også ude i det øvrige samfund. Det iagttages altså ikke som et feminint eller kvindeligt 

erhverv at arbejde i Forsvaret. Denne association af Forsvaret som værende en maskulin 

arbejdsplads og kvinder, som værende feminine væsener, skaber en subjektivering om, at alle 
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kvinder i Forsvaret er normbrydende. Omvendt gør det samme sig gældende, når kvinder af 

Forsvaret identificeres med mangfoldighed og som en minoritet. Dette skaber en indirekte 

forståelse af, at kvinder ikke er normen i Forsvaret - og en kontinuitet i diskursen om kvinder 

i Forsvaret. Denne normbrydende identitet  resulterer således i, at kvinder subjektiveres ind i 

en ’på trods identitet’, hvor de kan være nødt til at forsvare deres valg af erhverv, men også 

konstant reflektere over deres opførsel. Det kan således være en udfordring for kvinder blot at 

” (…) kommunikere, at du [kvinder] sagtens kan arbejde her på en stille og rolig måde, og du 

behøver ikke have en ekstrem fortælling om hvem du er, hvis du vil arbejde her som kvinde.” 

(Bilag 1, l. 22). 

 

Det var bl.a. samme problematik, som gjorde sig gældende, da undertegnede specialegruppe 

rakte ud til kvindelige ledere indenfor Forsvaret i forbindelse med interviews. Sofie Trier 

Jensen forklarer i denne forbindelse, hvordan det er provokerende for kvinder i Forsvaret at 

være genstand for interesse udelukkende på baggrund af deres køn: 

  

”Det er jo igen kun fordi de er kvinder – og de [kvinder] er jo i forvejen vant til at blive 

konfronteret med deres køn hele tiden i kraft af, at de er den her ’odd one out’. Og der 

har også været sådan noget ’kvinder får hele tiden forlommer, fordi de er kvinder og 

de får alt muligt kredit, fordi de er kvinder, hvad med alle de andre?’ – altså det er 

meget svært at gøre det rigtigt tror jeg, og det er blevet en meget vigtig fortælling om, 

at man ikke er der fordi man er kvinde og man ikke skal have forlommer hele tiden, 

fordi det trækker én ned og at ens kollegaer kommer til at se ned på én.”  (Bilag 1, l. 

34). 

  

Igen opstår der en dobbelthed i forhold til at være kvinde, og at man som kvinde konstant skal 

undvige bestemte antagelser grundet ens biologiske køn. I dette tilfælde antagelser om, at man 

også kan have det for nemt, fordi man er kvinde. Kvinder iagttager derfor den øgede 

opmærksomhed på deres køn som noget der kan tilføre mere brænde på bålet, da der eksisterer 

en grundlæggende mistro til kvinder og deres evner i forhold til at udføre deres arbejde.   
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7.3.3 Løbende delkonklusion: Kønssubjekter i Forsvaret  

På baggrund af det fremanalyserede i de to forrige afsnit konluderes det, at der eksisterer 

kønssubjekter i Forsvarets praksisregime. Det taler således ind i Judith Butlers teori omkring 

performativitetsteori, hvor diskurser bliver afgørende for, hvad der er naturligt for kønnene. 

Der eksisterer derfor visse naturligheder indlejret i Forsvarets diskurs, som dikterer hvad der 

er passende adfærd for mænd i Forsvaret, og hvad der er passende adfærd for kvinder i 

Forsvaret.  I kraft af den maskuline ledelseskultur tillægges der dog flere kompetencer til det 

maskuline kønssubjekt, hvilket skaber udfordringer for kvinder. Iagttagelsen af cyborgadfærd 

synliggør således, hvordan kvinder i Forsvaret kan blive udfordret på deres legitimitet, 

udelukkende på baggrund af deres køn. Kommende afsnit vil fremanalysere yderligere 

subjektpositioner i praksisregimet, som vedrører sig kvinders styrker og svagheder, som 

underbygger disse kønssubjekter. Derudover bliver følgende subjektpositioner også udtryk for, 

hvordan Forsvaret forsøger at styre kvinder i Forsvaret imod en anden type opgaveløsning. 

7.3.4 Kvinder og deres styrker 

’Danmarks nationale handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed’, er som beskrevet i 

genealogien, en handlingsplan vedrørende implementeringen af mangfoldighed og flere 

kvinder i Forsvaret. Handlingsplanens tre temaer: ”Danmark som sikkerhedspolitisk aktør”, 

”Kvinders deltagelse i arbejdet med fred og sikkerhed” og ”Seksuel og kønsbaseret vold i 

konfliktsituationer”, kan iagttages som en del af subjektiveringen, som vedrører kvinder i 

Forsvaret. Således handler en stor del af kommunikationen om, at kvinder er gode til at 

fredskommunikere og håndtere visse konfliktsituationer, som involverer dialog med lokale 

kvindelige aktører ude i felten. Anders Christian Bech kommer selv ind på emnet og udtrykker 

kvinders vigtighed som særligt, når Forsvaret er ude på internationale missioner: 

  

”(…) det er en klar styrke, når vi har kvindelige soldater med i internationale 

operationer. Ud over at de er gode soldater, så har de nemmere ved at gå i dialog med 

de lokale kvinder, fordi kvinder ofte helst vil tale med kvinder (…) Det er sværere for 

en hvid mandlig soldat med et gevær i hånden at indgå i en konstruktiv dialog med de 

lokale i en landsby i Afrika. Der er det nemmere for en kvindelig soldat at tage den snak 

og forsøge at skabe de relationer, som er af afgørende vigtighed for missionen (…) Det 

ene formål er at skabe sikkerhed for egen styrker og mindske truslen imod vores styrker 
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ved at interagere med de lokale, og det andet formål er, at gode relationer til de lokale 

også bidrager til opgaveløsningen.” (Bilag 3, l. 22). 

  

Kvinder får altså en helt bestemt rolle i opgaveløsningen, som netop adskiller sig fra denne 

effektive, kontante dialog, som tidligere blev præsenteret af to af vores informanter. I stedet 

bliver det her kvindens rolle at være en del af den opgaveløsning, som omhandler tryghed, 

dialog og brobygning mellem Forsvaret og lokale aktører. Vi ønsker ikke i specialet at stille 

spørgsmålstegn ved de kulturelle og situationsbestemte omstændigheder, som gør, at kvinder 

kun vil tale med kvinder. Men kommunikationen omkring kvinden som værende en del af 

denne type opgaveløsning, bliver en subjektivering af samtlige kvinder i Forsvaret.  

  

Umiddelbart fremstår handlingsplanen som en positiv association af kvinder og fred og en 

indsat imod ligestillingen i Forsvaret. Men selvom handlingsplanen danner grundlag for at 

rekruttere flere kvinder ind i Forsvaret, så snævrer den samtidig kvinders rolle i Forsvaret ind 

til et meget bestemt subjekt. Selve titlen på handlingsplanen værende ’kvinder, fred og 

sikkerhed’ udgør en bestemt diskursiv ramme, som sætter kvinder i direkte relation med fred 

og sikkerhed, hvilket er noget Forsvaret længe har gjort. Det kan således iagttages i 

genealogien, hvorledes Forsvaret op til flere gange har inviteret kvinder i Forsvaret til at 

identificere sig med denne bestemte subjektposition. Men sideløbende med det stigende ønske 

om mangfoldighed i Forsvaret, kan denne subjektivering modarbejde selv samme.  Sofie Trier 

Jensen udtaler følgende: (…) det er jo ikke attraktivt for nogle kvinder at blive rekrutteret ind 

til det. Fordi der er en masse opgaver som skal løses. Inde i Forsvaret er der så mange 

jobpositioner, som der er i resten af samfundet. (Bilag 1, l. 30). Det kan derfor være 

problematisk for Forsvarets målsætning vedrørende flere kvinder i Forsvaret. 

7.3.5 Kvinder og deres behov  

Den formelle ligestilling i Forsvaret kommer primært til udtryk igennem ligestillingen af de 

fysiske krav til både mænd og kvinder. I genealogien iagttages det, hvorledes kvinder ikke har 

kunne opnå samme stillinger i Forsvaret grundet tvivlsomhed vedrørende deres fysiske 

formåen. Ifølge Jens Svensson er en soldat hævet over kønnede aspekter og handler om en 

ensartet militær opgaveløsning:  

  

”Som udgangspunkt er vi soldater, og vi løser de samme opgaver. Derfor har vi 

nøjagtig det samme krav til kvinder, som vi har til mænd. Hvis det er en kvinde der lige 



 104 

pludselig er ansvarlig for at bære en såret mand, så skal hun jo selvfølgelig kunne 

efterleve de samme fysiske krav.” (Bilag 2, l. 24). 

  

Igen bliver opgaveløsningen direkte omdrejningspunkt for, hvad man kan forvente af militært 

ansatte i Forsvaret, hvilket også omhandler fysiske krav. Dog eksisterer der kontinuitet 

vedrørende diskursen omkring kvinder i Forsvaret og problematiseringen af den kvindelige 

fysik – den kan både skabe udfordringer for kvinden selv og opgaveløsningen. Det bliver 

således forklaret af Anders Christian Bech, hvordan man f.eks. i værnepligten skal kunne 

soignere og omstille sig til øvelse på to minutter, hvilket kan være uhensigtsmæssigt for kvinder 

som menstruerer (Bilag 3, l. 29). Disse to udtalelser står i nogen grad i kontrast til hinanden og 

skaber et paradoks, som omhandler kvinder og deres særlige fysiske behov. På den ene side 

iagttager Forsvaret kønnenes fysisk som ligestillede og som en nødvendig ligestilling for 

løsningen af kerneopgaven. På den anden side iagttager de kvinders særlige behov som en 

problematik for kvinder i opgaveløsningen, og noget som kan virke hæmmende for dem. Det 

samme gør sig gældende, når der kommunikeres omkring kvinders særlige behov for at stifte 

familie: ”I søværnet er du på et skib. Du er måske afsted i 3-6 måneder ad gangen. Det er bare 

ikke særligt appellerende for de kvinder, som gerne vil stifte familie, og gøre det på 

fundamentet af en traditionel kønsrollefordeling” (Ibid.). Det er således kun kvinder, som 

bliver påtalt i denne sammenhæng som havende andre ambitioner for fremtid og familieliv, 

hvilket iagttages som endnu en subjektivering, som adskiller kvinder fra mænd. Der opstilles 

dermed en række hensyn, som kun er gældende for kvinder i Forsvaret.  

7.3.6 Kvinder og deres uniformer 

I genealogiens fase I blev det iagttaget, hvordan lotterne ikke ønskede at skille sig af med deres 

kvindelige artefakter, men at de samtidig var klar over, at en vis beklædning ville gavne det 

arbejde de gjorde. Ved officiel indtrædelse i militære positioner blev kvinder naturligt også 

underlagt den meget bestemte uniformering, som man kender fra Forsvaret. Men ifølge Sofie 

Trier Jensen eksisterer der stadig nogle udfordringer, hvad angår kvinder i Forsvaret og de mere 

lavpraktiske aspekter - såsom uniformering: “Der er nogle ting omkring uniformering, hvordan 

det stadig er en kamp for nogle kvinder i Forsvaret, at få uniformer, rygsæk og sko der passer.” 

(Bilag 1, l. 16). Uniformering i Forsvaret vedrører det diskursive felt, som i højere grad hører 

ind under materialiter. Specialet er bevidst afgrænset fra dette, og det ønskes derfor ikke at gå 

yderligere i dybden med, hvordan uniformering i sig selv kan skabe en vis subjektivering. Men 

at der stilles krav til uniformering, og at det på samme tid er et problem at få uniformerne 
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tilpasset den kvindelige krop, skaber endnu engang selvfølgelighed omkring det mandlige køn 

og bias i forhold til kønnenes fysiologi. Specialet iagttager derfor endnu en problematisering 

af kvindens fysik og vidner igen om kontinuitet vedrørende samme problematisering fundet i 

genealogien. 

7.3.7 Kvinder og omgangstone  

Samtlige af vores informanter beskriver, hvordan den uformelle omgangstone i Forsvaret ofte 

kan være ’grovkornet’: ”(…) der er helt klart mere fokus på at vores humor godt kan være lidt 

grovkornet, og at der er nogen der kan føle sig trådt på i den henseende.” (Bilag 2, l. 16). Det 

uddybes yderligere af Sofie Trier Jensen, at der er tale om en jargon og omgangstone, som 

”(…) kan være lidt hård og måske også til tider sjofel - på bekostning af kvinder.” (Bilag 1, l. 

16). At humoren er på bekostning af kvinder tolkes som, at humoren også vedrører kvinder og 

deres køn. Jens forklarer yderligere, hvordan man er blevet mere opmærksomme på den 

efterhånden heterogene kønsfordeling, men at man ikke altid har taget hensyn til det stigende 

antal kvinder. Han tilføjer herefter, at man ikke har tildelt emnet større sensitivitet, da kvinder 

og mænd i Forsvaret ”(…) alle er soldater og løser de samme opgaver.” (Bilag 2, l. 16). Der 

bliver altså både kommunikeret, at humoren kan være grovkornet, og at kvinder står på mål for 

denne humor, men at det samtidig ikke fungerer at særbehandle kvinder. Det iagttages af 

Forsvaret, at alle er ligestillede, og der sker altså en legitimering af problematikken, som igen 

henvender sig til opgaveløsningen. Her kan den formelle ligestilling altså iagttages som 

havende en negativ karakter, da iagttagelsen af at alle er lige, f.eks. skaber blindhed omkring 

en ekskluderende omgangstone. 

  

Den mandsdominerede omgangstone blev også iagttaget i genealogiens fase I og II. Her 

observerede Forsvaret, at kvinders tilstedeværelse opretholdt en god tone blandt mændene. På 

daværende tidspunkt iagttog Forsvaret altså mændenes tone som værende problematisk og 

kvinder som havende ’fintmærkende sanser’. Denne subjektivering af kvinder i Forsvaret 

bliver i specialet iagttaget som endnu en kontinuitet fra den tidligere diskurs i Forsvaret. 

Vilhelm Stefan Holsting udtaler således: 

  

”Jeg kan huske én af de første erkendelser jeg havde, det var hvad det betød for 

omgangstonen, at der kom kvinder ombord på skibene. Det fyldte rigtigt meget, selvom 

blandingsforholdet var lille. Den dér ”mandehørmen” fik det meget hurtigt betydning 

på, i en positiv retning.” (Bilag 4, l. 26). 
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Der eksisterer dermed et aspekt i diskursen, hvor omgangstonen er for mænd, og i nogle 

tilfælde på direkte bekostning af kvinder, og at kvinder kan være med til at forbedre denne 

omgangstone. Samtidig kan kontinuiteten i omgangstonen også være et udtryk for fundet i 

genealogiens fase I og II. Her kunne Forsvaret, på baggrund af diverse 

krænkelsesundersøgelser iagttage, hvordan denne type omgangstone var et resultat af, at 

kvinder ikke var holdningsmæssigt accepteret i Forsvaret. Dermed sker der en subjektivering 

af kvinder, hvor de i diskursen ikke blot tilsidesættes fra den generelle omgangstone, men hvor 

de grundet deres køn, kan have en bestemt indvirkning på omgangstonen. 

7.3.8 Legitimering af maskulinitet  

Forsvaret iagttager generation z, dvs. den kommende generation af officerer og befalingsmænd, 

som værende en generation, som grundet tidsånden er mere tolerante og ønsker diversitet for 

den arbejdsplads de indgår i (Bilag 3, l. 16). Anders Christian Bech udtaler yderligere, at dette 

stemmer overens med de værdier, som ledelseskulturen fremsætter (Ibid.). Samtidig iagttager 

han Forsvaret som en arbejdsplads, der kun appellerer til bestemte typer af mennesker:  

 

”Der er det jo sådan i Forsvaret, at det er ikke for alle - og sådan bliver det nok ved 

med at være. Der er en selektion undervejs, som betyder, at man som soldat er udvalgt 

blandt mange. Den militære kultur og Forsvarets anvendelse som magtmiddel 

skræmmer nok også en del unge væk (…)” (Bilag 3, l. 16).  

 

Der forventes altså at ske en naturlig udvikling imod diversitet og tolerance som nogle mere 

gennemsyrende værdier i kraft af, at en nyere generation indtræder i Forsvaret. Og denne 

forandring håber Forsvaret vil gavne opfattelsen af kvinder i Forsvaret. Men i det samme opstår 

der et paradoks, da det også iagttages, hvorledes Forsvaret ikke er for alle, grundet 

organisationens specielle krav til sine ansatte. Paradokset bliver således bakket op i det 

følgende citat, hvor Anders Christian Bech udtaler: 

  

”Jeg kan nævne i den forbindelse, at mange af de kvinder, der vælger Forsvaret til, de 

træffer deres valg bl.a. ud fra en forventning om, at der er en maskulin kultur i 

Forsvaret. Vi har oplevet en del klager (ikke formelle) omkring, at de [kvinder] var 

kommet ind i en enhed, hvor over halvdelen var kvinder. Det var ligesom ikke det 

kvinderne forventede. Flere gav udtryk for, at de havde valgt Forsvaret bl.a. for at 

komme væk fra ”hønsegården”, men så kom de ind noget, som måske var det samme 
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(…) Så vi skal altid være i forandring, og den kommer. Men det skal ske uden, at vi 

taber os selv. Så jeg tror, det er dér, balancen skal findes.” (Bilag 3, l. 16). 

  

Diskursen omkring den maskuline kultur iagttages af Forsvaret selv som attraktiv for dem, som 

ønsker at være en del af Forsvaret. Hvis man ændrer denne maskuline kultur for meget, 

iagttager Forsvaret, at de kan risikere ikke at genkende dem selv som organisation. Det fremgår 

også af citatet, at diskursen omkring den maskuline kultur er attraktiv for kvinder, og at for 

mange kvinder i samme enhed kan resultere i en dårlig oplevelse for kvinder selv. Derudover 

bliver en homogen samling af kvinder sammenlignet med en hønsegård – en sammenligning, 

som subjektiverer kvinder til at omgås hinanden på en bestemt facon og på en måde, som kun 

kvinder kan. Men eftersom at Anders Christian Bech taler om uformelle klager, så kan vi ud 

fra citatet medimplicere, at det er repræsentativt, at kvinder i Forsvaret har det sådan. Men 

grundet klagernes uformelle karakter, kan der reelt være tale om et mindre antal kvinder. Citatet 

vidner ydermere om et paradoks, hvad angår det fremsatte ønske omkring mangfoldighed og 

flere kvinder. Forsvaret iagttager, at for mange kvinder og for meget forandring kan gå hen og 

blive for meget af det gode. Det kan i værste fald resultere i, at Forsvaret mister den identitet 

de har opbygget gennem et helt århundrede og bliver mindre attraktive for kvinder selv. Dette 

iagttages af Sofie Trier Jensen, som en indlejret frygt for forandring: ”Meget tror jeg stammer 

fra frygt og en følelse af, ’hvad med mig og det der har været før, for det virkede jo meget 

godt’.” (Bilag 1, l. 30). Dét som bliver påtalt som en frygt for forandring, kan også iagttages 

som en yderst fastforankret diskurs, som oftest relaterer sig til kommandostrukturens 

selvfølgelighed og korpsånd.  

7.3.9 Opsamling: Tematik III 

Gennem en selvfølgeliggjort kommandostruktur og vidensformer omkring kvinder og 

opgaveløsning, bliver kvinder i Forsvaret inviteret til at identificere sig med flere forskellige 

subjektpositioner. Subjektpositionerne har tilfælles at være baseret på et kønssubjekt, hvilket i 

dette tilfælde betyder, at kvinder og mænd subjektiveres forskelligt i Forsvaret, og at følgende 

subjektpositioner udelukkende gør sig gældende for det kvindelige køn. Der eksisterer altså en 

subjektposition, som vedrører, at kvinden forcerer en maskulin adfærd, som ikke falder hende 

naturligt, hvorfor legitimiteten omkring kvindens adfærd bliver baseret på hendes køn. 

Derudover opfattes kvinder i Forsvaret som værende normbrydende, hvilket modsætter sig 

førstnævnte subjektposition. Her iagttages kvinder, som arbejder i Forsvaret, som nogen der 

afviger fra den feminine norm, og har en naturlig tilbøjelighed til at være mere maskuline. 
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Kvinder subjektiveres yderligere som en gruppe der adskiller sig fra den selvfølgeliggjorte 

opgaveløsning, som også indeholder diskursen omkring den maskuline ledelseskultur. Kvinder 

i Forsvaret bliver i stedet identificeret som havende nogle andre styrker og evner, og bliver 

dermed styret imod en anden type opgaveløsning, som bl.a. fred og sikkerhed. De iagttages 

også som havende nogle særlige behov og en fysiologi, som kan hæmme deres deltagelse i den 

optimale opgaveløsning.  

7.4 Paradokser fundet i praksisregimet 

Igennem de tre tematikker har vi fremanalyseret et praksisregime, som i højere grad omhandler 

kvinder i Forsvaret og det handlerum, som er et resultat af de identificerede subjektpositioner 

i tematik III. I analysen har vi ikke efterstræbt at udlede paradokser, men grundet den brogede 

diskurs i Forsvaret, iagttages paradokser som en naturlig konsekvens af dette. Selvom specialet 

har afgrænset sig fra Niklas Luhmanns teoriunivers, ønsker vi at benytte et simplificeret version 

af hans paradoksforståelse. Luhmanns teori om iagttagelse bygger på en bestemt 

forskelstænkning, hvor iagttagelser betragtes som operationer, som skaber forskellens ramme, 

udgjort af to sider (Andersen, 1999, s. 109). Der er således tale om en sondring mellem en 

markeret og en umarkeret side, hvor den markerede side er dét, der iagttages, og den 

umarkerede side danner en refleksiv ramme indenfor hvilken iagttagelsen foretages (Ibid.) Der 

er således altid et modbegreb, som er medkonstituerende for begrebet. Når begge sider af 

forskellen markeres, hvilket er muligt for os som andenordens-iagttagere at iagttage, så er det 

udtryk for et paradoks. Mere præcist, når vi i specialet iagttager modsigelser i diskursen, er det 

således et udtryk for paradoksalitet og en indbygget blindhed i Forsvarets egne iagttagelser. Ud 

fra denne forståelse ønsker vi at fremhæve fire modsætningsforhold, altså paradokser i 

diskursen, som kan spænde ben for målet om mangfoldighed. 

7.4.1 Individualitet vs. kerneopgaven  

Kommandostrukturen er blevet fremanalyseret som en selvfølgelighed/naturalisering og en 

force, som opretholder magtteknologier som hierarki og korpsånd. Kerneopgavens vigtighed 

indgår også i denne struktur og fremstår som den højeste prioritet, hvis man arbejder i 

Forsvaret. Kerneopgaven kommer således før menneskers forgodtbefindende, men sker i 

sammenkobling med struktur, da strukturen er med til understøtte de valg, der skal træffes i 

krig og dermed på ufuldstændige grundlag. Forsvaret iagttager således denne hierarkiske 

struktur som en absolut nødvendighed og en opgavefordeling, som i sidste ende redder liv. 
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Korpsånd understøtter denne kommandostruktur, da den udløser en selvteknologi, som 

fremmer en kollektiv mentalitet. Denne kollektive mentalitet og meget bestemte måde at løse 

opgaverne på, kan forekomme paradoksalt i forhold til ønsket om mangfoldighed og 

individualitet. Samtlige subjektpositioner som opstår i forbindelse med de identificerede 

teknikker kan også risikere at udligne det fremsatte ønske om mangfoldighed. F.eks. bliver 

subjektpositioner, som omhandler kvinders differentierede styrker i det operative arbejde, en 

meget klar styring af kvinder i Forsvaret og dermed ikke et åbent handlerum, hvor personlige 

styrker og individualitet kan udfoldes. Både subjektpositionerne og diskursen omkring 

opgaveløsning aflyser derfor visse aspekter af mangfoldighed og individualitet. 

7.4.2 Maskulin ledelse er for alle, men ikke for kvinder 

Dette paradoks er så simpelt som overskriften, men er et udtryk for en kompleks 

problemstilling. Tidligere i governmentality-analysen blev diskursen vedrørende den 

maskuline ledelse rammesat som maskuline egenskaber, som kunne gælde for både mænd og 

kvinder. Men i kraft af de fremanalyserede subjektpositioner, bliver kvinden distanceret fra den 

maskuline ledelse og får tilskrevet nogle andre egenskaber. Derudover blev det også 

fremanalyseret, at der i kraft af den tidligere formelle særbehandling af kvinder i Forsvaret 

eksisterer en vis mistro til kvinder, som påtager sig en maskulin adfærd. Subjektpositionen 

vedrørende cyborg-adfærd bliver derfor et udtryk for et paradoks, som vedrører kvinders 

vekslen mellem hvad der iagttages som henholdsvis maskulin og feminin adfærd, og at begge 

sider af denne adfærd problematiseres af Forsvaret. 

7.4.3 Kønnene er ligestillede, men det er deres fysik ikke 

I løbet af praksisregime-analysen bliver ligestillingen af mænd og kvinder understreget som et 

vigtigt aspekt af opgaveløsningen – hvis ikke mænd og kvinder iagttages som ligestillede af 

Forsvaret er det ensbetydende med, at de ikke kan løse de samme opgaver. Sideløbende med 

denne overbevisning, fremgår der kontinuitet vedrørende kvindens differentierede fysiologi. 

Kontinuiteten omkring kvindens fysik indeholder således en problematisering af samme og 

modsætter sig ligestillingen af de to køn og kvinders evner ved opgaveløsning.  
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7.4.4 Et ønske om forandring uden for meget omstilling 

Synlighedsfeltet tydeliggjorde Forsvarets eksplicitte ønske om et bestemt forandrings- og 

mangfoldighedsønske – nemlig flere kvinder i Forsvaret. Det iagttages dog i praksisregime-

analysen, at Forsvaret ikke ønsker ubetinget forandring. Forandringen må kun ske, såfremt 

visse selvfølgeliggjorte strukturer følger med i denne forandring, f.eks. kommandostrukturen 

og opgaveløsningen. Men især sidstnævnte er af Forsvaret sat i direkte forbindelse med det, 

der opfattes som en maskulin, og fordelagtig, ledelse, hvilket bliver en fastholdelse af en 

diskurs, som fortsat favoriserer og skaber kønnede subjekter. Derudover kommunikeres der 

eksplicit om konsekvenser ved at have for mange kvinder i en enhed - det iagttages af Forsvaret, 

at dette skræmmer andre kvinder væk. For kvinder eksisterer der altså nogle usynlige kvoter, 

og ikke for mænd, da for mange kvinder i Forsvaret risikerer at udviske den maskuline 

organisation, som ifølge Forsvaret, er grunden til at kvinder søger ind i Forsvaret. Dette taler 

også ind i fortællingen om, at Forsvaret ikke er for alle - hvis man vil være en del af Forsvaret, 

må man således indrette sig den selvfølgeliggjorte struktur og ikke stille for mange spørgsmål. 

Der kan dermed udvindes endnu et paradoks, hvor ønsket om forandring står i modsætning til 

ønsket om et uforandret Forsvar.  

7.5 Konklusion på delanalyse 2 

Anden delanalyse tager afsæt i fire tematikker – synlighedsfelt, teknologiske 

styringsrationaliteter, vidensformer og subjektpositioner. Delanalysens centrale fund er 

synkrone vidensformer, som kommer til udtryk som kontinuitet i den historiske diskurs 

vedrørende kvinder i Forsvaret, som fortsat skaber nogle bestemte subjektpositioner for 

kvinder i Forsvaret. Disse subjektpositioner er udelukkende af kønnet karakter, og der er 

således også nogle andre diskurser, såsom den maskuline ledelse, som vidner om nogle 

kønssubjekter i diskurserne. Dette kan være problematisk for kvinder i Forsvaret, da Forsvarets 

vigtigste og altomsluttende opgave, værende kerneopgaven, iagttages som bedst løst med en 

maskulin ledelseskultur. Der hersker ligeledes en selvfølgeliggjort kommandostruktur 

efterfulgt af korpsånd, som gennemsyrer hele organisationen, og som fungerer som et 

styringsrationale, der opretholder hierarki, kollektiv tillid og favoriseringen af maskulinitet. 

Diskursen vedrørende den maskuline ledelseskultur indeholder yderligere iagttagelser af, at 

maskuline egenskaber strækker sig over et bredt spektrum af egenskaber, hvilket skaber en 

konstitutiv yderside for kvinder i Forsvaret, hvor de kan iagttages som utilstrækkelige for 

opgaveløsningen. Diskursen bliver derfor påvirket af, at alle egenskaber som er fordelagtige at 
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besidde i Forsvaret iagttages som maskuline, og meget adfærd kan derfor tolkes som maskulin. 

Kvinders egenskaber bliver dog eksplicit italesat som fredsskabende, og at dette også er 

fordelagtigt. Det er dog nogle helt andre opgaver, som kvinder bliver subjektiveret til at udføre. 

Sideløbende med denne differentierede forståelse af kønnenes egenskaber, bliver 

kerneopgaven iagttaget som en opgave begge køn kan løse. Derfor vidner praksisregimet om 

en broget diskurs, som både ønsker at udligne kønnenes forskelligheder og samtidig ønsker at 

adskille dem.  

7.5.1 Efteranalyse: En anerkendelse af mændenes subjektivering 

Selvom specialet er afgrænset til at omhandle kvinder i Forsvaret, og dermed beskæftiger sig 

med subjektiveringen af kvinder i Forsvaret, ønskes det at anerkende de mange 

subjektpositioner der sideløbende bliver skabt for mænd i Forsvaret. I størstedelen af det 

analyserede, iagttager Forsvaret det mandlige og kvindelige køn som hinandens ydersider. 

Specialet har primært fremlagt, hvilke konsekvenser det kan have for kvinder i Forsvaret, men 

subjektpositioner som mænd bliver underlagt, kan således også skabe udfordringer for mænd i 

Forsvaret. Helt overordnet subjektiverer diskursen omkring maskulin ledelseskultur mænd i 

Forsvaret til at indeholde nogle meget specifikke egenskaber, som omhandler effektiv ledelse 

og mænd i krigssituationer. Derudover er der nogle meget bestemte subjektpositioner, som 

bliver synliggjort i kraft af de subjektpositioner specialet har identificeret for kvinder. F.eks. 

kan hele den kvindelige subjektposition omkring fredskommunikation ses som en pendant til 

det mandlige. At kvinder er bedre til at fredskommunikere, kan iagttages som en markering af 

noget det mandlige køn ikke er. De kan derimod være bedre til at kæmpe i krig. Et andet 

eksempel kan være den kvindelige subjektposition vedrørende de kvindelige behov. Forsvarets 

diskurs om kvinder er således, at de har ambitioner omkring familiestiftelse, og at de har nogle 

kvindelig behov, som kan forhindre dem i at være omstillingsparate. Men hvorfor gælder dette 

ikke for mænd? Mænd bliver her tildelt en subjektposition, som distancerer dem fra et ønske 

om at stifte familie og fra at have færre fysiske behov som de skal forholde sig til. Derudover 

kan kontinuiteten vedrørende mænd og omgangstonen subjektivere samtlige mænd som 

værende en del af en sjofel mandehørmende kultur. Der er dermed flere gange, bare i kraft af 

dét arbejde som specialet har udført vedrørende kvinder i Forsvaret, belæg for at mænd bliver 

subjektiveret i Forsvaret. Disse subjektiveringer kan ligeledes for mænd i Forsvaret skabe et 

reaktionsmønster, hvor de bevidst eller ubevidst forsøger at tilpasse sig en ønsket adfærd, som 

er fremsat af Forsvaret.  
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8. Diskussion 

Forsvaret var og er en mandsdomineret organisation, hvilket ikke er noget som overrasker. 

Historisk har der altid været flere mænd end kvinder og langt op i tiden har Forsvaret 

særbehandlet kønnene på en måde, som ikke har gavnet den ulige fordeling. Selvom kvindens 

rolle har gennemgået en markant udvikling i Forsvaret, især i lyset af formelle rettigheder, så 

er der noget, som tyder på, at dette ikke nødvendigvis fungerer som en løsning på rekrutteringen 

af kvinder og ønsket om mangfoldighed. Vi vil i følgende diskutere, hvilke årsager der muligt 

kan lægge til grund for den fortsatte udfordring ved mangfoldig rekruttering. 

8.1 En diffus og modsigelsesfuld diskurs 

Det iagttages i et synkront perspektiv, hvordan Forsvaret i højere grad udøver formel 

ligestilling af kønnene - dette side om side med nogle biased diskurser i Forsvaret, som 

favoriserer det mandlige køn. Det virker til at være en udfordring for Forsvaret at iagttage deres 

selvfølgeliggjorte struktur, og måden hvorpå de går til opgaveløsningen som andet en 

maskulin. Dette kan muligvis forklare, hvorfor udviklingen af diskursen omkring 

organisationens mangfoldighed og kvinders rolle har været langsom og diffus. Når vi siger 

diffus, så mener vi, at kvindens subjektivering og ønsket om mangfoldighed konstant har viklet 

sig ind og ud af forskellige diskurser, og har skabt paradoksaliteter, som kan identificeres helt 

tilbage i den første fase af genealogien. Et simpelt eksempel på dette kunne være, at man langt 

op i tiden har kommunikeret om Forsvarets ledelse som udelukkende hankøn på trods af et 

stigende antal kvinder i tjenesten. 

  

Siden første fase af genealogien har den formelle særbehandling, i forhold til at fravælge 

kvinder og iagttage dem som uegnede, ændret sig til både formelt at ligestille og aktivt søge 

om flere kvinders tilstedeværelse i organisationen. Men hvad der gør diskursen måske endnu 

mere broget og diffus den dag i dag er, at den formelle ligestilling eksisterer side om side, med 

diskursen om, at kønnene har tydeligt differentierede egenskaber. Den formelle ligestilling 

forbliver derfor formel, imens at den reelle ligestilling i Forsvaret skranter. Forsvaret prøver 

ihærdigt at tale ind i en større diskurs omkring en flydende kønsforståelse, og at man ikke skal 

dømme mennesket ud fra kønnet, men stadig interpellerer Forsvaret mænd og kvinder med 

bestemte opfattelser af, hvad der er passende adfærd for kønnene. Dette kan problematiseres, 

når Forsvaret iagttager deres vigtigste arbejde, nemlig løsningen af kerneopgaven, som 
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maskulin. Kerneopgaven er maskulin, og derfor risikerer kommandostrukturen også  at 

reproducere en maskulin ulighed i arbejdet - hvis maskulinitet iagttages som indeholdende de 

bedste evner, så er der stor risiko for, at hierarkiet hele tiden vil tilgodese mænd. Den formelle 

ligestilling af kønnene kan derfor virke til at være utilstrækkelig i forsøget på at skabe reel 

ligestilling, men også en formalitet som gør Forsvaret blinde for de egentlige udfordringer, der 

diskursivt eksisterer for det kvindelige køn. Der skal derfor fokus på de aspekter i diskursen, 

som skaber de egentlige udfordringer for mangfoldigheden i organisationen. 

  

Med det sagt, så vil det i følgende argumenteres, at Forsvaret stadig yder ‘skjult’ formel 

særbehandling af det kvindelige køn i kraft af ‘Danmarks nationale handlingsplan for kvinder, 

fred og sikkerhed’. Implementeringen af handlingsplanen og placeringen af kvinder i bestemte 

aspekter af opgaveløsningen, iagttages af Forsvaret som et skridt mod et mere mangfoldigt 

Forsvar. En handlingsplan som knyttes an til at være positiv og kontribuerende til den reelle 

ligestilling. Dog bliver denne sammenkobling af kvinder med en bestemt type opgaveløsning i 

højere grad en container for mange af de kontinuerlige subjektiveringer af kvinder i Forsvaret. 

F.eks.: Når kvinder agerer for maskulint, iagttages det utroværdigt – ved at give kvinden en 

bestemt rolle, som Forsvaret iagttager passende for kvinden, løses denne problematisering i 

Forsvarets optik. Det samme gælder for kvinder, som værende normbrydende. Ved at sætte 

kvinder i forbindelse med fred og sikkerhed, undgår man at udfordre den allerede eksisterende 

subjektposition vedrørende kvinder som fredsskabere. Det samme gælder subjektpositionen 

vedrørende omgangstonen – kvinder bliver qua handlingsplanen sat i bås som værende gode 

kommunikatører, og dermed et køn som kan gavne den generelle tone, hvad enten det er internt 

eller i felten. Sidst kan man iagttage kvinders særlige behov, som f.eks. dét at de menstruerer 

og skal have adgang til visse faciliteter, som noget der er nemmere ved den i højere grad 

kommunikative opgave, de bliver stillet i handlingsplanen. Udfordringen ved disse 

subjektpositioner er, at de foruddefinerer hvad en kvinde i Forsvaret er gjort af og dermed 

fastlåser kvinder i bestemte roller, som kvinder ikke kan genkende sig selv i. Derudover kan 

dette slægtskab mellem udsagnene kvinder, fred og sikkerhed iagttages som en diskurs, der 

ikke blot reproducerer nogle allerede eksisterende subjektpositioner, men som har direkte 

indflydelse på organisationens synkrone diskurs vedrørende mangfoldighed. En officiel 

handlingsplan som denne, fremsat af internationale aktører som FN, resulterer i en gængs 

opfattelse i organisationen om, at det er dén vej kvinder i Forsvaret skal, og at flere ledere vil 

forsøge at efterleve handlingsplanens fremsatte mål. Netop derfor bliver denne subjektivering 

af kvinder styrende for deres arbejde i Forsvaret og kan gøre mere skade end gavn for Forsvaret 
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som en attraktiv arbejdsplads - og Forsvarets fremsatte mål om mangfoldighed. Med denne 

styring af kvinder i Forsvaret, spændes der direkte ben for individualitet, som menes at fremme 

mangfoldighed. Denne rammesatte identitet bliver modarbejdende for en udfoldelse af 

individuelle styrker, uagtet køn, og arbejder også imod det nyere narrativ i Forsvaret, som 

forsøger at se forbi det kønnede aspekt. Derfor optræder handlingsplanen som endnu et 

eksempel på, hvorfor diskurserne i samspil gør det diskursive felt diffust. For selvom kvinder 

i Forsvaret er formelt ligestillede med mænd i samtlige militære stillinger, så bliver 

handlingsplanen, i kraft af ovenstående, et udtryk for en subtil, negativ formel særbehandling. 

8.2 Ligestilling eller særbehandling? 

I genealogiens fase III opstår der en moddiskurs til Forsvarets subjektivering af kvinder, som 

indeholder et ønske om, at vriste sig fri af bestemte subjektpositioner – nogle positioner som, 

ifølge Kvindelige Veteraner, kun forstærker kvinders minoritetsstatus i Forsvaret. Det handler 

således om at genvinde begrebet ’kvinde’: ”Vi håber, at sloganet vil opmuntre kvinder til at 

finde deres tiårige pige frem; Hende der endnu er uvidende om kvindeidealer, stereotyper og 

idéer om, hvad kvinder kan og ikke kan.” (Kvindelige Veteraner, 2020). Når Kvindelige 

Veteraner har sloganet ’fight like a girl’, så handler det om, at når man i Forsvaret ’gør noget 

som en pige’ eller ’opfører sig som en tøs’, så har det en negativ konnotation til sig 

(Flagdagsmagasinet, 2020, s. 22-23). Sloganet har altså også til formål at anerkende kvinder i 

deres arbejde i Forsvaret, så at de har mulighed for at præstere optimalt og ikke være undertrykt 

i diskursen. Det handler derfor om at vriste sig fri af subjektpositionerne som kvinder inviteres 

til at identificere sig med og ikke tage kvinder for givet. Samtidig åbner sloganet op for et 

grundparadoks, som kan genkendes i al diskriminationspolitik, om hvorvidt at forskellighed i 

højere grad skal italesættes eller udviskes for at skabe ligestilling. For betyder dette, at 

Forsvaret skal fremhæve eller tilsløre, at kvinder får tildelt nogle uhensigtsmæssige roller i 

Forsvaret? Og hvilken mulighed reproducerer i højere grad problematikken? 

 

Vi foreslår, at der gerne må rettes fokus på kvinder i form af en anerkendelse, der kan udfoldes 

i praksis. Der skal i højere grad lyttes til kvinder, og hvad de har af erfaring og dermed gøre 

begrebet ’kvinde i Forsvaret’ til et dynamisk åbent begreb. Med dette menes, at begrebet 

’kvinde i Forsvaret’ åbnes op for nye forståelser og associationer. Forsvaret har således en 

meget bestemt fortælling om kvinder, som umiddelbart kan virke positiv og imødekommende 

for kvinder, for egenskaben ‘fredsskabende’ er ikke en negativ fortælling. Det fraskriver dog 
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kvinden nogle andre egenskaber, som fremgår fordelagtige og nødvendige ift. kerneopgaven. 

Og disse roller som kvinder låses fast i, er ofte baseret på nogle historiske vidensformer, som 

der ikke er blevet gjort op med. Derfor bør forskellen mellem mænd og kvinder heller ikke 

fuldstændig afskrives. Forsvarets ønske og diskurs om individualitet kan dermed heller ikke 

være af en absolut størrelse, da absolut individualitet vil aflyse kønsaspektet og vice versa. Det 

vil dog argumenteres, at målet om et øget kønsperspektiv og individualitet kan eksistere i 

samhørighed, hvis individualitet også bidrager til anerkendelsen af kønskategorier som en 

dynamisk åben enhed. Individualitet må derfor forstås som et begreb, der kan skabe 

refleksivitet og sensitivitet omkring forskelle mennesker imellem, men som samtidig tager 

højde for kønskategorier. 

8.3 En problematisk maskulinitet 

Handlingsplanen påtaler i højere grad kvinders evner i fredsskabende situationer, og hvordan 

man vil sikre kønnenes ligestilling gennem kvindelig intervention. Kønskrænkende adfærd 

indenfor egne rækker bliver overfladisk berørt i handlingsplanen, hvilket åbner op for en anden 

undren. Hvorfor ikke arbejde hårdere imod den kønskrænkende adfærd frem for den fortsatte 

subjektivering af kvinder? Ikke nok med at de eksisterende subjektiveringer af kvinder og den 

historisk negative formelle særbehandling har slækket på tiltroen til kvinders evner i Forsvaret, 

så kan der være grund til at tro, at den fortsatte subjektivering netop kan være skyld i samme. 

At Forsvaret stadig den dag i dag har stigende antal sager vedrørende kønskrænkende adfærd, 

er et udtryk for en vedholdende adfærd. Vi kunne således iagttage, hvordan undersøgelser 

vedrørende kønskrænkende adfærd blev aktuelt i perioden for genealogiens fase II og III. 

Samme kønskrænkende adfærd, som i højere grad rapporteres af kvinder, bliver også 

problematiserende for rekrutteringen af kvinder, og et udtryk for at diskursen omkring kvinder 

er problematisk. Måske endda på et niveau, som sakker bagud for det resterende danske 

samfund, som Forsvaret ellers eksplicit spejler sine organisationsværdier i. Sammenlignet med 

den udvikling som samfundsdebatten har undergået vedrørende subjektiveringen af kvinder i 

visse brancher og hele #MeToo bevægelsen, kan det virke til at Forsvaret udgør sin egen 

enklave i det danske samfund, og at noget skal justeres indenfor rammerne af organisationen.  

  

Undertegnede specialegruppe er af den overbevisning at nogle af disse vidensformer, som 

kommer til udtryk igennem subjektpositionerne og handlingsplanen, er forældede og er en 

unødig subjektivering af kvinden. Som nævnt tidligere: forskellighed skal bifaldes og ikke 
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problematiseres – præcis som Forsvaret selv udtrykker. Men på nuværende tidspunkt, kan det 

virke til, at ord endnu ikke er blevet til handling. Vi opfordrer derfor til, at der skabes større 

refleksivitet omkring det faktum, at mange egenskaber anses som værende maskuline. At 

opgaverne historisk har været løst af primært mænd, er ikke ensbetydende med, at mænd kan 

løse visse af Forsvarets opgaver bedre end kvinder. Der skal således skelnes mellem, hvad der 

er historisk betingede vidensformer, og hvad der egentlig gør sig gældende for kvinder – eller 

hvad Forsvaret iagttager som gældende for kvinder. Når man i Forsvaret har valgt at formelt 

ligestille kønnene med henblik på en reel ligestilling, så må man følge intentionen til dørs så 

godt som muligt, og som minimum gøre op med negativ særbehandling - f.eks. at uniformerne 

stadig ikke er tilpasset kvindelige kroppe. Og det kræver også, at man ikke problematiserer 

kvinders menstruation ift. opgaveløsningen. Ved at gøre op med problematiseringer som disse, 

kan der istedet skabes et større handlerum for kvinder i Forsvaret, da det kan være op til dem 

at beslutte, om det egentlig har reel indflydelse på det arbejde, de er sat til at udføre. 

  

Fokusset på kvinder og den øgede problematisering af det ene køn risikerer også at skabe en 

blindhed overfor det maskuline køns udfordringer. Vi foreslår ikke, at man derfor skal 

problematisere det mandlige køn, men skabe mere synlighed omkring nogle indlejrede 

diskursive strukturer, som vedrører det maskuline køn – ligesom vi foreslår for det kvindelige 

køn. Specialet har i analysen fundet, at Forsvarets diskurser forbinder de teknologiske 

styringsrationaler, som opgaveløsningen og kommandostrukturen, med maskulin ledelse, og 

maskulin ledelse er en forståelse af rigtig mange styrker. Det kan derfor forventes, at mænd i 

Forsvaret er underlagt en anden type styring, som kan producere eller reproducere usund 

adfærd hos mænd. Både fordi de kan se sig hævet over det andet køn, eller fordi der eksisterer 

et mentalt pres ift. deres køn. Høje forventninger og pres på mænd i Forsvaret kan dermed have 

indvirkning på ét af Forsvarets største problemer, nemlig den kønskrænkende adfærd. Vi vil 

derfor inddrage forståelsen af toxic masculinity, som er en videreudvikling af Raewyn Connells 

forståelse af hegemonisk maskulinitet. Raewyn Connell definerer hegemonisk maskulinitet 

som værende den mest velansete maskulinitetsform i det pågældende miljø (Cornnell & 

Messerschmidt, 2005, s. 839). Den hegemoniske maskulinitet er et produkt af historisk og 

kulturelt betingede normer, og er styrende for mænd imod en bestemt adfærd (Ibid.). Toxic 

masculinity er et nyere udtryk, som taler ind i en bestemt glorificering af adfærd, som generelt 

opfattes som maskulin. Eksempelvis, at være stærk og dominerende, hvilket igen bliver 

styrende for mænds adfærd, men som ender med at have negativ effekt på både manden selv 

og deres omgivelser (Salam, 2019). Begge forståelser lægger op til, at der eksisterer et ydre 
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pres i form af nogle diskursivt formede forventninger, som taler ind i Foucaults teori om 

selvstyring. Hvis vi forsøger at overføre forståelsen af toxic masculinity til specialet, så kan det 

iagttages i forhold til de subjektpositioner mænd bliver underlagt i Forsvaret. De 

subjektpositioner, som vi overfladisk berørte i en efteranalyse, kan resultere i, at mænd 

indfinder sig i nogle identificerede roller grundet en indlejret diskurs om, hvordan mænd i 

Forsvaret burde opføre sig. Dette kan således være med til at fremme negativ adfærd rettet mod 

kvinder. Derfor åbner diskussionen op for ikke kun en intervention af kvinders subjektivering 

i Forsvaret, men også mænds, da de kønnede subjekter må ses i kraft af hinanden. 

8.4 Diversity washing 

Det ønskes også at bringe et andet perspektiv til diskussion, som har sit afsæt i 

samfundsbevægelser som f.eks. #MeToo og Black Lives Matter, som det seneste år er 

eskaleret, ikke mindst i USA, men også herhjemme. Store virksomheder har efterfølgende 

meldt sig på banen og støttet op om disse bevægelser, hvoraf nye kritiske begreber som 

diversity washing og woke washing er opstået (Dowell & Jackson, 2020). Woke washing stiller 

f.eks. skarp kritik på, at virksomheder erklærer deres støtte til Black Lives Matter og opnår 

fortjeneste og good will ved at erklære det til verden, dog uden at gøre en forskel indad i 

organisationen (Dowell and Jackson, 2020). Diversity washing er nært beslægtet og opstår, når 

en organisation erklærer sig enig i mangfoldige synspunkter og udadtil fremstår mangfoldige, 

men at der internt hersker diskrepans med idealet og minimal forandring eller udvikling 

(Howard, 2020). Organisationer og tilhørende ledelse kommer oftest med inspirerende og 

aspirerende udsagn, men ’glemmer’ efterfølgende at gøre en intern forskel. Et andet indlysende 

eksempel på diversity washing er, når organisationer benytter sig af ’præmiegrisen’. 

’Præmiegrisen’ er forståelsen af, at organisationen udadtil udstiller personer, som de forbinder 

med mangfoldighed, og derigennem skaber et intentionelt image. Organisationen udvælger 

derfor den eller de personer, som passer ind i den ønskede kontekst (Klawonn 2007, s 168). 

Dette er noget vi er faldet over utallige gange i vores arbejde med Forsvarets offentlige 

dokumenter vedrørende personalet. Bl.a. i Forsvarets personel politikker er der en større andel 

af billeder indeholdende kvinder og individer med anden etnisk baggrund. Disse billeder bliver 

et udtryk for, hvilket image Forsvaret ønsker udadtil - og som vi ved i kraft af specialet - hvilke 

personer de ønsker at rekruttere. Denne præmiegris-metode kan være fordelagtig for Forsvaret, 

men også i nogen grad misvisende. Det betyder ikke nødvendigvis, at Forsvaret har en dårlig 

intention med handlingen, men grundet vores erfaring med den diffuse diskurs, er det netop 
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vigtigere, at organisationen udvikler sig indefra, erkender problemet og forpligter sig til at 

implementere faktiske ændringer. 

  

Med henblik på Forsvarets mange politikker og strategier er det et gennemgående tema, både i 

den diakrone og synkrone analyse, at Forsvaret iagttager fordele ved mangfoldighed, som f.eks. 

øget effektivitet og forbedret opgaveløsning. Der kommunikeres således bredt om det, bl.a. 

med ønsket om at afspejle samfundets udvikling. Men som diskuteret tidligere, og også med 

henblik på evalueringen af tidligere handlingsplan (jf. fase III i genealogien), kan det både 

konkluderes, at Forsvaret ikke får implementeret deres egne handlingsplaner, og at der 

eksisterer nogle diskursive udfordringer ift. at øge mangfoldigheden. Diskursen er således blind 

for kvinders subjektivering i Forsvaret og gør sig dermed blind for en potentiel udvikling. Vi 

ønsker i følgende at præsentere en bemærkning fra evalueringsrapporten og citater fra vores 

interviews, som vi endnu ikke har nævnt i specialet. Sidstnævnte er informanternes respons på 

Feministisk Ledelse, hvor vi præsenterer begreberne: selvbevidsthed, omsorg, demontering af 

bias, inklusion, deling af magt, transparent brug af magt, samarbejde, respektfuld feedback, 

mod og nultolerance. 

8.5 Blindhed i ønsket om forandring  

I evalueringen af handlingsplanen fremgår det, at selve arbejdet med handlingsplanen var 

nedprioriteret og at medarbejderne mente, at ligestilling var en naturlig del af arbejdet: 

  

"Evalueringen konstaterer også, at de ansatte i udenrigstjenesten ikke refererer til 

handlingsplanerne som nogen, de bruger i deres daglige arbejde. De ser snarere 

hensynet til kvinder og ligestilling som en ”naturlig” del af dansk kultur og identitet, 

og som ”noget Danmark bare gør”. Men, advarer evalueringen, det rummer en 

risiko for, at der ikke arbejdes systematisk med området, og at der ikke afsættes 

ressourcer til det." (Udenrigsministeriet, 2019, s. 2). 

  

Mangfoldighed iagttages altså som noget der sker automatisk i kraft af, at det danske samfund 

bliver bedre til at håndtere ligestilling mellem kønnene. Dette taler også ind i Anders Christian 

Bechs tro på en automatisk holdningsændring i Forsvaret, som vil ske i takt med at en nyere 

generation indfinder sig i Forsvaret – noget som underkender de eksisterende og 

interpellerende kønssubjekter i Forsvarets diskurs. Derudover iagttager Anders Christian Bech 
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og de to andre mandlige informanter, at de feministiske ledelsesprincipper er noget som 

Forsvaret i høj grad gør sig i. Så meget, at de iagttages som værende forældede: ”Der er ikke 

noget nyt eller banebrydende i det dér. Og jeg tænker, at den måde vi bl.a. underviser vores 

kommende ledere i hæren på, det er fuldt ud kompatibelt med de her værdier her (…)” (Bilag 

2, l. 43). Vilhem Stefan Holsting uddyber, at mange af principperne fremgår i Forsvarets 

ledelsesprincipper fra 1978, og at det derfor også indgår i Forsvarets ledelse (Bilag 4, l. 32). 

Organisationens mangfoldighedsspecialist Sofie Trier Jensen, som flere gange optræder som 

en moddiskurs, mener, at der eksisterer et paradoks, hvad angår overbevisningen om at 

Forsvaret allerede udøver principperne til feministisk ledelse, og hvad der foregår i praksis: 

  

”(…) jeg tror at Forsvaret vil sige, at mange af de der ting, det gør vi da allerede. Og 

nogen af tingene gør nogen helt sikkert også i et vidst omfang. (…) Jeg tror, at det 

faktisk i første omgang er svært at overbevise dem [Forsvaret] om, at de ikke allerede 

gør det dér [feministisk ledelse]..Fordi jeg har oplevet, at når jeg skal turnere med at 

vi faktisk ikke er ret inkluderende, så skal jeg virkelig have styr på mine tal og fakta. 

Vise rapporter omkring krænkelser osv.” (Bilag 1, l. 36). 

  

Sideløbende med en diskurs, som omtaler mangfoldighed og kvinder som gavnlige for 

organisationen, og noget som selveste forsvarsministeren går ud og opfordrer til, hersker der 

en blindhed, som måske er fremprovokeret af samme diffuse diskurs. I og med at Forsvaret 

spejler organisationens mangfoldighed i det danske samfund, iagttager de sig også ’up to date’ 

og giver grund til at fralægge ansvaret fra Forsvaret selv. Som nævnt tidligere, iagttager vi, at 

Forsvaret etablerer sig som et selvstændigt system i det danske samfund, og at de derfor ikke 

kan legitimere deres mangfoldighed gennem at spejle sig selv i samfundet. Vores informant 

Sofie Trier Jensen forklarer yderligere, hvordan det faktisk skaber konflikt i organisationen, 

når hun forsøger at belyse problematikker vedrørende mangfoldighed og kvinder i Forsvaret. 

Det udspiller sig f.eks. når hun forsøger at skabe kommunikation, som ikke taler ind i de 

eksisterende subjektpositioner: 

  

”Når jeg prøver at sige, at jeg gerne vil lave bred kommunikation, som ikke 

spiller for meget på køn, så bliver jeg spurgt om vi ikke får for mange vattede 

mænd ind. Og det kan vi ikke bruge til noget, for vi skal også have nogen der kan 

løfte nogen ud fra et brændende tag – det er den type argumenter jeg hører.” 

(Bilag 1, l. 30). 
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Dette citat taler ind i mange af de problematikker som vi har identificeret omkring Forsvarets 

iagttagelse af kønnene. Det vidner både om, at der netop eksisterer en hegemonisk maskulinitet 

i Forsvaret, og at der ikke er plads til afvigere. Det vidner også om idealer vedrørende fysisk 

formåen, som også forbindes til at være maskulint. Men mest relevant for afsnittet her, vidner 

det om, at der også er kræfter, der med bemærkninger som disse, puster liv i nogle kønnede 

subjekter, som ikke gavner mangfoldigheden i organisationen. 

  

Med en intern diskurs som tilgodeser en nedprioritering af arbejdet med mangfoldighed, synes 

vi netop at diversity washing er et relevant udtryk. For udadtil har Forsvaret et udtrykkeligt 

ønske om mere mangfoldighed og indgriben, uagtet de utilsigtede subjektiveringer, men internt 

virker ønsket vagt og tilsløret. Det fremstår også yderst modsætningsfyldt ift. Forsvarets 

ihærdige forsøg på at sammenligne sig med det resterende samfund. At vi kan identificere 

diversity washing i Forsvaret er, som nævnt i det tidligere eksempel, ikke ensbetydende med 

at Forsvaret handler i ond tro. Det skal i højere grad forstås som en måde hvorpå, vi fremhæver 

diskrepans mellem målsætningen om flere kvinder og den brogede diskurs. Derudover 

synliggør det også, at der er behov for at Forsvaret erkender et behov for reel forandring, for at 

opnå reel mangfoldighed. Der skal i højere grad fokus på de selvfølgeliggjorte strukturer og 

teknologiske styringsrationaliteter for derefter at skabe refleksion og mulighed for at demontere 

nogle af de underliggende naturaliseringer, som er grund til at Forsvaret er blinde for 

problematikken. At fortsætte med at lave handlingsplaner og strategier og udskyde reel 

forandring, vil skabe flere problemer, end handlingsplanerne og strategierne egentlig løser. 

8.6  Hvad er løsningen? 

Det kan virke til, at Forsvaret støder hovedet mod muren i deres egen diffuse diskurs. Og 

dermed hvordan de skal arbejde imod deres målsætning om flere kvinder i Forsvaret. I denne 

forbindelse ønsker vi at citere feministen Audre Lorde: “For the master's tools will never 

dismantle the master's house. They may allow us temporarily to beat him at his own game, but 

they will never enable us to bring about genuine change.” (Lorde, 1984, s. 111). Hun definerer 

således, at det er et problem at kæmpe imod undertrykkelse på den undertrykkenes præmis. Vi 

tolker dette som at forandring kræver nye tiltag, og at de må findes andet steds end ved den 

samme instans, som er skyld i problemet. For Forsvaret gælder, at aspekter af den identificerede 

diskurs skal ændres, for at der opstår nye og gavnende subjektiveringer, som løsriver sig fra 
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det negativt kønnede aspekt. Der skal altså interveneres med Forsvarets diskurs i kraft af 

moddiskurser, som kan udfordre og rykke på nogle indlejrede holdninger. 

  

Det vil derfor argumenteres, at Forsvaret aktivt skal forsøge at åbne op for tilstedeværelsen af 

moddiskurser indenfor Forsvaret rammer. Moddiskurserne skal forhåbentligt bidrage til større 

refleksion og anerkendelse og rykke, eller stabilisere, visse aspekter af den eksisterende 

diskurs. Vi ønsker derfor at inddrage Feministisk Ledelse som en ledelsesdiskurs der fremmer 

mangfoldighed, og Kvindelige Veteraner som direkte moddiskurs til eksisterende 

subjektpositioner, hvilket vil danne rammerne for en intervention af Forsvaret. Begge 

moddiskurser vil således danne grundlag for en mulig intervention af Forsvaret, hvilket vil  

præsenteres i det følgende kapitel. 

9. Intervention 

Governmentality-analysen undersøgte, hvordan kvinder styres til at være en del af en bestemt 

militær opgaveløsning i forsøget på at skabe større mangfoldighed i organisationen. I 

styringsrelationen mellem Forsvarets subjektivering af kvinder i Forsvaret blev der påvist fire 

overordnede paradoksale forhold i diskursen, som skaber en hindring for målet om 

mangfoldighed. Hindringen består i, at Forsvaret har en indbygget blindhed i sine iagttagelser, 

som kan være skyld i den fortsatte udfordring ved fastholdelse og rekruttering af kvinder. I 

dette kapitel ønsker vi at undersøge, hvordan Forsvaret kan opnå et styringsblik, hvor formålet 

er at identificere og synliggøre modsætningsforhold og skabe en vision for Forsvaret, som 

samler modsætninger. Dette gøres med afsæt i følgende underspørgsmål: Hvordan kan de 

identificerede udfordringer synliggøres gennem interventionsværktøjet feministisk ledelse? 

 

Formålet ved at inddrage feministisk ledelse er at sammenkoble feministisk ledelse med en 

interventionsstrategi for at hjælpe Forsvaret med at få blik for modsætningerne og intervenere 

med den nuværende diffuse diskurs. Det er således blevet diskuteret i specialet, at Forsvaret 

har behov for at ændre aspekter af den identificerende diskurs for at gøre udsagnet ‘kvinde i 

Forsvaret’ til en åben og samtidig dynamisk størrelse. Diskursen skal altså løsrives fra 

nuværende subjektpositioner, som kvinder i Forsvaret ikke kan identificere sig med. I et forsøg 

på at rykke på diskursen, vil vi også inddrage en moddiskurs, som kan få indflydelse på den 

sociale praksis, såfremt den vinder indpas - nemlig Kvindelige Veteraner. Formålet med 
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følgende interventionen er dermed at opstille en mulig løsning på de punkter, hvor Forsvaret 

uvidende spænder ben for egen udvikling.    

9.1 Intervention på første og anden orden  

Indenfor interventionsundersøgelser skelnes der mellem tre forskellige interventionsniveauer. 

Vi vælger at afgrænse os fra intervention på tredje orden, da det handler om at genindføre 

paradokset i selv og udnytte begge sider af paradokset. Dette er ikke relevant for følgende 

intervention, da den ene side af paradokset udgør en ikke ønsket tilstand, som tilslører og 

fordrer problematikken angående kvinders subjektivering i Forsvaret. Det handler istedet om 

at synliggøre problematikken i organisationen, som skaber paradokserne. Vi vælger derfor at 

gøre brug af intervention på første og anden orden. Intervention på første orden handler om at 

bygge bro mellem modsatrettede krav og logikker (Thygesen & Tangkjær, 2008). Formålet er 

at identificere, hvor der opstår modsætninger og skabe en vision, som samler disse 

modsætninger (Thygesen & Tangkjær, 2008, s. 192). Visionen har dermed som formål at give 

Forsvaret blik for, hvor de fejler, ved at tilbyde en strategi til Forsvarets egen strategi for 

mangfoldighed. Vi iagttager, at Forsvaret har en vision, som udgør en ønsket tilstand om 

mangfoldighed, hvor formålet er, at visionen allerede fungerer i nutid (Andersen og Thygesen, 

2004, s. 9). Spørgsmålet er, hvordan Forsvaret kan bygge bro mellem kollektivet (organisation 

og kerneopgaven) og individualitet (medarbejder og kvinde) for at løse det bestående problem 

vedrørende mangfoldighed. Med brug af anden orden intervention har vi som formål at anvende 

de fremsatte modsætninger til fordel for Forsvaret (Thygesen & Tangkjær, 2008, s. 192). 

Feministisk ledelse som en mangfoldighedsdiskurs, er et bud på en anden ordens ledelsesform, 

der har blik for, og kan forholde sig styrende i forhold til de socialt skabte rationaler. En evt. 

proaktiv løsning på Forsvarets problemer består dermed i at kunne vurdere de sociale 

konsekvenser af de teknologiske styringsrationaler ved at gennemskue, hvordan de skaber 

organisationen og dermed danner et  handle- og styringsrum (Ibid.). 

 

På baggrund af analysedel et og to har vi formået at skabe et analytisk anden ordens blik for 

hvilke sociale konsekvenser, som er opstået på baggrund af de teknologiske styringsrationaler. 

Med teknologiske styringsrationaler mener vi de styringsrationaler som  optræder maskuline, 

og som dermed skaber et modsætningsforhold til subjektpositionerne som kvinder i Forsvaret 

bliver gjort til genstand for. Interventionen vil præsentere en refleksiv løsning, som formår at 

veksle mellem første og anden orden, hvor Forsvaret kan identificere gældende modsætninger 
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og skabe resultater ved at styre med disse. Dette kræver, at Forsvaret, på første orden, udvikler 

en skarpere kommunikation og vision om, hvad de gerne vil opnå med henblik på kvinder og 

mangfoldighed, derudover en norm- og holdningsmæssig ændring, som gør op med den 

maskuline opgaveløsning. Det er dermed nødvendigt, at Forsvaret skelner mellem 

organisationens nutidige situation, hvor problematikken består, og den ønskede tilstand, som 

fremgår af målsætningen, men tilsløres af diskursen om, at Forsvaret følger trop med det danske 

samfund. Intervention på første og anden orden illustreres i den nedenstående figur: 

 

Figur 6: Intervention på 1. og 2. orden 

 

Kilde: Eget arbejde.  

9.2 Feministik ledelse som interventionsværktøj  

Som nævnt i analysestrategien (se afsnit 3.9), har vi udført et interview med Helle Gerber, leder 

af de nationale projekter i Mellemfolkeligt Samvirke, for at opnå en bedre forståelse af 

ledelsesfilosofien, feministisk ledelse. Feministisk ledelse skal forstås som en diskurs for sig, 

som konstituerer en bestemt virkelighed, som i dette tilfælde iagttages som værende 

mangfoldighed og diversitet. Helle Gerber uddyber dette ved at forklare hvorledes refleksivitet 

må starte i måden, hvorpå ansatte indgår i og forstår relationer (Bilag 5, l. 8).  Det handler om 

konstant at påtale dét som man ønsker at ændre, hvilket skaber øget refleksion over de 

feministiske principper. Ved at benytte principperne vil en organisation, herunder Forsvaret, 

influeres til at reflektere og opnå en anden ordens refleksion, som formår at skabe blik for 

modsætningerne. Dette betyder også, at der igennem disse principper ses en mulighed for at 

styrke mangfoldigheden generelt i Forsvaret. De feministiske ledelsesprincipper skal derfor 

fungere som et værktøj, som minder organisationen om, at der nogle bestemte strukturer 

organisationen sidder fast i. Det handler som nævnt om at påtale dét man ønsker at ændre, 
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hvilket skaber øget refleksion over de fremsatte værdier. Dette kan eksempelvis virkeliggøres 

ved, at organisationen sørger for at skabe rum for samtaler om oplevede modsætninger i normer 

og forventninger. Eksempelvis, ved at Forsvaret er blinde for det faktum, at diskursen 

vedrørende kerneopgaven udelukkende iagttages som maskulin, så kan et øget fokus på netop 

denne kendsgerning skabe refleksion og rum for forandring. Ved at skabe et rum for samtaler 

vedrørende kønnede diskurser, kan Forsvaret hjælpe sine medarbejdere til at operationalisere 

den maskuline diskurs. 

9.3 Foreningen Kvindelige Veteraner som interventionsstrategi  

Vi anerkender eventuelle udfordringer ved, at vi som uforstående ‘konsulenter’ skal træde ind 

i en organisation med en meget særegen profession og kerneopgave. Derfor ser vi, som et led 

i vores interventionsstrategi, et potentiale i et samarbejde med foreningen Kvindelige 

Veteraner. Som iagttaget i genealogien,  optræder Kvindelige Veteraner som en moddiskurs til 

subjektpositionerne tilskrevet kvinder i Forsvaret. Ved at inddrage Kvindelige Veteraner som 

en del af implementeringsprocessen, kan vi stå stærkere i at skabe en forandring i de 

teknologiske styringsrationaler. Derudover har Kvindelige Veteraner en fordelagtig relation til 

Forsvaret, i og med at foreningen består af medlemmer som enten har været eller stadig er ansat 

ved Forsvaret. Kvindelige Veteraner beskriver, at grundlaget for at starte foreningen var 

sparring og vidensdeling, samt et behov for et fællesskab der omhandlede oplevelser om deres 

køn som soldat. Derudover erkender de, at det er en udfordring, ikke bare for kvinder i 

Forsvaret, men også i forhold til mangfoldigheden i organisationen, at man ikke arbejder på at 

nuancere ledelse og normer, og på den måde skaber autoritet blandt underordnede, uanset 

hvilket køn der leder (Flagdagsmagasin, 2020, s. 24). Noget som indskriver sig direkte ind 

vores analytiske fund af problematikker. Da vi heller ikke ønsker, at der opstår endnu en 

fremmedgørelse i subjektivering af kvinder i Forsvaret, er det oplagt at samarbejde med selve 

kvinderne og præsentere dem for mangfoldighedsdiskursen, feministisk ledelse.  

9.4 Udvælgelse af principper som taler ind i Forsvarets problemer  

Vores interventionsplan er inspireret af, hvordan Mellemfolkeligt Samvirke har båret sig ad 

med at implementere principperne gradvist. Derfor har vi valgt tre ud af de ti principper som 

vi mener, er de vigtigste for Forsvaret at arbejde med i første omgang i henhold til de 

paradokser analysen har identificeret. De følgende principper er: mod, selvbevidsthed og 

demontering af bias. Vores formodning er, at hvis Forsvaret skaber en implementeringsproces 
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af principperne, som i startfasen overdrages til ledelsen for derefter at blive implementeret i 

resten af organisationen, kan Forsvaret selv få blik for, hvordan diskursen vedrørende den 

maskuline kerneopgave spænder ben for arbejdet med mangfoldighed, herunder kvinder. De 

kommende beskrivelser af anbefalinger vil bestå af vores vurderinger og bud på, hvordan vi 

ser at feministisk ledelse kan bruges af Forsvaret. Derudover ser vi principperne som en trinvis 

tilgang, som implementeres efter en præsentation af vores analytiske fund og resultater fra 

vores speciale. På baggrund af vores resultater og feministisk ledelse, resulterer 

interventionsstrategien som en strategi for Forsvarets strategi. Endvidere, følger denne 

intervention ikke en protokol for, hvordan feministisk ledelse skal implementeres, men er et 

resultat af vores egen forståelse af principperne kombineret med viden fra interviewet med 

Helle Gerber.  

9.4.1 Mod  

Vi mener at der behov for at udfordre den maskuline diskurs omkring kerneopgaven. Det er 

her princippet mod spiller ind, som handler om at have mod til at tage initiativ og ikke frygte 

fiasko, vedrørende indlejrede strukturer i Forsvaret. Forsvaret har til opgave at producere gode 

soldater som i fællesskab, har et blik for kerneopgaven. Samtidig påskønner Forsvaret 

individualitet og mangfoldighed, som optræder modsætningsfyldt i forhold til Forsvarets 

kønnede subjekter. Forsvarets subjektivering af kvinder begrænser kvinder til et bestemt 

handlerum, som derfor også begrænser kvinders tilgang til kerneopgaven. Mod handler dermed 

om for Forsvaret, at turde at træde ind i et mulighedsrum, hvor der er plads til at tilskrive ny 

mening til dét at være kvinde i Forsvaret. Forandring sker først, når Forsvaret har mod til at 

iværksætte tiltag, som udfordrer den indlejrede maskuline diskurs og de kønnede subjekter. 

Der kræves derfor en diskursiv forandring, som skaber et styringsrationale, således at 

handlerummet optræder mere tilgængeligt for individerne i Forsvaret, og at de tør at benytte 

sig af det. Hvordan princippet mod fungerer som et interventionsværktøj illustreres i 

nedenstående figur:  
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Figur 7: Mod som interventionsværktøj.  

 

 

Kilde: Eget arbejde. 

9.4.2 Selvbevidsthed  

Princippet selvbevidsthed kan kategoriseres ind i tre faser. Selvbevidsthed, før, under og efter 

en handling. Dette princip handler om at skabe et reflekterende rationale over sit virke i 

organisationen, samt have blik for modsætninger på alle niveauer i organisationen. Ved en 

større selvbevidsthed påskønnes selvrefleksion. Med selvbevidsthed er det nødvendigt at skabe 

tid og rum for ansatte til kontinuerligt at reflektere over aspekter i arbejdet som man ellers tager 

for givet som trivielt arbejde. Det er fordelagtigt, at Forsvarets ledelse anerkender og 

problematiserer modsætningsforholdene, både i strategier og politikker, samt i Forsvarets 

styringsrationaler. For at princippet om selvbevidsthed skal opnå resultater, er det endvidere 

nødvendigt med en større ændring i de teknologiske styringsrationaler, som skaber kønnede 

subjektpositioner. Det overordnede facet handler om at skabe en diskursiv ændring, som formår 

en dynamisk sammenkobling af en åben kønskategori og individualitet. Dette hører også ind 

under hvordan kerneopgaven pålægger alle individer i Forsvaret en diskursiv forestilling om, 

at den er maskulin anlagt. For at opnå selvbevidsthed og forstå hvori problematikken ligger, 

kræver det et handlerum, som gør det muligt at reflektere over problematikken, som endvidere 

formår at demontere bias i organisation, hvilket vi udfolder i næste afsnit.  
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Hvordan princippet selvbevidsthed fungerer som et interventionsværktøj illustreres i 

nedenstående figur:  

 

Figur 8: Selvbevidsthed som interventionsværktøj.  

 

Kilde: Eget arbejde. 

9.4.3 Demontering af bias   

Selvbevidsthed taler ind i, hvordan Forsvaret skal opnå at demontere bias. For at Forsvaret som 

organisation skal opnå et blik for, hvordan det er muligt at forholde sig styrende i forhold til 

socialt skabte effekter, der følger med de eksisterende teknologiske styringsrationaler, er det 

nødvendigt at forstå egen bias i organisationen. Med henblik på analytiske fund i den synkrone 

og diakrone analyse, er det nødvendigt for Forsvaret at erkende at et bestemt køn (manden) har 

en fordel i både rekrutterings- og avanceringsprocessen, samt i den overordnede opgaveløsning 

(kerneopgaven). Fordelen bunder i den selvfølgeliggjorte struktur i organisationen, samt den 

holdningsmæssige accept og tilskrevne fysiologiske fordel som mænd indehaver. Uden at have 

blik for den kønnede fordel som Forsvaret tilskriver mænd, forsøges problemet løst ved at 

fastlåse kvinden i nogle bestemte subjektpositioner. Derfor findes det nødvendigt, at især den 

mandlige ansatte må arbejde på at demontere sit bias igennem en bevidsthed og anerkendelse 

om, at der må iværksættes en normmæssig ændring i Forsvaret. Denne normmæssige 

forandring kan f.eks. være de teknologiske styringsrationaler, som ifølge specialet skaber 

socialer konsekvenser. Demontering af bias kan skabe plads til et nyt handlerum, som gør det 

muligt for Forsvaret at skabe en tilgang til modsætningerne, ved at sidestille kønsforskellen 

som åben og dynamisk.  
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Hvordan princippet demontering af bias fungerer som et interventionsværktøj illustreres i 

nedenstående figur:  

 

Model 9: Demontering af bias som interventionsværktøj.  

 

 

 

Kilde: Eget arbejde.  

9.4.5 Foreningen Kvindelige Veteraner og de tre principper 

Vores interventionsstrategi vil dermed foregå som et pilotprojekt, hvor Kvindelige Veteraner 

indtræder som en del af strategien. Det kræver dog, at Forsvarets ledelse og respektive 

afdelinger tillader og har mod på at udfordre den gældende subjektivering og de teknologiske 

styringsrationaler. Derudover, at den overordnede problematik vedrørende kerneopgaven 

anerkendes. I kraft af interventionens vision og strategi, er der mulighed for at åbne op for et 

nyt synlighedsfelt for Forsvaret. I samarbejde med Kvindelige Veteraner er der mulighed for 

at opnå en større gennemslagskraft med vidensformidling og engagere Forsvaret til debat. 

Derudover kan Kvindelige Veteraners legitimitet, set i lyset af deres medlemskab i Forsvaret, 

være et vigtigt værktøj i synliggørelsen af problematikker.  

 

Implementeringsprocessen er dermed, at vi i samarbejde med Kvindelige Veteraner tager 

kontakt med den respektive eller relevante ledelsesstyrelse og præsenterer vores fund med 

udgangspunkt i feministisk ledelse og de tre principper. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, 

og herunder mangfoldighedsspecialisterne, er således en relevant styrelse, hvor der er mulighed 
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for at igangsætte pilotprojektet og en forandringsproces. To af vores informanter, Andersen 

Christian Bech og Sofie Trier Jensen, er begge ansat her. Forsvarsministeriets Personalestyrelse 

har mangfoldighedseksperter ansat, blandt andet Sofie Trier Jensen, der arbejder målrettet med 

strategier og konkrete tiltag på hele Forsvarsministeriets område. Derudover, har 

Forsvarsministeriet Personalestyrelse iværksat et stort analysearbejde forud for en ny strategi 

for mangfoldighed og inklusion, som forventes at være klar for udgangen af 2021 (Forsvaret, 

2020e). En gylden mulighed vil dermed være, i samarbejde med Kvindelige Veteraner, at 

fungere som eksterne samarbejdspartnere, som har mulighed for at influere udformningen af 

den nye handlingsplan.  

 

Målet er at have et respekteret talerør for at skabe refleksion mellem ledere og medarbejdere i 

Forsvaret. Med førstehåndsvidner til hvordan det er at være kvinde i Forsvaret - og som ikke 

er bange for at ytre sig - kan Forsvaret opnå at skabe dynamiske og åbne subjektpositioner, 

som kvinder kan identificere sig med. Foreningen Kvindelige Veteraner påtaler også allerede 

problematikken vedrørende mangfoldigheds- og minoritetsudfordringer. Bl.a. italesætter de, at 

hvis en kvinde klarer sig dårligere, bliver det af den mandlige majoritet, ofte opfattet som et 

billede på, hvordan alle kvindelige soldater generelt klarer sig (Flagdagsmagasin, 2020, s. 24). 

Omvendt, hvis en kvindelig soldat udmærker sig, så tilskrives dette ikke minoritetsgruppen 

generelt (Ibid., s. 25). Foreningen Kvindelige Veteraner tilrettelægger dermed en mulighed for, 

i større grad end hvad de allerede præsterer, at påvise Forsvarets blinde pletter, vedrørende 

udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af kvinder. Derudover en hjælp til at 

implementere en kønsforståelse, som er åben og dynamisk, og som kan gavne den reelle 

ligestilling.  

9.5 En sidste bemærkning  

Kvinder i Forsvaret skal være stolte af at være én af kvinderne! Vi vil gerne anerkende, at det 

ikke bør være de uniformerede kvinders ansvar at arbejde for en forandring i Forsvaret. Vi 

iagttager dog, at det er det bedste bud på en reel mulighed for at Forsvaret som organisation får 

blik for problematikkerne og modsætningerne. I udgangspunktet er det ledelsen i Forsvaret som 

må anerkende problemet med at kerneopgaven er forbundet med maskulinitet, og maskulinitet 

er forbundet med effektivitet og resultater. På baggrund af de analytiske fund finder vi det 

stadigt nødvendigt at kerneopgaven må omdefineres, således at den ikke beror sig på 

maskulinitet som en nødvendighed for at lykkes.  
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9.5.1 Tilbagemelding fra Kvindelige Veteraner  

Som et led i vores interventionsstrategi, har vi taget kontakt med Foreningen Kvindelige 

Veteraner og præsenteret vores overordnede analytiske fund. Det har resulteret i en 

anerkendelse af vores resultater og en bekræftelse af at subjektiveringen af kvinder i Forsvaret 

er et aktuelt problem. Kvindelige Veteraner nikker ydermere genkendende til, at soldaten og 

kerneopgaven må tages op til revurdering af ledelsen i Forsvaret. Derudover at det ikke bør 

være uniformerede kvinders ansvar at ændre den nuværende diskurs. Den videre proces med 

interventionsstrategien byder dermed på et aftalt møde med foreningen Kvindelige Veteraner. 

Vi får dermed mulighed for at præsentere vores konklusioner og interventionsstrategi mere 

dybdegående for resten af bestyrelsen, som forhåbentlig kan lede til en større forandringsproces 

i Forsvaret.  

10. Konklusion  

Dette speciale har undersøgt følgende problemformulering:  Hvordan kan subjektiveringen af 

kvinder i Forsvaret skabe udfordringer for organisationens mål om mangfoldighed? Analysen 

er inddelt i to, en genealogi- og en governmentality-analyse, hvorefter fremtidige 

løsningsforslag på mangfoldighedsmålsætningen præsenteres.  

10.1 Formel ligestilling, men ingen reel ligestilling 

Diskursen om kvinder har gennemgået en udvikling, hvor ønsket om kvinders tilstedeværelse 

i Forsvaret er én af de markante diskontinuiter sammenlignet med genealogiens fase I - istedet 

for at fravælge kvinder til militære stillinger, vil man nu have flere af dem. Ud fra de to 

delanalysers fund, kan det dog konkluderes, at der eksisterer en holdningsmæssig stilstand 

mellem den diakrone genealogi og det synkrone praksisregime. Selvom der er sket en udvikling 

fra Forsvarets formelle særbehandling af kvinder til en formel ligestilling, er der visse 

uhensigtsmæssige vidensformer vedrørende kvinder i Forsvaret, som stadig eksisterer i 

Forsvaret. Disse vidensformer resulterer i nogle kontinuerlige subjektpositioner, som skaber 

diskrepans mellem det generelle ønske om kvinder, og hvordan man stadig tilskriver kvinder 

nogle fastlåste roller. Disse fastlåste roller er nogle subjektpositioner, som både aktivt 

konstrueres af Forsvaret i forsøget på at fastholde og rekruttere kvinder, og nogle som ubevidst 

bliver reproduceret i fortællingen om kvinder og diskursen vedrørende kerneopgaven. 

Størstedelen af specialets identificerede subjektpositioner kan også findes i  ‘Danmarks 
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nationale handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed’, som netop vidner om, at kvinden er 

stillet nogle fastlåste roller i Forsvaret - f.eks. at kvinder konsekvent styres mod en anden 

opgaveløsning end deres mandlige kolleger. 

10.2 Styringens paradokser 

Specialet har identificeret en sammenhængende og kontinuerlig diskurs siden 1962, som angår 

kvinder i Forsvaret. Der er dog både fundet diskontinuiter og nye eksistensfunktioner i faserne, 

men grundet nogle kontinuerlige og vedholdende subjektpositioner vedrørende kvinder i 

Forsvaret og medkonstituerende teknologiske styringsrationaler, er der tale om en 

sammenhængende diskurs. Dette vidner således om nogle diskursive spøgelser i Forsvaret, som 

udfordrer et stadigt ønske om flere kvinder i Forsvaret. I takt med at diskursen om kvinder i 

Forsvaret er blevet identificeret, har specialets fleksible tilgang til det diskursive felt, resulteret 

i iagttagelsen af andre diskurser, nemlig diskursen om mangfoldighed og ledelse. De øvrige 

diskurser er  viklet ind i diskursen om kvinder i Forsvaret, da det stigende ønske om 

mangfoldighed i organisationens kønsfordeling også kommer til udtryk igennem andre 

diskurser i organisationen. 

 

Grundet disse interdependente og samtidig differentierede diskurser, kan Forsvaret diskurs 

vedrørende kvinder og målet om mangfoldighed, virke diffus. Den diffuse diskurs skyldes 

primært fremkomsten af paradoksaliteter mellem Forsvarets diskurs om kvinder i Forsvaret, 

mangfoldighed og den maskuline ledelse. Der er således nogle selvfølgeliggjorte og 

naturaliserede strukturer, som konstant associeres med maskulinitet, hvorfor maskulinitet 

bliver selvfølgeliggjort i adskillige aspekter af organisationen. Dette resulterer i, at de til 

kvinder tildelte subjektpositioner ofte befinder sig på ydersiden af opgaveløsningen, eller 

vigtigere, kerneopgaveløsningen. Disse fastlåste og foruddefinerede roller, som ikke 

nødvendigvis opfattes som negative af Forsvaret selv, kan virke hæmmende for kvinder i deres 

arbejde, og reproducere andre uhensigtsmæssigt udfald som f.eks. en vedholdende 

krænkelseskultur. Subjektpositionernes effekt på kvinder kan også iagttages gennem 

Kvindelige Veteraners moddiskurs, som påtaler samme problematikker som specialet har 

identificeret.  
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10.3 Feministisk ledelse som interventionsstrategi 

De identificerede paradokser i specialet indikerer, at Forsvaret gør sig blinde for 

problematikker, som spænder ben for en reel ligestilling i organisationen og dermed også målet 

om mangfoldighed. Derfor præsenteres en intervention, som baserer sig på en ekstern 

mangfoldighedsdiskurs: feministisk ledelse. Interventionen baserer sig således på en vision og 

en strategi, der handler om, at Forsvaret selv skal få blik for paradokserne, og den indbyggede 

blindhed i disse. Vi har som formål at præsentere specialets analytiske fund for Kvindelige 

Veteraner, som grundet deres position som moddiskurs og legitimitet som medlem i Forsvaret, 

skal fungere som videreformidlere af paradokserne til Forsvaret. Igennem udvalgte 

feministiske ledelsesprincipper, mod, selvbevidsthed og demontering af bias, skal der skabes 

et handlerum i organisationen, som muliggør øget refleksion blandt ledere og medarbejder, og 

dermed skubbe organisationen i en retning, hvor de bedre kan følge med samfundsudviklingen.  
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