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1. Indledning 

Det danske Forsvar er ofte i mediernes søgelys. Siden den aktive danske deltagelse i militære opera-

tioner i det tidligere Jugoslavien i starten af 1990’erne har det været en tendens der er til at få øje 

på, at Forsvaret er i omverdenens interesse. Både for godt og skidt. Denne udvikling har i stigende 

grad sat ledelse i Forsvaret på dagsordenen, og bl.a. fokuseret på de ekstreme vilkår ledere i Forsva-

ret må virke under når de skal føre soldater i kamp. I 2009 blev militærattaché oberst Kim Kristen-

sen kåret som årets leder. Det blev fremhævet hvordan baggrunden for valget særligt baserede sig 

på den store tillid Kim Kristensen nød blandt sine soldater: ”Jeg har min ørkenuniform på i dag, i 

respekt for netop vores udsendte og dermed ofte udsatte soldater i både hæren, søværnet, flyvevåb-

net og hjemmeværnet. [] Kravet til ledelse her, har ofte været ultimativ ledelse under komplekse 

vilkår, ekstreme forhold og stort pres.”1 (web 1). Eksemplet er blot ét blandt mange aktuelle, der på 

den ene eller anden måde stiller skarpt på ledelse i Forsvaret, og tendensen er, at det fremhæves 

hvordan den moderne leder i Forsvaret fungerer under særlige og komplekse vilkår. At der bag den 

flotte uniform og de respektfulde ord gemmer sig et stressende arbejde med stort pres på lederen. 

Dette har resulteret i et øget fokus på lederen i Forsvaret. 

 

Forsvaret opfattes typisk som et sted hvor der hersker en streng disciplin og en hårdkogt omgangs-

tone. Dette syn på Forsvaret styrkes når man oplever talrige eksempler på ekstrem magtudøvelse; 

her et af dem: ”En ung løjtnant var på vagt en søndag. Det havde regnet, og der var mange store 

vandpytter i kasernegården. Han befalede derfor beredskabsvagten at tømme alle vandpytter. Da 

vagten med gulvklude havde tømt vandpytterne, blev den beordret til at fylde rent vand i!” (Jensen 

m.fl. 2004:19). Eksemplet er historisk fra 1950’erne og udover at være et godt eksempel på ekstrem 

magtudøvelse, giver den sandsynligvis et billede af hvordan mange opfatter Forsvaret. Oplevelsen 

af en særlig omgangstone og måde at tiltale andre mennesker på, ser jeg også i en mere nutidig ud-

gave: ”Efter endt værnepligt, holdt jeg ca. 6 måneders pause, som jeg udnyttede til at rejse. Efter 

hjemkomst søgte jeg optagelse på Hærens Officersskole, en ansøgning der blev afgjort ved tre da-

ges optagelsesprøve der afsluttedes med en kommission. Kommission på Hærens Officersskole april 

1996: 

                                                 
1 Kim Kristensen henviser i citatet til situationen som udsendt soldat i Afghanistan, hvor han var leder af Hold 4. 
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Kommissionslederen, en oberstløjtnant, sad for bordenden. Jeg var placeret foran kommissionsle-

deren, med kommissionens øvrige medlemmer bag mig. Belysningen var som jeg husker det, meget 

dunkel med lys på mig. Afgørelsen blev meddelt af oberstløjtnanten, der var ikke mulighed for at 

komme med indvendinger eller stille spørgsmål. Jeg husker afgørelsen således: 

De er ikke den normale profil vi vælger. De mangler erfaring og deres fremtoning er ikke den vi 

forventer af officerer. De svarer godt på spørgsmålene og psykologerne siger at vi skal optage 

Dem. Derfor er de optaget på uddannelsen fra august, men forud for optagelsen skal de starte ved 

Livgarden for at få mere erfaring og så skal De klippes, så De ligner de andre kadetter.”2 

 

Eksemplet er for mig et aktuelt udtryk for hvordan man nemt kan opleve Forsvaret som en lidt 

gammeldags organisation. Et sted hvor der hersker en særlig kultur med en særlig omgangsform. 

Dertil kommer naturligvis alt det synlige: Uniformering; Statussymboler i form af gradsbetegnelser 

der bæres synligt på uniformen og medaljer; Baretter med påsyet symbol for tilhørsforhold; Kasket-

ter, der bærer symbol for hvorvidt man tilhører Generalgruppen.3 Alle disse særlige karaktertræk er 

tilpas håndgribelige til at udgøre gode emner i forhold til den generelle meningsdannelse om For-

svaret. Forsvarets ledere forventes i stigende grad at kunne håndtere den øgede opmærksomhed og 

det der følger med. Ledelse i kamp og hjemme bag skrivebordet er blot nogle af de vilkår Forsvarets 

ledere udsættes for, og de forventes at kunne håndtere denne kompleksitet (Forsvaret 2008a). 

 

Der kommunikeres generelt om ledelse som aldrig før. Særligt ledelsesteknologier har fået en særlig 

plads i debatten, hvor de indtager positionen som redningskrans for organisatoriske problemstillin-

ger. Som noget der kan hjælpe ledere med at håndtere kompleksitet. Eksempler på sådanne teknolo-

gier er medarbejderudviklingssamtaler (Andersen 2004), selskabslege (Andersen 2008), dialog (Vil-

ladsen 2006) og sundhed (Dahlager 2001). Teknologierne, der populært kaldes styringsteknologier 

eller ledelsesteknologier (Thygesen 2004),4 skaber betingelser for at lede, og de er med til at afgøre 

hvordan der ledes, og hvorfra lederen begriber og forstår sig selv. Teknologierne synes at have en 

indbygget dynamik, der bl.a. påvirker relationer mellem ledere og medarbejdere på nye måder. 

 

Tendensen synes også at gøre sig gældende i Forsvaret, hvor der gennem de seneste ca. 10 år er 

indført talrige teknologier, der alle har karakter af at være hjælpeværktøjer til lederen (se eksempel-
                                                 
2 Historien er fortalt af kaptajn Jacob Alsing. 
3 Se bilag 1. 
4 Jeg anvender de her nævnte begreber synonymt gennem hele specialet. 
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vis ”Operation Bedre Hverdag”, der søsatte 66 specifikke tiltag, for at hjælpe Forsvarets ledere med 

at fastholde deres medarbejdere) (web 2). Det der for alvor har vakt min opmærksomhed, er Forsva-

rets introduktion af et nyt kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem i 2006, kaldet FOKUS 

(web 3). Denne teknologi er for mig særlig interessant, idet den tilsyneladende sætter relationen 

mellem ledere og medarbejdere på spil på en måde som udfordrer den gængse opfattelse af le-

der/medarbejder-relationer i Forsvaret. Indførelsen af en dialogbaseret medarbejdersamtale-

teknologi, medfører øget opmærksomhed på en række områder, eksempelvis opfattelsen af forhol-

det mellem leder og medarbejder som et underkastelsesforhold. Den magtforskydning der kan siges 

at være et mere generelt fænomen når styringsteknologier indføres i organisationer, kan illustreres 

ved overgangen fra en synlig magtudøvelse til en subtil underkastelse bestående i frivillighed; en 

transformation fra aktiv styring til indirekte selvstyring (Borch og Larsen 2003:169).  

 

Der rejser sig en lang række spørgsmål, jeg gerne vil besvare. Forsvaret med sin traditionelle disci-

plinære kultur, og måde at forstå ledelse på, indfører en pædagogisk teknologi til at hjælpe ledere 

med at udøve den ledelse, der historisk er blevet udøvet i et klassisk underkastelsesforhold; Hvor-

dan mon det går? Hvilke betingelser for ledelse er en del af lederens selvforståelse når teknologien 

indføres, og hvad betyder det for lederen – og for teknologien? Er det muligt at identificere og diag-

nosticere Forsvarets leder, og se hvordan han kommer til syne i krydspresset af ledelsesbetingelser 

og teknologier? 

 

1.1 Problemformulering 

I Forsvaret, der traditionelt opfattes som en hierarkisk og disciplinær organisation, tager ledelsesbe-

tingelserne måske særlige former, og i denne kontekst fører introduktionen af en moderne ledelses-

teknologi muligvis særlige handlerum med sig. Jeg ønsker at stille en diagnose af den moderne le-

der i Forsvaret, hvilket leder mig frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan skaber Forsvarets kommunikation om ledelse lederens handlerum, og hvordan har det-

te betydning for lederens muligheder, når en moderne styringsteknologi installeres? 
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1.2 Diskussion af problemformulering 

Min problematisering af ledelse i Forsvaret implicerer en antagelse om, at der eksisterer nogle mod-

sætningsfyldte forhold som har en betydning for hvordan lederen kommer til syne, og at der gør sig 

særlige betingelser gældende. Jeg vil undersøge hvordan forskellige magtformer, udover disciplinæ-

re, og hvordan forskellige faglogikker, udover militære, skaber mangfoldige handlemuligheder for 

Forsvarets ledere. Og hvordan handlemulighederne, eller ledelsesrummet, så at sige skaber den mo-

derne leder i Forsvaret. 

 

Specialet bygges op om iagttagelser af ’lederen i Forsvaret’ og den grundlæggende problematik, der 

tegner sig i de modsætningsfyldte forhold omkring ledelse. Problemformuleringen lægger op til en 

afklaring af begrebet ledelse, og jeg vil derfor kort positionere mig på dette område.5 Jeg har ikke 

på forhånd en bestemt mening om hvad ledelse er. Mit ledelsesbegreb er tomt, og jeg antager i for-

længelse af min problemformulering, at begrebet fyldes med mening gennem en eller anden form 

for diskursiv udvikling. Ledelse er en udefinerbar størrelse der ændres over tid, noget der skabes og 

genskabes i et krydspres af påvirkninger. Jeg antager at betingelser for ledelse følger samme møn-

ster, dvs. de opstår og udvikles over tid, og som jeg har antydet i problematiseringen, er det min 

påstand, at eksempelvis symboler, ritualer, normer for adfærd, og den måde Forsvaret taler om le-

delse på, tilsammen danner betingelser for ledelse. Det er disse elementer der med andre ord sætter 

scenen for ledelse i Forsvaret. Min forståelse af betingelser for ledelse og deres opståen, implicerer 

bl.a. en antagelse om, at iagttagelse af betingelserne har en indbygget kritisk stillingtagen til den 

kontekst der konstant omgiver betingelsernes udvikling. Jeg vil derfor ikke bruge tid på at forholde 

mig til Forsvarets kontekstuelle historie her, blot erindre læseren om, at væbnede styrker, statens 

ultimative magtmiddel, og evnen til at kæmpe er centrale rationaler for organisationen og naturlig-

vis må have en betydning for ledelse. Jeg vil i redegørelsen for mit valg af teori og i min analyse-

strategi komme nærmere ind på, hvordan kontekst-nærhed er en naturlig del af min undersøgelse. 

Det bringer mig videre til at uddrage følgende delopgaver i specialet: 

 

1) Undersøge den sproglige udvikling af lederbegrebet. 

2) Undersøge symbolske og adfærdsmæssige betingelser for ledelse. 

3) Undersøge et aktuelt ledelsesrum for lederen i Forsvaret. 

                                                 
5 Specialets kap. 2 indeholder en uddybende begrebsafklaring. 
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1.3 Motivation 

Min motivation for at undersøge ledelse, og derved forsøge mig med en diagnose af den moderne 

leder i Forsvaret, bunder i en række faktorer. Siden jeg blev udnævnt til sergent i hæren i 1997, og 

premierløjtnant i flyvevåbnet i 2001, har jeg fungeret som leder i Forsvaret, og på godt og ondt væ-

ret førstehåndsvidne til udøvelse af ledelse i Forsvaret. Det at gå i uniform, være bevæbnet med 

skarpladt gevær på vagt, lære reglerne for hvem man skal gøre honnør til hvornår, og den særlige 

aura der synes at være omkring Forsvarets direkte forbindelse til Kongehuset i form af tjenesten 

som adjudant, er nogle af de karakteristika ved Forsvaret, der har fanget min nysgerrighed i forhold 

til specialets emne. At jeg selv den dag i dag er en del af det, gør det ikke mindre spændende og 

relevant, det stiller også store krav til min undersøgelsesmetode, en udfordring der har styrket min 

motivation. Dele af min erfaring med ledelse i Forsvaret har givet mig indtryk af, at selvforståelsen 

og debatten om ledelse bærer præg af meget normative opfattelser. Jeg er således ikke blot motive-

ret for at undersøge ledelse i Forsvaret. Nej, jeg er snarere motiveret for ikke at undersøge og disku-

tere ledelse i Forsvaret, sådan som alle andre har gjort det før mig. Dvs. på en måde, der nemt 

kommer til at gengive og videreføre det Forsvaret i forvejen forstår ved ledelse. 

 

Begrænsninger 

Jeg vil her kort redegøre for nogle af specialets begrænsninger, idet uddybende analysestrategiske 

overvejelser gennemgås i kap. 2. Mit aktuelle ansættelsesforhold som officer i Forsvaret, hvor jeg i 

skrivende stund er elev på Forsvarsakademiets Videregående Uddannelse for Ledere, er et forhold 

jeg er meget opmærksom på, idet det bl.a. kan have haft betydelig indflydelse på min afsøgning af 

empiri og i det hele taget udgøre min ’egen værste fjende’ i specialets tilvirkning. Mit ønske er, at 

fortælle historien om Forsvarets leder. Ikke hvordan jeg eller andre tror han ser ud, ej heller hvordan 

jeg eller andre synes at Forsvarets ledere burde være. Dermed ser jeg ikke på hvordan lederen ind-

tager bestemte positioner, eller på lederens konkrete adfærd, men på de betingelser der former lede-

rens handlerum. 

 

Specialet omhandler altså ledelse som begreb, og jeg afholder mig dermed fra at skelne mellem 

Forsvarets mange formelt udpegede grupper af ansatte: Medarbejdere på manuelt niveau, mellemle-

dere, ledere på laveste/mellemste/højeste niveau, og chefgruppen. På steder hvor det kan være cen-
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tralt hvorfra der iagttages, er dette eksplicit anført, idet eksempelvis general-symbolers betydning 

for betingelser for ledelse er forskellig fra andre symbolers betydning. Jeg har specialet igennem 

forsøgt loyalt at forholde mig til kommunikation om ledelse, og ikke hvilken type af ledere og med-

arbejdere der kommunikerer, idet jeg er opmærksom på den forskel det gør, at ledere kommunikerer 

som enten leder eller ledet. 

 

1.4 Relevans 

Specialets formål og relevans knytter sig i høj grad til min motivation for at undersøge ledelse i 

Forsvaret. Diagnosen af lederen kan vise et andet billede end det, der er det gængse, og Forsvarets 

øverste ledelse, og ledere i Forsvaret generelt bibringes i så fald mulighed for at anskue sig selv på 

ny, og tage dette i betragtning når de fremover skal håndtere ledelsesmæssige problemstillinger. Jeg 

forsøger ikke at opstille en model for god og rigtig ledelse, derimod er det specialets formål, at in-

spirere Forsvarets ledere til videreudvikling og refleksion omkring ledelse, og åbne for nye fortolk-

ninger og selvforståelser, såfremt jeg kan sandsynliggøre sammenhængen mellem bestemte betin-

gelser for ledelse, og den diagnose jeg fremskriver. Det må mine analyser vise. 

 

Opsummerende vil jeg fremhæve følgende: Specialet er generelt interesseret i, at undersøge hvor-

dan lederen i Forsvaret aktuelt kommer til syne. Jeg vil søge at anskueliggøre relationer, der er kon-

stituerende for lederen; hans relationer til chefer, kolleger og medarbejdere. Det betyder at også 

magtrelationer sættes i spil. Mit ønske med specialet er, at Forsvaret kan drage nytte af den analyti-

ske tilgang jeg præsenterer, og bruge det til at rette opmærksomheden mod hvordan betingelser for 

ledelse og ledelsesteknologier skaber forventninger til lederen, og tilbyder bestemte accepterede 

handlemønstre. Specialet udgør et bidrag til forståelse for den kompleksitet der skal håndteres af 

den moderne leder i Forsvaret. 

 

Målgruppe 

Jeg henvender mig ikke alene til Copenhagen Business School. Også Forsvarets ledere og mellemledere 

adresseres med dette speciale. Det skal dog også nævnes, at andre organisationer, offentlige og private, 

vil kunne finde interesse i specialet, idet en diagnose af lederen som et resultat af analyser af betingelser 

for ledelse, og en analyse af en ledelsesteknologi, sandsynligvis ikke er unikke elementer for Forsvarets 
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ledere. Det er ikke hensigten at ekskludere interessenter, omvendt vil den altoverskyggende Forsvars-

fokus kunne virke fremmed for udenforstående. Studerende på Forsvarets lederuddannelser kan meget 

vel finde specialet inspirerende til yderligere undersøgelser, hvilket jeg mener specialet grundlæggende 

opfordrer til. Jeg vil herefter lade det være op til læseren at afgøre hvorvidt yderligere læsning kan have 

interesse. 

 

Opbygning 

Jeg vil i det følgende kort redegøre for, hvordan specialet er bygget op, og dermed give en indikati-

on af hvordan jeg har tænkt mig at besvare problemformuleringen.6 

 

Kapitel 1: Indledning, der diskuterer og problematiserer specialets emne. Problemformuleringen 

analyseres, og specialets grundlæggende rammer bygges op. 

Kapitel 2: Analysestrategi og metode. Her argumenterer jeg for den valgte teori og empiri, afklarer 

centrale begreber der anvendes i analyserne, og udvikler min analysestrategi, der strukturerer speci-

alets analyser. 

Kapitel 3: Semantik analyse. Her synliggøres de tematiseringer der udfoldes i Forsvarets kommu-

nikation om ledelse, og det fremanalyseres hvilke semantikker der skabes og overlejres i kommuni-

kationen. Jeg har i gennemgangen af det empiriske grundlag iagttaget tre forskelle, der særligt ud-

folder betingelser for ledelse i Forsvaret. Semantikanalysen er struktureret efter disse forskelle: Kri-

ger/diplomat, overordnet/underordnet og tillid/kontrol. 

Kapitel 4: Figurationsanalysen, der fremhæver det symbolsk repræsenterede spil og de forventnin-

ger der stilles til lederen om konstant at indynde sig hos overordnede med henblik på at forbedre 

egen statusrolle. 

Kapitel 5: Teknologianalysen, hvor jeg ser nærmere på hvordan en aktuel ledelsesteknologi ikke 

indføres i en ’bar’ kontekst, men sammen med allerede eksisterende betingelser er med til at skabe 

ledelsesrummet på ny. Dvs. analysen præsenterer betingelser for ledelse, men bygger også ovenpå 

de to foregående analyser. 

Kapitel 6: Konklusionen, der samler centrale pointer fra de tre analyser op, og argumenterer for en 

diagnosticering af den moderne leder i Forsvaret og dermed besvarer problemformuleringen. 

 

                                                 
6 Se bilag 2 for illustration af specialets opbygning. 
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2. Analysestrategi 

I dette kapitel redegør jeg overordnet for mit valg af teori og empiri, som byggesten for min analy-

sestrategi. Jeg ønsker med dette, at skabe grundlag for at fremstille en ny indsigt, en indsigt der bry-

der med den givne meningsfuldhed og de eksisterende selvfølgeligheder. Dette vil lede mig frem til 

et begrundet valg af en konstruktivistisk referenceramme hvor jeg vil inddrage begreber fra Niklas 

Luhmann (1927-1998), Norbert Elias (1897-1990) og Michel Foucault (1926-1984). Min konstruk-

tion af en analysestrategi er også et bevidst fravalg af andre erkendelsesinteresser, og et valg af 

blinde pletter. Dette vil jeg også begrunde nedenfor. Analysestrategien er med andre ord en strategi 

for, hvordan jeg former og konditionerer mit blik, så verden står frem som iagttagelige iagttagelser. 

Nedenfor præsenterer jeg mine analysestrategiske overvejelser ved først at redegøre for, hvordan 

jeg konstruerer genstanden for undersøgelsen. Dernæst viser jeg hvordan jeg gør det muligt at få øje 

på genstanden via min analysestrategiske fremgangsmåde, herunder en afklaring af centrale begre-

ber. Afslutningsvist diskuterer jeg kombinationen af de analytiske perspektiver samt redegør for 

mine empiriske overvejelser. 

 

2.1 Undersøgelsesgenstand 

Jeg konstruerer Forsvarets iagttagelser om ledelse som genstand for mine iagttagelser med henblik 

på at beskrive, hvordan Forsvaret opfatter ledelse, altså hvordan ledelse italesættes. Det er ikke 

formålet at beskrive eller tage stilling til, om Forsvarets diagnosticering af ledelse er rigtig eller 

forkert. Derimod ønsker jeg at få blik for hvordan lederen kommer til syne i sproget om ledelse. 

Dermed tager analysen udgangspunkt i iagttagelsesoperationer og ikke de enkelte aktører. Jeg spør-

ger ikke til hvad den gode leder er for en ontologisk størrelse, eller om Forsvaret har brug for god ledel-

se. Jeg spørger til hvordan Forsvaret kommunikerer om ledelse, og placerer mig dermed inden for en 

konstruktivistisk ramme, hvor jeg som nævnt konstruerer Forsvarets iagttagelser som genstand for 

mine egne iagttagelser (Andersen 1999:14). Derfor vil specialet heller ikke fremstille nogen form 

for anbefaling af hvad Forsvaret bør gøre, eller hvorvidt det man gør, er godt eller skidt. Dette ville 

kræve, at god ledelse entydigt kan defineres, og med min valgte tilgang, afskriver jeg en sådan mu-

lighed. Forsvarets kommunikation er altså min analysegenstand. 
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2.2 Analytisk greb 

Problemformuleringen afslører en todelt fremgangsmåde, idet jeg spørger til 1) hvordan Forsvarets 

kommunikation om ledelse skaber lederens handlerum, og 2) hvilken betydning det har, når en tek-

nologi installeres i den fremanalyserede kontekst. Specialets tyngde ligger på den første del, hvor 

jeg fremanalyserer den semantik, Forsvarets kommunikation om ledelse anvender til at forme ledel-

sesrummet. I tilføjelse hertil, vil jeg fremanalysere hvordan også en særlig adfærd gør sig gældende 

og har betydning for ledelsesbetingelser i Forsvaret. Derefter har specialets andet sigte til formål, at 

vise hvordan en teknologi stiller bestemte positioner til rådighed, og at undersøge hvordan dette har 

betydning for skabelse af lederen, herunder diskutere hvordan det fremanalyserede ledelsesrum mu-

liggør styring. Mit konstruktivistiske blik kan ikke få øje på lederen som ontologisk størrelse. Jeg 

kan udelukkende fremanalysere, hvordan lederen kommer til syne i kommunikationen om ledelse. 

Som nævnt anvender jeg i specialet begreber fra Luhmann, Elias og Foucault. Lad os derfor se 

nærmere på de tre teoretikeres betydning for konstruktionen af min analysestrategi.7 

                                                 
7 Specialets analyser struktureres ved hjælp af arbejdsspørgsmål. De tjener til at sikre besvarelse af specialets grundlæg-
gende problematik, og fungerer ikke som stringente analytiske stafetter (se Andersen 2003 for anvendelse af dette be-
greb), der bærer bestemte konklusioner med sig videre i den analysestrategiske maskine. 
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Figur: Analysedesign8 

 

 

2.3 Semantikanalyse 

Idet jeg fokuserer på iagttagelse af Forsvarets kommunikation, synes det oplagt at bygge et iagtta-

gelsesapparat op om Luhmanns systemteori (Andersen 1999:109), og Luhmann er som nævnt om-

drejningspunktet i semantikanalysen. Luhmann definerer begrebet semantik som ”…særlige struk-

turer, der forbinder kommunikation med kommunikation ved at stille former for mening til rådig-

hed, som kommunikationssystemerne behandler som bevaringsværdige.” (Andersen 1999:142). Jeg 

bruger udelukkende begrebet semantik som et værktøj i analysen. F.eks. iagttager jeg hvordan le-

delse semantisk konstrueres som noget der er til forhandling, og som derefter er en meningsladet 

semantik, kommunikationen fortsat knytter an til og dermed bevarer. 

                                                 
8 Efter Andersen 2004:242. 

1) Hvilke betingelser kommer til syne gennem 
Forsvarets kommunikation om ledelse? 
2) Hvilke semantikker driver kommunikationen 
om ledelse frem, og hvordan fortættes lederbe-
grebet over tid? 
3) Hvordan reproduceres figurationer i kraft af 
etikette som en form for strukturerede sociale 
relationer? 

Problematik: Hvordan skaber Forsvarets kommunikation 
om ledelse lederens handlerum, og hvordan har dette 
betydning for lederens muligheder når en moderne sty-
ringsteknologi installeres? 

Semantik analyse 

Iagttagelsespunkt: 
Forsvarets kommunikation om ledelse 

Figurationsanalyse 

Teknologianalyse 
1) Hvordan former FOKUS ledelsesrelationer? 
2) Hvordan søger teknologien FOKUS at forme 
ledelse og selvledelse, og hvilke styreformer er 
på spil? 
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Kommunikationen er historie. Den har dannet en bestemt mening på et tidspunkt. Og det er me-

ningsdannelsen, der kommer til syne som semantikker, dvs. sproglige strukturer, der står til rådig-

hed for ny kommunikation. Semantikkerne indeholder imidlertid mere end blot sprog. De er en for-

tætning af mening over tid, og får først betydning i kommunikationen når der findes et begrebspar, 

dvs. begreb/modbegreb. Den semantiske analyse anvender paradokser som ledetråde i afsløringen 

af historien, dvs. at paradokserne virker som drivkraft for udviklingen (Andersen 1999:146). Se-

mantikkens forventninger og den iagttagede bevægelse mellem begreb/modbegreb skaber en vis 

træghed i form af uafgørbarhed, eller tab af tilslutningsevne (Kneer og Nassehi, 1997:109-110). 

Semantikanalysen vil stille skarpt på paradokser, og på de semantiske konstruktioner der stilles til 

rådighed for kommunikationen om ledelse i Forsvaret, som det der udgør præmissen for og skabel-

sen af den scene der sættes for ledelse. Mit arkiv for semantikanalysen er primært bygget op om 

Forsvarets grundbøger i ledelse og uddannelse, der er pensum på Forsvarets skoler for hhv. grund-

læggende og videregående officersuddannelser.9 Jeg forsøger dermed at indkredse min iagttagelse 

af semantiske konstruktioner til de dokumenter der tilbydes Forsvarets ledere, og som er skrevet af 

Forsvarets ledere. Det er i disse grundbøger jeg dels over tid, men også mest konsistent som udtryk 

for Forsvarets kommunikation, kan iagttage ledelse. Man kan sige at bøgerne udgør en plejet se-

mantik. 

 

Jeg vil videre i semantikanalysen forsøge at åbne for en problematisering af betingelser for ledelse i 

Forsvaret med udgangspunkt i nogle centrale forskydninger i ledersemantikken og Forsvarets egen 

forståelse for, og italesættelse af ledelse. Måden jeg vil operationalisere problemformuleringens 

første del på er, at iagttage den mening, der kondenseres i ledelsesbegrebet over tid. Mit mål med 

denne operation er som nævnt, at finde frem til hvilken scene der sættes for ledelse i Forsvaret; 

hvilket handlerum der på forhånd står til rådighed for ledelse, når ledelsesteknologier kommer til og 

relationer opstår eller vedligeholdes. 

 

Jeg abonnerer i semantikanalysen også på Luhmanns forståelse af tillid. Luhmann pointerer herom, 

at tillid altid er ubegrundbar og at tillid skaber mulighed for handlinger der uden tillid ville være 

usandsynlige (Luhmann 1999:61-62). Tillid er altså rettet mod fremtidige begivenheder, hvor selve 

                                                 
9 Se pkt. 2.7. for empiriske overvejelser. Begrebet ’arkiv’ er inspireret af Foucault, der bruger det om omfattende empi-
risk materiale i forbindelse med genealogisk metode (Villadsen 2006:89). 



2. Analysestrategi 

 
 
 

 14

akten, dvs. beslutninger eller handlinger, risikerer en bestemmelse af fremtiden. Tæt knyttet til til-

lidsbegrebet, ses skellet risiko/fare. Der findes ikke noget sted, hvorfra risiko kan vurderes ”rigtigt” 

og ansvar endegyldigt placeres, så det ikke at træffe en beslutning, kan eksempelvis af en anden 

iagttages som værende en beslutning (Thyssen 1997:72ff.). Dermed kan også fravær af kommunika-

tion betragtes som en beslutning i sig selv og vurderes som enten risiko eller fare alt afhængig af, 

hvorfra der iagttages. I forhold til semantikanalysen, bidrager dette til en forståelse af de dynamik-

ker risikokommunikation og ansvarsplacering udløser. Risikokommunikation kan altså ses som 

forskels- og konfliktskabende. Med Luhmanns ord: ”Snarere reproducerer forskellen mellem risiko 

og fare sandsynligheden for divergerende iagttagelser.” (Vallentin 2001:158). Risikokommunika-

tion producerer konflikter, såvel som yderligere tematisering af risiko. Risikokommunikationen 

medvirker til at placere et ansvar for givne beslutninger eller begivenheder, som kan anvendes i 

forholdet mellem eksempelvis leder og medarbejder. Jeg vil derfor anvende forskellen risiko/fare til 

at få øje på den tillidsfulde leder, idet det som nævnt gør en forskel hvorfra der iagttages, og i rela-

tion til faretilskrivning altså ses hvordan det gør en forskel om ansvaret for en beslutning tilskrives 

leder eller medarbejder. Risikokommunikation skal ikke forstås som kommunikation, der sætter 

fokus på risiko og dermed skaber handling, der kan eliminere risikoen. Tværtimod skaber den fort-

satte bevågenhed om risiko fortsat nye områder for risikokommunikationen. 

 

Forskel 

Jeg anvender som tidligere nævnt tre forskelle til at udfolde min semantikanalyse: Kriger/diplomat, 

overordnet/underordnet og tillid/kontrol.10 Jeg iagttager, hvordan forskellige koder sættes på spil, 

når forskellene stiller sig til rådighed for kommunikation. At anvende forskellene er et analysestra-

tegisk greb, der muliggør at jeg kan få øje på de koder kommunikationen anvender om ledelse. Det 

skal i denne forbindelse kort nævnes, at selve det at tænke i forskelle er meget karakteristisk for 

systemteorien: ”At iagttage er at mærke noget inden for rammen af en forskel.” (Andersen 

1999:109). Systemteorien foreslår altså, at alle iagttagelser bygger på en forskel. Kommunikation 

kan markere den ene side af en forskel, men det er kun ved hjælp af forskellens anden side, at det 

markerede kan træde frem som en genstand for en iagttager (ibid.). 

                                                 
10 Valget af netop disse forskelle begrundes i kap. 3. 
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Paradoks 

I Luhmanns systemteori gives paradokser en central position som katalysatorer og drivkraft for so-

cial udvikling (se eks. Luhmann 1995 og 2003, Kneer og Nassehi 1997). Når jeg iagttager iagttagel-

ser om ledelse, opfordrer systemteoretisk forskning til at lede efter paradokser, idet ledelsesaktivitet 

bliver paradoksal når den er genstand for denne type iagttagelse (Thygesen 2003:304). I forlængelse 

af dette, opfatter jeg ledelsesaktiviteter som sociale relationer, udtrykt gennem paradokser. Jeg ser 

ledelsesudøvelsen som en grundlæggende paradoksal situation, der må håndtere konflikter og di-

lemmaer i tid (ibid.:305). Det betyder at jeg kan iagttage ledelse ved at fokusere på bagvedliggende 

paradokser i kommunikationen om ledelse. Jeg er ikke interesseret i at finde frem til modsætnings-

forhold på hver side af et dilemma, eller beslutte mig for hvad en konflikt består af. Derimod er det 

paradoksets drivkraft i form af de dilemmaer der produceres, jeg er interesseret i at finde frem til. 

Min forståelse af paradoks er, at det opstår som et modsætningsforhold (A er lig med ikke-A), men 

kan også have en mere kompleks struktur som en situation hvor A er A præcis fordi det er ikke-A 

(Luhmann 1995:46). Paradokset har et selvrefererende element (Luhmann 2003:39). Et paradoks er 

ikke muligt at løse ved at vælge enten A eller B, da man uvægerligt ved at vælge den ene værdi i 

modsætningsforholdet, lander i den anden (Kneer og Nassehi 1997:108-110). Når jeg iagttager 

kommunikation om ledelse som paradoksale situationer, vil jeg gøre det ved at lede efter afparadok-

sering som det, der driver nye paradokser frem. 

 

2.4 Figurationsanalyse 

I specialets figurationsanalyse er det min hensigt at illustrere nogle af de særlige karakteristika, der 

kendetegner Forsvaret, og jeg vil forsøge at skabe blik for den mystik, der af og til klistrer til For-

svaret ved at føje elementer fra Elias’ hofsamfundsanalyse til min analysestrategi. Elias er generelt 

optaget af spørgsmålet om subjektets konstituering (Villadsen 2007a:93), og i sin analyse af hof-

etiketten beskriver han den særlige rationalitet, der gjorde sig gældende i de tidlige europæiske hof-

samfund. Elias’ analyse kan bl.a. bruges til at forklare hvordan det moderne subjekt overvåger og 

styrer sig selv via rationel afmålt adfærd, og hvordan magtrelationer konstant er på spil i denne 

selvfremførelses-disciplin (Villadsen 2007a:94-95). Elias siger selv om subjektets konstituering: 

”As in a game of chess, each relatively independent act by an individual represents a move on the 

social chess-board which produces a counter-move by another individual – or frequently, in reality, 
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by many other individuals – which limits the independence of the first and demonstrates his depen-

dence.” (Elias i Chartier 1988:263). 

 

Figurationsanalysen vil gøre brug af begreberne figuration og etikette fra Elias’ hofsamfundsanaly-

se, for at vise hvordan ansatte i Forsvaret indgår i særlige gensidige afhængighedsrelationer til hin-

anden, i form af eksempelvis formel status som general, eller som medlem af en fanekommando. 

Ifølge Elias eksisterer mennesker kun i relationer til andre, idet vi kun kan forstås i kraft af denne 

indbyrdes afhængighed i det netværk af sociale relationer, vi indgår i (Krieken 1998:13). Figurati-

onsanalysen undersøger, hvordan organiseringen bygger på ritualer og repræsentationer i form af 

symbolske handlinger og historisk etikette. Endvidere vil jeg i analysen se på, hvordan subjektet 

træder frem i bestemte relationer, og hvordan adfærd er tæt knyttet til den sociale relation, det ind-

går i. 

 

I Elias’ teori om magtrelationer argumenteres for hvordan individets position og status konstitueres 

ved en konstant udøvelse af rationel adfærd i forhold til gældende regler (Villadsen 2007a:96). Jeg 

vil med Elias’ begreber få øje på Forsvarets kommunikation om ledelse som noget der relaterer sig 

til symboler og statuspositioner, eksempelvis i en situation hvor to militære ansatte går hinanden i 

møde. I en sådan situation foregår en afmålt adfærd, der ikke har anden hensigt end at repræsentere 

rangorden, der består i på tilpas lang afstand at afklare den andens rang, og i tilfælde af, at den man 

møder er højere rangerende end én selv, gøre honnør til vedkommende ved forbipassering. Der fin-

des i Forsvaret et væld af regler, direktiver og bestemmelser for adfærd. Jeg vil i figurationsanaly-

sen have et analytisk blik, der kan betragte empirien som adfærdsregulativer, der bidrager til den 

regulering, som er med til at understrege og forfine rangordningen. Som Elias påpeger det i forhold 

til forskellige grupperingers privilegier ved hoffet, og som svarer til de relationer jeg kan iagttage i 

Forsvaret: ”We can see that everything was very exactly regulated.” (Elias 1998:85). 

 

Figuration 

Ifølge Elias er den bedste måde at iagttage sociale relationer på, ved at opfatte subjekter som gensi-

digt afhængige, og som knyttet til figurationer (Krieken 1998:60). Drivkraften for udviklingen af et 

individuelt subjekt, er efter Elias’ opfattelse netop individets afhængighed af de sociale relationer, 

eller det han kalder interdependens, altså den gensidige og indbyrdes afhængighed (ibid.). Figura-
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tioner definers som: ”a social form of extremely variable extent (made up of a group playing cards 

together, the patrons of a café, a school class, a village, a city, a nation) in which the individuals 

involved are linked by a specific mode of reciprocal dependence and the reproduction of which 

supposes a mobile balance of tensions.” (Chartier 1988:263). Dvs. figurationer er dybest set det 

Elias ser som det samfundet er gjort af, på samme måde som kommunikation er det for Luhmann. 

Mine iagttagelser af ledelsesbetingelser i Forsvaret, anråbes med figurationsbegrebet til at lede efter 

en forening af menneskelige relationer, der så at sige udgør et hele, men som er relativt uafhængig 

af de specifikke individer, der indgår i en gruppering (Krieken 1998:63). Det betyder at jeg først og 

fremmest må finde figurationens indre dynamik for at forstå betingelserne for individets deltagelse i 

figurationen, og Elias siger om dette, at en fluktuerende magtbalance er karakteristisk for bevægelse 

i enhver figuration (Elias i Krieken 1998:62). Med andre ord kan mine iagttagelser af Forsvarets 

kommunikation om ledelse, ved hjælp af Elias, tage udgangspunkt i en relativ uafhængig magtme-

kanisme, der består i figurationens indre dynamik (Villadsen 2007a:103). Altså må jeg, anderledes 

end med Luhmann, vende blikket mod udtryk for hvordan individer faktisk handler, når jeg vil un-

dersøge figurationer som ledelsesbetingelser. Magt får dermed hos Elias en central rolle i beskrivel-

sen af figurationers dynamik, som noget relativt og uafhængigt af specifikke individer. Jeg redegør 

yderligere for Elias’ magtbegreb når det anvendes i analysen. 

 

Etikette 

I hofsamfundet var omdrejningspunktet for de sociale relationer bundet op på repræsentationer i 

form af magt, rang, symbolik og status (se eks, Elias 1998:85f, Krieken 1998:88ff og Villadsen 

2007a:94). Den enkeltes repræsentation af egen social identitet skete ved, at udstille sin position og 

status over for de øvrige i hofsamfundet gennem opstillede regler for etikette. Etikettens ritualer 

muliggjorde en anskueliggørelse af individets position i det sociale netværk, og fungerede samtidig 

som redskab for den enkelte til at opnå og håndtere en sådan position. Dermed kan man anskue eti-

kette som en måde hvorpå aktørers adfærd, gennemtvinger en nøje afstemt adfærd overfor andre 

aktører, dvs. en relativ form for styring. Etikette kan defineres som en særlig adfærd man som indi-

vid må tilegne sig for at kunne indgå i en bestemt figuration. Hofsamfundets etikette udviklede sig 

til at blive drivende faktorer for figurationens udvikling og eksistens, relativt uafhængig af de enkel-

te individer, men som resultat af individernes kamp for status og magt, dels blandt individerne i 

figurationen og dels med de, der var ekskluderet (Elias 1998:87). Jeg finder mange ligheder mellem 
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Forsvarets ceremonielle aktiviteter, den nære tilknytning til kongehuset, og Elias’ beskrivelse af 

hofrationaliteten. Betydningen af symbolik og rationel afmålt adfærd som noget der både synes at 

konstituere figurations-inkluderede og ekskluderede, ses at virke som katalysator for hvordan hand-

lerummet for individet skabes og genskabes. 

 

2.5 Teknologianalyse 

Min fokus på Forsvarets kommunikation om ledelse, og problemformuleringens spørgsmål til be-

tydningen for lederens handlemuligheder når en teknologi indføres, implicerer en antagelse om at 

kommunikationen indebærer elementer af magt. Jeg trækker derfor på en foucaultsk forståelse af 

magt: ”…it incites, it induces, it seduces, it makes easier or more difficult; it releases or contrives, 

makes more probable or less; in the extreme, it constrains or forbids absolutely, but it is always a 

way of acting upon one or more acting subjects by virtue of their acting or being capable of action. 

A set of actions upon other actions.” (Foucault 2000:340-341). Sammenhængen mellem magt- og 

teknologibegrebet gør det muligt for mig, at undersøge de styreformer, der gennemsyrer Forsvaret, 

og specifikt hvilken påvirkning det har på handlerummet når en ledelsesteknologi indføres. Jeg får 

altså et blik for hvordan teknologien påtvinger lederen en bestemt adfærd, og hvordan den gensidige 

påvirkning fra henholdsvis teknologi og individ former ledelsesrummet. 

 

Jeg vil nu se nærmere på teknologibegrebet, og se på hvordan jeg kan forstå ledelsesteknologier i 

Forsvaret og deres betydning for lederens subjektivering. Teknologibegrebet henter jeg fra Fou-

cault, og fortolkninger af Foucault (se eks. Dean 2006, Andersen og Thygesen 2004, og Dahlager 

2001). Foucault refererer til selv-teknologier som noget, der tillader individet at påvirke operationer 

vedrørende egen krop, sjæl, tanker, kontrol og adfærd, så det kan transformere sig selv til at opnå et 

særligt niveau af lykke, renhed, visdom eller perfektion (Foucault 1997:225). Jeg anvender i tekno-

logianalysen min foucaultske måde at forstå teknologi på, til at distancere mig fra en opfattelse af 

teknologi som udelukkende noget materielt, og udvide det til også at omfatte forventninger til lede-

rens handling. Dvs. jeg kan anvende teknologi-blikket til at få øje på de handlemuligheder der udle-

des af teknologien, og hvor pligten til frihed står som det centrale i når individet transformerer sig 

selv, og giver sig selv til sig selv. Ifølge Foucault er netop friheden, det produktive element, idet 

Forsvarets ansatte eksempelvis gives frihed til selv at udvælge kompetencer, der skal udvikles, og 
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gives frihed til selv at sætte mål for uddannelsesniveau mv. Friheden bliver så at sige magtens ibo-

ende produktive element eller ressource (Dean 2006:50). 

 

Min anvendelse af teknologibegrebet bygger på forståelsen af, at teknologier er produktive og ska-

bende, de er katalysator i skabelsen af ledelsesrummet, og som følgende citat implicerer, er de ikke 

uskyldig (kommunikation): ”Samtidens fetichering af lederen undervurderer styringsteknologierne; 

de betragtes som lederens udstrakte arm; og endda som uskyldige, fordi lederens strategiske sne-

dighed antages at ligge hinsides al styringsteknologi.” (Thygesen, 2004:137). Dette perspektiv an-

skuer ikke magt som kausal, som magt over, derimod anlægger jeg med synspunktet en ’dispositio-

nel’ magtanalytik, magt til, til at få øje på styringsteknologier som elementer i subjektskabelsen, 

idet de virker konstituerende for kommunikationen og dermed konstituerende for lederens subjekti-

vering (Andersen og Thygesen 2004:15). I forlængelse af dette kan jeg i teknologianalysen iagttage 

Forsvarets installering af FOKUS i et styringsperspektiv, hvor styreform og forventninger til hand-

lemuligheder er elementer der kan bidrage til min analyse af lederens subjektivering. Med andre ord 

vil jeg iagttage teknologien som styringskommunikation. Ikke en aktørs bevidste styring med bag-

vedliggende intentioner, men kommunikationens styrende karakter i form af påvirkning af indivi-

ders handlinger ved eksempelvis at sandsynliggøre, at andre ledere vil knytte an til nye ledelsestek-

nologier, eller at gøre det let for ledere at styre kompetenceudvikling og dermed forføre til handling 

i den forbindelse. Det jeg agter at bruge begreber fra Foucault til, er altså at få øje på hvordan lede-

ren skabes af de positioner teknologien skaber, og af den særlige spænding, der opstår mellem eksi-

sterende betingelser for ledelse i form af semantikker og figurationer, og hvordan eksisterende 

magtrelationer udfordres af nye spændinger. 

 

Det ledelsesrum jeg har blik for, er ikke et fysisk rum jeg nødvendigvis kan få øje på, og se og røre, 

eller gå ind i. Min forståelse abonnerer igen på Foucault, der opfatter rummet som bestående af rela-

tioner mellem iagttagelsespositioner, dvs. rummet består af givne regler og normer, og er så at sige 

formateret (Villadsen 2007b:11f). Jeg får altså mulighed for at iagttage FOKUS som et ledelsesrum, 

der har iboende og på forhånd indlejrede semantikker, regler og normer.11 Teknologien kan ses som 

et handlerum, der virker regulerende, muliggørende og begrænsende, og som dermed former sub-

jektet og qua sin produktive natur også selv formes af den konkrete praksis. Med andre ord er ledel-

                                                 
11 Se eks. Karlsen og Villadsen 2008:132f, for en diskussion af ’ledelsesteknologier’ og ledelsesteknologiers medvirken 
til at sætte ’handlerummet’ og ’ledelsesrummet’. 
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sesrummet på én gang bidragende til skabelsen af subjektet, og skabes selv på ny i mødet med sub-

jektet. Der opstår forventninger til subjektivering i rummet. Hvis lederen og dennes overordnede 

eller underordnede ’opdager’ og italesætter hinanden som overordnet og underordnet, dukker der et 

sæt af forventninger op, der gør det vanskeligt at opretholde en frihedsbetinget magtrelation (Renni-

son 2005:19). 

 

Magt 

Min magtforståelse placerer sig, i forlængelse af ovenstående og i lighed med Elias’ magtforståelse, 

indenfor en relationel opfattelse af magt (se eks. Foucault 1994, Rennison 2005 og Villadsen 

2007a). Det relationelle syn på magt centrerer sig om hvordan magten udøves og bevæger sig (Ren-

nison 2005:4). Med Foucaults forståelse af magt som udtryk for noget produktivt og noget der ses 

som bevægelse, fastholder jeg dynamikken i min analysestrategi, hvor jeg har argumenteret for at 

både semantikker og figurationer drives frem af produktive begreber som paradokser og etikette. 

Foucault opfatter magt som noget diskursivt, og som et fænomen, der er produktivt, allestedsnær-

værende og kommende alle vegne fra (Foucault 1994:99). Magt virker ikke direkte eller kausalt, 

men som ”an action upon an action” (Foucault 2000:340).12 Med Foucaults begreb søger jeg at 

opbygge et blik for, hvordan magt og styring ikke er hierarkiske fænomener, der udelukkende prak-

tiseres top-down, eksempelvis fra centraladministrationen via lovgivning (Thomsen 2000:44). Mag-

ten har ikke noget centrum, hvori den kan udpeges. Den eksisterer i alle relationer. Endvidere er 

magten dynamisk og muliggørende, og udgør et potentiale for alle. Magten er produktiv og konsti-

tutiv. Magt har noget uforudsigeligt over sig, den kan ikke på forhånd tillægges en bestemt form 

eller et bestemt indhold. (Foucault 1994:99 og Rennison 2005:27) Magtudøvelse beskriver Foucault 

som ”management of possibilities” (Foucault 2000:341), og det synes præcist at betegne min un-

dersøgelsesfokus i specialets teknologianalyse, hvor ledelsesrummet er det jeg vil sige noget om. 

Altså hvordan et handlerum, eller bestemte positioner, stilles til rådighed for lederen til at indtage 

gennem handling. Sammenhængen mellem magt og ledelse defineres som det forhold hvor indivi-

det leder andres eller egen ledelse (Borch og Larsen 2003:11). 

 

                                                 
12 Denne magtforståelse anser jeg som det, Foucaults diskursteori er optaget af, nemlig at ”stille spørgsmålstegn ved 
diskursive selvfølgeligheder” (Andersen, 1999:31), og magten som noget der, ”…snævert forbundet med diskurs […]er 
med til at producere de subjekter, vi er, og de objekter vi kan vide noget om (derunder os selv som subjekter).” (Jørgen-
sen og Phillips 1999:23). 
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Styring 

Tæt knyttet til forståelsen af teknologi, handler styring om at forme menneskelig adfærd og kan 

udtrykkes som en handlingskæde, hvor en bestemt handling tilregnes en forudgående handling. I 

min fokus på Forsvarets kommunikation om ledelse vil det sige, at handling kan bestå i en beslut-

ning om, hvorvidt en handlinger skal fuldføres eller ej. Med andre ord kan jeg med Foucault få øje 

på subjektpositioner, der i kommunikationen tillader – eller snarere forpligter – individet på at 

handle på baggrund af andres handlinger. Denne form for handlingskæde udfolder sig særligt i hie-

rarkiske organisationssammenhænge og kommer til udtryk gennem styring af adfærd. Dvs. jeg kan 

iagttage handlerummet via de positioner, der stilles til rådighed i eksempelvis beslutningskommu-

nikation. 

 

Jeg vil ikke her redegøre for hvordan de tre styreformer; disciplinær magt, pastoral magt og go-

vernmentality magt, medvirker til at forme handlerummet for lederen. Dette gøres uddybende i ana-

lysen hvor det er relevant. Derimod vil jeg kort præsentere de tre former, samt uddybe governmen-

tality-tankegangens udsigelseskraft i forhold til min fokus på hvad der sker med ledelsesrummet når 

en moderne teknologi installeres. Ikke som et generelt perspektiv på Forsvarets kommunikation, 

men specifikt hvordan bestemte positioner ses at blive formet med installeringen af en teknologi, og 

hvordan dette påvirker eksisterende relationer. 

 

På trods af governmentality-tankegangens udbredelse i moderne samfund, ses også pastorale og 

disciplinære former at gøre sig gældende. De to sidstnævnte har sine rødder i netop militærets (og 

kirkens) praksisser (Dean 2006:56f). Den moderne styring bygger på en pædagogisk teknologiform, 

hvor læring, udvikling og individuelt ansvar er i fokus. Derimod fokuserer en disciplinær magttek-

nologi på kontrol af individers adfærd ved at underlægge dem bestemte mål (Dahlager 2001:93). I 

Forsvaret reguleres og formes de ansattes adfærd gennem militær træning. Dette gøres typisk ved 

anvendelse af disciplinære magtformer, som kan udøves over tiden, kroppen og arbejdet, gennem 

overvågning, afretning og nyttiggørelse. Indenfor den disciplinære magtforståelse anses medarbej-

dere som en ressource, der skal udnyttes og optimeres, hvilket sker gennem observationer, registre-

ring og klassifikation af afvigelser. Den pastorale bekendelsesteknik ser man typisk anvendt som 

samtaleteknologi ved medarbejderudviklingssamtaler. Denne type styring gør det muligt at vejlede i 

den ’rigtige’ retning, men det kræver indgående kendskab til indre hemmeligheder, tanker og følel-

ser. Individet bringes til at fortælle sandheden om sig selv (Foucault 2000:332ff). Alle tre styrefor-
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mer ses derfor som relevante for min analyse af lederens subjektivering i forbindelse med Forsva-

rets installering af FOKUS. 

 

Udgangspunktet i Foucaults begreb om governmentality betyder, at der kan stilles spørgsmålstegn 

ved, hvordan der styres, og hvordan den enkelte bliver styret, samt på relationen mellem selvstyring 

og styring af andre. Jeg får med Foucault mulighed for at iagttage styringens ’hvordan’ (Dean 

2006:31). Governmentality udspringer af tanken om den moderne liberale stat, og den form for sty-

ring der historisk er blevet til, hvori styring går ud på at skabe frihed og handlerum for det enkelte 

menneske, så det frit kan vælge. Tankegangen er altså optaget af, at skabe et frit handlerum til indi-

videts selvstyring (Villadsen 2006:106). Jeg kan med dette blik, iagttage hvordan Forsvarets ledere 

kommer til syne i det handlerum, der formes som muligheder for den enkelte leders selvstyring. 

 

De tre styreformer kan på hver deres måde bidrage til min diagnose af Forsvarets leder, idet de siger 

noget om betingelser for ledelse, og qua særlige teknikker er med til på én gang at fastholde eksiste-

rende handlemuligheder og introducere nye. Med Foucaults egne ord beskrives governmentality i 

lighed med Elias’ figurationsbegreb som en betegnelse for den helhed, der udgøres af institutioner, 

procedurer, analyser og taktikker, og som muliggør magtudøvelse (Foucault 2002:68). Denne form 

for styring består altså kun i og med individers aktivitet, men ikke nødvendigvis grupperinger af 

individer som hos Elias. 

 

2.6 Kritik af valg af teori  

Mit analysedesign bygger på en samtænkning af begreber fra systemteorien, og udvalgte begreber 

fra Elias og Foucault. Denne kombination er imidlertid ikke uden problemer.13 Jeg må bl.a. sand-

synliggøre, at de tre perspektiver ikke har så store indbyggede forskelle, at jeg ikke kan få øje på 

samme genstand, Forsvarets kommunikation. I forhold til min analysestrategi har jeg forsøgt at ud-

vælge begreber, og dermed begrænse de tre analytiske perspektiver til at blive sammenfaldende 

iagttagelsesredskaber og ikke konkurrerende (Andersen 1999:180f). 

 

                                                 
13 Se eksempler på kombination af Luhmann og Foucault i: Rennison 2005, Borch og Larsen 2003 og Andersen 1999. 
For en kombination af Elias og Foucault, se Villadsen 2007a. 
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Som tidligere nævnt, har jeg konstrueret mit blik for magt og styring ved hjælp af foucaultske be-

greber om subjektivering. Foucaults begreber indeholder bl.a. muligheden for at få øje på materiali-

tet, men jeg har med konstruktionen af min analysestrategi reduceret dem til, kun at kunne få øje på 

Forsvarets kommunikation. For min teknologianalyse betyder det, at jeg ikke kan få øje på teknolo-

giens forsøg på enten at objekt- eller subjektliggøre Forsvarets leder, derimod fremstår teknologien 

blot som en del af Forsvarets styringskommunikation, hvormed jeg har blik for subjektivering, altså 

de positioner, der tilbydes lederen at indtræde i. Generelt kan man sige om Foucault, at hans be-

grebsunivers overvejende er dannet gennem genealogiske analyser med sigte på beskrivelser af hi-

storisk betingede nutidige tendenser. Således ses både magt- og styringsbegreberne, og dermed for-

ståelsen af subjektivering, at være udviklet gennem analyser af fængsler, psykiatrien, seksualitet, 

osv. (Villadsen 2006:90). Mit analytiske blik er derimod konstrueret sådan, at jeg har valgt at an-

vende Foucaults begreber synkront, dvs. en form for historisk nedslagspunkt. 

 

På samme måde som med Foucault, vælger jeg også at trække begreber fra Elias ind i min analyse-

strategiske kontekst, der overordnet er bygget op om kommunikation som iagttagelsespunkt. Også 

Elias’ begreber om figuration og etikette skæres til for at ’passe ind’ i mit analytiske blik, idet jeg 

bl.a. afskærer mig fra, at få øje på faktiske handlinger som udtryk for subjektets tilegnelse af etiket-

ten. Jeg kan kritiseres for mit valg af, i specialets todelte sigte, at kombinere Luhmann og Elias som 

iagttagelsesinstrumenter til forklaring af betingelser for ledelse. Derimod tænker jeg ikke analyserne 

så opdelt som de kan forekomme præsenteret, idet jeg mener, at både semantikanalysen og figurati-

onsanalysen skal læses som undersøgelser af ledelsesbetingelser, der på hver sin måde sætter scenen 

for ledelse i Forsvaret, og dermed er med til at skabe lederen. Jeg finder i forskningen udelukkende 

belæg for at kombinere Elias og Foucault (Villadsen 2007a), idet de som nævnt er fælles om at se 

magt som noget relativt. Jeg søger stringent, at anvende Elias’ begreber til at skabe blik for Forsva-

rets repræsentationer, hvilket bl.a. giver mig et blik for magtens dynamik, og for symbolsk adfærd 

som noget der accelerer udviklingen i sociale relationer. På denne baggrund finder jeg kombinatio-

nen af Luhmann og Elias anvendelig og relevant i specialet. 

 

2.7 Empiri 

Med udgangspunkt i specialets ambition har jeg valgt at søge bredt i Forsvarets kommunikation om 

ledelse, hvilket har indbefattet styringsdokumenter, grundbøger i ledelse og uddannelse fra Forsva-
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rets lederuddannelser, direktiver og bestemmelser for adfærd og uddannelse, samt bøger om ledelse 

i internationale operationer med et forskningsbaseret islæt.14 Endvidere anvender jeg enkelte steder 

en ministeriel betænkning, der er udfærdiget af en nedsat arbejdsgruppe, primært bestående af per-

soner fra Forsvaret. Jeg vælger at inkludere betænkningen som en del af Forsvarets kommunikation 

om ledelse, idet den i hovedtræk gengives i Forsvaret (1969). Jeg iagttager desuden specifikke do-

kumenter om teknologien FOKUS i perioden fra den introduceres i 2006 og frem til 2008, hvor 

Forsvarets administrative bestemmelser på området blev opdateret (jf. Forsvaret 2008b). 

 

Jeg har overordnet haft den tilgang til min afsøgning af kilder, at kildereferencer var udgangspunk-

tet for min søgning. Dvs. jeg har forsøgt at bygge mit arkiv op om kilder, der refererer til hinanden, 

og kun foretaget en afgrænsning, når en given kilde ikke kunne give noget nyt til mine analyser. 

Der findes givet mere kommunikation om ledelse end jeg har været i stand til at afdække, men min 

strukturerede tilgang gør alligevel, at det kan sandsynliggøres, at specialets empiri omfatter en 

overvejende del af den tilgængelige kommunikation. Tidsmæssigt har jeg foretaget en afgrænsning, 

idet jeg i semantikanalysen iagttager empirien fra år 1943, hvor Midlertidig Instruks for Skibsche-

fen blev udgivet af Søværnets Operative Kommando. Det der bl.a. gør, at jeg vælger dette begyn-

delsespunkt, og finder instruksen interessant er, at den aktuelt udleveres til skibschefer i søværnet 

som en slags bibel for, hvordan man skal agere.15 

 

Der findes beskrivelser af Forsvaret eller forsvarsrelaterede emner langt tilbage i tiden, eksempelvis 

omtales den ældste værnepligtsordning i Jyske Lov 1241, og i 1300-tallet omtales en styrismands 

privilegier: ”En styrismand var en af Kongen udpeget ansvarlig for en del af flåden. Han havde et 

direkte ledelsesansvar” (Bjerg m.fl. 1999:3).16 Jeg er ikke ene om, at finde grund til at beskrive 

Forsvaret fra omkring 1945, hvor man som konsekvens af besættelsen skulle skabe et nyt forsvar 

”næsten fra grunden” (ibid.:7).17 Dette betyder samtidig, at originallitteratur, der går længere tilba-

ge, ikke er studeret udover i den form de fremgår af empirien i form af citater mv. 

 

                                                 
14 Eksempelvis anvender jeg litteratur af Nørgaard (PhD) og Thorbjørnsen (PhD), der begge har udarbejdet deres forsk-
ningsafhandlinger i rammen af Forsvaret. Nørgaard er medforfatter til to bøger om ledelse i internationale operationer 
udgivet af Forsvarsakademiet, som jeg derfor i lighed med de nævnte PhD-afhandlinger, betragter som ’Forsvarets 
kommunikation’. 
15 Mit eksemplar er underskrevet af en skibschef og Chefen for Søværnets Operative Kommando i 2006 (se bilag 5). 
16 Se i øvrigt web 4. 
17 Se Jensen m.fl. (2004:49ff) for markering af 2. Verdenskrigs afslutning som en brydningstid i Forsvaret. 
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Det stod tidligt klart for mig, at kommunikation om ledelse var så mangfoldig, at jeg ikke inden for 

en overskuelig fremtid kunne afdække det hele, men samtidig vurderede jeg efter et par nedslag i 

diverse blade og magasiner fra hærens regimenter, ”flyvevåbnet”, ”officeren” og det månedlige blad 

fra Hovedorganisationen for Officerer i Danmark, at disse dokumenter indeholder specifikke perso-

ners historier om ledelse mv. Empirisk har jeg afgrænset mig fra at få øje på lederes fortællinger om 

ledelse i Forsvaret, hvordan de oplever sig selv og de muligheder de har for at udøve ledelse, hvor-

dan ledelsesteknologier opleves for dem i hverdagen, osv. Ved fravalget ligger ikke kun analytiske 

årsager til grund, også en konkret vurdering af de nedslag jeg har gjort mig, giver anledning til fra-

valget, idet dokumenterne ikke bidrog med substantielt nyt i kommunikationen. 

 

Specialets konstruktion af analysestrategi gør, at jeg ikke kan sige noget om hvorvidt omverdenen 

knytter an til kommunikationen, ej heller om eksempelvis Forsvarets ledere læser grundbøgerne i 

ledelse og uddannelse, og bøgerne om ledelse i internationale operationer. Jeg kan ikke konkludere 

på om ledere tager budskaber fra ledelsesgrundlaget til sig eller handler på nye måder ud fra Forsva-

rets kommunikation om ledelse.
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3. Lederens semantiske historie 

”I det følgende vil vi betragte de personer i organisationen, der har ansvaret for arbejdets udførel-

se ved bistand fra andre mennesker, og som derfor øver indflydelse på dem for at få dem til at 

handle på en ønsket måde. Det er disse personer, der kaldes lederne.” (Forsvaret 1969:144). 

 

3.1 Forsvaret og semantikken 

Historisk kan jeg i perioden fra 1943 til i dag få øje på lederbegrebets konstruktion i Forsvaret, i en 

form for tidsforskydning eller inddeling. Med andre ord, tegner der sig et billede af, at lederseman-

tikken kan iagttages i faser over tid, uden at disse faser træder i stedet for hinanden, eller på anden 

måde fungere dikotomiske. Jeg vil i den forbindelse bl.a. se, hvordan ’lederen’ i nogle sammen-

hænge tematiseres ens i 1943 og i 2008, men også hvordan dele af den tidlige ledersemantik inte-

greres i senere faser. Ledelse i Forsvaret emergerer i starten af 1960’erne som tæt knyttet til uddan-

nelse, da en væsentlig del af den pædagogiske påvirkning og ”fremkaldelse af hensigtsmæssige 

normer” i et samarbejde i en gruppe, sker med baggrund i den anvendte ledelsesform (Betænkning 

nr. 428, 1966:17ff). I 1964 nedsættes der et udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og ar-

bejdsklimaet i Forsvaret. Som udvalget refererer til, er problematikken omkring arbejdsklima i For-

svaret ikke noget der er skabt i offentligheden. Også ved Hærkommandoen var man allerede i 1960 

opmærksom på arbejdsklimaets betydning for god og succesfuld ledelse. (Betænkning nr. 428, 

1966:9) Som udvalget bemærker, har ”Den offentlige diskussion […] rejst en generel kritik mod 

den traditionelle militære pædagogik, der søger påbud og regler gennemført ved løfter om beløn-

ninger eller ved trusler om anvendelse af disciplinarmidler og straffe. ” (Betænkning nr. 428, 

1966:9-10). 

 

Jeg vil i det følgende vise hvordan lederbegrebet i Forsvaret særligt skabes og udfoldes via tre be-

grebslige forskelle: Kriger/diplomat, overordnet/underordnet og tillid/kontrol. Der er naturligvis 

også andre logikker på spil, og man kan med rette spørge, hvorfor lige disse forskelle? Hvorfor ikke 

flere eller andre? I nærværende tilfælde er det for det første et spørgsmål om, at såvel systemteore-

tisk som anden forskning foreslår brugen af disse forskelle i studier af moderne ledelsessemantik (se 

eksempelvis Rennison 2004 for leder/ledet og overordnet/underordnet; Thorbjørnsen 2007 for kri-
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ger/diplomat18; Nørgaard 2004 for tillid/kontrol; Vallentin 2001, Andersen 1999 og Luhmann i 

Kneer og Nassehi 1997 for risiko/fare). For det andet har min undersøgelse af materialet og mine 

forståelser af Forsvaret resulteret i, at netop disse forskelle udvælges. Fordi de fremstår mest mar-

kante, og fordi de historisk synes at have betydning for Forsvarets ledelsesretorik som den fore-

kommer i de udvalgte dokumenter. Jeg vil iagttage hvordan forskellene empirisk træder frem, og 

hvordan forskydninger i ledersemantikken udfoldes gennem tematisering af forskellene. Jeg vil, før 

jeg vender blikket mod empirien, forsøge at synliggøre den hierarkiske ledelse i Forsvaret ved at 

kigge på den grundlæggende forskel leder/ledet.19 

 

3.2 Ledere og medarbejdere i Forsvaret: leder/ledet 

Der eksisterer både et formelt og et uformelt magtforhold mellem den der leder og den der er ledet. 

Det formelle består i, at ’leder’ er udpeget til at varetage den funktion, der indeholder ledelsesan-

svar, og det uformelle består i, at ’ledet’ der ikke er udpeget til at varetage funktionen, besidder til-

svarende uddannelse som den udpegede ’leder’, og dermed ligeså vel kunne have fået tildelt det 

formelle ledelsesansvar. Jeg vil ikke uddybe Forsvarets organisation og struktur her, blot med ek-

semplet understrege pointen om, at ledelse i Forsvaret ikke kan reduceres til et simpelt spørgsmål 

om hvem der er general og hvem der er menig. Det er netop i enheden af forskellen leder/ledet, at 

jeg kan iagttage ledelse. Men det betyder ikke at jeg kan ignorere magten. Derimod bliver ledelse 

måske ofte et spørgsmål om at håndtere magt og den kompleksitet der følger med. Forudsætningen 

for magtudøvelse er, selv i Forsvarets kommandoprægede struktur, den magtunderlegnes frihed. 

Magt består netop i, at ’ledet’ er nødt til at fortolke ’leders’ intentioner. Der er tale om styring gen-

nem selvstyring – ledelse gennem selvledelse – idet ’ledet’ forsøger at fortolke, hvad ’leder’ har 

kommunikeret for at handle derefter. 

 

Min ambition om at indfange lederbegrebet i Forsvaret gennem de tre forskelle: Kriger/diplomat, 

overordnet/underordnet og tillid/kontrol, læner sig op ad Rennsions (2004) analyse af den offentlige 

                                                 
18 Thorbjørnsen anvender ikke systemteoriens forskelstænkning, men i sin afhandling foreslår han skellet kri-
ger/diplomat bl.a. for at udsige sig om roller officeren forventes at indtage, og for at synliggøre ledelsesdilemmaer når 
nye ledelsesteknologier installeres. 
19 Det at være leder er ikke kun tilregnet den, der formelt har en ledelsesfunktion. Også den, der er uddannet til at kunne 
fungere som leder tilregnes ledelsens funktion, og forventes at opføre sig som leder. 
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leders semantiske historie, hvor hun peger på leder/ledet som et centralt skel ledelsessemantikken i 

den offentlige sektor bygges op om (Rennison 2004:93). På samme måde foreslår jeg distinktionen 

leder/ledet som et grundlæggende skel i det militære system, som Forsvarets ledersemantik konstru-

eres omkring. Som jeg har antydet i indledningen, tilbydes ledere nogle særlige vilkår i Forsvaret, 

der tydeligst markeres på kamppladsen hvor ledelse bl.a. er et spørgsmål om liv og død. Min analy-

se markerer sig dog også som anderledes end Rennisons, i og med, at eksempelvis distinktionen 

overordnet/underordnet ikke er en semantik der bliver aflyst eller overtaget af nye semantikker som 

Rennison foreslår (2004:93f). Den udfordres over tid, og fremkommer til tider i nye former, men 

grundlæggende ser jeg den bevaret over tid i den iagttagede periode. Mere herom nedenfor. 

 

3.2.1 Kriger/diplomat 

”Den stigende kompleksitet og politiske udsathed i både ”sagsbehandlerens” og ”krigerens” hver-

dagspraksis sætter imidlertid det organisatoriske fællesskab og den professionelle ethos under pres 

og skaber behov for en helhedsorienteret ledelsesetik, i hvilken modsætningsforholdet mellem ad-

ministrativ og operativ ledelsesræson italesættes og gøres meningsfuldt. Med afsæt i ledelsesgrund-

laget fremlæser vi derfor en fælles forståelse og et fælles sprog for god militær ledelse, som ikke 

baserer sig på teoretiske studier, men på militære hverdagserfaringer.” (Nørgaard m.fl., 2008:144-

145). 

 

Som citatet viser, er der en aktuel fokus på ledelsesudfordringer i Forsvaret som et spørgsmål om et 

modsætningsforhold mellem en administrativ og en operative ræson. Jeg vil i den følgende analyse 

vise, hvordan distinktionen mellem kriger og diplomat igennem hele den behandlede periode synes 

at have struktureret Forsvarets ledelsessemantik som et grundlæggende paradoks, den søger at løse 

på forskellig vis. 

 

Kald for livet 

Styrismandens privilegier kommunikeres tilbage i 1300-tallet, og som Kongelig udpeget ansvarlig 

for dele af flåden, kobles Forsvaret allerede for ca. 700 år siden tæt til monarkiet. I mange år tjente 

man som leder i Forsvaret ikke staten Danmark, men Kongen. Officerens gerning var at betragte 
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som et ’kald’, en livsgerning. Denne oprindelige meningsdannelse af officersgerningen kan spores 

helt frem til i dag: ”Jeg opfatter det ikke som et job at være udsendt, mere som et kald og en livsstil-

ling.” (Citat fra interview med kaptajn i Thorbjørnsen 2007:277-279), og derfor kan man vel sige, 

at en lidt gammeldags, historisk sondring mellem officeren som en tro væbner for Kongen på den 

ene side, og som ansat forsvarer af danske borgerlige værdier på den anden side, stadig den dag i 

dag udgør et dilemma for lederen i Forsvaret. Man kan sige at striden, eller dilemmaet, i tiden om-

kring indførelsen af demokrati i Danmark, udgøres af referencen for lederen i Forsvaret, som på den 

ene side ses at være krigeren i Kongens klæder, den højtrangerende officer, og på den anden side 

tjenestemandsansat vogter af danske værdier og forsvarer af Danmark og den danske befolkning. 

 

Aktualiteten af denne sondrings betydning for meningsdannelse og iscenesættelse af det moderne 

Forsvars20 lederbegreb, anskueliggøres i Midlertidig Instruks for Skibschefen: ”Naar Omstændig-

hederne tillader det, og i den Udstrækning Forholdene i øvrigt gør det muligt, bør Chefen indbyde 

Skibets Officerer til sit Bord for ogsaa derigennem at befæste det Sammenhold, der i Tjenestens 

Interesse bør bestaa mellem ham og hans Officerer og mellem disse indbyrdes.” (Forsvaret 

1943:§128). Citatet angiver dels den hierarkiske adskillelse mellem skibschefen og undergivne offi-

cerer, men peger samtidig tilbage på tidligere tiders adskillelser i adelen, hvor kun de fineste blev 

tildelt kommandoret over et af Kongens skibe. Denne skibschef-figur, der i lighed med Kongen, 

inviterer til at sidde ved sit bord, synes at udgøre den ene side af lederbegrebets mening. Semantik-

ken frembyder ligeledes et dilemma hvor jeg kan iagttage håndtering af et ledelsesparadoks, der går 

på den øverste chefs relation til øvrige chefer. Han må i sin udøvelse af magt, udjævne magt, altså 

et dilemma der peger på genindskrivelse af magtnivelleringen. De, der udøver magt (de øvrige offi-

cerer), udsættes i den beskrevne situation selv for magtudøvelse (af skibschefen). Hierarkiet genind-

skriver hierarkiet, og forstærker dermed semantikken om den hierarkiske leder. Der skabes så at 

sige en forventning om, at ledelse er lig med hierarki og magtudøvelse. 

 

Samtidig skal skibschefen være i stand til at tolke og vurdere mellemstatslige aftaler og traktater, og 

udøve sin gerning i forhold til det, der fremstår som samfundets værdier: ”Han skal gøre sig be-

kendt med de fra Marineministeriet modtagne, mellem Danmark og andre Magter bestaaende Trak-

tater og Overenskomster og, for saa vidt særlig Ordre ikke foreligger, handle i Overensstemmelse 

med disse.” (Forsvaret 1943:§68). Det er marineministeriet der er referencepunktet for søofficeren, 

                                                 
20 Det moderne Forsvar forstår jeg som det Forsvar, der kan siges at være vokset ud af tiden omkring 2. Verdenskrig. 
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og lederfiguren tilbydes en ramme for forståelsen af sig selv, som det politiske systems forlængede 

arm, hvor ordren om at handle ud fra en fortolkning af danske værdier udstedes fra arbejdsgiveren 

som er den danske stat. Denne opfattelse af lederbegrebet går igen i Forsvarets Ledelsesgrundlag i 

2008, hvor der siges at: ”Ledelsesudøvelsen skal samtidig være i overensstemmelse med de værdier, 

som Forsvaret repræsenterer som organisation og kæmper for på vegne af det danske samfund.” 

(Forsvaret 2008a:7). Det er på ingen måde paradoksalt at genfinde semantik om lederen som forsva-

rer af danske værdier på to tidspunkter, historisk så langt fra hinanden, derimod pointerer det blot 

kompleksiteten i en semantikanalyse, hvor den begrebsmæssige udvikling netop består i at ”former 

for mening stilles til rådighed for kommunikationssystemerne, der behandler dem som bevarings-

værdige” (Andersen 1999:142). Samtidig stiller det skarpt på den omtalte aktualitet, hvor Forsva-

rets lederbegreb den dag i dag, bl.a. bygger på historiske strukturer af kommunikation, der har fået 

lov at overleve i kommunikationssystemet. Pointen er, at kommunikationen præsenterer det grund-

læggende paradoks der opstår i skellet kriger/diplomat i 1943, og igen i 2008, hvorved lederseman-

tikken fremviser en diakron kontinuitet over tid. 

 

I krig for Kongen 

Dette leder mig videre til at kigge nærmere på den distinktion der kommer til syne, mellem på den 

ene side ’krigeren i Kongens klæder’ og på den anden ’statens forlængede arm’. Jeg finder en dis-

kussion af semantikken om lederen i ’kriger-rollen’ oplagt, da der på begge sider af distinktionen 

stilles skarpt på netop lederen, officeren i Forsvaret, som kriger.21 I begge forståelser af lederbegre-

bet, dvs. krigeren og diplomaten, indoptages en kriger-semantik, dvs. en kommunikation om lede-

ren i Forsvaret som en, der dels er ansvarlig for uddannelse til krig: ”ligeledes skal han i saa vid 

Udstrækning som muligt øve Søofficererne i krigsmæssig Sejlads i vore Farvande samt i Manøvre-

ring af Skibet” (Forsvaret 1943:§26); som en der skal motivere i krig: ”Før og under Kamp skal 

han søge at opflamme Besætningens Mod og Kampiver…” (ibid.:§107); som en der selv skal kæm-

pe: ”Bliver han angrebet, skal han optage Kampen…” (ibid.:§99); og som en der ikke bare er i 

krig, men i krig for og under diplomatiet: ”Han skal nøje rette sig efter de i internationale Deklara-

tioner og Konventioner fastsatte Regler for Krigsførelse og for Behandling af neutrale og skal paa-

se, at Krigsfanger behandles i Overensstemmelse med de herom af Danmark tiltraadte mellemfolke-

                                                 
21 Se Nørgaard m.fl. (2008:109) for et etisk ledelsesperspektiv på distinktionen kriger/diplomat. Min egen iagttagelse 
tager ikke udgangspunkt i etik og dannelse, men i hvordan paradokser virker som katalysatorer for udvikling. 
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lige Overenskomster.” (ibid.:§100). ”Midlertidig instruks for skibschefen” åbner for idéen om en 

lederfigur i Forsvaret der på en og samme tid skal agere soldat og bureaukrat. Spørgsmålet om 

hvorvidt man som leder forventes at påtage sig en rolle eller være en rolle, trænger sig på; altså 

hvornår er soldaten den passionerede kriger, drevet af karisma og følelser, og hvornår er han en 

kølig bureaukrat, som ser til at reglerne overholdes, selv i kampens hede? Kommunikationen frem-

byder det paradoksale forhold, at skulle skelne mellem ’person’ og ’rolle’. Er krigeren som drives 

frem af engagement og indlevelse i form af kærlighed til sine undergivne ’person’ eller ’rolle’? Et 

aktuelt eksempel på kommunikationens bevaring af distinktionen passioneret kriger/kølig diplomat 

finder jeg i ”Militær etik og ledelse i praksis”, hvor ledelsessemantikken tematiseres gennem be-

skrivelser af styring, risiko, administration og operationer. ”Enhver organisation har brug for både 

styring og risikoledelse, dvs. både kontinuitet og fleksibilitet i sine beslutningsprocesser. I spæn-

dingsfeltet mellem det operative og det administrative regime indskyder sig dermed en ledelsesetisk 

fordring nemlig at skabe en fælles forståelsesramme, som integrerer begge perspektiver og de vær-

dier, Forsvaret bygger sit virke på. I denne forstand ligger det ledelsesetiske ansvar i en helheds-

orienteret afvejning og balancering mellem såvel den bureaukratiske virksomhedsledelse som den 

operative risikoledelse.” (Nørgaard m.fl., 2008:71). 

 

Ofte argumenteres der dog særligt for vigtigheden af, at den militære leder er i stand til at udfylde 

kriger-rollen: ”Den første betingelse for, at ledelse under kamp kan lykkes, er, at lederen har op-

bygget en personlig autoritet. Kampen med alle dens påvirkninger medfører, at ledelse alene base-

ret på formel autoritet og på anvendelse af straf og andre negative sanktioner ikke vil kunne gen-

nemføres med held.[…] Retfærdighed, omsorg for de undergivne og modig optræden er andre krav 

og forventninger, der stilles, ikke mindst i kamp. De to første krav gælder såvel i krig som i fred, 

hvorimod det fysiske mod først vil stå sin prøve under krigsforhold.” (Forsvaret 1988:51-52). Det 

Forsvaret siger, er, at lederen skal udvise en retfærdig og omsorgsfuld adfærd i ’fred’, dvs. på kon-

toret eller under uddannelse og øvelse, imens mod og fysisk styrke vil være det afgørende når han er 

i krig. Dette sprogbrug er ikke til at tage fejl af. Hvem vil ikke hellere være modig og udvise fysisk 

styrke, end at være omsorgsfuld? Det paradoksale består i at finde ud af hvornår det ene eller andet 

er ’rigtigt’. 
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Skrivebordet som kampplads 

Videre får man øje på ledelse som en særlig disciplin under kampforhold, hvor lederen som diplo-

mat ikke alene kan forstås som en administrativ figur i form af skrivebordskriger, men derimod som 

en der evner, at ”opretholde god kommunikation mellem enhedens medlemmer; handle under skif-

tende ydre vilkår; fastholde opgaver og mål; være villig til at løbe en beregnet risiko;[…]” (Forsva-

ret 1988:51), dvs. en lederfigur, der iagttages som mægler i grupperelationer, og beslutningstager i 

en form for risiko-miljø. Der sker så at sige et logisk brud, eller en kompleksitetsforøgelse i den 

forenklede semantik om krigeren og diplomaten; begrebsparret kriger/diplomat, forstået som ’krige-

ren i Kongens klæder’ og ’statens forlængede arm’, nuanceres og forskydes hen imod en forståelse 

af lederen i Forsvaret som en, der løser en given opgave under hensyntagen til risici og sociale rela-

tioner. Nørgaard m.fl. (2008) beskriver distinktionen som ’risikoledelse/virksomhedsledelse’ i den 

betydning, at den moderne militære leder befinder sig i et dilemma, hvor han kontinuerligt må agere 

i et miljø præget af behov for risikobeslutninger og diplomati, begge dele under kampforhold i form 

af bl.a. stillingtagen til kulturelle forhold.22 Og samtidig kan den militære leder, i direkte forlængel-

se af deltagelse i kamphandlinger, se sig selv placeret bag et skrivebord. Her forventes det af ved-

kommende leder, at han ikke blot indordner sig kontormiljøet og de dertil hørende administrative 

opgaver, men at de høstede operative erfaringer indgår som en integreret del af det udførte arbejde 

hvad enten det drejer sig om sagsbehandling eller ledelse.23 Semantikken omkring forholdet mellem 

kriger og bureaukrat iagttages på vidt forskellige tidspunkter i kommunikationen: ”Den militære 

leders funktionsduelighed bestemmes af hans autoritet…” (Forsvaret 1969:151). 

 

Forventningen til lederen som ’skrivebordskriger’ kan tilskrives lederens selvopfattelse i relation til 

’at slå til’ som leder, eller som en del af gruppen af ledere. Den moderne militære leders dilemma 

præsenteres som et skel mellem på den ene side at være formel beslutningstager, og på den anden 

side at være reduceret til beslutningstager i ’den spidse ende’, eller med Nørgaard og Holstings ord, 

et risikofællesskab (Nørgaard og Holsting 2006:63ff). Dette peger tilbage på distinktionen mellem 

lederen som formel og uformel beslutningstager i en gruppe: ”Den udpegede formelle leder har i 

kraft af sin position og de dermed forbundne beføjelser, herunder sanktionsmuligheder, en formel 

                                                 
22 Se eks. følgende etiske dilemma: ”Skal man lade forældre tage deres børn, når de er kommet til skade, eller skal man 
holde dem væk, fordi man har kapaciteten til at stabilisere de tilskadekomne?” (Nørgaard m.fl. 2008:82). 
23 Nørgaard m.fl. stiller skarpt på bureaukrati og militære operationer som et spændingsfelt der udfolder den militære 
profession. Det er på den ene side et spørgsmål om forvaltning, og på den anden side et spørgsmål om risikohåndtering. 
(Nørgaard m.fl. 2008:68-71). 
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autoritet. Denne formelle autoritet er imidlertid ikke tilstrækkelig i kampsituationer, og det er der-

for nødvendigt, at lederen opbygger en personlig autoritet. Denne personlige autoritet opbygges 

ved, at gruppens medlemmer under uddannelsen konstatere, at lederens adfærd er hensigtsmæssig 

og meningsfuld samt tilgodeser gruppens tarv” (Forsvaret 1969:151). Lederen i Forsvaret italesæt-

tes dermed som en, der på en gang er udpeget af ”magter udefra og udnævnt af højere myndighe-

der…” (ibid.), og samtidig må nyde gruppens tillid og fungere som uformel leder, ”der efter grup-

pens opfattelse er bedst egnet til at samle dens anstrengelser…” (ibid.:150). 

 

Den moderne version skelner mellem på den ene side ”den militære rang og befalingsret som en 

”tom plads” der skal udfyldes…”, og på den anden side en personlig autoritet og tillidsværdighed 

(Nørgaard og Holsting 2006:51). Det Nørgaard og Holsting peger på er, at lederen ikke kun kan 

betragtes i distinktionen formel/uformel, men at han snarere må iagttages i spændingsfeltet til-

lid/kontrol (ibid.:52). De argumenterer for en tendenslæsning af ledelse i Forsvaret som noget, der 

på baggrund af en øget politisering og globalisering af de militære opgaver, er flydende og løbende 

er til forhandling (ibid.:141). Der rejser sig et spørgsmål om i hvor høj grad Nørgaard og Holstings 

undersøgelse afdækker den kompleksitet ledelse i Forsvaret tilsyneladende indeholder. Jeg har indtil 

videre forsøgt at påvise, at lederen skal iagttages i et væld af semantikker og tematiseringer, og ikke 

blot kan reduceres til et spørgsmål om tillid og forhandling, og at italesættelsen af den moderne 

leder i Forsvaret er et resultat af en semantisk udvikling snarere end en organisatorisk transformati-

on. Min kritik kalder på yderligere argumentation, da jeg i lighed med Nørgaard og Holsting finder 

frem til forskellen tillid/kontrol igennem hvilken jeg bl.a. kan iagttage ledelse. Dette forfølger jeg 

nærmere nedenfor. 

 

3.2.2 Overordnet/underordnet 

Som vi har set kan ledelse i Forsvaret iagttages gennem forskellen kriger/diplomat fra 1943 og frem 

til i dag. Men også andre semantikker er kommet til syne i empirien, og nogle får man en snært af i 

den tilsyneladende irritation der opstår i systemets gradvise overgang fra en isoleret kriger-semantik 

til indoptagelse af en virksomhedsleder-semantik i løbet af perioden. Nedenfor i analysen, vises 

hvilke og hvordan. Som jeg åbnede for i analysen af forskellen kriger/diplomat, kunne man tidligere 

iagttage ledelse som et spørgsmål om militær rang og befalingsret, dvs. en skarp skelnen mellem 

overordnet/underordnet, hvor man sidenhen i kommunikationen stillede skarpt på den moderne 
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virksomhedsleder, hvor succesfuld ledelse i højere grad er et spørgsmål om tillid. I dette afsnit skal 

vi se nærmere på hvordan lederen historisk emergerer som en der på én gang er overordnet og leder 

over, og samtidig som en, der er først blandt ligemænd og arbejder sammen med. 

 

Fra 1943 og frem til omkring 1960 er der som nævnt en vis tavshed omkring ledelse og ledelses-

mæssige forhold i Forsvaret. Kommunikationen giver indtryk af, at der i starten af 1960’erne skete 

en stigning i den offentlige opmærksomhed omkring Forsvaret. Kritikken gik på den traditionelle 

militære pædagogik, opfattet som adfærd, der bygger på formel autoritet og retten til at befale og 

sanktionere, i modsætning til eksempelvis opbyggelse af uformel autoritet (se eks. Betænkning nr. 

428, 1966:9-10, Forsvaret 1969:114). Jeg vil lade en eventuel sammenhæng mellem civile normer 

og den stigende autoritetskritik i det civile samfund, og Forsvarets tavshed være usagt, men kom-

munikationen efterfølgende, fra 1966 og frem, synes at præsentere et forslag til et svar. 

 

Den hierarkiske leder der træder frem i forskellen overordnet/underordnet, og som særligt viste sig 

at komme til syne i markeringen af krigeren, bliver med ”Betænkning nr. 428” og Forsvarets efter-

følgende publikation om ”Ledelse og Uddannelse”, gjort til genstand for hvad man kan kalde en 

afparadoksering. Jeg iagttager det paradoksale forhold mellem kriger/diplomat som værende det der 

er selve drivkraften i afparadokseringen. Det kan bedst beskrives ved først, at iagttage det grund-

læggende ledelsesparadoks som et ’magtens paradoks’; altså et spørgsmål om hvornår man som 

leder skal anvende magt for at få sin vilje ført igennem.24 Men med dette spørgsmål stilles der ikke 

eksplicit spørgsmål ved forholdet overordnet/underordnet. Det er autoritetens eget dilemma. Med 

denne iagttagelse som udgangspunkt får jeg øje på afparadokseringsoperationen som det forhold, 

hvor kommunikationen om kriger/diplomat, eller med mere hverdagsagtige ord, forskellen mellem 

ledelseskravene ude og hjemme, er et forsøg på at håndtere den hierarkiske leders paradoks, der 

består i, at man som leder på én gang skal være autoritativ/ikke-autoritativ. 

 

Human Resources 

Der refereres i 1969 i Forsvarets ledelseskommunikation til en undersøgelse, som bl.a. konkluderer 

at: ”Der er stor forskel på personlighedens udformning hos ledere, som virker i situationer af gene-

relt samme karakter, og endnu større afvigelser i personlighed og lederadfærd vil findes blandt 

                                                 
24 Jeg ser dette grundlæggende paradoks have en vis stabilitet over tid. 
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ledere, der optræder i situationer af helt forskellig karakter. Den eneste fælles faktor syntes at være, 

at ledere på et bestemt område har behov for at besidde overlegen generel eller speciel kunnen og 

viden inden for det pågældende område. God intelligens i almindelighed synes ikke at være sagen.” 

(Forsvaret 1969:146). Denne opfattelse af lederfiguren fører Forsvaret videre til at forstå ledelse og 

de problematikker der relaterer sig til ledelse ud fra teoretikeren Douglas McGregor’s formulering 

af fire variable, der har betydning for ledelse. Forsvaret trækker således i perioden fra 1969 og frem 

på én af samtidens fremtrædende teorier om menneskesyn og dennes afgørende effekt på ledelse. 

God ledelse italesættes som den adfærd, der på dygtig vis udnytter human ressources, og McGregor 

bruges som reference til at antage, ”at samarbejdsmulighederne i en organisatorisk ramme ikke 

begrænses af en uforanderlig grundnatur hos gennemsnitsmennesket, men at grænsen snarere sæt-

tes af, hvor dygtig ledelsen er til at finde ud af, hvorledes man bringer de potentielle evner hos 

medarbejderne frem i dagen: hvis f.eks. medarbejderne er ligeglade og uvillige til at påtage sig 

arbejde og ansvar, hvis deres samarbejdsvilje ikke mobiliseres, skal årsagerne primært søges i dår-

lig ledelse” (ibid.:140) Forsvaret skriver videre at: ”Denne teori er mindre bekvem for ledelsen end 

fortidens og vil derfor antagelig have svært ved at slå igennem…” (ibid.). 

 

Med denne kurs opdeler Forsvaret ledersemantikken i to: 1) De såkaldte nye hypoteser fra McGre-

gor (ibid.:139), der peger på lederen som det medlem af en organisation der ved sin adfærd motive-

rer medarbejdere til at løse deres opgave, og som er ansvarlig for medarbejdernes villighed til at 

tage ansvar, og 2) Lederen som en der tidligere har uddelegeret opgaver, og derefter har kunnet fra-

skrive sig ansvaret for medarbejdernes motivation til at udføre deres arbejde. Disse to retninger 

fremtræder imidlertid ikke som et skel mellem ’moderne ledelse’ og ’forældet ledelse’. Det er ikke 

én bestemt ledelsessemantik der kommer til syne; snarere ser jeg det som en ækvivalering af ’den 

delegerende leder’ og ’den motiverende leder’. Ækvivaleringen kan føres tilbage til krigersemantik-

ken, hvor jeg fremanalyserede hvordan der i kommunikationen sondres mellem ledelse og ikke-

ledelse på hver side af distinktionen kriger/diplomat. Ligesom ledelse kunne iagttages i det para-

doksale forhold mellem krigeren og diplomaten, kan jeg i perioden omkring HR-skolens indtog, 

iagttage ledelsessemantikken som næret af den paradoksale distinktion ansvarstagende/ ansvarsha-

vende leder, hvor paradokset består i, at forskellen ansvarstagende/ansvarshavende kan genindføres 

på den markerede side. Altså et paradoks hvor den ansvarstagende leder igen kan iagttages i forskel-

len ansvarstagende/ansvarshavende.  
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Bekvemmelighed vs. nytænkning 

Bemærkningen om at det ”nye antageligt vil få svært ved at slå igennem”, markerer et begyndende 

historisk brud hvor lederbegrebet forskydes fra en forståelse af lederen som den person, der alene 

afgør succes eller fiasko i opgaveløsningen, i retning af en forståelse af lederen som en der må se 

sig selv i sammenhæng med andre. Lederens egen adfærd har direkte indflydelse på medarbejdernes 

adfærd; han må altså erkende sig selv, og forstå sig selv i forhold til sine medarbejdere for at kunne 

udøve ledelse. Pointen er at antagelser om ledelse ikke længere isoleret kan forstås ud fra tidligere 

dogmer om, at ”Gennemsnitsmennesket afskyer alt arbejde og vil undgå det, hvis det er muligt.” 

(ibid.), men at ledelse også kan anskues fra det modsatte synspunkt, nemlig at ”Gennemsnitsmenne-

sket lærer under de rette omstændigheder ikke alene at acceptere ansvar, men også at søge det.” 

(ibid.:140). Ledelse i Forsvaret gøres med dette semantiske brud til en forståelse der kan indrammes 

af begrebsparret leder/ledet eller leder/medarbejder. Hvor man tidligere trak en klar distinktion mel-

lem leder og medarbejder ved at kode relationen som et forhold mellem overordnet/underordnet, 

peger brydningen på at forholdet må opfattes mere humant; medarbejderen er ikke længere en sim-

pel underordnet, en ting man kan kommandere med, snarere et selvstændigt og på nogle områder 

ligeværdigt individ, der i sig selv besidder ressourcer og kompetencer. Spørgsmålet er, om denne 

semantik afløser den tidligere, eller om forskellen leder/medarbejder blot er en anden måde at forstå 

forholdet overordnet/underordnet på, og er med til at fastholde og acceptere at lederen bestemmer 

over medarbejderen, og dermed altså overordnet/underordnet relationen? 

 

”Bekvemmelighed for ledelsen” er ligeledes en nøglesætning, og det italesættes næsten som en na-

turlighed og en lovmæssighed – i modsætning til noget unaturligt og forbryderisk – og dermed i høj 

grad som forståeligt og acceptabelt, hvis man som leder ikke tror på hypotesen om at medarbejder-

nes motivation og villighed er et ledelsesansvar. Dette kan beskrives som motiverende/ikke-

motiverende, hvor begge sider af distinktionen god ledelse/dårlig ledelse, eller mere præcist ledel-

se/ikke-ledelse, så at sige markeres. 

 

I modsætning til HR-skolens logicitet, fastholdes altså to ligeværdige begrebspar omkring god le-

delse, hvor begge tilskrives mening som acceptable og forståelige. Ledersemantikken peger i ret-

ning af, at det 1) er godt hvis man som leder formår at motivere sine medarbejdere og tage ansvar 

for at de udfører et godt stykke arbejde, men 2) det kan være lige så godt – eller i det mindste for-

ståeligt og acceptabelt – hvis man som leder delegerer opgaver og i øvrigt fraskriver sig ansvaret 
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for medarbejdernes motivation til at udføre arbejdet. Der opretholdes et skarpt skel mellem det at 

være leder og det at være medarbejder, hvor lederen, i modsætning til det Andersen og Born 

(2001:84) beskriver som at ”træde ned fra sin trinhøjere status i organisationen og i stedet blive 

først blandt ligemænd”, nærmest selvfølgeligt eller som en kausalvirkning i kraft af den formelle 

status, markeres på positivsiden af enhver af distinktionerne i ledersemantikken. Jeg iagttager uan-

set hvor jeg leder, at lederen italesættes i forhold til medarbejderen. Det betyder, at ’dårlig ledelse’, 

’ikke-ledelse’ og ’ikke-motiverende’, alle er semantikker, der får effekt og tilskrives mening i mod-

sætning til ledelse. Med andre ord tilskrives effekten af ’dårlig ledelse’ medarbejdere. Dette for-

stærkes i dag yderligere af, at ledelsesgrundlaget, er noget der gælder for alle medarbejdere, med 

understregning af, at god ledelse ikke kun er et ledelsesansvar (Forsvaret 2008a:7). Betyder det så, 

at forskellen leder/ledet aflyses? Eller fastholder semantikken blot sondringen og forståelsen af le-

delse i forskellen leder/medarbejder? Mit foreløbige svar er, at forskellen mellem ledere og medar-

bejdere udgøres af en grundlæggende skelnen mellem det at have beslutningskompetence og ikke at 

have beslutningskompetence. Det nævnte eksempel viser hvordan kommunikationen tematiserer 

ledelse som noget der er kollektivt og socialt forpligtende. 

 

Kommunikationen synes at nære en særlig forkærlighed for HR-diskursen, idet den i stort omfang 

trækker på semantisk forråd herfra når ledelse italesættes. Begejstringen betones af temaer omkring 

involvering, organisme, motivation, osv. Det kan anskues som et resultat af den dynamik, der opstår 

når nye paradokser kommer til, eller afløser gamle. Begejstringen kan også være et udtryk for se-

mantikkens brydning med den modsatrettede, og mere traditionelle ledelsessemantik jeg har set i 

Forsvaret. En semantik, der består af hierarki, disciplin, kommando og objektiv virkelighed. Man 

kan sige, at den nye ledersemantik drives frem af paradokser, idet den ikke blot afhjælper gamle, 

men også producerer nye. Kommunikationen tillader pludselig nye semantiske strukturer, og der 

sker så at sige en eksplosion ud over ledelsens grænser, hvilket betyder at det pludselig giver me-

ning at tale om at ”ledelse udøves af enhver, som er i stand til at påvirke en gruppe” (Forsvaret 

2008a:15). Jeg kan i Forsvarets ledelsesgrundlag videre iagttage ledelse i et paradoksalt forhold 

mellem fire ledelsesfunktioner – fornyelse, resultater, stabilitet og relationer – og derudover ni ken-

detegn ved god ledelse (ibid.:23ff). Man bliver næsten forpustet af blot at tænke på ’god ledelse’ i 

Forsvaret. Fra Taylors opfattelse af lederen som en ordregivende og kontrollerende figur (Forsvaret 

1988:242-255; 1998:10) til McGregors et y-menneskesyn, der peger på, at medarbejdere ikke behø-

ver ordre eller kontrol fordi de under de rette omstændigheder selv tager ansvar (Forsvaret 
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1998:367). I dette ledelseskontinuum synes lederen i Forsvaret at kunne konstrueres på baggrund af 

sit menneskesyn og sine holdninger. Ikke på baggrund af om medarbejderne synes vedkommende 

leder er god eller ej. Dermed åbnes for indoptagelse af en ledelsessemantik om henholdsvis x-

menneskesyn og y-menneskesyn, dvs. pædagogikkens og psykologiens kode. På trods af den natur-

ligt medfølgende kompleksitet i forståelsen af ledelse – nu ikke kun overordnet (leder), også lige-

stillet (pædagog) – kan jeg iagttage at HR-skolens rationalitet bider sig fast i semantikken. 

 

3.2.3 Tillid/kontrol 

Idet risiko henviser til dét en beslutningstager kan beslutte om, angiver forskellen risiko/fare også 

en grænse for beslutningstagerens ansvar. Således bliver tematisering af forskellen risiko/fare en 

måde, hvorpå kommunikationen tilskriver ansvar til forskellige beslutningstagere eller fratager an-

svar fra forskellige berørte (Vallentin 2001:104). Jeg kan dermed anvende forskellen risiko/fare til 

at få øje på den tillidsfulde leder, idet det som nævnt gør en forskel hvorfra der iagttages, og i rela-

tion til faretilskrivning altså ses hvordan det gør en forskel om ansvaret for en beslutning tilskrives 

leder eller ledet. Risikokommunikation skal ikke forstås som kommunikation, der sætter fokus på 

risiko og dermed skaber handling, der kan eliminere risikoen.25 Tværtimod skaber den fortsatte be-

vågenhed om risiko fortsat nye områder for risikokommunikationen. Risikokommunikation forstår 

jeg herefter som noget produktivt. Jo mere, der kommunikeres, jo mere risiko skabes i kommunika-

tionen. 

 

Det kan umiddelbart synes mærkværdigt, at Forsvaret finder det nødvendigt at markere tillidsfor-

holdet som det, der bl.a. er afgørende for følelsen af opfyldelse af sikkerhedsbehov (Forsvaret 

1998:52). Det kunne man også se som en semantik, der omhandler fravær af fare. Men det viser 

måske blot hvordan det gør en forskel hvorfra sikkerhedsproblematikker iagttages, og hvordan tillid 

ikke kun skal ses til forskel fra kontrol, men også i forhold til placering af ansvar. Eller med refe-

rence til paradokset leder/ledet, er det måske et spørgsmål om, at kommunikationen med tematise-

ring af sikkerhed forsøger at løse paradokset, nemlig ved at producere risici og henvise til nødven-

digheden af risikominimering. Forsvaret er mere nådesløs i sin kommunikation: ”Ikke mindst i 

kampsituationen forventer soldaterne, at lederen behersker sin opgave fuldt ud, at han kan sit job. 

                                                 
25 Luhmann afviser at sikkerhed er et modbegreb til risiko, idet han anser sikkerhed for at være et indholdstomt begreb. 
Forestillingen om opnåelse af sikkerhed opgives (Kneer og Nassehi 1997:176-177). 
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Soldaterne forventer, at de kan stole på lederens dømmekraft, og at han er i stand til at træffe de i 

situationen rigtige og nødvendige beslutninger. Dette indebærer, at lederens eksempel bliver af stor 

betydning for enhedens effektivitet. Lederen må altså være rede til at påtage sig et ansvar. Den dyg-

tige leder søger selv ansvaret.” (Forsvaret 1969:115 og 1998:257-258). Lederen tilskrives således 

også rollen som den, der potentielt producerer fare. Ledelse bliver følgelig et spørgsmål om an-

svarsplacering i forhold til risikobeslutninger. Den risiko beslutningstageren, dvs. lederen, tager, 

bliver med andre ord til fare for de, der er berørte af beslutningen (Vallentin 2001:117). Og faren 

udgøres netop af, at man udsættes for andres risikobeslutninger (Åkerstrøm 1999:130). Dermed 

fremkommer det, Vallentin betegner som et klassisk paradoks: ”én mands risiko er en anden mands 

fare.” (Vallentin 2001:107). 

 

Viden, kærlighed og omsorg 

Der stilles i kommunikationen skarpt på forskellige aspekter af sikkerhed og de risici der er forbun-

det med at være ansat i Forsvaret. Under overskriften ”Omsorg for Skib og Besætning” anføres det 

til skibschefen, at ”Han drager omsorg for, at Udvejning, Udmaaling og Uddeling af Proviant til 

Besætningen foregaard i Overensstemmelse med de herom udstedte Bestemmelser og beordrer en 

Søofficer til dagligt at kontrollere den i Kabyssen til Besætningen tilberedte Mad.” (Forsvaret 

1943:§56), og ”Kommer Skibet i Havsnød, skal han gøre alt, hvad der staar i hans Magt, for dets 

Bevaring, og han maa ikke forlade det, saa længe der kan være Haab om dets Redning. Er Redning 

umulig, og Faren saa truende, at han nødsages til at forlade Skibet, skal han først drage Omsorg 

for at redde Besætningen…” (ibid.:§51). Det problematiseres flere steder, hvordan fare er en del af 

det militære miljø, og fungerer som omverdensbelastning for ansatte i Forsvaret, og implicerer der-

med også en forståelse af ledelse som det der rummer håndtering af fare: ”Faren er uløseligt for-

bundet med kampen. Den er det element, alle kamphandlinger må bevæge sig i – ligesom fuglen må 

bevæge sig i luften og fisken i vandet.” (Fortolkning af Clausewitz i Forsvaret 1969:17 og 

1998:229). Andetsteds nævnes, at ”Faren skaber frygt, […] De ofte meget voldsomme frygtreaktio-

ner, […] må altså ikke uden videre betragtes som simulering eller fejhed. Officerer og mandskab 

med krigserfaring betragter sådanne reaktioner som en sygdom, og de nævner, at de enkelte meget 

hurtigt lærer at se forskel på fejhed og psykisk skade.” (ibid.:111). Kommunikationen ses at temati-

sere hvordan det at være ansat i Forsvaret har en iboende kalkulation af risiko, næsten pr. automatik 
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udsættes man – i hvert fald i kamphandlinger – for risici. Og i samme beskrivelser kommer lederen, 

eller nærmere bestemt ledelse, til syne som det, der udsætter den ansatte for fare. Lederen tematise-

res så at sige som den der producerer fare. Det handler ikke om hvorvidt det reelt hænger sådan 

sammen, men blot om hvordan lederbegrebet kommer til syne for mig når jeg iagttager gennem de 

forskelle der sætter ledelse på spil. 

 

Risikobeslutninger har ofte semantikker omkring viden og oplysning indlejret. Der argumenteres 

bl.a. for hvordan forståelse og accept er en nødvendighed i forholdet leder/ledet. Det afgørende ses 

ikke at dreje sig om hvorvidt en leder producerer fare, snarere at den ledte har kendskab og forståel-

se herfor: ”Det virker ikke overraskende for soldaten, at fjenden er en belastning for ham. Tværti-

mod er det jo fjendens naturlige rolle i kampsituationen. Derimod vil det virke meningsløst og blive 

oplevet som højst ubehageligt, at forhold på egen side kommer til at belaste ham, hvis han ikke for-

står og accepterer nødvendigheden heraf.” (Forsvaret 1998:237). Ledelse iscenesættes som videns-

bank, eller arnested for kendskab og tilstrækkelig viden omkring fjendens forhold, og får dermed 

status som fareproducerende. Det er muligt at vurdere risiko, og det er muligt at informere soldaten 

om fjendtlige forhold, og derfor er det også muligt at beslutte om en beslutning er påkrævet. Uanset 

om der foretages en beslutning eller ej, vil det således iagttages som det jeg ovenfor kaldte risikobe-

slutning. 

 

Liv og død 

Såvel i analysen af krigeren/diplomaten, overordnet/underordnet som i risikokommunikationen, 

tematiseres ansvar. Placeringen af ansvar er afgørende. Det står allerede klart når der tales om, at 

skibschefen skal drage omsorg for besætningen, og sidenhen at soldaten er afhængig af orientering 

om fjenden, at der påhviler lederfiguren et stort ansvar for de ansattes sikkerhed. Det betyder samti-

dig, at går det galt, så peger fingrene kun én vej: ”Får han en opgave, skubber han ikke ansvaret fra 

sig. Det er her værd at erindre, at dette ikke indebærer, at han alene træffer alle afgørelser uden at 

medinddrage andre, men det fulde ansvar for løsningen er under alle omstændigheder hans.” (For-

svaret 1969:115 og 1998:258). Som det ses er semantikken omkring ansvar og i dette tilfælde med-

ansvar, den samme over en lang periode. Ordvalget implicerer et medansvar, eller måske snarere et 

krav om medinddragelse i beslutningstagningen, men placerer eksplicit ansvaret for en beslutning 
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hos lederen. Det er bemærkelsesværdigt, at der i semantikken ikke argumenteres skarpere for viden 

som afgørende for beslutninger. Det er som om, der en iboende antagelse om, at viden og indsigt 

naturligt tilhører lederen. Ikke forstået sådan, at den ledte ikke besidder viden og indsigt, tværtimod, 

men kommunikationen synes ikke nogetsteds at præsentere et opgør med lederen som beslutnings-

tager, og gør ansvarsplacering til et spørgsmål om hvem der har viden i tid og rum. Som citatet 

ovenfor, og som flere tidligere citater viser, italesættes forholdet mellem leder og ledet gentagne 

gange, ikke som problematisk eller som en kamp, men som et omsorgsforhold hvor forskellen le-

der/ledet genindskrives på leder-siden.26 Det er måske netop markeringen af ansvaret for omsorg og 

medarbejderes vilkår, der definerer og placerer ansvar? I så fald er det rimeligt at spørge hvordan 

formen ledelse tager? Jeg vil forsøge med et par yderligere eksempler at sandsynliggøre, at grænsen 

mellem leder og ledet udvikler sig og stilles til rådighed for kommunikation om ledelse på en ny 

måde. Netop den tætte kobling mellem leder og medarbejder muliggør at medarbejdere, dvs. ledede, 

kan italesættes som fareproducenter: ”Om end ledelsesudøveren har det formelle ledelsesansvar, 

påhviler det enhver gennem egen adfærd at yde sit bedste for at fremme god ledelse. For at alle kan 

gøre det, må ledelsesudøveren give frihed til, at andre kan udvise initiativ og påtage sig et selv-

stændigt ansvar i og omkring opgaveløsningen.” (Forsvaret 2008a:15). 

 

Semantikken omkring, hvem der er beslutningstager spidses til i kommunikationen, og ledelse sy-

nes at kunne iagttages i spørgsmålet om hvem der producerer fare. Den måde hvorpå kommunikati-

onen tilskriver effekt af ledelse, markerer blot at det vanskeliggøres at distancere sig fra at blive 

placeret som producent af fare. Dvs. tilspidsningen i kommunikationen, skærpelsen af retorikken 

om ledelse må for ledelsen medføre behov for yderligere skærpelse, idet iagttagelse og entydig pla-

cering af ansvar sættes på spil: ”Kravene til ledelse tolkes og formes i alle de relationer, som For-

svaret indgår i med dets interne og eksterne aktører. Med andre ord går ledelse ikke blot nedad i 

organisationen men også opad og til siden. Det er således vigtigt at opmuntre til, at ledelsesbeslut-

ninger kvalificeres af deltagerne i enhver sammenhæng, hvor opgaven muliggør det.” (ibid.). Igen 

ses det, at ledelse i stigende grad tematiseres som et spørgsmål om relationer og beslutninger på 

tværs af rangering i organisationen. Tillid tematiseres fortsat i kommunikationen og det fastholdes, 

at ledelsesbeslutninger kvalificeres hvor opgaven muliggør det. Denne snært af, og videreførelse af 

                                                 
26 Som jeg har argumenteret for, eksisterer der et relativt stabilt ledelses- og magtparadoks, der kan illustreres ved at 
forskellen leder/ledet, eller som jeg har vist hierarki/nivelleret hierarki, genindskrives på plus-siden af forskellen. 
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tidligere kommunikation, ses som afgørende i Forsvarets forståelse af ledelse. Det er denne sidste 

del af citatet, der placerer ansvaret for beslutningen hos lederen, og det er her tillid i forholdet le-

der/ledet kan iagttages. Andetsteds, i kommunikationen om internationale operationer, beskrives 

den militære organisering, dvs. forholdet mellem leder og ledet, som et risikofællesskab, der hviler 

på en ”tillidsbaseret ledelsesform” (Nørgaard m.fl. 2008:61), hvor der videre refereres til en leder 

(kaptajn) om forholdet til sine medarbejdere: ”Vores liv afhænger af, at vi kan stole på hinanden og 

giver den en skalle, når det brænder på. Vi skal være parate til at dø for hinanden.” (Thorbjørnsen i 

Nørgaard m.fl. 2008:61). Jeg kan i lighed med de foregående analyser iagttage ledelse tematiseret i 

flere logikker. Tillidens logik, spørgsmålet om ansvarsplacering og forskellen risiko/fare, samt af-

slutningsvis liv og død. Lederbegrebet kommer atter en gang til syne, ikke som en entydig størrelse, 

men som noget der hele tiden er på spil i kommunikationen, som noget der er til forhandling. 

 

3.3 Delkonklusion 

I analysen undersøgte jeg det lederens semantiske historie ved hjælp af tre forskelle, der udfoldede 

forholdet leder/ledet. Gennem forskellene kommer den moderne leder i Forsvaret til syne som vist i 

nedenstående model, ikke som en der kan ’nøjes’ med at forholde sig til rollerne som kriger, over-

ordnet og tillidsfuld. Nej, snarere et lederbegreb, der over tid er udviklet i retning af en perfektione-

ring af de tre roller, der alle er med til at fastholde konstruktionen leder/ledet. Sagt med andre ord, 

ser jeg ikke at den semantiske udvikling har betydet eksklusion af semantikker, tværtimod. Forsva-

rets lederbegreb står i dag i et vadested hvor de tre forskelle stilles til rådighed for kommunikatio-

nen og kobles på stadig nye måder, ikke mindst i kraft af semantikkens forsøg på at løse paradokser. 

Skal man derfor tale om lederbegrebets tilsynekomst har min analyse peget i flere retninger. Dels at 

mangfoldige emner inkluderes som relevant for kommunikation om ledelse. Dels systemets træghed 

i forhold til semantiske konstruktioners gyldighed. Og sidst, at den kompleksitet der omgiver ledel-

se bliver genstand for en aktuel begrebsliggørelse af lederen i Forsvaret, der ikke længere lader sig 

iagttage gennem forskellen leder/ledet, eller på grænsen af denne forskel, men bedre kan beskrives 

som den polyfone leder (se bl.a. Rennison, 2004:97-100). 
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 Kriger/diplomat Overordnet/underordnet Tillid/kontrol 
Lederens 
tilsynekomst 

Formelt udpeget, hie-
rarkisk, autoritær. 
 
Omsorgsfuld og kærlig, 
en der har sine folks 
tillid. 
 
Krigersemantik. 
Embedsmandssemantik.

Human ressource mana-
gement. 
  
Læring og pædagogik. 
 
Motivation og tillid. 
 
Ansvarstagende vs. an-
svarshavende. 
 
Krigersemantik. 
HR-semantik. 

Lederen som fare-
producent. 
 
Ledelse tematiseres som 
noget der er for alle, og ikke 
kun forbeholdt ledelsen. 

Leder/ledet I spørgsmål om hård 
sikkerhed, militær 
magt, kan man tilsyne-
ladende ikke nøjes med 
fokus på bløde værdier 
og menneskelige relati-
oner. 

Lydighedskrav vs. moti-
vation og opbygning af 
personlig autoritet. 
 
Fremmest blandt lige-
mænd. 

Ledelse er distancering fra 
rollen som fareproducent, 
men også ansvarstematise-
ringen og den tillidsfulde 
leder udfolder forholdet 
mellem leder og ledet. 
 
Tillid er gensidig. 
 
Konflikt om hvem der er 
beslutningstager. 

Scenen for 
ledelse i 
Forsvaret 

Ledelse er håndtering af 
paradokset: Kri-
ger/diplomat. 
 
Ledelse er håndtering af 
magtparadoks. 
 
Streng disciplin og hie-
rarkisk struktur er nød-
vendigt for at kunne 
løse militære opgaver. 

Ledelse er håndtering af 
paradokset: Styrer/styret. 
 
Ledelse drejer sig om, at 
udvise forståelse for HR-
logikken, og håndtere 
rollerne som kriger og 
sagsbehandler. 

Ledelse er håndtering af 
paradokset: Risiko/fare. 
 
Ledelse er et spørgsmål om 
at håndtere kompleksitet, 
hvor mange semantikker er 
accepteret som bevarings-
værdige. 
 
Ledelse handler om, at 
håndtere spørgsmål om liv 
og død. 

 

En logisk konsekvens af den stigende kompleksitet, er forsøg på at reducere kompleksiteten ved at 

begribe problemet som et spørgsmål om hvem der bestemmer eller styrer. Empirisk har jeg præsen-

teret en lang række af eksempler på modsætningsfyldt semantik og argumenteret for hvordan leder-

begrebet udvikles over tid, som en ophobning af paradokser omkring det grundlæggende skel le-

der/ledet. Jeg vil herunder forsøge at ridse nogle hovedpointer op. 
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Ledelsesrollen til forhandling 

Forsvarets ledelseskommunikation bruges som semantisk instrument i konstruktionen af lederen, 

hvor det eksempelvis er belejligt at tage ansvar for at handle når noget tematiseres som problem og 

på den måde hævde sig som den der ’leder’. Det fremstår som en central pointe, at forskydningerne 

i Forsvarets ledelsessemantik har gjort det muligt for flere at tilskrive sig en ledelsesrolle, i kortere 

eller længere tid. Med andre ord har nye ledelsessemantikker tilsyneladende udjævnet traditionelle 

faste positioner og hermed åbnet for nye muligheder for tilskrivning af ledelsesrollen. 

 

Ledelse gennem omsorg 

Også gennem risikokommunikation udfoldes relationen mellem leder og ledet sig. Det iscenesættes 

hvordan en leders beslutninger, eller ikke-beslutninger, potentielt producerer fare for de ledede. 

Semantikken skifter mellem at placere forståelsen af lederen som fareproducent og lederen som 

kærlig og omsorgsfuld. Man kan sige, at der med semantikken om kærlighed og omsorg, sker en 

distancering til rollen som en der producerer fare. Tematiseringen af det endelige ansvar ses at in-

kludere risiko og fare som positive temaer i forståelsen af ledelse. Kun den kærlige og omsorgsfulde 

leder tager det fulde ansvar for de potentielle risici der lurer. 

 

Uafgørbarhed 

Jeg har fremanalyseret hvordan ledelsens funktion tilregnes alle, der formelt har kompetencen til at 

lede, og lederen ses i denne kontekst at befinde sig i et særligt krydspres mellem funktion og orga-

nisation. Uanset hvad lederen foretager sig, er han i fare for at blive fremstillet som syndebuk i 

kommunikationen i og med at han dels forventes at kommunikerer i den militære kode i rollen som 

’ledet’, og i den politiske kode som ’leder’. Analysen har peget på hvordan det er uklart hvornår 

man indtager en rolle og hvornår man er person, og netop dette skisma synes at understrege det uaf-

gørbare i lederbegrebet. 
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4. Figurationer 

Forsvarets kommunikation indikerer visse ligheder med det, der ifølge Elias kendetegner de tidlige 

europæiske hofsamfund, nemlig eksistensen af særligt mange ritualer og symboler, som udelukken-

de har til formål at indikere status, og altså ikke tjener nogen praktisk funktion (Elias 1998:85). I et 

sådant system, eller med Elias eget ord, figuration, handler deltagelse ikke om, at afkode en norma-

tiv logik i repræsentationerne og justere egen adfærd derefter. Derimod handler det om at håndtere 

ritualer og symbolers indbyggede uafgørbarhed, idet de konstant opstår som markører af statusfor-

skelle. Jeg søger i figurationsanalysen, at beskrive Forsvarets klassiske og arketypiske institution, 

som et hierarki bygget op om formelle magtrelationer og med en stærk kulturel tradition. Jeg vil 

vise hvordan deltagelse i figurationen, potentielt kan ryste eksisterende strukturer og åbne for ny 

bevægelse og ændring af statusroller. 

 

4.1 Etikette 

Figurationer stiller krav til deltagerne om at udøve en rationaliseret og konstant afmålt selvfremfø-

relse for at fastholde magtrelationer. Relationerne i Forsvaret må hele tiden udøves af de ansatte 

igennem ritualer og symbolske repræsentationer, eksempelvis understreger det at gøre honnør og 

uniformering, statusforskellene i Forsvaret mellem overordnede og underordnede. 

 

Indkaldelsesdagen 

En relativt almindelig situation, som mange givet vil kunne genkende, er indkaldelsesdagen. Den 

unge værnepligtige, lykkeligt uvidende om den forestående situation som nederst i hierarkiet, står 

på geled med de øvrige, og venter på at få lov til at gå. Som vi kan se på billedet nedenfor, taler 

lederen til de værnepligtige, nye deltagere i figurationen, mens han går rundt bag ved dem. Situatio-

nen viser en afmålt adfærd fra lederens side, idet han dels handler i forhold til de nye deltagere men 

også i forhold til eksisterende i form af observerende kolleger i baggrunden. Det aktuelle eksempel 

kunne pege på, at lederen ved at gå bag ved de nye deltagere, forsøger at frigøre sig selv fra den 

gensidige afhængighed med deltagerne og derved minimere bevægelse i figurationen. Man kan også 

anskue det som en opvisning i udøvelse af en traditionel hierarkisk magt, hvor den magtoverlegne 



4. Figurationer 

 
 
 

 46

er hævet over regler for adfærd, og viser hvordan han ikke behøver kigge på de underlegne mens 

han taler til dem. En tredje tolkning er, at lederen forsøger at definere regler for adfærd i figuratio-

nen. Billedet implicerer dette ved, at lederen henvender sig til de nye deltagere på en måde, der sy-

nes at ekskludere dem fra deltagelse i figurationen, hvorved lederen ikke blot forsøger at definere 

regler, men også selve figurationen. 

 

 

Faneoverrækkelse 

I Forsvaret forventes de ansatte at agere i forhold til opstillede ritualer for selvfremførelse for at 

opnå den overordnedes gunst og dermed mulighed for at forbedre sin egen status. Der skabes der-

med en magtstruktur, hvor de ansatte hele tiden står i forhold til hinanden på forskellige måder, alt 

afhængig af hvad de hver især strategisk kan opnå ved en situation. Et eksempel på at ritualer virker 

adfærdsregulerende, kan iagttages gennem kommunikation om en faneoverrækkelse, hvor der minu-

tiøst frembringes både tekst og visualisering af forventninger. Pointen med etikette-begrebet ses at 

indebære et forventningsparadoks, idet lederen udover at han forventes at leve op til eksplicitte for-

ventninger, også forventes at leve op til implicitte eller endnu ikke opståede forventninger. F.eks. i 

situationen som vist på skitsen nedenfor, må vi forestille os, at Hendes Majestæt Dronningen vælger 

at sætte sig et andet sted end vist på skitsen. Da forventes lederen at håndtere situationen med af-
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målt rationel adfærd og følge etiketten, som den opstår i situationen, og som derfor fastsætter regler 

for adfærd på ny. Situationen er paradoksal, idet ingen deltagere kan genkende etiketten, der opstår 

som et øjebliksbillede. Først når der afviges herfra, genkendes den. 

 

 
 

EKSEMPELVIS INDVIELSE/OVERRÆKKELSE AF  
NY FANE/ESTANDART (SKITSE) 
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4.2 Symbolsk repræsentation 

Flere steder synes symboler og symbolske handlinger at træde frem som væsentlige elementer i 

Forsvarets figurationer. Fysisk gestikulation i form af honnør og bestemte måder at gå og stå på, 

synliggør en særegen måde at opføre sig på, og det at der tilmed findes regler herfor synes som en 

overdreven formynderisk kultur (Forsvaret 2004a, 2004b). Det er en iboende del af Forsvarets kul-

tur, at medarbejdere iagttager de situationer, hvor de forventes at gøre ting på en bestemt måde. 

Eksempelvis er det givet, at hvis én medarbejder gør honnør til en anden, skal denne hilse tilbage.27 

Det er også en regel, at man skal stoppe op og gøre honnør når Dannebrog hejses kl. 0800 om mor-

genen (Forsvaret 2007b). Den første handling, honnør, skaber forventninger til den næste handling. 

Dermed påtvinger en handling en lang række af andre handlinger (Villadsen 2007:95f), og sociale 

relationer fungerer på denne måde som konstituerende for adfærd. I situationen med honnør er det 

kutyme at den undergivne først skal udøve en handling ved at gøre honnør til sin overordnede, der 

dermed påtvinges handlingen, at hilse tilbage. I Forsvaret forventes det, som kutyme, at den under-

givne gør honnør til sin overordnede, men det kan også forekomme at den overordnede hilser først. 

På den måde positionerer de ansatte sig i forhold til hinanden og de skaber gensidige afhængigheds-

forhold. Den overordnedes status bliver bekræftet, samtidig med, at den undergivne får mulighed 

for at opnå dennes gunst gennem honnør-handlingen. 

 

Uniformen 

I Forsvaret har man flere symbolske repræsentationer, eksempelvis uniformering, som danner 

grundlag for de ansattes identitet. Alle militære ansatte skal eksempelvis møde på arbejde i deres 

uniform (Forsvaret 2000). Det er gennem uniformeringen, at Forsvarets ansatte udstiller deres posi-

tion og status over for alle i figurationen, hvor status defineres gennem anvendelse af forskellige 

tegn, eksempelvis gradstegn, duelighedstegn og medaljer. Der er bestemte regler for hvilken uni-

form og hvilke tegn man må bære ved bestemte lejligheder. Uniformens synlige indikation af rang 

og status begrænser og muliggør deltagerens handlemuligheder. Den er med til at styre individets 

handlinger, idet den repræsenterer position i figurationen, og den muliggør f.eks. at der gøres hon-

nør som jeg har vist et eksempel på. Jeg ser et andet eksempel på den regulerende effekt i en uni-

formsbestemmelse, hvor Forsvarets militære ansatte i hæren kan læse sig til egen og andres formel-

                                                 
27 ’Hilse’ er synonymt med det at gøre honnør. 
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le placering i den hierarkiske struktur. Ikke som et spørgsmål om direkte magtrelationer, men tilsy-

neladende et spørgsmål om at synliggøre hvilket ’speciale’ man hører til (Hæren 2003): 

 

2.3.2. Baret M/58 anvendes med følgende farver således: 
• Sort: Personel ved kamptropperne. 
• Mellemgrøn: Personel ved artilleriet. 
Personel ved ingeniørtropperne. 
Personel ved telegraftropperne. 
Personel ved forsyningstropperne. 
• Bordeaux: Personel ved Jægerkorpset. 
• Højrød: Til MP-uddannet personel udleveres mellemgrøn baret jf. 
SÆTFORT, standardudrustning, samt højrød baret jf. 
SÆTFORT, MP-udrustning, der anlægges jf. UBH 3.2. 
• Dueblå: Personel af hæren, tjenstgørende ved ESK 724. 
• Lyseblå: Personel til tjeneste ved udsendte FN-enheder. 
• Marineblå: Personel ved Søværnet. 

 

Med Elias får jeg bl.a. øje for hvordan den formelle figuration potentielt kan udfordres af en så 

umiddelbart simpel handling som at påtage baret, i og med statusforskelle eksisterer uden for ho-

vedbeklædningens rækkevidde, og såfremt et magtfuldt subjekt påtager en bestemt baret, eller an-

lægger bestemte medaljer, kan dette medføre bevægelse. Dynamikken kan være eksplosiv, men 

også mere træg. Det jeg kan iagttage er, at når én handling udøves nærmest fastlåses andre deltage-

res handlinger i forhold til denne. Magtrelationen i figurationen består ikke i for den magtfulde, at 

kontrollere de øvrige deltageres næste handlinger, derimod består det i, at kunne definere regler for 

adfærd i figurationen. Ikke formelle regler, tværtimod, handler det om, at skabe interdependens, 

dvs. en gensidig afhængighed i den sociale struktur. Jeg begrænses af mit blik for yderligere iagtta-

gelser på dette område, eksempelvis kan jeg ikke få øje på faktiske handlinger, eller magtforskyd-

ninger. Jeg må nøjes med at iagttage de præmisser kommunikationen tilbyder for figurative bevæ-

gelser, dvs. hvordan deltagelse i figurationen qua gensidig afhængighed ses at skabe mere deltagel-

se og dermed mere afhængighed, osv. I lighed med semantikanalysens konklusioner omkring para-

dokser som drivkraft, får jeg således øje på figurativ deltagelse som motor for udvikling. Det synes 

oplagt, at mere deltagelse også medfører større kompleksitet og en højere grad af uforudsigelighed i 

deltageres næste handlinger, men dette peger i lighed med paradoksering/afparadoksering, på delta-

gelsens produktive effekt. 
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Tiltaleform 

En anden symbolsk repræsentation i Forsvaret er de særlige tiltaleformer. Det er ikke længere på-

budt at sige ’De’ i dagligdagsrelationer mellem leder og medarbejder, men ved særlige rituelle 

handlinger som parader eller faneoverrækkelser eksisterer der detaljerede beskrivelser af, hvorledes 

man skal titulere hinanden (Forsvaret 2004a, 2004b). Som jeg ligeledes viste med eksemplet i spe-

cialets indledning, er der aktuelle eksempler på ledere, der anvender den noget gammeldags tiltale-

form. I forhold til faneoverrækkelsen, fremgår det eksempelvis af Forsvaret (2004b:6), hvordan 

’den befalende’ giver kommandoen ”Klar til faneoverrækkelse! Lad rette, præsentere og se mod 

fanen!”, hvilket definerer det efterfølgende handlerum. Paradesituationen er i sig selv et ritual, der 

gør Forsvarets virksomhed unik, idet den fastlåser mange handlinger ud fra én handling.28 Der er 

mange øjne, som hviler på den enkelte, hvor status og position kan ændre sig i takt med at gevær-

kolber rammer jorden. Paraden udgør dermed et ledelsesrum, hvor eksisterende magtstrukturer er på 

spil, og hvor muligheden for at positionere sig på ny eksisterer. 

 

Figurationens opretholdelse afhænger af den enkelte og om han kan følge de instrukser, der kom-

mer fra den overordnede, og om han kan udføre dem korrekt på det rigtige tidspunkt. Det stiller 

krav til lederen om at udøve en rationaliseret og konstant afmålt selvfremførelse for at undgå foran-

dringer og miste sin status, eksempelvis ved at blive udskiftet under en parade. I Forsvaret uddannes 

de ansatte til at kunne gå ’rigtigt’ og ’stå ret’. Det er nødvendigt at kunne følge geleddet og udføre 

handlingerne korrekt i forhold til etiketten. Praksissen er udtryk for den grundlæggende militære 

uddannelse, hvor det at lære eksercits er et vigtigt pædagogisk element i ’opdragelsen’ af soldaten. 

Men hvilke muligheder giver det for strategisk selvfremførelse? Som jeg viste ovenfor i eksemplet 

med første indkaldelsesdag, fastlåser eller definerer figurationen deltagernes handlinger, men i lig-

hed med ledelsesparadokset, betyder fastlåsningen ikke, at der kun er én mulighed for at handle. Det 

er snarere et spørgsmål om at vælge den rigtige handling, hvorved deltagere i figurationen tilbydes 

mulighed for at agere strategisk i forhold til status og symbolsk repræsentation. Positioner kan for-

andres og forbedres. 

 

                                                 
28 Der findes givet andre organisationer med tilsvarende særegne ritualer. 
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4.3 Delkonklusion 

Jeg har i figurationsanalysen søgt at fremanalysere, hvordan Forsvarets organisation består af særli-

ge afhængighedsrelationer, og hvordan organiseringen bygger på adfærd og symbolske repræsenta-

tioner. Magtstrukturer emergerer i form af rituelle handlinger, der tilbyder ledere og medarbejdere 

rum for positionering. Reglerne for adfærden ses som styring af figurationer i Forsvaret. Subjektet 

gives mulighed for at indtage den position, der stilles til rådighed i den konkrete sociale relation. 

Den første handling der udøves betinger subjektets handlinger, og dermed bliver de næste handlin-

ger afhængige af, og et resultat af den sociale relation, figuration, vedkommende indgår i. Jeg har i 

analysen sandsynliggjort hvordan statusrepræsentationer er indskrevet i bestemmelser og direktiver, 

og hvordan fysiske rum i form af paradepladser og geledder virker stabiliserende og forstærker figu-

rationen. Uniformsgenstande og medaljer, er andre fremførte eksempler på hvordan deltageres selv-

fremførelse reproducerer figurationen. Magten fremstår tydelig kommunikationen, og som et ele-

ment der forstærker figurationen i dens evige bevægelse. Dette ser jeg som et resultat af et forsøg på 

et reducere kompleksitet og gøre det uforudsigelige mere forudsigeligt. Med andre ord en erkendel-

se af, og et forsøg på at komme det forventningspres i møde, der er en iboende del af figurationens 

reproduktionsproces. Som jeg har vist i analysen, erkendes etiketten, og dermed forventningerne, 

først når der afviges herfra, og dvs. når forventningerne ikke imødekommes. 
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5. Ledelsesrummet 

Ledelsesteknologien FOKUS kan umiddelbart antages at være en teknologi der, med Thygesens 

ord, har til hensigt at fungere som lederens udstrakte arm (Thygesen 2004:137). Forsvaret beskriver 

selv som en del af formålet, at FOKUS, ”for den enkelte leder og medarbejder [er] et effektivt og 

attraktivt udgangspunkt for at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kompetenceud-

vikling.” (Forsvaret 2008b:5). Altså en hjælp, ikke kun til lederen men også medarbejderen, med 

henblik på at strukturere den ansattes kompetenceudvikling. Specialets analyser af betingelser for 

ledelse, hhv. lederens semantiske historie og figurationer, gav mig et billede af, at FOKUS ikke 

installeres i et tomrum, men at bestemte betingelser for tilladt tale og adfærd omkring ledelse gør 

sig gældende. 

 

Dette kapitels analyse af ledelsesrummet bygger videre på de foregående analyser og har som ambi-

tion at analysere hvordan lederen i Forsvaret søges formet som subjekt gennem en styringsteknolo-

gi. Teknologi-blikket giver mig mulighed for at få øje på de praktiske instrumenter og procedurer, 

hvormed subjektet søges formet og sociale relationer organiseret. Til forskel fra semantik og figura-

tionsanalysen, er det i særlig grad styring og magtrelationer jeg med teknologibegrebet får fat på. 

Min påstand er som nævnt i kap. 2, at semantik og figuration må ses i kombination med det ledel-

sesrum, der stilles til rådighed og som formes af en ledelsesteknologi. Heri ligger en indledende 

antagelse om, at tidligere fremanalyserede paradokser dukker op igen i form af indlejrede spændin-

ger i ledelsesteknologier, der stiller forventninger til ledelse. Eksempelvis vil jeg i analysen neden-

for vise, hvordan bl.a. skellet ledelse/selv-ledelse udfolder ledelsesparadokset gennem styringsfor-

mer. 

 

5.1 Ledelsesteknologi og Forsvaret 

Forsvarets mange regler for adfærd er bl.a. bundet op på den militære disciplinarlov, der giver For-

svarschefen hjemmel til at pålægge underordnet personale disciplinarmidler (Disciplinarlov 2005). I 

praksis er det uddelegeret til lokale myndighedschefer, der dermed har mulighed for at give bøder af 

en vis størrelse, samt idømme frihedsberøvelse i form af tilbageholdelse eller vagttjeneste i kortere 

perioder. (Disciplinarlov 2005:§6; Bekendtgørelse 2005:§17-21). Denne form for sanktionering af 
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afvigende adfærd kan let ses som et udtryk for suveræn magtudøvelse, og det giver mig anledning 

til at pege på Forsvaret som en organisation, der bl.a. er karakteriseret ved en disciplinær styreform. 

Beordringsretten er et andet eksempel på, hvordan Forsvaret udøver suveræn magt over sine ansat-

te: ”Som ansat i Forsvaret kan du, afhængigt af ansættelsesforholdet, blive beordret til en anden 

tjenestestilling inden for dit ansættelsesområde. For en stor del af Forsvarets medarbejdere betyder 

det i praksis, at de i en tidsbegrænset periode eller varigt kan blive beordret til tjeneste i et andet 

geografisk område. Du kan endvidere blive beordret i en anden tjenestestilling inden for dit nuvæ-

rende tjenestested.” (Forsvaret 2005:10). I forbindelse med ansættelsesforholdet i Forsvaret, under-

lægges subjektet således en kropslig styring, hvor man kan sige at den personlige frihed og suveræ-

nitet sættes på spil. 

 

Jeg kan i følgende citat fra Forsvarets Personelpolitik iagttage en beskrivelse af accepteret eller rig-

tig adfærd: ”Forsvaret forventer derfor, at du og dine kolleger udviser god moral under alle for-

hold, og at du efterlever særlige adfærdskodekser, når disse er gældende. Det er din pligt at gøre 

opmærksom på beslutninger og forhold, der efter din opfattelse ikke er i overensstemmelse med god 

moral.” (Forsvaret 2005:6). Citatet formulerer en forventning om på én gang at adlyde ordre på 

kommando, og at tage selvstændig stilling, når moralske spørgsmål eller adfærd, der kan være lov-

stridige dukker op. I lighed med semantikanalysens præsentation af spændingen mellem kri-

ger/diplomat, byder Personalepolitikken på et paradoksalt skel mellem passioneret sol-

dat/kalkulerende bureaukrat. 

 

Min ambition er nedenfor, at fremanalysere hvilke magt- og styreformer der er på spil, og hvordan 

subjektivering af lederen i Forsvaret er et resultat af en subtil styring. Man kan sige, at Forsvarets 

ledere træder ind i et bestemt ledelsesrum, når teknologien FOKUS bruges i praksis. FOKUS skaber 

et rum, der ikke har nogen fysisk afgrænsning, men som opstår i det øjeblik der er en relation mel-

lem leder og medarbejder. Rummet har på forhånd givne regler og normer for sprog og for hand-

ling. Lederen træder således ikke ind i et magttomt rum når han skal tale med en medarbejder om 

kompetenceudvikling, men derimod i et rum, der eksempelvis er delvist formgivet af bestemte le-

delsessemantikker og en særlig etikette, baseret på tradition for samtale mellem leder og medarbej-

der. Lad os vende blikket mod FOKUS, og forfølge spørgsmålet om hvordan teknologien har be-

tydning for lederens subjektivering. 
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5.2 FOKUS 

”I FOKUS bliver man bedømt i forhold til 10-17 kompetencer. Kompetencerne er delt op i 10 fælles 

kompetencer, der gælder for alle medarbejdere i Forsvaret. Yderligere er der 7 ledelseskompeten-

cer, som mellemledere, ledere og chefer også skal bedømmes på. Ledelseskompetencerne er tilpas-

set det ledelsesniveau, medarbejderen befinder sig på.” (Forsvaret 2007d:2). 

 

FOKUS29 repræsenterer principielt ikke en ny ledelsesteknologi, idet konceptet med bedømmelse af 

medarbejdere har fungeret i Forsvaret i ca. 30 år (Forsvaret 2007c:6). Samtalen mellem leder og 

medarbejder, altså mødet hvor relationen opstår, kan teoretisk finde sted hvor som helst, men som 

vi skal se nedenfor, er der opstillet en række anbefalinger til hvordan det skal foregå. Førhen var 

samtalen primært fokuseret på bedømmelse, ligesom den var forbeholdt chefen at udføre. Indførel-

sen af FOKUS har medført en lang række ændringer, som en af de mest markante kan nævnes, at 

det nu er den nærmeste overordnede, der er ’bedømmer’.30 Formålet med FOKUS er bl.a. at skabe 

en form for balance mellem bedømmelse og udvikling af medarbejdere. Systemet kan nemt tolkes 

som værende en hjælpende hånd til lederen, dels med henblik på at ordne kompleksiteten i det soci-

ale, dels med henblik på at systematisere og skabe ensartethed og gentagelighed. Den systematik og 

strategi FOKUS-logikken fungerer efter, er opdelt i et trekantsamarbejde mellem leder, medarbejder 

og udstikker.31 Således beskrives i klare vendinger hvad de tre hver især skal overveje i forbindelse 

med den cyklus der er fastsat; her eks. lederen: ”Lederen skal overveje: 

Hvad er enhedens mål? Hvilke opgaver skal vi så løse? Hvad er medarb. næste funk.? Hvad betyder 

det for medarb? Hvordan kan jeg støtte medarbejderen i dette?” (Forsvaret 2007c:11). FOKUS 

synes i følgende tilfælde at markere overgangen fra et forældet bedømmelsessystem til et moderne 

udviklingssystem: ”FORPUBS har mange gange primært fungeret som en karakterbog, hvor det 

alene var krydserne der var relevante. I FOKUS flyttes opmærksomheden fra krydserne til prosa-

teksten. Desuden indeholder FOKUS oplysninger om horisontale kompetenceudviklingsønsker og 

muligheder.” (ibid.:6). Traditionen for en samtale mellem leder og medarbejder ses at bygge på 

afkrydsning, dvs. en kvantificering af personlige egenskaber, hvorimod FOKUS repræsenterer en 

kvalitativ vurdering. Der trækkes hermed en formel distinktion mellem de to systemer, hvor det 

gamle system altså opfattes som et udtryk for en forældet ledelsesstil, og det nye som en moderne 

                                                 
29 Se bilag 3 for skema vedr. FOKUS bedømmelse. 
30 FOKUS fastsætter at ledere ned til og med graden oversergent kan være ’bedømmer’. 
31 En udstikker er kort fortalt en person, der laver karriereplanlægning for den enkelte medarbejder i Forsvaret. 
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ledelsesstil. Det gamle er repræsenteret ved antal krydser og det nye ved prosa. Men traditionen for 

antal krydser forsvinder ikke bare som ved et tryk på en knap. Den bæres med ind i det nye rum. 

Der illustreres en tydelig forskel på hvordan man kunne tillade sig at opføre sig tidligere, og hvad 

der er acceptabelt i dag. Konceptuelt synes forandringen dog knap så drastisk, idet FOKUS i lighed 

med FORPUBS, stadig drejer sig om bedømmelse og udvikling, dog med den forskel at ansvaret for 

udførelsen i FOKUS ikke længere kun påhviler chefen. Formningen af ledelsesrummet er altså ikke 

udelukkende et spørgsmål om semantik og figuration som jeg har fremanalyseret tidligere i specia-

let. Derimod synes det også at være et spørgsmål om hvordan teknologier tidligere har bidraget til 

skabelsen af lederen. En nærmere undersøgelse af det gamle system, FORPUBS, ville blive for om-

fangsrig i dette speciale, og jeg har derfor udelukkende inddraget tematisering af FORPUBS som en 

del af kommunikationen om FOKUS. Det står dog klart, at også tidligere, nuværende, og fremtidige 

teknologier må have betydning for hvordan den moderne leder i Forsvaret emergerer. 

 

Formaliteterne omkring FOKUS er eksplicitte og jeg får empirisk øje på en opdeling af samtale-

rummet i tre; en tiltrædelses-, bedømmelses- og udviklingssamtale. Det vækker min nysgerrighed i 

forhold til en nærmere undersøgelse af hvordan forskellige subjektpositioner stilles til rådighed i de 

tre samtalesituationer. Det vil jeg forsøge at komme nærmere i analysen nedenfor, hvor FOKUS 

bl.a. kommer til syne som selv-teknologi, og hvor jeg vil se på hvordan FOKUS skaber ledelses-

rummet, og tilbyder positioner, som lederen kan indtage. Altså lederens subjektivering. 

 

5.2.1 Synlig kommunikation 

Toårshjulet er udgangspunktet for en række teknikker som eksempelvis bedømmelses- og udvik-

lingssamtaler (Forsvaret 2008b:2). Den bagved liggende ledelsesfilosofi og de kompetencer den 

ansatte bedømmes efter, er i lighed med toårshjulet, fundamentale elementer i FOKUS. Dog ses 

kompetencemodellen32 til forskel fra ledelsesfilosofien, at være en synlig teknik der er et af de pri-

mære karakteristika ved FOKUS (Forsvaret 2006b:2 og 2007a). Kompetencemodellens iboende 

dynamik, sammenhængskraften i forhold til ledelsesfilosofien, og toårshjulets opbygning med et 

start- og sluttidspunkt, gør at de to teknikker giver mig mulighed for at iagttage ledelse i et tidsper-

spektiv. Altså den udvikling og de forandringer teknikken faciliterer over tid. De to teknikker henter 

                                                 
32 Se bilag 4. 
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jeg fra hhv. Forsvarets regler for FOKUS, og den introduktionsfolder enhver medarbejder får udle-

veret ved tiltrædelse (Forsvaret 2008b og 2007a). 

 

En kort opsummering er derfor, at det synlige i FOKUS handler om toårshjul (systematik) og kom-

petencer (personlig udvikling). Det, der kan iagttages i de to elementer og den anvendte handle-

form, er gensidigt forbundne. Toårshjulet og kompetencemodellen, udgør en betingelse for, at noget 

kan iagttages og søges styret, men samtidig sætter de to teknikker også en grænse for, hvad der 

konkret er muligt at gøre. For at blive en anelse mere empirinær, er det nødvendigt at undersøge de 

konkrete teknikker og de handlerum der skabes lidt nærmere. 

 

Bedømmelse: Fravær af dialog 

Den årlige samtale i FOKUS er opdelt i henholdsvis en bedømmelsessamtale og en udviklingssam-

tale. Herved sikres en ligelig vægtning mellem kompetenceudvikling og bedømmelse. (Forsvaret 

2008b:4). ”Den måde, hvorpå bedømmelsessamtalen gennemføres, er afgørende for, om budskabet 

overhovedet bliver modtaget. Grundlaget for bedømmelsessamtalen bygger naturligvis på den for-

udgående periodes samarbejde mellem bedømmer og bedømte, hvilket vil sige, at bedømmelsen ikke 

kun er et billede af medarbejderens præstation, men også til dels et billede af de relationer, der 

eksisterer mellem de to. Lederen skal således være opmærksom på, at medarbejderens adfærd i høj 

grad afhænger af de vilkår, lederen har givet medarbejderen.” (Forsvaret 2007d:5). Bedømmelses-

delen er ’bedømmers’ vurdering af ’bedømtes’ tjeneste i det forløbne år med udgangspunkt i sidste 

års udviklingskontrakt. Inden samtalen udarbejder bedømmer en bedømmelse af pågældende med-

arbejder, som bliver omdrejningspunktet for samtalen, og som indeholder bedømmerens personlige 

vurdering af, hvor godt medarbejderen har løst sine arbejdsopgaver. Bedømmer udøver i denne si-

tuation en særlig form for disciplinær magt over bedømte, idet bedømmelsen i første omgang står 

uimodsagt.33 Dvs. når bedømmelsen gennemgås er det lederen overfor medarbejderen, der bedøm-

mer om noget er godt eller skidt. Bedømmer fortæller ved samtalen præcist, hvad han mener om 

medarbejderen og hvilke opgaver i relation til organisationens opgavekompleks, der udføres med 

succes/fiasko, og han åbner dermed op for, at medarbejderen kan se sig selv i forhold til organisati-

onen. Samtidig giver bedømmer sin vurdering af hvilke områder, han ser bedømte skal udvikle. 

                                                 
33 ”Såfremt særlige forhold undtagelsesvis ønskes belyst, kan dette foregå i skriftlig form til FPT.” (Forsvaret 
2008b:17). Det ændrer dog ikke ved situationens disciplinære karakteristika, idet bedømte nemt kan opfatte sig under-
lagt forslag til udvikling som om det er påbud om udvikling, og med mulighed for sanktionering. 
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Bedømmelsessamtalen skaber således et rum, hvor bedømte lytter til feedback fra bedømmeren om 

sin egen rolle i forhold til organisationens forventning. Dette beskrives i orientering om FOKUS: 

”…en god feedback skal ”forstyrre” en medarbejder på en så tilpas måde, at den på den ene side 

ikke kan ignoreres, og på den anden side heller ikke opleves som så overvældende, at vedkommende 

i afmagt opgiver på forhånd.” (Forsvaret 2006b:5). Jeg kan i bedømmelsessamtalen iagttage en 

relation mellem bedømmer og bedømt, som ikke er dialogbaseret, og hvor den styring der foregår, 

bevæger sig på en knivsæg mellem governmentality-magt og disciplinær magt. Teknologien taler sit 

eget tydelige pædagogiske sprog, og kalder flere steder på lederens situationsfornemmelse og føling 

med bedømtes individuelle behov. Dette er sandsynligvis ikke særligt for Forsvaret, men med tanke 

på specialets øvrige iagttagelser omkring samtalerummet, lederens selvforståelse og de traditioner 

der er påhæftet relationen mellem leder/ledet, så giver det anledning til at vurderer teknologien som 

hyklerisk: ”Det er lederens opgave at gennemføre samtalen på en måde, der passer til den enkelte 

medarbejder og situationen i almindelighed. En stor udfordring i forbindelse med afgivelse af be-

dømmelser er, at vores opfattelser af verden ofte er meget forskellige. Det, der opleves rigtigt for 

en, kan opfattes helt anderledes af en anden.” (Forsvaret 2007d:5). FOKUS bedømmelsesdel ligner 

en governmental teknik, men analysen peger på at indlejrede styringsmekanismer, i form af traditi-

oner for samtale og semantiske og figurative paradokser, medvirker til at FOKUS skaber et ledel-

sesrum hvor også disciplinær styring er en del af handlemulighederne. Efter bedømmelsen kan 

medarbejderen reflektere over både bedømmelsen (Forsvaret 2006b:5). 

 

Refleksionstiden kaldes ”forberedelsesperioden” og varer typisk 1-4 uger. Udover at fungere som 

forberedelse til den konkrete udviklingssamtale, skabes der med refleksionsperioden et handlerum, 

hvor bedømte har fået noget at tænke over. Det kan være ting, han har gjort godt eller skidt. Det kan 

være udviklingsområder og i hvilken grad han er fundet parat til forfremmelse. En passende iagtta-

gelse kan derfor være at perioden er en slags selvrenselse, eller selv-styring, hvor bedømte forsøger 

at disciplinere sig selv i forhold til de områder hvor bedømmer fandt lejlighed til at kritisere. Det er 

ikke tid til dialog: ”Det er på den anden side medarbejderens opgave at forholde sig åbent til be-

dømmelsen og søge at forstå bedømmelsen ved at stille forståelsesmæssige spørgsmål, når der op-

står tvivl. Medarbejderen skal selvfølgelig gøre opmærksom på eventuelle misforståelser, men skal 

til gengæld undgå at forhandle om den afgivne bedømmelse.” (Forsvaret 2007e:1). Eksemplet viser 

ikke blot hvordan selvransagelse er en grundlæggende præmis for samtaleteknologien, det viser 

også hvordan tidligere fremanalyserede, ligeså grundlæggende, magtparadokser udfordres og bry-
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des med. Forsvarets klassiske hierarki og magtstruktur, hvor man som medarbejder ikke behøvede 

at forholde sig refleksivt til sin udvikling, kommer under pres. 

 

Også i det tilfælde hvor bedømmelsen udelukkende er positiv, vil bedømte finde perioden belejlig 

til at fastholde det gode indtryk bedømmer har. Dette kan resultere i forskellige former for higen 

efter anerkendelse; eksempelvis påtaget venlighed overfor bedømmer, eller en øget arbejdsaktivitet. 

Forberedelsesperioden er en skammekrog for nogen, og en arbejdslejr for andre. Men perioden for-

mer ikke blot et handlerum for bedømte. Også bedømmer kan bruge tiden til at tænke over det der 

er sket. Det der blev sagt ved samtalen, måden det blev sagt på, bedømtes modtagelse af bedømmel-

sen, og ikke mindst bedømtes adfærd i forberedelsesperioden. I lighed med bedømte, kan jeg iagtta-

ge forberedelsesperioden som en potentiel pinefuld tid for bedømmer, der som jeg viste i semantik-

analysen, i høj grad definerer og forstår sig selv i lyset af bedømte. Således finder jeg grund til at 

antage, at bedømmelsesdelen i FOKUS for alvor sætter ledelse på spil i og med at relationen mel-

lem bedømmer og bedømte udfordres af teknologiske paradokser. 

 

Udvikling: Krav om dialog 

”… udviklingssamtalen [er] en gensidig og fremadrettet dialog, hvor medarbejder og leder giver 

hinanden feedback i forhold til hvilke vilkår, der skal stilles til rådighed, og hvilken adfærd, der 

forventes i den kommende udviklingsperiode.” (Forsvaret 2006b:5). 

 

Udviklingssamtalen tager udgangspunkt i den afgivne bedømmelse, ”… men også på baggrund af 

det strategiske sigte - hvilke opgaver myndigheden skal løse fremover.” (ibid.). Der tilbydes et 

handlerum, hvor lederen forventes at facilitere, eller lede medarbejderens selvledelse i og med at 

denne tilbydes at tage ansvar for egen udvikling i relation til myndighedens opgaver. Dvs. her stilles 

skarpt på det, at man som ansat er i stand til at se sig selv i forhold til organisationen. Om der er tale 

om et reelt tilbud følges løbende op i analysen. Dermed åbnes for muligheden for en fornyet kon-

struktion af forholdet mellem leder og medarbejder, idet der skabes vilkår for en omvendt afhæn-

gighedsrelation. Et vilkår der stiller krav til både leder og medarbejder om, at kunne se sig selv i 

relation til Forsvarets strategiske opgaver. Det afgørende for hvordan ledelse opfattes, er hvordan 

medarbejderen vælger at positionere sig selv over for lederen. Hvordan individet så at sige fanger 

op på vilkårene der skabes i samtalerelationen, og på denne baggrund går efter sine personlige mål 
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for udviklingen. Udviklingssamtalen som teknik, opfordrer leder og medarbejder til at tage ansvar 

for egen udvikling i forhold til organisationens overordnede mål, og deres positionering på dette 

område kan få signifikant betydning for hvordan den fremtidige relation formes. 

 

I tilknytning til pointen om, at forberedelsesperioden er et rum for selvransagelse, kan dette ses som 

et udtryk for en gensidig magtrelation, der kommer i spil. Der skal opnås enighed om målene for 

udviklingen, og de skal endvidere ses i lyset af de overordnede organisatoriske mål: ”Når disse 

[personlige] udviklingsmål skal beskrives, er det vigtigt både at tage højde for, hvad der er enhe-

dens ønsker og behov, og hvad der er medarbejderens ønsker og behov. Når leder og medarbejder i 

fællesskab udvælger udviklingsmålene tages der helt konkret udgangspunkt i de personlige kompe-

tencer, som netop er blevet vurderet i bedømmelsessamtalen. Og leder og medarbejder indgår en 

udviklingsaftale, der nedfældes i en udviklingskontrakt.” (ibid.:7). Ledelse bliver dermed ikke enty-

digt et spørgsmål om at skabe vilkår for løsning af en fast defineret opgave, men snarere et spørgs-

mål om at skabe vilkår for medarbejderens egen definering af en opgave og vilkår for løsning af 

opgaven, i relation til Forsvarets samlede opgaveløsning. Udviklingssamtalerummet ses at tilbyde 

lederen positioner som ’facilitator’, ’enhedschef’, ’udviklingskonsulent’, ’coach’, ’bedømmer’, osv. 

Som om mangfoldigheden af handlemuligheder ikke skaber tilstrækkelig kompleksitet i rummet, får 

jeg samtidig et indtryk af, at samtalen stiller ledelse til rådighed for både leder og medarbejder. El-

ler formuleret i Luhmannske termer: Ledelse antager en paradoksal form ved på én gang at udøves 

af leder og medarbejder; i lighed med semantikanalysens pointe om, at ledelse forhandles og, at 

flere kan tilskrive sig ledelsesrollen. Teknologien søger at skabe overensstemmelse mellem medar-

bejderens ønsker, behov og kompetencer, og organisationens målsætning og behov for udvikling. 

Ledelsesrummet udgør et paradoksalt forhold mellem leder/medarbejder og individ/organisation. 

 

Udviklingssamtalen er samtidig et udtryk for anvendelse af den pastorale magts teknologi om be-

kendelse. Den lægger op til, at medarbejderen får indflydelse på sin egen udvikling, men gennem 

bekendelse får lederen autoritet til at styre hvad der er medarbejderens potentiale og hvilke mulig-

heder der er for udvikling. Via bekendelsesteknikken opnår lederen mulighed for at styre medarbej-

derens tale i en bestemt retning. Bekendelsen er samtidig medarbejderens strategiske redskab til at 

påvirke og om muligt opnå sine egne ønsker om fremtidig udvikling. 
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”Det er afgørende, at udviklingssamtalen adskilles fra bedømmelsessamtalen.” (Forsvaret 

2006b:5). Der ligger her en skarp prioritering af adskillelse i kommunikationen. Den skærpede 

fremstilling, og det afgørende, kan læses som teknologiens forsøg på at styre og få opfyldt en række 

forventninger. Jeg har vist hvordan medarbejderen styres i retning af, at tage ansvar for egen udvik-

ling, og i den skarpe adskillelse mellem udvikling og bedømmelse, impliceres et krav til lederen 

om, at styre denne styring. Lederen skal skabe og lede refleksive medarbejdere, hvilket forsøges 

ved, at medarbejderen selv anråbes til at formulere mål for sin udvikling, inden udviklingssamtalen 

finder sted. Det betyder, at medarbejderen skal kunne tænke sig selv i lyset af at være et udviklings-

potentiale, som hele tiden kan udvikle sig, og jeg får dermed øje på et ’lærende ledelsesrum’. Det 

der tillige kommer til syne er en forskydning af lederens subjektivering, fra coach og fårehyrde po-

sitioner, til et tilbud om at være pædagog og lærer. Handlerummet for lederen i Forsvaret sættes lig 

det ’lærende rum’, og teknologien får dermed den betydning, at lederen på trods af de mange 

subjektpositioner i rummet, subjektiveres som kompetenceudviklingsansvarlig. Koblingen mellem 

den pastorale og pædagogiske ledelseslogik er tydelig, og udtrykkes vel egentlig meget godt i be-

grebet kompetenceudviklingsansvarlig? 

 

Hierarkiserende overvågning 

I Forsvaret har den øverste ledelse udvalgt 17 kompetencer på baggrund af en kombination af input 

fra medarbejdere og hvad der knytter sig til Forsvarets overordnede strategi (Forsvaret 2006b:3). 

Der tegner sig et billede af, at teknologiens ego om man vil, er designet ud fra det, der efterhånden i 

min analyse fremstår som styrende, nemlig organisationens behov. Man kan stort set ikke foretage 

sig noget i Forsvaret uden at se det, og sig selv og andre, i forhold til helheden. 

 

Forsvarets ansatte klassificeres og kategoriseres ud fra en bedømmelse af de 17 kompetencer, og 

bedømmelsesdelen er med til at afdække hvilke kompetencer, der er til stede i en given del af orga-

nisationen. Udviklingsdelen bliver derfor et redskab, som Forsvaret anvender til at styre kompeten-

ceudvikling af de ansatte i forhold til organisationens behov. Og det stiller skarpt på spørgsmålet 

om hvorvidt der er tale om reelt tilbud om udvikling, men vel også om, hvorvidt ledelse drejer sig 

om styring af selv-styring? Ledere bliver disciplineret i forhold til de overordnede mål og dermed 

begrænses muligheden for individuel læring. Ledere og medarbejdere bliver tvunget til at være re-
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fleksive omkring deres egen udvikling i forhold til organisationens behov, men udviklingen be-

grænses til de af organisationen fastlagte strategiske mål og de på forhånd givne kompetencer. 

 

Bedømmelse af de ansattes kompetencer optimerer den strategiske udvælgelse af hvilke kompeten-

cer, der skal udvikles i den givne del af organisationen. Kompetenceudvikling i Forsvaret kan der-

med anskues som styring af selvstyrende ledere og medarbejdere, der qua teknologien tager ansvar 

for egen udvikling. Teknologien skaber så at sige en refleksivitet hos de ansatte om at kunne se den 

individuelle kompetenceudvikling i forhold til organisationens behov. Endnu en gang kan jeg iagt-

tage den oscillerende mekanisme teknologien synes at indsætte i Forsvaret; nemlig på den ene side 

at invitere til selvstændighed og refleksion, og på den anden side, at virke faciliterende for en disci-

plinær kategorisering og hierarkisering af de ansatte. Både en hierarkisering i traditionel forstand, 

som et spørgsmål om hvem der har fået den bedste bedømmelse, men også som et spørgsmål om 

hvem der på tværs af leder- og medarbejdergrupperinger formår at beherske teknologien og dens 

virkemidler. Foucault beskriver indførelsen af pædagogiske teknikker i en disciplinær kultur såle-

des: ”Magten i disciplinens hierarkiserede overvågning besiddes ikke som en ting, den overføres 

ikke som en ejendom. Den fungerer derimod som et maskineri. Hvis det er sandt, at den pyramidale 

organisation giver den en ”chef”, så er det hele apparatet, som producerer ”magt” og inddeler 

individerne i dette permanente og kontinuerlige felt. Hvilket tillader den disciplinære magt på en 

gang at være absolut indiskret, eftersom den er overalt og altid vågen, eftersom den ikke i princip-

pet efterlader nogen skyggezone, og eftersom den uophørligt kontrollerer selv dem, der har til op-

gave at kontrollere, og absolut ”diskret”, thi den fungerer permanent og for en stor del i stilhed.” 

(Foucault, 2002b:193). Citatet underbygger min pointe om, at FOKUS, dels via udviklingssamta-

lens nivellerende rolle, og dels på grund af kompetenceudviklingsdelen, virker som katalysator og 

facilitator af magtrelationer. Forsvarets kommunikation præsenterer det således: ”Det er chefens 

ansvar, at nærværende bestemmelser til enhver tid er kendt af alt berørt personel og at denne føl-

ges” (Forsvaret 2008b:3). Men min analyse finder rigelig argumentation for, at dette ansvar til 

trods, så vil den mekanisme FOKUS indsætter, konstant reproducere eksisterende magtrelationer på 

nye måder. Også chefen vil uophørligt blive kontrolleret. 
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Matchkategorisering 

På længere sigt er formålet at alle ansattes bedømmelser og udviklingskontrakter stilles til rådighed 

for Forsvarets Personeltjeneste ved hjælp af informationsteknologi. En sådan synliggørelse af per-

sonlige kompetencer bliver et redskab, som Personeltjenesten kan anvende i forbindelse med rekrut-

tering af medarbejdere til forskellige stillinger i Forsvaret. De 17 udvalgte kompetencer muliggør en 

kategorisering, og optimerer udvælgelsen af både ledere og medarbejdere til specifikke stillinger. 

Ud fra kompetencerne kan det måles om den ansatte har netop den profil, der er behov for, og der-

med synes der at blive lagt op til en efterspørgselsdrevet personaleudvælgelse hvor kompetencer, 

der i udgangspunktet er personlige og udviklingsbærende for individet, kan ende med at blive kvan-

tificerbare beskrivelser i et univers af beskrivelser, alene med det formål at kunne sammenligne 

ligeværdige kategoriserbare størrelser. IT-løsningen fremstår som en effektiviseringsteknik, der på 

organisationens vegne vil optimere udvælgelsen af medarbejdere, men det er spørgsmålet i hvor høj 

grad løsningen kan imødekomme individets behov? Teknologien vil sandsynligvis med meget stor 

sikkerhed kunne matche personprofiler, tegnet ud fra en bedømmelse af kompetencer, og dernæst 

sammenholde dem med indtastede job-profiler, for på denne måde at finde den rigtige person til den 

rigtige stilling. Det lyder som noget, det er svært at være modstander af. 

 

Spørgsmålet om ledelse kan anskues todelt: For det første problematiseres rekrutteringsprocesser i 

dilemmaet omkring anvendelse af tekniske hjælpemidler versus kvalitative vurderinger; der skabes 

altså en spænding mellem pastoral og disciplinær styring. For det andet fremstiller kommunikation 

om IT-løsningen en trang til at kvantificere og kategorisere individer; det vurderes at kunne skabe 

en række særlige betingelser for ledelse, i og med at kvantificering gøres til et vilkår for opnåelse af 

den før omtalte individuelle udvikling. Ledelse af selvledelse kunne gå hen og blive et spørgsmål 

om at afvikle rum og vilkår i stedet for at skabe rum og vilkår. Ledelse kan på denne måde reducere 

kompleksiteten. Men også det modsatte. 

 

5.2.2 Subjektet 

Formålet med analysen af subjektet, er at undersøge hvordan FOKUS som styringskommunikation 

søger at skabe subjektpositioner, samt hvilken viden denne formning bygger på. Jeg vælger at se på 

de specifikke kompetencer i FOKUS lederen vurderes ud fra, som et udtryk for FOKUS styrende 

karakter, hvor jeg bl.a. kan iagttage opfattelsen af god lederadfærd. 
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Den gode leder 

Definitionen af kompetencen helhedsorientering lyder således: ”Inddrager perspektiver ud over 

egne faggrænser. Udviser forståelse for hvordan løsning af egne opgaver påvirker enhedens opga-

veløsning. Bidrager til at enhedens aktiviteter opfylder organisationens overordnede opgave.” (se 

bilag 4). Atter en gang får jeg øje på teknologiens oscillerende mekanisme, der dirigerer ledelse i 

skellet mellem organisation og individ. Ledelsesrummet formes som et sted hvor individet kan 

håndtere både egne og organisationens behov. Denne adfærd fremskrives som en generel efter-

spurgt adfærd og angives som noget der ligger inden for enhver organisations behov: ”Kompeten-

cerne afspejler endelig nogle organisationsteoretiske antagelser, idet kompetencerne samlet set 

dækker fire grundlæggende organisatoriske behov, som gælder for enhver organisation: Behovet 

for gode menneskelige relationer, behovet for resultater, behovet for fornyelse og behovet for stabi-

litet.” (Forsvaret 2006b:3). På dette grundlag synes god lederadfærd at kunne udlæses af de udvalg-

te kompetencer i FOKUS som noget, det er svært at være uenig i og som noget, der styrer ledelse i 

en bestemt retning. Noget, der i den organisatoriske kontekst dækker Forsvarets nuværende og 

fremtidige behov inden for både mennesker, fornyelse, resultater og stabilitet. Spørgsmålet om god 

ledelse ligger i forlængelse af evnen til at se sig selv i rammen af Forsvarets opgaver og strategiske 

mål. Ovenstående kan opfattes som en besværliggørelse af den selvstyring FOKUS lægger op til. 

Der er et iboende paradoks, idet selv-teknologien hele tiden bevæger sig på kanten mellem under-

styring og overstyring.34 

 

Den gode leder formes af dette forhold og styres i relation til de strategiske mål, for som angivet i 

FOKUS ”… skal myndighedens specifikke mål og opgaver danne grundlag for udvælgelsen af de 

kompetencer, der skal afsættes ressourcer til at udvikle. Der skal være en tæt sammenhæng mellem 

det individuelle FOKUS forløb og den lokale strategi for kompetenceudvikling.” (Forsvaret 

2006b:6). Det er Forsvarets behov og formål, der former den gode leder, og det handler øjensynligt 

om evnen til at opfylde de organisatoriske kompetencebehov for at opnå den overordnedes gunst, 

og derved kunne positionere sig. Den gode leder skal kunne manøvrere i spændingsfeltet mellem 

ledelseskompetencer, organisationens mål, udvikling af medarbejdere, og selv-positionering. Jeg 

anser det for rimeligt, at argumentere videre ad samme spor som før, nemlig at den oscillerende 

mekanisme FOKUS synes at indsætte i Forsvaret, skaber et spændingsfyldt handlerum, dvs. nogle 

                                                 
34 Det paradoksale forhold mellem styrer/styret dukker atter op som en spænding der frembringes af teknologien. 
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modsætningsfyldte positioner i handlerummet som subjektet søges indsat i. Der stilles ikke formelt 

spørgsmål til hvem, der er lederen, eller hvordan ledelse emergerer i dette rum, men jeg mener at 

der tegner sig en tendens: Handlerummet tilbyder nye muligheder for positionering, en forskydning 

af traditionelle magtrelationer, hvor lederens subjektivering bliver et mere uafgørbart spørgsmål, og 

hvor den, der formår at håndtere mulighederne og kan gennemskue rummets kompleksitet, kan 

fremføre personlige meninger, og derved opnå anerkendelse og potentielt handlerum. Min pointe 

om teknologiens indsættelse af en oscillerende mekanisme er anført tidligere, og fremkommer her-

med endnu engang, blot i en ny form. 

 

Forsvarets regler for FOKUS udlægger i klare vendinger forventningen om, at alle ansatte skal un-

derkaste sig bedømmelse og udvikling: ”Bestemmelserne omfatter alt militært og civilt personel…” 

(Forsvaret 2008b:4), og ”… alle ansatte skal som hovedregel udvikles og bedømmes ved anvendelse 

af Forsvarets udviklings- og bedømmelsessystem.” (Forsvaret 2005:12). På baggrund af analysen af 

den ’gode’ leder træder subjektet frem i forventningen om at agere i forhold til FOKUS’ kompeten-

cer. Der skabes en subjektposition hvor lederen er god, hvis han udviser helhedsforståelse og tager 

ansvar for egen og andres udvikling, og er i stand til at se sig selv i forhold til organisationens mål. 

Det, at alle er omfattet, synliggør kommunikationens tilbud om en positionering hvor der ikke kan 

stilles spørgsmålstegn ved kompetenceudvikling. Teknologien konstruerer en forventning om, at 

alle ansatte deltager aktivt i deres egen perfektionering som individer, og kaster sig ud i kompeten-

ceudvikling for at imødekomme forventningen og organisationens behov. Ledelsesrummet sættes 

på ny, idet jeg særligt iagttager to subjektspositioner som FOKUS stiller til rådighed: Den ene posi-

tion er den ansvarstagende, hvor ledere og medarbejdere aktivt deltager i FOKUS og selv tager 

ansvar i forhold til organisationens og egen udvikling. Den anden position er den ansvarshavende, 

hvor ledere og medarbejdere blot deltager i FOKUS, fordi de skal, og sådan er praksissen i organi-

sationen.35 Hvorfor jeg vælger disse to positioner, når der givet også er andre på spil i skabelsen af 

ledelsesrummet, begrundes dels i min argumentation ovenfor, dels i et sammenligneligt analyse-

grundlag hos Andersen (2004) og Andersen og Born (2001), der i analyser af medarbejderens pæ-

dagogisering og italesættelse af den offentligt ansatte, illustrerer hvordan ansvarshavende og an-

svarstagende bliver subjektpositioner som en del af en pædagogiseringsproces. Jeg har tidligere 

været inde på hvordan FOKUS netop synes at antage pædagogiske træk og hvordan det indsætter en 

                                                 
35 Disse to positioner beskrives som værende hhv. reaktive og proaktive, hvor forskellen er at være passiv og indad 
skuende i forhold til det at være aktiv og helhedsskuende (Andersen 2004: 246). 
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oscillerende effekt mellem individ/organisation. Her synes den samme effekt blot at gøre sig gæl-

dende for individet selv, hvor ledelse skabes i valget eller fravalget af beslutningen om at indtage en 

position. 

 

Dobbeltrolle 

Jeg har flere gange antydet det forhold, at en leder både er leder og medarbejder, men i øvrigt und-

ladt at forholde mig til det. Ovenstående analyse giver mig dog anledning til kort at berøre den dob-

belthed lederen i Forsvaret ofte må håndtere i sit virke: ”Din chef eller leder skal mindst én gang 

årligt afholde en medarbejderudviklingssamtale med dig.” (Forsvaret 2005:12). Ledere er i lighed 

med medarbejdere på manuelt niveau genstand for bedømmelse og udvikling, og deres evne til at 

motivere og udvikle deres medarbejdere er eksplicit nævnt under FOKUS’ ledelseskompetencer’ 

(se bilag 4). Lederen skal motivere sine medarbejdere til at deltage aktivt i FOKUS med særlig fo-

kus på udviklingsdelen, der italesættes som et medarbejder-gode og et aspekt, der tilgodeser indivi-

det. Lederen befinder sig dermed i en dobbeltrolle, idet han både er leder og medarbejder, hvilket 

tydeliggør kompleksiteten i den eksisterende magtstruktur. Traditionelle sociale relationer synes at 

blive åbne spørgsmål med denne organisatoriske dobbelthed. FOKUS virker ikke nødvendigvis 

skabende i denne sammenhæng, men som en forstærker, der fremhæver og muliggør handlerum, 

idet subjektet bl.a. kan indtage rollen som enten reaktiv medarbejder, der deltager i FOKUS, fordi 

han skal, eller rollen som den fremadskuende leder, der dels agerer i forhold til organisationens mål 

og udvikling, dels i forhold til egen udvikling. Jeg får øje på ledelsesrummet, denne gang i form af 

teknologiens forventninger til en bestemt type adfærd, hvor det ser ud som om, at nogle handlinger 

fremelskes frem for andre. Teknologiens styring består i individets frie valg til at tage en bestemt 

beslutning. FOKUS skaber et rum og en række betingelser for ledelse, der peger på at teknologien 

fungerer som mere end blot et hjælpeværktøj til lederen. Det er snarere en mekanisme, som synes at 

fratage lederadfærd, dvs. den tilbyder et handlerum hvor selvstændige handlinger kun er gyldige 

hvis de følger de fastsatte spilleregler, hvorved de ikke længere er selvstændige. 
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5.3 Delkonklusion 

Jeg har søgt at vise hvordan installeringen af FOKUS i Forsvaret ikke er uden konsekvenser for 

hverken de ansatte eller organisationen. Ved hjælp af begreber, inspireret af Foucault, har jeg for-

søgt at påvise sammenhængen mellem en potentiel ny ledelseslogik i form af en pædagogisk tekno-

logi, og lederens subjektivering. Forsvarets ansattes forhold til udvikling tematiseres igennem FO-

KUS, og den personlige udvikling er ikke længere et personligt anliggende, men derimod noget 

alle, og særligt organisationen må blande sig i. I lighed med semantikanalysens fremskrivning, kan 

jeg dermed også i FOKUS iagttage skabelsen af en social og kollektiv forpligtelse. Denne gang som 

et forhold teknologien frembringer som subjektiveringsmulighed, snarere end egentlig semantik. 

 

Subjektet, hvad enten jeg iagttager gennem lederen eller medarbejderen, er under pres mht. person-

lighed og identitet, kompetenceudvikling og organisatorisk behov. Jeg har fremanalyseret magten 

som noget der er flydende og noget, der står til rådighed for alle. Det er karakteriseret ved en ‘kæde-

reaktion’, hvor det produktive består i subjektets mulighed for at vælge et frem for noget andet 

(Rennison 2005:11ff). FOKUS repræsenterer en pædagogisk teknologi, der gør at ledere og medar-

bejdere tilbydes forskellige muligheder for positionering. Jeg har argumenteret for, at subjektposi-

tionerne ikke kun er et tilbud men også en forventning. 

 

FOKUS trækker på pædagogisk viden i styringen af de ansatte, idet man skal kunne iagttage sig 

selv som et udviklingspotentiale. Samtidig skal man være loyal ved at adlyde ordre uden at stille 

spørgsmål. I bedømmelsessamtalen er det f.eks. lederens egen leder/chef, der udformer en vurdering 

af personlige kompetencer. Lederen skal i denne situation se sig selv som et potentiale, der kan rati-

onaliseres og optimeres i forhold til organisationens mål. Forsvarets strukturelle relationer mellem 

ledere og medarbejdere skaber et paradoks i forhold til moderne ledelse. Denne spænding mellem 

Forsvarets struktur på den ene side, og Forsvarets italesættelse af individets ansvar for udvikling på 

den anden, forsøger FOKUS at håndtere ved at opdele samtalen i to. 

 

Jeg har iagttaget FOKUS som en styringsteknologi, der i dens kontekst gør subjekter til objekt for 

analyse. Eksempelvis skal leder og medarbejder ved udviklingssamtalen italesætte sig selv og den 

anden, hvilket synliggør samtalen som et handlerum, hvor position og traditionelle magtrelationer 

udstilles og potentielt sættes på spil. FOKUS indsætter en mekanisme der gør at traditioner og 
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magtstrukturer udfordres, og opstiller forventninger der kan opfyldes af alle. Jeg kan konkludere, at 

FOKUS er en teknologi, der både styrer ledere og medarbejdere i Forsvaret, og jeg observerer et 

paradoksalt forhold i denne sammenhæng, idet Forsvarets ansatte opfordres til at tage ansvar for 

egen udvikling (en opfordring til selvstyring), og samtidig ses at være styret idet der ikke gives no-

gen reel mulighed for at agere selvstændigt. Dette paradoks forsøger FOKUS at rumme ved at skabe 

ansatte, der indeholder begge dele.
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6. Konklusion 

Den aktuelle debat om ledelsesmæssige udfordringer i Forsvaret bygger naturligt nok på lederen 

som den militære fører i internationale operationer. Men det finder jeg som sagt ikke fyldestgørende 

i forhold til at få en forståelse af ledelsesfænomener i Forsvaret generelt, eller i et forsøg på at præ-

senterer en diagnose af lederen i Forsvaret. Derfor har jeg i specialet valgt at skabe blik for seman-

tik, figuration og teknologi, og vigtigst af alt konstrueret min genstand som Forsvarets kommunika-

tion. Således har jeg ikke begrænset mig til at undersøge kommunikation om ledelse i internationale 

operationer, men tværtimod fået blik for hvordan ledelsesrummet i bredere forstand fortsat reprodu-

cerer sig selv igennem semantiske kampe, etikette og teknologi. Jeg har vist hvordan tidligere synli-

ge disciplinære magtformer er blevet afløst af indirekte styring med krav om underkastelse og selv-

styring. 

 

Hensigten med at tale om ledelse på en ny måde, og med at indføre en ledelsesteknologi som FO-

KUS har givet været at reducere kompleksitet, og gøre det nemmere at være leder. Som jeg har vist 

gennem specialets analyser, fremstår det organisatorisk nye dog hele tiden i et paradoksalt forhold 

til subjektet. En fremtrædende konklusion bliver derfor, at lederen, i lighed med mange andre orga-

nisationer, kommer til syne i spændingsfeltet mellem forvaltning af organisationens behov, og vare-

tagelse af individuelle interesser. Men dette spændingsfelt former sig i Forsvaret på specifikke må-

der i kraft af forsvarets nedarvede kultur og grundlæggende magtparadokser. Gentagne forsøg på at 

italesætte ledelse på nye måder, og installere ledelsesteknologier som forfører til bestemte handle-

mønstre, medfører mere kompleksitet. Lederens subjektiveringsmuligheder er blevet formet i para-

dokser, hvor særligt mødet mellem historisk nedarvede paradokser og nyere HR-orienterede para-

dokser har skabt positioneringsmuligheder. Jeg vil i det følgende, for hver af specialets tre analyser 

fremhæve centrale pointer, der på én gang fastholder og udfordrer Forsvarets hierarkiske struktur, 

og dermed skaber ledelse som et spørgsmål om konstant oscillering mellem hensynet indi-

vid/organisation. 

 

Semantik 

Semantik analysen viste hvordan Forsvarets kommunikation om ledelse stiller en lang række ledel-

sessemantikker til rådighed for fremtidig kommunikation. Drivkraften består i nye ledelsesseman-
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tikkers forsøg på at afløse gamle, og i denne udvikling har jeg fået øje på hvordan de nye semantik-

ker har virket åbnende. Dvs. lederen er gået fra, i kommunikationen, at være en relativt fast define-

ret rolle, til at være genstand for forhandling, hvor traditionelt faste skel og hierarkiske strukturer er 

blevet nedtonet til fordel for muligheden for at tilskrive sig ledelsesrollen gennem ansvar og kompe-

tence. Jeg har vist, at ledelsesbetingelser i Forsvaret bl.a. kan indfanges ved at iagttage lederens 

semantiske historie, og præcist fået øje på hvordan traditionelle paradokser som autorita-

tiv/nivellerende og beordring/dialog søges afparadokseret i kommunikationen om tillid/kontrol og 

kriger/diplomat. Den semantiske analyse viser, at ledelse historisk har været et spørgsmål om at 

håndtere semantiske paradokser, og at mængden af semantikker har hobet sig op, idet nye seman-

tikker er blevet accepteret som bevaringsværdige. Jeg ser det som kommunikationens måde at beva-

re det overordnede skel mellem leder/ledet på, nemlig at lade det overlejre i nye semantikker, for så 

at lade det dukke op i nye former. Min konklusion er knyttet til kommunikationens evne til at træk-

ke på eksisterende og nye semantikker. Afparadokseringsoperationer skaber nye paradokser som 

kommunikationen fortsat knytter an til, og lederen forventes at kunne håndtere denne ophobning af 

kommunikativ kompleksitet om sig selv. I og med lederen skal håndtere kommunikation om sig 

selv, befinder han sig så at sige i en meta-ledelsessituation, hvilket kort fortalt udgør den semantiske 

scene for ledelse. 

 

Figuration 

Rang og status udgør en særlig strukturering, og virker produktivt i og med der gives plads til for-

nyet positionering. Figurationsanalysen viste hvordan lederen må være i stand til at afkode situatio-

ner og forholde sig til etiketten hvad enten han er formelt overlegen i forhold til nye rekrutter, eller 

deltager i en faneoverrækkelsesceremoni. Der er konstant opmærksomhed på den udøvede adfærd 

og afvigelser kan få stor betydning for det fremtidige manøvrerum og muligheder. Lederen må til 

enhver tid vælge ud fra hvilket motiv han ønsker at styre sig selv og dermed opnå bestemte positio-

neringsmuligheder. Evnen til at afkode og håndtere forventninger er afgørende for fremtiden. Såle-

des har jeg vist hvordan der ikke eksisterer én bestemt etikette, idet figurationens dynamik netop 

består i etikettens uafgørbarhed. Og i lighed med en af pointerne i semantikanalysen, er det uafgør-

barheden, der udgør lederens paradoks i og med at han ikke ved hvilke forventninger der stilles, og 

samtidig er bevidst om, at det er forventningerne, der betinger fremtidige handlemuligheder. Kun 

retrospektivt kan det afgøres hvordan håndteringen af paradokset har resulteret i formningen af eti-

kette og statusroller, og hvordan lederen selv kommer til syne i de strukturelle relationer på ny. Fi-
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gurationsanalysen har synliggjort hvordan forventningspresset til korrekt adfærd ikke kun lægger et 

pres på individet, men også hvordan den eksisterende hierarkiske struktur sættes under pres i og 

med at lederen, for at håndtere uafgørbare forventninger, konstant må bejle til de, der rangerer høje-

re end han selv. 

 

Teknologi 

Figurations- og semantikanalysen viste hvordan bestemte betingelser for ledelse gør sig gældende, 

og hvordan de opstår og på én gang præges af kontinuitet og forskydninger. Jeg har i teknologiana-

lysen stillet skarpt på hvordan FOKUS virker styrende og hvordan det gør at lederen kommer til 

syne i paradoksale skel mellem individ/organisation og styring/selvstyring, samt i de spændinger 

der skabes af teknologiens indlejrede oscillerende effekt. Jeg har vist hvordan teknologien ikke ind-

føres i et frit ledelsesrum, men snarere forstyrrer og former de betingelser der allerede karakteriserer 

rummet. Analysen har vist hvordan semantiske paradokser ikke kun overlejres i ledelseskommuni-

kation, men også dukker op som spændinger i teknologien, hvor jeg eksempelvis atter engang får 

øje på den grundlæggende forskel leder/ledet som dels et spørgsmål om ledelse/selv-ledelse, men 

også som et overstyringsparadoks, nemlig forskellen styrer/styret. Dette leder mig frem til en cen-

tral pointe om, hvordan ledelsesteknologien FOKUS søger at styre Forsvarets ledere og hvordan 

den organiserer relationer. Teknologien er ikke uskyldig, og installeres ikke i et uskyldigt rum. Den 

indeholder en indbygget spænding mellem disciplinære, pastorale og governmentale styringslogik-

ker. Lederen skabes bl.a. i dette spændingsfelt som objekt for styring, og forventningen om at hånd-

tere styringsparadokset. FOKUS indeholder frihed til at bekende sig, og frihed til at vælge. Men den 

indeholder også en pligt til at deltage, dvs. pligt til frihed. Dermed forholder teknologianalysen sig 

spørgende til lederens reelle mulighed for at vælge, og hvorvidt FOKUS er et reelt tilbud om udvik-

ling. Der stilles krav til lederen om at kunne lede i paradokset mellem på den ene side at invitere til 

selvstændig refleksion og på den anden side at facilitere en disciplinær kategorisering af de ansatte. 

 

Forsvarets leder: En diagnose 

Specialet har undersøgt hvordan Forsvarets leder aktuelt emerger. Jeg har vist hvordan semantiske 

paradokser, hvordan forventninger til håndtering af etikette, og hvordan brugen af ledelsesteknolo-

gier, alt sammen har betydning for ledelse, og potentielt skaber behov for mere. Min argumentation 

har drejet sig om lederens funktion som kompleksitetsreducerende, og jeg har vist hvordan lederen i 

forsøget på at reducere kompleksitet blot virker som katalysator for en forøget kompleksitet. Spe-
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cialet har diskuteret magt og styring, og vist hvordan lederens frie valg stiller krav om øget op-

mærksomhed på ledelse af selvledelse. Mit svar på problemformuleringen bliver da: 

Lederen kommer til syne i paradoksale forhold mellem leder/ledet, ledelse/selvledelse, indi-

vid/organisation. Ledelse er et spørgsmål om at håndtere de pædagogiserende og hierarkiserende 

mekanismer der er indlejret i semantikker, figurationer og teknologier. 

 

Specialets svar på problemformuleringens paradoks bliver således til et nyt paradoks, der bl.a. 

rummer den dynamik jeg tidligere har peget på, nemlig kravet til lederen om at forholde sig til se-

mantik, figuration og teknologi på en reflekterende og styrende måde. Og hvor dette forhold er dy-

namisk i kraft af lederens funktion som kompleksitetsreducerende. Via denne iboende mekanisme 

og kravet om selvledelse, vil lederen i forsøget på at reducere kompleksitet, i stedet forøge kom-

pleksitet. I en virksomhed som Forsvaret hvor man traditionelt har forbundet ledelse med hierarki, 

effektivitet og disciplin, er det da bemærkelsesværdigt, at min undersøgelse peger på en tendens 

hvor virksomhedens forsøg på at modernisere, effektivisere og gøre lettere, tilsyneladende virker 

modsat. Bemærkelsesværdigt, men ikke nødvendigvis negativt, da det også kan tolkes som syste-

mets forsøg på at reproducere sig selv i et stigende kompleksitetspres. 
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Abstract 

Because of an increase in focus by the media on the Danish Defence, following our participation in 

military operations e.g. in the Former Republic of Yugoslavia (1991), Iraq (2001) and Afghanistan 

(2003), military leadership has become a topic for much debate. Amongst other things, this increase 

in focus could be due to the fact, that the leader of today, in the Danish Defence, operates in a 

highly distinct as well as complex reality. 

 

This dissertation argues, that the before mentioned complexity, comes to light especially when you 

look at recent technologies introduced into the Danish Defence, and view them against long time 

existing requirements, such as semantics, certain expectations for correct conduct, specific rules, 

norms and the like, that for decades have been a part of the Danish Defence. Together the two, the 

more recent technologies as well as the already existing requirements, might entail the risk of mak-

ing, what was meant as a working-tool for the leader, even more complex. This dynamic potential 

was discussed through an analysis, with attention specifically on a highly topical technology; FO-

KUS, introduced in 2006. 

 

Initially my theoretical point of view was inspired by Niklas Luhmann and Michel Foucault. I early 

discovered that these perspectives were not solely sufficient in order to pursue my intent, which was 

to observe the Danish Defence communication concerning leadership. My analytical strategy had to 

be constructed with terms also explaining a rather unique set of behaviour, similar to those of the 

early European court society. Therefore I found that Norbert Elias should also be part of my overall 

view in observing observations about leadership. It resulted in three partly parallel analysis concern-

ing, 1) the semantic history of the leader, 2) figurations and etiquette, and 3) technology as condi-

tioning factor of leadership. 

 

The analysis show, that the leader in the Danish Defence could be diagnosed as follows:  

He emerges from hidden behavioral, semantic and technological paradoxes, repeatedly recreating them-

selves as subjectivation-possibilities, e.g. governing/governed. The Danish Defence communication 

about leadership offers constantly oscillating tensions between the distinction individual/organization. 

Leadership is then a question of handling these paradoxes and tensions. 



 

Bilag 1 

Illustration af gradstegn, symboler mv. 
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Bilag 3 

Forsvarets Kompetenceudviklings‐ og Bedømmelsessystem 

(FOKUS) bedømmelsesskema 



FORTROLIGT P 
når udfyldt 

 
 
 

   
Side    1 

 
 

                     MA-nr.: 

Underskrift medarbejder 
 

 
 
 

Underskrift bedømmer 
 

 

 

Udstedelsesdato:          
Kopi udleveret til den bedømte (Dato):        
Tastet i DeMars (Dato):        
 
 PERSONELBEDØMMELSE 

       for 

 militær leder   
 

Bedømmer 

0.1 Grad:       

0.2 Efternavn, fornavn(e):       

0.3 Tjenestestilling:       

0.4 Tjenestested:       

 
1.  Bedømte 

1.1 Personnummer:       1.2 MA-nr.:       

1.3 Grad:       1.4 Udnævnt dato:       

1.5 Efternavn, fornavn(e):        

1.6 Ansættelsesform:        

1.7 Værn/Korps: 
 

      

1.8 Tjenestegren/uddannelses-
 retning(Speciale)/tjenestefelt: 

 
      

1.9 Enhed, tjenestested:       

1.10 Tjenestestilling:       

1.11 Tjenesteområde:       

1.12 Linie-/stabsnummer:       

1.13 SAP-ID/ S-objekt:       

1.14 Funktionsniveau: 
 

 Laveste  Højere  Højeste 

1.15 Øvrige funktioner:        

 
2.  Bedømmelser og medarbejdersamtaler 

2.1 Bedømmelsesperiode:       

2.2 Bedømmelse 
 afgivet i anledning af: - Intet valgt - 

2.3 Personelsamtaler er i bedømmelses-
perioden afholdt således: 

 

Tiltrædelsessamtale:       

Udviklingssamtale(r):       

Opfølgningssamtale(r):       

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp
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Side    2 

 
 

                     MA-nr.: 

Underskrift medarbejder 
 

 
 
 

Underskrift bedømmer 
 

 

 

3.1  Fælleskompetencer 

Kommunikation 

 Formulerer sig klart og tydeligt.  

 Søger aktivt at forstå meningen i andres 
budskaber.  

 Giver plads til meningsforskelle.  

 Giver åbent udtryk for sine ideer og me-
ninger. 

 Giver den nødvendige information i tide. 

 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Samarbejde 

 Bidrager aktivt til fælles opgaveløsning. 
 Løser konflikter og uenigheder, når de 

opstår. 
 Udviser hensyn, omsorg og respekt for 

andre. 
 Udviser forståelse for andres forskellige 

behov. 
 Kender egen og andres andel i arbejds-

processen. 
 Støtter om nødvendigt andres indsats. 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Systematisering 

 Arbejder struktureret og prioriterer mellem 
de daglige arbejdsopgaver så ressourcer 
bliver brugt hensigtsmæssigt. 

 Overholder indgåede aftaler om arbejdets 
udførelse. 

 Tager højde for de væsentligste detaljer. 

 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Analytisk tænkning 

 Indsamler systematisk relevante informati-
oner og opdager problemer inden de bliver 
for store. 

 Nedbryder problemstillinger i håndterbare 
bestanddele. 

 Søger efter mulige årsagssammenhænge 
og gennemtænker alternative muligheder 
ved valg af løsning. 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Professionalisme 

 Demonstrerer den nødvendige viden og 
udviser de nødvendige færdigheder knyt-
tet til opgaven.  

 Søger aktivt at styrke og udvikle sine fagli-
ge kvalifikationer.  

 Omsætter denne faglighed i opgaveløs-
ningen. 

 Stiller sin faglighed til rådighed for andre. 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

 
 

Se skalaen her
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                     MA-nr.: 

Underskrift medarbejder 
 

 
 
 

Underskrift bedømmer 
 

 

 

3.1  Fælleskompetencer 
 

Initiativ 

 Igangsætter selvstændigt opgave- og 
problemløsning på baggrund af indsamlet 
information.  

 Udviser gå på mod i løsning af nye opga-
ver. 

 Kommer med konstruktive forslag til for-
bedringer og udviser parathed til at udføre 
dem.  

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Resultatorientering 

 Holder fokus på målene og arbejder ihær-
digt med henblik på at nå målene indenfor 
aftalte rammer.  

 Arbejder effektivt i opgaveløsningen.  

 Udviser vedholdenhed ved opgave- og 
problemløsning.  

 Skaber resultater med kvalitet i overens-
stemmelse med fastsatte mål. 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Håndtering af pres 

 Bevarer kontrollen og udviser en rolig 
fremtræden i pressede situationer.  

 Forsøger at løse opgaverne på trods af 
ydre belastninger.  

 Håndterer kritik på en imødekommende 
måde.  

 Forsøger, hvis muligt, at gøre noget ved 
de faktorer, der udløser presset - herunder 
sige fra og bede om hjælp. 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Helhedsorientering 

 Inddrager perspektiver ud over egne fag-
grænser.  

 Udviser forståelse for hvordan løsning af 
egne opgaver påvirker enhedens opgave-
løsning. 

 Bidrager til at enhedens handlinger opfyl-
der organisationens overordnede opgave. 

 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Fleksibilitet 

 Tilpasser sig forandrede krav og vilkår.  

 Udviser modtagelighed overfor nye måder 
at gøre tingene på.  

 Påtager sig nye opgaver eller lave om på 
sine arbejdsrutiner, når det er nødvendigt 
og hensigtsmæssigt. 

 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Se skalaen her
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                     MA-nr.: 

Underskrift medarbejder 
 

 
 
 

Underskrift bedømmer 
 

 

 

3.2  Ledelseskompetencer 

Motivere andre 
 Søger aktivt indsigt i og udviser kendskab 

til sine nærmeste undergivnes ønsker og 
behov. 

 Udtrykker positive forventninger.  

 Skaber accept for løsningen af vanskelige 
opgaver.  

 Inspirerer andre til at nå deres mål.  

 Skaber et ønske om at opnå succes i 
gruppen. 

 Udtrykker anerkendelse for andres ind-
sats. 

 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Udvikling af andre 

 Stiller realistiske og udfordrende opgaver 
og skaber rammer, som fremmer individu-
elle udviklingsmuligheder.  

 Delegerer passende ansvar.  

 Lader medarbejderne afprøve egne løs-
ninger. 

 Sikrer kompetenceudvikling på alle ni-
veauer. 

 Giver forslag til, hvordan underordnede 
ledere kan udvikle andre, og virker som 
sparringspartner. 

 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Konflikthåndtering 

 Skaber overblik over de forskellige inte-
resser i en konflikt. 

 Formidler drøftelse af og kompromis mel-
lem forskellige synspunkter på en måde 
der fremmer enhedens mål.  

 Giver udtryk for uenighed på en konstruk-
tiv måde.  

 Udviser forståelse for egen indflydelse på 
problemet. 

 

 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Planlægning 

 Omsætter formål til mål. 

 Planlægger langsigtet, minimum et år 
frem.  

 Sikrer overensstemmelse mellem mål og 
midler. 

 Udarbejder realistiske planer, hvor mål, 
ansvars- og arbejdsdeling er klart define-
rede. 

 Inddrager i fornødent omfang medarbej-
derne i planlægningen. 

 

 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

 

Se skalaen her

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator
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                     MA-nr.: 

Underskrift medarbejder 
 

 
 
 

Underskrift bedømmer 
 

 

 

3.2  Ledelseskompetencer 

Styring 

 Anviser tydelige mål og opnår medarbej-
dernes accept af målene.  

 Tager ansvar for informationsudveksling.  

 Regulerer løbende tidsplaner.  

 Tager styringen med en opgave og følger 
op på den udstukne retning.  

 Evaluerer løbende forløbet. 

 
 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Beslutningstagning 

 Træffer beslutninger i overensstemmelse 
med enhedens mål.  

 Træffer beslutninger som tager hensyn til, 
hvordan de rækker ud over den aktuelle si-
tuation.  

 Inddrager medarbejdernes viden i beslut-
ningsprocessen.  

 Opnår accept for beslutninger.  

 Følger systematisk op på beslutninger og 
træffer nye om nødvendigt. 

 
 

Angiv din kommentar: 

SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

Fremtidsorientering 

 Iværksætter ud over den daglige drift også 
udvikling af enheden. 

 Er nytænkende i løsningen af opgaver.  

 Forudser potentielle problemer før de 
opstår og kan træffe de nødvendige foran-
staltninger. 

 Formidler baggrunden for kommende 
forandringer og tiltag til sine medarbejdere. 
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SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

 

      

 

Indikator

Se skalaen her

Indikator

Indikator
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Underskrift medarbejder 
 

 
 
 

Underskrift bedømmer 
 

 

 

3.3  Fysisk træningstilstandsprøve 

I henhold til Sundhedstriaden skal 
militære medarbejdere løbende 
gennemgå fysiske træningstil-
standsprøver, regelmæssig hel-
bredsundersøgelse og grundvac-
cination. I pkt. 3.3 anføres alene 
resultatet af træningstilstandsprø-
ven.  
For medarbejdere, der ikke har 
bestået prøven, eller af anden 
årsag været forhindret heri, anfø-
res årsag og iværksatte tiltag. 

Ikke obligatorisk  

 

Ikke bestået          

 
Bestået 

 
Angiv din kommentar: 

      

 
3.4  Generel bedømmelse i nuværende funktion 

Her beskrives kort de funktioner, 
som medarbejderen har udført i 
den forudgående bedømmelsespe-
riode.  

På baggrund af denne beskrivelse 
bedømmes medarbejderens sam-
lede kompetence, således som 
den kommer til udtryk gennem 
løsningen af de opgaver, der er 
forbundet med funktionen. 

Denne sammenfattende bedøm-
melse afgives efter samme skala, 
som for bedømmelse af kompe-
tencerne.  
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SG 

 
VU 

 
U 

 

M 

 
O 

 
VO 

      

 

3.5  Vurdering af øvrige funktioner 

Her anføres en vurdering af tjene-
sten i øvrige funktioner, jf. pkt. 
1.15. 
 
Endvidere anføres, på baggrund af 
indhentede udtalelser, en vurde-
ring af tjeneste i evt. designerings-
funktioner, m.v. 
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Hjælp
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Underskrift medarbejder 
 

 
 
 

Underskrift bedømmer 
 

 

 

4.1 Egnet til international tjeneste 

Her gives en vurdering af medar-
bejderens egnethed til internatio-
nal tjeneste (udstationering / ud-
sendelse). 
 
Har bedømmeren ikke grundlaget 
for en vurdering på dette område 
skal dette bemærkes. 
 
Her bemærkes desuden, hvis 
medarbejden har et særligt ønske 
om international tjeneste eller 
tidligere har frameldt fredsska-
bende operationer. 
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Egnet 

 

 
Begrænset egnet 

 

 
Ikke egnet 

 

      

 

Sæt kryds, hvis aktuelt: 
 

 
Har frameldt deltagelse i 

fredsskabende operationer 

 

 
Stort ønske om           

international tjeneste 

 

4.2 Ønsker om fremtidig tjeneste 

Tjenesteområde Ønsker  Vurdering 

Operativ 
Taktik, kommunikation, fjernken-
ding, våbentaktik 
 
 
 

 I særlig grad parat  
Stort ønske  Meget parat  

Ønsker  Parat  
Ønsker ikke  Afventer  
 Savner grundlag  

Planlægning 
Planlægningsgrundlag, koncept, 
doktrin, policyudvikling 
 

 I særlig grad parat  
Stort ønske  Meget parat  

Ønsker  Parat  
Ønsker ikke  Afventer  

 Savner grundlag  

Personale og uddannelse 
HRM, organisation, planlægning, 
drift, kontrol, uddannelse, økonomi 
 

 I særlig grad parat  
Stort ønske  Meget parat  

Ønsker  Parat  
Ønsker ikke  Afventer  

 Savner grundlag  

Materiel & logistik 
Materiel, logistik, teknik, planlæg-
ning, drift, kontrol, uddannelse, 
økonomi 
 

 I særlig grad parat  
Stort ønske  Meget parat  

Ønsker  Parat  
Ønsker ikke  Afventer  

 Savner grundlag  

Økonomi 
Planlægning, regnskab, etablisse-
ment, drift, kontrol, uddannelse, 
miljø, logistik 
 
 

 I særlig grad parat  
Stort ønske  Meget parat  

Ønsker  Parat  
Ønsker ikke  Afventer  

 Savner grundlag  

Informatik 
IT udvikling, planlægning, drift, 
kontrol, uddannelse, økonomi 
 
 
 

 I særlig grad parat  
Stort ønske  Meget parat  

Ønsker  Parat  
Ønsker ikke  Afventer  

 Savner grundlag  

Se skalaen her
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Underskrift medarbejder 
 

 
 
 

Underskrift bedømmer 
 

 

 

4.3  Parathed til forfremmelse 

Parathed til stillinger der forudsæt-
ter nærmest højere grad. 
 
 
 
 
 
 
 

Meget stor parathed  
Stor parathed  

Parathed inden for en årrække  
Afventer  

Ej relevant  
Savner grundlag  

Ønsker ikke nærmeste højere grad  
 
4.4  Egnethed to grader frem 

Såfremt Parathed til forfremmelse 
er vurderet til Meget stor parathed 
eller Stor parathed skal der tillige 
vurderes egnethed to grader frem 
 

I særlig grad egnet  
Meget egnet  

Egnet  
Uafklaret  

Ikke egnet  
Ej relevant  

 
4.5  Sammenfattende vurdering af medarbejderens potentiale 

Her gives en sammenfattende og 
uddybende vurdering af medarbej-
derens potentialer (uddybning af 
afkrydsningerne i pkt. 4.2 og 4.3): 
 

a. Til stillinger inden for andre 
tjenesteområder eller andre stillin-
ger inden for samme tjenesteom-
råde (pkt.4.2). 

 

b. Til stillinger der kræver højere 
grad(er). Herunder anføres hvilke 
stillingstyper og tjenesteområder, 
der er lagt til grund for vurderingen 
(pkt 4.3). 

 

c. Desuden anføres bemærknin-
ger om medarbejderens øvrige 
potentialer. 

 

Dette gælder også, selv om skift af 
tjenestestilling ikke er aktuel. 

 

Angiv din kommentar: 
 

      

 
4.6  Andre forhold af betydning for medarbejderens nuværende og fremtidige tjeneste 

Private forhold, der er af væsentlig 
betydning for såvel medarbejderen 
som for hans tjeneste, herunder 
foresat myndigheds disponering. 
 
Relevante forhold omkring vandel 
anføres jf. hjælpeteksten. 
 

 

Angiv din kommentar: 
 

      

Hjælp

Hjælp

Hjælp

Hjælp
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Underskrift medarbejder 
 

 
 
 

Underskrift bedømmer 
 

 

 

5. Afsluttende bemærkninger 

På baggrund af foregå-
ende gives her en kort 
sammenfattende karakte-
ristik af den bedømte. 
Yderligere kan anføres 
punkter, som bedømme-
ren ikke finder er kommet 
tilstrækkeligt til udtryk i de 
øvrige punkter, og punk-
tet bør også indeholde en 
vurdering af udviklings-
mulighederne på kort og 
længere sigt. 
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_____________________________ 

Underskrift 

  
Bedømmelsen er gennemgået med undertegnede den:       
 

_____________________________________ 
Underskrift medarbejder 

 
Underskriften angiver ikke nødvendigvis enighed 

 
I medfør af Persondatalovens §28 skal det oplyses, at nærværende personelbedømmelse vil blive 
opbevaret ved Forsvarets Personeltjeneste. Dette dokument vil indgå i Forsvarets Personeltjenestes 
overvejelser omkring din fremtidige tjeneste, uddannelse samt eventuelle udnævnelse. Ved eventuel 
forelæggelse for bedømmelsesrådet vil dokumentet indgå i bedømmelsesrådets vurdering af din 
egnethed til udnævnelse. Såfremt der i bedømmelsen forekommer ukorrekte eller mangelfulde 
oplysninger, eller såfremt du måtte have bemærkninger hertil, anmodes du om skriftligt at rette 
henvendelse herom til Forsvarets Personeltjeneste senest tre uger fra din modtagelse af kopi af 
bedømmelsen. 

 
6. Eventuelle bemærkninger samt andre forhold 

Eventuelle supplerende 
bemærkninger afledt af 
den afholdte bedømmel-
sessamtale som skønnes 
af betydning for bedøm-
tes nuværende og fremti-
dige anvendelse samt 
andre forhold. 
 

 

Angiv din kommentar: 
 

      

Hjælp
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7.  Påtegninger 

1. Påtegner 

Påtegnende chef(er)/ 
leder begrunder egen 
vurdering, hvis denne 
ikke er sammenfaldende 
med den af samtalelede-
ren eller underlagte myn-
dighed(er) givne bedøm-
melse.  

Endvidere anføres sup-
plerende, uddybende 
bemærkninger, såfremt 
bedømmelsen ikke findes 
fyldestgørende. Påteg-
nende chef(er)/leder skal 
altid tilkendegive egen 
opfattelse af de i skemaet 
afgivne vurderinger og 
herunder anføre begrun-
delsen for en evt. afvi-
gende opfattelse. 

Dato: 
      
 
Kommentar: 
      

2. Påtegner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetence til underskrift 
af en påtegning kan ikke 
delegeres. 

Dato: 
      
 
Kommentar: 
      

3. Forvaltning 
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Underskrift bedømmer 
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FOKUS kompetencemodel 



 
 

Kommunikation 
At fremme anerkendende 
og meningsfuld dialog. 

Formulerer sig klart og tydeligt. Søger aktivt at forstå 
meningen i andres budskaber. Giver plads til meningsforskelle. 
Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger. Giver den 
nødvendige information i tide. 
 

Samarbejde 
At arbejdsmæssige 
relationer styrkes. 

Bidrager aktivt til fælles opgaveløsning. Løser konflikter og 
uenigheder, når de opstår. Udviser hensyn, omsorg og respekt 
for andre. Udviser forståelse for andres forskellige behov. 
Kender egen og andres rolle i arbejdsprocessen. Støtter om 
nødvendigt andres indsats. 
 

       

Systematisering 
At skabe orden, sikkerhed 
og ressourcebevidsthed i 
opgaveløsningen. 

Arbejder struktureret, prioriterer mellem de daglige 
arbejdsopgaver så ressourcer bliver brugt hensigtsmæssigt. 
Overholder indgåede aftaler om arbejdets udførsel. Tager 
højde for de væsentligste detaljer. 
 

Analytisk tænkning 
At der handles 
velovervejet. 
 

Indsamler systematisk relevante informationer og opdager 
problemer inden de bliver for store. Nedbryder 
problemstillinger i håndterbare bestanddele. Søger efter 
mulige årsagssammenhænge, gennemtænker alternative 
muligheder ved valg af løsning. 
 

Professionalisme 
At faglige kvalifikationer 
omsættes til kompetent 
adfærd. 

Demonstrerer den nødvendige viden og udviser de nødvendige 
færdigheder knyttet til opgaven. Søger aktivt at styrke og 
udvikle sine faglige kvalifikationer. Omsætter denne faglighed i 
opgaveløsningen. Stiller sin faglighed til rådighed for andre. 
 

 

Initiativ 
At iværksætte 
hensigtsmæssige og 
nødvendige aktiviteter. 

Igangsætter selvstændigt opgave- og problemløsning på 
baggrund af indsamlet information. Udviser gå på mod i 
løsning af nye opgaver. Kommer med konstruktive forslag til 
forbedringer og udviser parathed til at udføre dem. 
 

Resultatorientering 
At sikre at målene nås. 

Holder fokus på målene og arbejder ihærdigt med henblik på 
at nå målene indenfor aftalte rammer. Arbejder effektivt i 
opgaveløsningen. Udviser vedholdenhed ved opgave- og 
problemløsning. Skaber resultater med kvalitet i 
overensstemmelse med fastsatte mål. 
 

Håndtering af pres 
At bevare handlekraften 
under pres. 

Bevarer kontrollen og udviser en rolig fremtræden i pressede 
situationer. Forsøger at løse opgaverne på trods af ydre 
belastninger. Håndterer kritik på en imødekommende måde. 
Forsøger, hvis muligt, at gøre noget ved de faktorer, der 
udløser presset - herunder sige fra og bede om hjælp. 
 

 

Helhedsorientering 
At skabe åbenhed overfor 
omverdenen. 

Inddrager perspektiver ud over egne faggrænser. Udviser 
forståelse for hvordan løsning af egne opgaver påvirker 
enhedens opgaveløsning. Bidrager til at enhedens aktiviteter 
opfylder organisationens overordnede opgave. 
 

Fleksibilitet 
At forandre sig i forhold til 
nye krav. 

Tilpasser sig forandrede krav og vilkår. Udviser parathed til at 
gøre tingene på nye måder. Påtager sig nye opgaver eller laver 
om på sine arbejdsrutiner, når det er hensigtsmæssigt eller 
nødvendigt. 
 

Fælles kompetencer 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lederniveau 



 
 

MMoottiivveerree  aannddrree  --  At skabe energi og vilje til handling 
Leder: Søger aktivt indsigt i og udviser kendskab sine nærmeste undergivnes ønsker 

og behov. Udtrykker positive forventninger. Skaber accept for løsningen af 
vanskelige opgaver. Inspirerer andre til at nå mål. Skaber et ønske om at 
opnå succes i gruppen. Udtrykker anerkendelse for andres indsats.

+ 
indikatorer 

 Sikrer fælles forståelse og accept af missionen. 
 Giver brede handlemuligheder. 
 Skaber et stærkt ønske om at opnå succes i organisationen. 

 
indikatorer 

 Giver sjældent tilbagemeldinger på opgaveløsning. 
 Overlader til andre at motivere sig selv. 
 Inddrager sjældent medarbejderne i beslutningsprocessen. 

 

UUddvviikklliinngg  aaff  aannddrree  --  At udvide medarbejdernes handlemuligheder og skabe plads til refleksion. 
Leder: Stiller realistiske og udfordrende opgaver og skaber rammer, som fremmer 

individuelle udviklingsmuligheder. Delegerer under hensyntagen til andres 
viden/færdigheder og udviklingsbehov. Lader medarbejderne afprøve egne 
løsninger. Sikrer systematisk kompetenceudvikling på alle niveauer. Giver 
forslag til, hvordan underordnede ledere kan udvikle andre, og virker som 
sparringspartner.

+ 
indikatorer 

 Bidrager til at menneskelige forskelligheder nyttiggøres i 
opgaveløsningen. 

 Bidrager til afdækning af enhedens kompetenceniveau. 
 Sikrer størst mulig grad af delegering og inddragelse i 

beslutningsprocesser. 

 
indikatorer 

 Overdelegerer eller underdelegerer. 
 Prioriterer den umiddelbare opgaveløsning højere end den langsigtede 

udvikling. 
 Fastholder dygtige medarbejdere på et for lavt niveau. 

 

KKoonnfflliikktthhåånnddtteerriinngg  --  At konflikter håndteres konstruktivt 
Leder: Skaber overblik over de forskellige interesser i en konflikt. Formidler drøftelse 

af og kompromis mellem forskellige synspunkter på en måde der fremmer 
enhedens mål. Giver udtryk for uenighed på en konstruktiv måde. Udviser 
forståelse for egen indflydelse på problemet.

+ 
indikatorer 

 Kan finde løsninger på konflikter som tilgodeser flest mulige interesser. 
 Peger på et fremadrettet og udviklingsorienteret kompromis. 
 Sikrer et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne tør tage konflikter op. 

 
indikatorer 

 Viger ofte tilbage for at gå ind i medarbejderkonflikter. 
 Har vanskeligt ved at forholde sig neutralt. 
 Udviser sjældent overblik over de forskellige interesser i en konflikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledelseskompetencer 
 
 

PPllaannllææggnniinngg -- At skabe overblik og struktur i opgaveløsningen 
Leder: Omsætter formål til mål. Planlægger langsigtet, minimum et år frem. Sikrer 

overensstemmelse mellem mål og midler. Udarbejder realistiske planer, hvor 
mål, ansvars- og arbejdsdeling er klart definerede. Inddrager i fornødent 
omfang medarbejderne i planlægningen.

+ 
indikatorer 

 Udarbejder planer i en form, som andre kan overtage og gennemføre. 
 Omsætter enhedens vision til mål. 
 Redefinerer opgavers formål og mål, hvis omstændighederne kræver det. 

 
indikatorer 

 Planlægger ikke tilstrækkelig langsigtet. 
 Afvejer sjældent mål og midler. 
 Tager ikke medarbejdernes bidrag alvorligt. 

 

SSttyyrriinngg  --  At koordinere den fælles indsats så opgaveløsningen bevarer tempo og retning 
Leder: Anviser tydelige mål og opnår medarbejdernes accept af målene. Tager 

ansvar for informationsudveksling. Regulerer løbende tidsplaner. Tager 
styringen med en opgave og følger op på den udstukne retning. Evaluerer 
løbende forløbet.

+ 
indikatorer 

 Sørger for at udstikke en retning, der er udfordrende og realistisk. 
 Holder gruppen fokuseret på mission og vision. 
 Fremmer et fælles værdigrundlag. 

 
indikatorer 

 Sørger ikke for at retningslinierne fremmer opgaveløsningen. 
 Tager ikke ansvar. 
 Evaluerer ikke med henblik på at fremme den fremtidige opgaveløsning. 

 

BBeesslluuttnniinnggssttaaggnniinngg -- At træffe nødvendige og effektive beslutninger 
Leder: Træffer beslutninger i overensstemmelse med enhedens mål. Træffer 

beslutninger som tager hensyn til, hvordan beslutningerne rækker ud over 
den aktuelle situation. Inddrager medarbejdernes viden i 
beslutningsprocessen. Opnår accept for beslutninger. Følger systematisk op 
på beslutninger og træffer nye om nødvendigt.

+ 
indikatorer 

 Inddrager som hovedregel de relevante parter i beslutnings-processen.  
 Delegerer beslutningstagning til lavest mulige niveau. 
 Overvejer de langsigtede konsekvenser af beslutninger. 

 
indikatorer 

 Udskyder jævnligt hastende beslutninger. 
 Vil gerne være med i alle beslutninger. 
 Træffer beslutninger der skaber usikkerhed om enhedens mål. 

 

FFrreemmttiiddssoorriieenntteerriinngg -- At handle forudseende 
Leder: Iværksætter ud over den daglige drift udvikling af enheden. Er nytænkende i 

løsningen af opgaver. Forudser potentielle problemer før de opstår og kan 
træffe de nødvendige foranstaltninger. Formidler baggrunden for kommende 
forandringer og tiltag til sine medarbejdere.

+ 
indikatorer 

 Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for Forsvaret. 
 Tager initiativ til dialog om enhedens langsigtede udvikling og støtter 

fornyende kræfter. 
 Udvikler sin enhed til fremtidens udfordringer. 

 
indikatorer 

 Har for meget fokus på den daglige drift.  
 Belønner sjældent initiativ og nytænkning. 
 Sørger ikke for at opnå medarbejdernes accept. 

 

Ledelseskompetencer 
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OVERSIGT OVER CENTRALE TERMINER I FOKUS 
 

Normalforløb i Toårshjulet. En FOKUS cyklus (toårshjul) indledes ved et nyt leder-medarbejder for-
hold. Toårshjulet varer ca. to år og forløber som det fremgår herunder: 

 
1. Tiltrædelsessamtalen og evt. en eller flere 

opfølgningssamtaler skal sikre, at der se-
nest 6 måneder efter etablering af det nye 
leder/medarbejderforhold, er udarbejdet et 
grundlag for det kommende samarbejde og 
udvikling. Dokumenter udarbejdet hermed 
er interne arbejdsdokumenter, der ikke på-
tegnes og fremsendes til FPT.  

2. Udviklingsperiode (max. 12 måneder) 
3. En forberedelsesperiode (1-4 uger). 
4. En udviklingssamtale, som munder ud i en 

udviklingskontrakt, der skal underskrives, 
evt. påtegnes, og fremsendes. 

5. Udviklingsperiode, som punkt 2. 
6. En bedømmelsessamtale, hvor bedøm-

melsen skal påtegnes og fremsendes. 
7. En forberedelsesperiode (1-4 uger). 
8. En udviklingssamtale, som punkt 4. 
9. Herefter fortsætter toårshjulet fra punkt 2. 
 

Afvigelser fra 2 årshjulet. Foruden de normale terminer nævnt i årshjulet ovenfor, er der en række 
andre anledninger til udarbejdelse af bedømmelse, udviklingskontrakt eller personudtalelse. Tabellen 
herunder viser, hvad der skal foretages i de situationer, hvor der er gået hhv. mindre end 1 måned, 1-6 
måneder og over 6 måneder siden tiltrædelse eller sidste bedømmelse. 
 

Periode 
(siden sidste bedømmelse eller tiltrædelse) 

 
Anledning 

Under 1 måned 1-6 måneder Over 6 måneder 
Skift af tjenestestilling  PU B + U2 
Skift af samtaleleder  PU B + U2 
Afslutning af tjeneste forud for: 
- Orlov 
- Meddelt tjenestefrihed 
- Midlertidig ophævelse af kontrakt 
- Afvikling af CU over 3 måneder 
- Hjemsendelse 
- Kontraktophævelse 

 PU B 

Indstilling om: 
- Uansøgt afsked 
- Kontraktophævelse 

PU B B 

Ansøgning om:  
- Strukturbestemte uddannelser 
- Kontrakt 
- Stilling 

  B 

- Pension  Ingen krav Ingen krav Ingen krav 
B: Bedømmelse, PU: Personudtalelse, U2: Udviklingskontraktens punkt 2, (særligt skema) – kan udfærdiges i umiddelbar forlængelse 
af bedømmelsessamtalen. 

INTOPS Periode 
(siden påbegyndt INTOPS*) 

 Under 1 måned 1-2 måneder Over 2 måneder 
Aktion -* PU* B**+U2*** 
* For HRU soldater der i forlængelse af HRU overgår til INTOPS uden skift af samtaleleder, skal der altid udfærdiges bedømmelse ved 
afgang fra INTOPS som gældende for INTOPS over 2 måneder. Dette gør sig ligeledes gældende ved repatriering. 
** Reduceret minimumskrav til indhold i bedømmelsen. Ved INTOPS er der markeret valgfrie felter i bedømmelsesskemaerne.  
***Udviklingssamtalen og udfærdigelse af udviklingskontraktens pkt. 2. afholdes i umiddelbar forlængelse af bedømmelsessamtalen. 
Dette gælder ikke for HRU soldater, der udelukkende er omfattet af bedømmelsesdelen. 
 

Tiltrædelse 

Tiltrædelsessamtale

Evt. opfølgnings-
samtale(r) 
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ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER  

VEDR.  
FORSVARETS KOMPETENCEUDVIKLINGS- OG BEDØMMELSESSYSTEM (FOKUS). 

    
 
Ref.:  
a. FPT skr. PR1 0618508-3 af 2006-11-01 (Indførelse af Forsvarets Kompetenceudvik-

lings – og Bedømmelsessystem (FOKUS)). 
b. FSU skr. 0700227-1 af 2007-02-15 (Nye bestemmelser for idrætsvirksomhed i Forsva-

ret.) FSUBST nr. 491-70. 
 
Tillæg: 
A. Diverse hjælpe-, samtale- og bedømmelsesskemaer er tilgængelige i elektronisk form 
fra FPT hjemmeside på FIIN: http://ffi/C13/C14/C14/FOKUS/default.aspx?Mode=View, 
samt på internettet på adressen: http://forsvaret.dk/fpt/fokus 
B. Supplerende vejledning for personel af reserven er tilgængelig i elektronisk form fra 
FPT hjemmeside på FIIN: 
http://ffi/C15/C15/C3/Personel%20af%20Reserven/default.aspx?Menu=Topics samt  
På Internettet på adressen: http://forsvaret.dk/fpt/pf5 
 
Erstatter:  
FKOBST 405-4 af 1999-08. 
FKOBST 405-5 af 2001-11. 
FPTBST 405-5 af 2007-08. 

1. FORORD 
Forsvaret kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS) erstatter Forsvarets 
Personeludviklings- og Bedømmelsessystem (FORPUBS).  
FOKUS skal tilsikre en sammenhæng mellem kompetenceudviklingen af medarbejderen 
samt Forsvarets og den enkelte myndigheds overordnede målsætninger. FOKUS skal tilli-
ge sikre en ligelig vægtning mellem kompetenceudvikling og bedømmelse. 
 
Bestemmelsen er opbygget, så der gives retningslinjer for gennemførelse af FOKUS og 
samtidigt kan bestemmelsen anvendes som opslagsværk. Figurer og skemaer på be-
stemmelsens første side har til hensigt at give læseren et overblik over de centrale termi-
ner i FOKUS. Herudover er bestemmelsen, i den elektroniske version, opbygget med link 
til de enkelte emner, således læseren har mulighed for at søge netop de oplysninger, der 
måtte være behov for. 
 
Det er chefens ansvar, at nærværende bestemmelser til enhver tid er kendt af alt berørt 
personel og at denne følges. 

2. OMFANG 
Bestemmelsen omfatter alt militært og civilt personel med undtagelse af: 
• Værnepligtige, 
• Officerer af generals- og admiralsklassen og tilsvarende civile. 
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Følgende personelgrupper er i begrænset omfang omfattet af FOKUS: 
• Civilt personel på manuelt niveau (C100). Denne personelgruppe er undtaget fra be-

dømmelsesdelen, men er omfattet af udviklingsdelen. C100 medarbejdere kan dog bli-
ve omfattet af bedømmelsesdelen, såfremt myndigheden accepterer medarbejderens 
ønske om dette. Medarbejderen er herefter omfattet af FOKUS, så længe ansættelses-
forholdet i den pågældende stilling består.  

• Personel, der er ansat på en reaktionsstyrkekontrakt, er alene omfattet af bedømmel-
sesdelen1.  

 
Forsvarets Personeltjeneste (FPT) kan til en hver tid anmode om en bedømmelse, fx i for-
bindelse med stillingsansøgning, indstilling til længerevarende2 kursusforløb, i forbindelse 
med disciplinærsager eller lignende sager, eller hvor andre forhold i øvrigt gør sig gælden-
de. 

3. FORMÅL 
FOKUS tjener som personaleværktøj og indeholder en udviklings- og bedømmelsesdel. 
FOKUS har tre overordnede formål: 
• At give den enkelte leder og medarbejder et effektivt og attraktivt udgangspunkt for at 

planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kompetenceudvikling. 
• At give Forsvarets myndigheder mulighed for, på forskellige niveauer i organisationen, 

at kunne identificere, tilvejebringe og udvikle kompetencer. 
• At tilføre kvalitative vurderinger og kvantitative informationer til den overordnede per-

sonplanlægning. 

3.1. Kompetenceudvikling. 
"Kompetenceudviklingen3 på statens arbejdspladser skal både være strategisk forankret 
og gennemføres systematisk."4 
 
FOKUS tager udgangspunkt i medarbejderens kompetencer og i udvikling af disse og skal 
sikre en strategisk og systematisk udvikling af medarbejderen.  
At kompetenceudvikling er systematisk skal forstås på følgende måder: 
• FOKUS sikrer, at alle Forsvarets medarbejdere løbende får planlagt, tilrettelagt, gen-

nemført og kontrolleret deres personlige kompetenceudvikling. 
• FOKUS beskriver generelle principper og administrative regler for kompetenceudvik-

ling, der gælder for hele Forsvarets område. 
 
For at kompetenceudvikling bliver strategisk skal den lokalt tage afsæt i myndighedernes 
nuværende og fremtidige opgaveløsning. Denne sammenhæng eksisterer på flere måder i 
FOKUS: 
• De op til 17 personlige kompetencer i FOKUS er udvalgt og defineret i overensstem-

melse med Forsvarets vision, der fungerer som den overordnede målsætning, Forsva-

                                            
1 Dette betyder, at for personel, der skifter samtaleleder i forbindelse med afslutning af HRU uddannelsen, 
skal der udarbejdes bedømmelse. Personel der udsendes direkte efter endt uddannelse, og i den forbindelse 
ikke skifter samtaleleder, gives en bedømmelse eller personudtalelse ved afslutning af missionsudsendel-
sen. 
2 Normalt kurser af over 3 måneders varighed. 
3Kompetenceudvikling defineres som: Læring gennem målrettede aktiviteter der nyttiggør og 
udfordrer medarbejderes erfaringer. 
4 Personalestyrelsen overenskomst 2005 forlig mellem finansministeren og CFU 2005 51 Bilag 1 
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ret skal sætte kurs efter. Derved støtter kompetencerne målene for Forsvaret overord-
nede udvikling.  

• Myndighedens specifikke mål og opgaver skal danne grundlag for udvælgelsen af de 
faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Til dette afsættes der ressourcer til 
udvikling i forbindelse med den lokale kompetenceudviklingsstrategi. 

 
Når leder og medarbejder skal foretage udvælgelse af de faglige kvalifikationer og de per-
sonlige kompetencer, der skal udvikles, skal det ske i henhold til: 
• Forsvarets og myndighedens ønsker og behov. 
• Medarbejderens ønsker og behov. 
• Medarbejderens aktuelle kompetenceniveau. 

3.2. Bedømmelsen. 
Bedømmelsen i FOKUS anvendes til at vurdere medarbejdernes kompetenceniveau ud fra 
en række nærmere definerede personlige kompetencer. 
 
Formålet med personelbedømmelse i Forsvaret er: 
• At give den ansatte viden om, hvordan vedkommendes indsats og kompetencer vurde-

res af foresatte. 
• At give den ansatte viden om, hvilke mulige potentialer nærmeste foresatte ser i med-

arbejderens adfærd. 
• At medvirke til, at Forsvaret får viden om, hvilke kompetencer og potentialer, der er til 

rådighed. 
• At fremme den personlige udvikling ved at beskrive det udgangspunkt, hvorfra der kan 

ske en udvikling 
  
Bedømmelsesdelen giver dermed kompetenceudviklingen et afsæt, mens udviklingsdelen 
giver rammer og retning. 

4. SAMTALELEDEREN 
Bedømmelsen og udviklingskontrakten udarbejdes og afgives som hovedregel af medar-
bejderens nærmeste foresatte, denne betegnes samtaleleder.  
Chefen kan i tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, udpege næstkommanderende, sous-
chef, elementleder med videre som samtaleleder. En samtaleleder skal normalt være mi-
nimum M221 (oversergent) eller C200 (fx overassistent) og uddannet som samtaleleder, 
Chefen kan i særlige tilfælde, hvor han finder det formålstjenligt, anvende sergenter som 
samtaleledere forudsat de er uddannet hertil. 

5. FOKUS ”TOÅRSHUL” – INDTRODUKTION 

En FOKUS cyklus (toårshjul – se fig. 1) indledes ved et nyt leder/medarbejder forhold og 
varer ca. to år og forløber, som det fremgår herunder: 
1. Tiltrædelsesfase med tiltrædelsessamtale og evt. en eller flere opfølgningssamtaler. 
2. Udviklingsperiode (ca. 11 måneder.). 
3. En udviklingssamtale. 
4. Udviklingsperiode (ca. 11 måneder). 
5. En bedømmelsessamtale. 
6. En forberedelsesperiode (1-4 uger). 
7. En udviklingssamtale. 
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8. Herefter fortsætter toårhjulet forfra fra pkt. 2.  
 
 

 
 Figur 1 

5.1. Tiltrædelsesfase (Indgang i toårshjulet).  
Et nyt leder/medarbejderforhold skal altid indledes med en tiltrædelsessamtale. Denne 
skal gennemføres senest 1 måned efter, at det nye forhold er etableret. Medarbejderen 
skal medbringe sin seneste udviklingskontrakt, hvor pkt. 2 er udfyldt. Foruden tiltrædelses-
samtalen kan der efter behov afholdes en eller flere opfølgningssamtaler. Tiltrædelses-
samtalen skal, sammen med eventuelle opfølgningssamtaler sikre, at der senest 6 måne-
der efter det nye leder/medarbejderforhold er etableret, er udarbejdet et grundlag for det 
kommende samarbejde og medarbejderens udvikling. Det anbefales, at anvende udvik-
lingskontrakten som grundlag for udarbejdelsen af grundlaget. Eventuelle dokumenter der 
udfærdiges hermed er interne arbejdsdokumenter, der ikke påtegnes og fremsendes til 
FPT.   

5.2. Udviklingsperiode (ca. 11 mdr.).  
I udviklingsperioden arbejder såvel medarbejder som samtaleleder målrettet på at gen-
nemføre de aktiviteter, der er aftalt i udviklingskontrakten. 

5.3. Udviklingssamtale. 
Den årlige udviklingssamtale er en gensidig og fremadrettet dialog, hvor medarbejder og 
leder drøfter, hvilke vilkår der skal stilles til rådighed, og hvilken adfærd der forventes i den 
kommende udviklingsperiode. Èn til fire uger forud for samtalen skal samtalelederen udle-
vere forberedelsesskema og vejledning til medarbejderen. Denne vejledning skal medar-
bejderen benytte til at forberede selve samtalen. Samtalelederen forbereder sig med ud-
gangspunkt i samme materialer og med enhedens mål for øje. 
 
Efter eller sidst i samtalen skal der udfyldes en udviklingskontrakt. Formålet med udvik-
lingskontrakten er, at medarbejder og leder holder hinanden fast på de aftaler, som ind-
gås.  
 
Udviklingskontrakten skal underskrives af samtaleleder og medarbejder. Har samtalelede-
ren ikke bemyndigelse til at godkende eventuelle økonomisk bindende aftaler, skal udvik-
lingskontrakten fremsendes til godkendelse og påtegning hos nærmeste foresatte med 



   FPTBST 405-5 
2008-07 

   

 
  
 

8

økonomisk bemyndigelse. Sidste underskriver udlever originalen til medarbejderen og 
fremsender kopi til FPT. 
  
Kontrakten anvendes som udgangspunkt for næste udviklingssamtale eller bedømmelses-
samtale. 

5.4. Udviklingsperiode (ca. 11 mdr.). 
Som i pkt. 5.2 arbejdes der i udviklingsperioden af såvel medarbejder som samtaleleder 
målrettet på at gennemføre de aktiviteter, der er aftalt i udviklingskontrakten. 

5.5. Bedømmelsesdelen. 
Senest 24 måneder efter tiltrædelsen udarbejdes en bedømmelse, som består af en skrift-
lig del, hvor medarbejderens tjeneste i de forløbne år vurderes, herunder inddrager samta-
lelederen opfyldelse af udviklingskontrakterne. Den skriftlige bedømmelse følges op af en 
bedømmelsessamtale, hvor bedømmelsen gennemgås med medarbejderen. Umiddelbart 
efter bedømmelsen er gennemgået, skal samtalelederen udlevere forberedelsesskema til 
udviklingssamtalen til medarbejderen.  
 
Vedrørende fremsendelse af bedømmelse, påtegning og udlevering af kopi til medarbejder 
se pkt. 5.7 udviklingssamtalen. 

5.6. Mellemperioden (1-4 uger). 
I mellemperioden har samtaleleder og medarbejder én til fire uger til refleksion og forbere-
delse af udviklingssamtalen. 
Det er afgørende, at udviklingssamtalen adskilles fra bedømmelsessamtalen. Mellemperi-
oden er en vigtig forudsætning, da refleksion er afgørende for at medarbejderen kan an-
vende bedømmelsen i et fremadrettet og udviklingsorienteret perspektiv. 

5.7. Udviklingssamtalen. 
Udviklingssamtale gennemføres som beskrevet i pkt. 5.3, dog er udgangspunktet for den-
ne samtale samtalelederens bedømmelse. 
 
Efter udviklingssamtalen fremsendes bedømmelse og udviklingskontrakt til bedømmers 
nærmeste foresatte, der skal påtegne bedømmelse, og foranstalte at bedømmelse og ud-
viklingskontrakt fremsendes samlet til FPT... 
 
For påtegning og udlevering af kopi af bedømmelse til medarbejder se pkt. 8.1.1., og for 
udviklingskontrakt se pkt. 8.1.3  

5.8. Toårshjulet fortsat. 
Fortsættes samtaleleder – medarbejderforholdet gentages toårshjulet fra pkt. 5.2. 

6. BEDØMMELSESAMTALE, BEDØMMELSE OG PERSONUDTALELSE 

6.1. Bedømmelsens omfang. 
En bedømmelse i FOKUS er en relativ bedømmelse. Det betyder, at der tages højde for, 
hvilken stilling medarbejderen bestrider, og hvilke forudsætninger medarbejderen har for 
dette, fx. tid i stillingen. Det vil sige en vurdering af, hvordan medarbejderen på nuværende 
tidspunkt møder både krav og forventninger til stillingen. 
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Under udfærdigelse af bedømmelsen, hvor medarbejderens kompetencer vurderes, er der 
generelt ikke krav om skriftlige uddybende kommentarer af de enkelte kompetencer5. 
Samtalelederen kan dog altid uddybe enkelte kompetencer såfremt det findes formålstjen-
ligt. Er samtalelederens vurdering væsentlig over, væsentligt under eller er der væsentlig 
forskel mellem de krav og de forventninger der stilles til medarbejderen, skal dette dog 
uddybes i en kommentar til kompetencen. 
 
Som beskrevet i toårshjulet pkt. 5.5. udarbejder samtalelederen en bedømmelse, som fo-
relægges medarbejderen ved en bedømmelsessamtale. Bedømmelsen dækker de forløb-
ne to år siden sidste bedømmelse, og tager udgangspunkt i de to sidst udarbejdede udvik-
lingskontrakter. 
 
Der afgives ikke bedømmelse, hvis tjenesteperioden eller perioden siden sidste bedøm-
melse er mindre end 6 måneder. Undtaget herfra er: 
• Personel i internationale missioner, jf. pkt. 11.2. 
• Elever på skoler og kurser, jf. pkt. 9.4.  
• Afgang ved uansøgt afsked og kontraktophævelse. 
 
I tilfælde hvor tjenesteperioden er mindre end 6 måneder kan eller skal der udfærdiges 
personudtalelse jf. pkt. 6.2. 
 
Der afgives ikke bedømmelser for: 
• Personel på orlov, på tjenestefrihed uden løn, til midlertidig kontraktophævelse, eller 

der afvikler langvarig CU (over 3 måneder). 
• Personel, der er stillet varigt til rådighed for statsmyndigheder uden for Forsvaret. 
 
Vedrørende påtegning af bedømmelser, se pkt. 8.1.1 

6.2. Personudtalelse. 
Medarbejdere, der i perioder på under 6 måneder midlertidigt underlægges en anden 
myndighed bedømmes fortsat af den nærmeste foresatte i sin primære stilling, dvs. samta-
lelederen.   
 
Ved underlæggelsesperioder af sammenlagt 4 ugers varighed eller mere skal samtalele-
deren indhente personudtalelse på medarbejderen hos den midlertidige myndighed. 
Tilsvarende gælder også for medarbejdere, der midlertidig, helt eller delvist underlægges 
en anden chef/leder inden for samme myndighed6. 
 
Personudtalelser kan udfærdiges for kortere perioder end en måned, såfremt samtalelede-
ren finder det formålstjenligt eller medarbejderen anmoder derom og ønsket accepteres af 
samtalelederen.  
 

                                            
5 Tekstfelter bør ikke anvendes ved alle kompetencer idet tekstfelterne som udgangspunktet bør være dæk-
kende for krav og forventninger samtalelederen har meddelt medarbejderen i tiltrædelses, opfølgnings- og 
udviklingssamtaler. Bedømmelsen har, udover at vurdere hvorvidt medarbejderen har opfyld de objektive 
stillede krav til stillingen samt samtalelederens forventninger til medarbejderen i stillingen, også til formål at 
skulle virke som udgangspunkt for medarbejderens udvikling. En bedømmelse hvor størstedelen af kompe-
tencerne er kommenteret vil ganske enkelt give for meget information. 
6 Personudtalelsen kan anvendes, hvis en medarbejder – f.eks. i en matrixorganisation – arbejder for mere 
end én foresat 
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Personudtalelser, der afgives i forbindelse med en kendskabsperiode på under 6 måne-
der, fremsendes direkte til FPT efter påtegning fra samtalelederens nærmeste foresatte 
chef. Særligt for INTOPS er kendskabsperioden fastsat til under 2 måneder for at afgive 
personudtalelse se pkt. 11.2. 
Ved personudtalelser anvendes personudtalelsesskema. 
 
Vedrørende påtegning og fremsendelse af personudtalelser, se pkt. 8.1.2. 

7. UDVIKLINGSSAMTALE OG - KONTRAKT. 
Udviklingssamtalen tager udgangspunkt i et forberedelsesskema som medarbejder og 
samtaleleder hver især udfylder forud for udviklingssamtalen. Hvert andet år tages der li-
geledes udgangspunkt i en bedømmelse, der er afgivet én til fire uger forud for udviklings-
samtalen. Udviklingssamtalen afholdes mellem medarbejderen og samtalelederen på ter-
minerne jf. toårshjulet punkt. 5. Udviklingssamtalen munder ud i en udviklingskontrakt, 
som skal udfærdiges i enighed og underskrives af både medarbejder og samtaleleder.  
 
Der udfærdiges ikke udviklingskontrakt, såfremt medarbejderen afgår fra Forsvaret. 
 
Påtegning af udviklingskontrakten er beskrevet i pkt. 8.1.3. 

7.1. Udviklingskontrakt i forbindelse med tiltrædelse. 
I forbindelse med tiltrædelse af en ny stilling medbringer medarbejderen til tiltrædelses-
samtalen, den sidste udviklingskontrakt indeholdende minimum pkt. 2 og forlægger denne 
for samtalelederen. Her, og eventuelt ved opfølgende samtaler, aftales grundlaget for det 
kommende samarbejde, hvilket skal være afsluttet senest 6 måneder efter tiltrædelse i 
stillingen. Udviklingskontrakten kan med fordel anvendes som udgangspunkt herfor. Så-
fremt der udfærdiges dokumenter i forbindelse med samtalen skal disse bruges som inter-
ne arbejdsdokumenter og ikke påtegnes og fremsendes til FPT.  
 
Er der tale om et nyt ansættelsesforhold i Forsvaret, eller har medarbejderen ikke tidligere 
været omfattet af bestemmelserne for udviklingskontrakt,  er udgangspunktet for tiltræ-
delsessamtalen enhedens ønsker og behov samt medarbejderens ønsker og behov. 
 
Vedrørende påtegning af udviklingskontrakter, se punkt 8.1.3 

7.2. Udviklingskontrakt ifm. med fratrædelse af samtaleleder eller medarbejder. 
I forbindelse med stillingsskift eller skift af samtaleleder skal det sikres, at medarbejderen 
som minimum har en udviklingskontrakt omhandlende pkt. 27 (Personlige kompetencer, 
som medarbejder og samtaleleder er blevet enige om skal styrkes eller udvikles). 
 
Samtalelederen kan vælge at drøfte og eventuel udfylde udviklingskontraktens pkt. 2 i 
umiddelbar forlængelse af bedømmelsessamtalen, såfremt det findes formålstjenligt. Så-
fremt medarbejderen har en igangværende udviklingskontrakt, er det tilstrækkeligt at drøf-
te udviklingskontraktens pkt. 2. og justerer den hvis der er behov derfor. 

                                            
7 Udviklingskontrakten pkt. 2 findes i et selvstændigt skema benævnt U2, som kan findes på FIIN og INET. 
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8. PÅTEGNINGER 

8.1. Påtegningsvejledning. 
Chefen for en niveau II-myndighed kan, inden for sit ansvarsområde, udgive supplerende 
bestemmelser for, hvem der skal påtegne bestemte personelgrupper, idet dette påteg-
ningshierarki skal ses som et minimumskrav. 

8.1.1. Påtegning af bedømmelse. 
Alle bedømmelser og personudtalelser skal påtegnes af minimum én påtegner ud over 
samtalelederen. Undtaget herfra er dog bedømmelser afgivet af generals-/admiralsklassen 
eller tilsvarende civile i LR39 og højere samt i de tilfælde, hvor bedømmer er myndigheds-
chef. 
 
Påtegnende chef/leder begrunder egen vurdering, hvis den ikke er sammenfaldende med 
samtalelederens. 
Endvidere anføres supplerende, uddybende bemærkninger, såfremt samtalelederens vur-
dering ikke findes fyldestgørende.  
 
En påtegner af en bedømmelse skal altid tilkendegive sin egen opfattelse af den afgivne 
vurdering af medarbejderens parathed til forfremmelse, og eventuelt egnethed 2 grader 
frem, og herunder også anføre begrundelsen for en evt. afvigende opfattelse. 
 
Såfremt den påtegnende chefs/leders vurdering afviger væsentligt fra samtalelederens 
vurdering og eventuelt påtegnende chefer/ledere, skal dette meddeles til samtalelederen 
og/eller de påtegnende chefer/ledere. 
Afviger påtegners vurdering sig væsentligt fra bedømmers, bør det tillige overvejes, hvor-
vidt der er behov for en uddybende samtale mellem medarbejder og påtegner. 
 
Vedrørende fremsendelse af bedømmelse se pkt. 12. 

8.1.2. Påtegning af personudtalelse. 
Påtegning af personudtalelse sker efter samme retningslinjer som påtegning af bedøm-
melse8.  
 
Personudtalelser, der er indhentet af samtalelederen i forbindelse med en medarbejders 
midlertidig tjeneste ved anden myndighed eller underlagt en anden chef/leder ved egen 
myndighed, opbevares af samtalelederen og fremsendes samlet sammen med samtalele-
derens bedømmelse af medarbejderen. 

8.1.3. Påtegning af udviklingskontrakt. 
I forbindelse med påtegning af udviklingskontrakt skal sidste påtegner altid sikre sig, at 
udviklingskontrakten er i overensstemmelse med enhedens mål og strategi og inden for 
den givne økonomiske ramme.  
 

                                            
8 I tilfælde hvor en medarbejder midlertidig underlægges en anden chef/leder ved egen myndighed og hvor 
medarbejderens samtaleleder og midlertidige chef/leder har samme nærmeste foresatte, skal personudtalel-
sen ikke påtegnes. F.eks. udlånes en medarbejder fra sektion X til sektion Y i samme afdeling A. Her vil ikke 
være behov for påtegning af personudtalelsen idet de to sektioner har samme afdelingschef.  
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Særligt for udviklingskontrakten gælder tillige, at sidste påtegner skal være bemyndiget til 
at disponere økonomiske midler til udviklingskontrakten. Der kan således være i alt to på-
tegninger. 
 
Hvert andet år, hvor udviklingskontrakten tager udgangspunkt i en bedømmelse, fremsen-
des bedømmelse og kopi af udviklingskontrakt samlet til FPT. 
 
Såfremt udviklingskontraktens pkt. 2 udfyldes i forbindelse med skift af samtaleleder eller 
at medarbejderen afgår til anden stilling, er der ikke krav til at samtaleleder eller sidste på-
tegner skal være bemyndiget til at disponere økonomiske midler. 
 
Fremsendelse af udviklingskontrakt se pkt. 12. 

9. SÆRLIGE BEDØMMELSESFORHOLD 

9.1. Vurdering af medarbejdere i forhold til næste stilling/eventuelt to grader frem. 
Bedømte skal altid vurderes til egnethed i forhold til næste stilling. Derudover gælder det: 
• M321 til og med M401 samt C300 og C400 skal, hvis parathed til forfremmelse vurde-

res til ”stor parathed” eller ”meget stor parathed”, bedømmes på parathed til stillinger 2 
grader/niveauer frem. 

• M402 skal vurderes og bedømmes i relation til nærmeste højere grad (M404). Som 
hovedregel skal der tillige ske en vurdering i relation til M403 (Brigadegene-
ral/Flotilleadmiral), hvilket anføres under pkt. 4.5 i bedømmelsesskema for chefer. 

• Officerer på M322-niveau vurderes både til M331 og til M401 funktionsniveau. 

9.2. Bedømmelse med kendskab til eventuelle strafbare forhold.  
Med hensyn til eventuelle strafbare forhold, sigtelser eller uregelmæssigheder, hvor der er 
rejst tiltale, samt verserende straffesager, skal samtalelederen alene angive at have kend-
skab til sådanne forhold, idet disse i øvrigt ikke må beskrives nærmere eller indgå i be-
dømmelsen. 
Eventuelle strafbare forhold indgår i FPT vurdering af den enkelte, ligesom sådanne op-
lysninger videregives til bedømmelsesrådene. 

9.3. Bedømmelse ved uoverensstemmelse mellem funktionsniveau og grad. 
Ved bedømmelse af medarbejdere, der anvendes i stillinger, der forudsætter højere eller 
lavere grad/funktionsniveau, skal det af bedømmelsesskemaets pkt. 6 fremgå, i hvilken 
udstrækning den enkelte medarbejder udfylder stillingen. Medarbejderen skal i skemaets 
pkt. 3. og 5. dog altid vurderes ud fra sin reelle grad/funktionsniveau, og der skal ligeledes 
ses bort fra eventuelt midlertidig tillagt højere grad. 

9.4. Elever på skoler og kurser mv.  
For elever på skoler og kurser af mere end 3 måneders varighed fastsættes terminer for 
afholdelse af bedømmelses- og udviklingssamtaler af den stedlige skolechef under hen-
syntagen til de overordnede retningslinjer i FOKUS-koncepten. Ved afslutning af struktur-
bestemte uddannelser9 vedlægges bedømmelsen tillige en kopi af medarbejderens karak-
terblad.  

                                            
9 Grundlæggende sergentuddannelse (GSU), grundofficersuddannelse (GRO/OGU) samt VUT I og II uddan-
nelser for mellemleder og ledere. 
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9.5. Fysiske krav.10 
Medarbejdernes fysiske træningstilstand skal jf. ref. b. kontrolleres ved deltagelse i en årlig 
obligatorisk træningstilstandsprøve, hvor det konstateres, om medarbejderne kan leve op 
til de gældende fysiske basiskrav. Deltagelse i træningstilstandsprøven og resultatet heraf 
anføres ved afkrydsning i den enkelte medarbejders bedømmelse. Manglende evne til at 
honorere de fysiske basiskrav skal omtales/beskrives/uddybes i den enkelte medarbejders 
bedømmelser og vil således indgå på linje med øvrige kvalifikationskrav ved en vurdering 
af medarbejderens fremtidige tjenestemuligheder. Hovedpunkterne i den handlingsplan, 
der, jf. ref. b. bilag 3, skal udarbejdes, såfremt træningstilstandsprøven ikke bestås, bør 
tillige indgå i udviklingskontrakten. 

9.6. Bedømmelsesformat. 
Bedømmelser udarbejdes i de elektroniske bedømmelsesskemaer, der findes på FPT 
hjemmeside på FIIN11. Såfremt en bedømmer ikke har adgang til FIIN, kan skemaer, vej-
ledninger m.m. downloades fra FPT hjemmeside på internettet12. Det skal bemærkes, at 
når udfyldelse af et elektronisk bedømmelsesskema påbegyndes, er det at betragte som 
FORTROLIGT P, hvorfor det kun må gemmes eller opbevares på USB nøgle eller andet 
flytbart lagringsmedie, indtil det er færdigudfyldt, jf. pkt. 12.1.3, og det skal i øvrigt behand-
les efter de for FORTROLIGT P fastsatte bestemmelser i FKOBST 358-1 kap. 4 og 6 samt 
persondataloven §53. 

                                            
10 Gælder for militært ansatte, samt for civilt personel i stillinger udpeget til deltagelse i internationale missio-
ner. 
11 http://ffi.forsvaret.fiin.dk/C10/C15/C9/fokus/default.aspx?Menu=Content 
12 www.forsvaret.dk/fpt/fokus 
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10. AFVIGELSER FOR TOÅRSHJULET  
Foruden de periodiske bedømmelses- og udviklingssamtaler beskrevet i pkt. 5, kan der 
være andre anledninger til at udfærdige udviklingskontrakter, bedømmelser eller person-
udtalelser.  
 
Samtalelederens handlinger, i relation til afvigelser fra toårshjulet, er afhængige af kend-
skabsperioden i stillingen mellem leder og medarbejder, tidspunkt fra sidste modtaget be-
dømmelse i stillingen og endelig situationsbestemt.  
Aktioner er delvist opstillet i skemaform fig. 2 for overskuelighedens skyld, hvorunder de 
situationsbestemte aktioner er opstillet som selvstændige punkter. 
    
De tidsbestemte aktioner ses af skema: 

Periode 
(siden sidste bedømmelse eller tiltrædelse) 

 
Anledning 

Under 1 må-
ned 

1-6 måneder Over 6 måneder 

Skift af tjenestestilling  PU B + U2 
Skift af samtaleleder  PU B + U2 
Afslutning af tjeneste forud for: 
- Orlov 
- Meddelt tjenestefrihed 
- Midlertidig ophævelse af kontrakt 
- Afvikling af CU over 3 måneder 
- Hjemsendelse 
- Kontraktophævelse 

 PU B 

Indstilling om: 
- Uansøgt afsked 
- Kontraktophævelse 

PU B B 

Ansøgning om:  
- Strukturbestemte uddannelser 
- Kontrakt 
- Stilling 

  B 

- Pension Ingen krav  Ingen krav Ingen krav 
B: Bedømmelse. PU: Personudtalelse. U2: Udviklingskontraktens punkt 2 (særligt skema). Figur. 2. 
 
De situationsbestemte afvigelser er:  
• Ved anmodning fra FPT, 
• Når en samtaleleder finder, at medarbejdernes forhold har ændret sig således, at det 

medfører ændringer af væsentligt omfang i forhold til den sidst afgivne bedømmelse. 
• Samtalelederen accepterer et begrundet ønske herom fremsat af medarbejderen. 
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11. TJENESTE I UDLANDET OG VED INTERNATIONALE MYNDIGHEDER MV. 

11.1. Nationale stillinger i udlandet. 
Medarbejdere i nationale stillinger i udlandet er omfattet af nærværende bestemmelse. 
Disse medarbejdere bedømmes altid efter deres permanente grad, uanset at de måtte 
være tillagt en midlertidig højere grad. 

11.1.1. NATO og andre internationale myndigheder. 
Medarbejdere ved NATO og andre internationale myndigheder bedømmes efter de gæl-
dende bestemmelser. I NATO bl.a. jf. ACE Directive 45-1, International Evaluation Report 
(IER). Disse bedømmelser sendes direkte til FPT, dog undtaget pkt. 11.1.2. 

11.1.2. Stabe med udpeget Ældste Danske Officer/Repræsentant. 

Ved stabe mv., hvor der er udpeget en Ældste Danske Officer (ÆDO)/Ældste Danske Re-
præsentant (ÆDR), påtegner denne bedømmelsen/IER. ÆDO/ÆDR foranlediger endvide-
re bedømmelse udfærdiget på designeret personel af reserven. 
Påtegningen bør omfatte supplerende og uddybende bemærkninger, hvor bedømmelsen 
ikke findes fyldestgørende, eller hvor ÆDO/ÆDR skønner, at dette er relevant, samt en 
vurdering af medarbejderens evne til at tilpasse sig det internationale miljø. ÆDO skal li-
geledes på baggrund af IER give en vurdering af medarbejderens parathed til forfremmel-
se i lighed med FOKUS bedømmelsesblanketten og jf. denne bestemmelses pkt. 9. 
Såfremt ÆDO/ÆDR ikke har mulighed for en kvalitativ vurdering i påtegningen, skal dette 
anføres. 
ÆDO/ÆDR skal herudover sikre, at eventuelle perioder, hvor bedømte har været (videre-) 
udsendt til internationale missioner mv., fremgår af bedømmelsen eller ÆDO/ÆDR påteg-
ning.  

11.2. Særlige forhold ved Internationale operationer.  
Tiltrædelsessamtale afholdes ved tilgang af personel f.eks. udlån eller sent tilkommande-
ret personel.  
 
Ved afslutning af INTOPS perioder på under én måned er der ikke krav om udfærdigelse 
af hverken bedømmelse eller udviklingskontraktens pkt. 2. 
 
Ved afslutning af INTOPS perioder mellem 1 og 2 måneder skal der som minimum udfær-
diges personudtalelse jf. pkt. 6.2. 
 
Ved afslutning af INTOPS perioder over 2 måneder skal der gennemføres bedømmelses-
samtale. Til bedømmelsen anvendes normale bedømmelsesskemaer, hvor visse felter er 
markeret ”valgfri ved INTOPS”. Der kræves ikke udviklingssamtale, dog drøftes og udfyl-
des udviklingskontraktens pkt. 2. i umiddelbart forlængelse af bedømmelsessamtalen. 
 
Særligt gælder for personel på reaktionsstyrkekontrakt, der jf. pkt. 2. udelukkende er om-
fattet af bedømmelsesdelen. Såfremt medarbejderen er udsendt direkte efter endt uddan-
nelse, og i den forbindelse ikke har skiftet samtaleleder, gives en bedømmes ved afslut-
ning af missionsudsendelsen. Dette gælder også såfremt missionen afbrydes før planlagt, 
f.eks. som følge af repatriering. 
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Ovenstående kan skematiseres således: 
 Periode 

(siden påbegyndt INTOPS*) 
 Under 1 måned 1-2 måneder Over 2 måneder 
Aktion -* PU* B**+U2*** 
* For HRU soldater der i forlængelse af HRU overgår til INTOPS uden skift af samtaleleder, skal der altid udfærdiges bedømmelse ved 
afgang fra INTOPS som gældende for INTOPS over 2 måneder. Dette gør sig ligeledes gældende ved repatriering. 
** Reduceret minimumskrav til indhold i bedømmelsen. Ved INTOPS er der markeret valgfrie felter i bedømmelsesskemaerne.  
***Udviklingssamtalen og udfærdigelse af udviklingskontraktens pkt. 2. afholdes i umiddelbar forlængelse af bedømmelsessamtalen. 
Dette gælder ikke for HRU soldater, der udelukkende er omfattet af bedømmelsesdelen. 

12. FREMSENDELSE 

12.1.1. Modtagelsesadresser ved FPT og FMN 
Bedømmelser, personudtalelser og udviklingskontrakter fremsendes af sidste påtegner til: 
 
Forsvarets Personeltjeneste  
Personforvaltningsafdelingen Nyholm 
Søminegraven bygning 24, 
1439 København K. 
 
For at minimere sagsbehandlingstiden henstilles det at bedømmelser/udviklings-
kontrakter/personudtalelser på civile og stampersonel, som forvaltes fra Hjørring 
fremsendes direkte hertil: 
 
Forsvarets Personeltjeneste 
Personelcenter Vest 
Aresenalvej 55 
9800 Hjørring 
 
Turnusfuldmægtige 
Bedømmelser, Udviklingskontrakter samt evt. personudtalelser på turnusfuldmæg-
tige indsendes til: 
Forsvarsministeriet 
Holmens Kanal 42 
1060 København K 
 
Det påhviler sidste påtegner at udlevere kopi af den afgivne og påtegnede bedømmelse, 
personudtalelse og originalen af udviklingskontrakt til medarbejderen. 
Dato for udlevering af kopi til bedømte noteres på forsiden inden fremsendelse. 
 
For personel ved NATO og internationale stabe fremsendes bedømmelser og udviklings-
kontrakt samt IER direkte til FPT efter evt. påtegninger af ÆDO/ÆDR, hvor en sådan er 
tilknyttet. 
 
FPT skal altid være sidst modtagne myndighed, og det indskærpes, at bedømmelsesske-
maet skal påføres korrekt medarbejdernummer og tjenestegren, idet disse anvendes til 
fordeling internt i FPT. Mangelfulde eller forkerte oplysninger vil medføre forlænget sags-
gang. 

12.1.2. Bedømmelse med påhæftet udviklingskontrakt. 



   FPTBST 405-5 
2008-07 

   

 
  
 

17

Bedømmelser med påhæftet udviklingskontrakt samt personudtalelser fremsendes uden 
særlig følgeskrivelse, jf. pkt. 9. og behandles efter de for FORTROLIGT P fastsatte be-
stemmelser. 

12.1.3. Termin for fremsendelse efter udfærdigelse. 
En afgiven bedømmelse, udviklingskontrakt og/eller personudtalelse fremsendes snarest 
og senest en måned efter sidste påtegning til FPT.  

13. OPBEVARING 
Kopi af bedømmelser kan opbevares ved bedømmer, idet disse dog SKAL tilintetgøres 
ved medarbejderens og/eller samtaleleders afgang fra det pågældende tjenestested. 
 
Udviklingskontrakt med påtegninger opbevares tillige af medarbejderen, som ud over pkt. 
2 i udviklingskontrakten kan medbringe kontrakten ved skift af samtaleleder til tiltrædel-
sessamtalen med ny samtaleleder, hvor medarbejderen forbliver i samme stilling. 
  
Bedømmelser er omfattet af Persondataloven. Offentlighedslovens regler om aktindsigt er 
tillige gældende på området. Henset hertil fastsættes arbitrært en periode på 4 uger som 
den periode, hvor opbevaring/behandling af en bedømmelse kan finde sted som en del af 
den almindelige arbejdsrutine (internt arbejdsdokument). Herved forstås, at der højst må 
gå 4 uger fra udfyldelse af en elektronisk bedømmelse påbegyndes til den skal være ud- 
og underskrevet af bedømmer samt slettet elektronisk. I denne periode opbevares den 
elektroniske bedømmelse på USB nøgle eller andet flytbart lagringsmedie og efter samme 
regler som for papirbedømmelser.  
 
Bedømmelser, bedømmelseskort og stamoplysninger afleveres til Forsvarets Personeltje-
neste, Totalforsvarsarkivet (FPT-TFA) ved pågældendes afgang fra Forsvaret, jf. FKOBST 
324-1. 

14. UDLEVERING AF BEDØMMELSER 
Bedømmelser udleveres i henhold til pkt. 8.1. eller efter anmodning fra bedømte. 
Bedømmelser og/eller kopi deraf må i henhold til Persondataloven ikke udleveres til andre 
(”tredjemand”) end bedømte og FPT uden bedømtes skriftlige samtykke. 

15. INDSIGELSER 
En bedømmelse eller personudtalelse udarbejdes af medarbejderens nærmeste foresatte, 
som i kraft af den daglige omgang med personellet og sit ledelsesansvar har kompetence 
til at foretage en sådan bedømmelse. En vurdering/bedømmelse af en medarbejder byg-
ger i sagens natur på objektive observationer og subjektive skøn. Således er en bedøm-
melse samtalelederens subjektive opfattelse af den bedømte for så vidt angår både kvali-
tative og kvantitative egenskaber. En bedømmelse er ikke en afgørelse i henhold til for-
valtningsloven, og der kan derfor ikke klages over en bedømmelse. Deciderede fejl i faktu-
elle oplysninger bør rettes i forbindelse med bedømmelsessamtalen, men kan dog rettes til 
FPT, hvis der skulle være særlige behov herfor. Såfremt særlige forhold undtagelsesvis 
ønskes belyst, kan dette foregå i skriftlig form til FPT. 
Der er ikke tilsvarende mulighed for at kommentere bedømmelsesrådenes vurderinger, jf. 
FPTDIR 405-1. 
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16. SAGSBEHANDLENDE AFDELING 
Forsvarets Personeltjeneste Forvaltningsafdelingen (FA) er sagsbehandlende afdeling for 
bestemmelsen. Henvendelse via tlf. direkte 3266 5574, via FIIN: FPT-FA1C02 eller via 
INET FPT-FA1C02@mil.dk. 
 

E.b. 
 
 
 
 

MICHAEL BYGHOLM 
oberst 

Afdelingschef 
 



Dias 1 

 

Indledning

• FOKUS: Hvad, hvordan, hvorfor, hvornår?
• Systematik og strategi i FOKUS
• Kompetencerne i FOKUS
• Kursusprogram

 

 

Vi vil altså starte helt overordnet med at se på, hvad FOKUS er, hvordan og hvorfor det er 
blevet til samt hvornår det bliver taget i brug. 
Dernæst vil vi forklare, hvad der ligger i, at FOKUS både er systematisk og strategisk. 
For det tredje vil vi præsentere kompetencerne og den filosofi der ligger bag. 
Endelig vil vi forklare, hvordan kursusprogrammet hænger sammen med FOKUS 
konceptet. 
 
 



 

Dias 2 

 

Indledning

• FOKUS: Hvad, hvordan, hvorfor, hvornår?
• Systematik og strategi i FOKUS
• Kompetencerne i FOKUS
• Kursusprogram

 

 

 



 

Dias 3 

 

• Et systematisk koncept for 
bedømmelse og strategisk 
kompetenceudvikling

Individets 
årshjul

Hvad?

Forsvarets 
ønsker og behov

Medarbejderens 
ønsker og behov

Udviklingsmål

Medarbejderens 
kompetencer

Styrker
Udviklings-
behov

 

 

FOKUS er kort fortalt et systematisk koncept for bedømmelse og strategisk 
kompetenceudvikling. 
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Individets 
årshjul

Forsvarets 
ønsker og behov

Medarbejderens 
ønsker og behov

Udviklingsmål

Medarbejderens 
kompetencer

Styrker
Udviklings-
behov

Hvad?

En procedure

En filosofi
17 kompetencer

En række 
hjælpeværktøjer

 

 

FOKUS omhandler 
•En filosofi og 17 kompetencer, 
•En procedure for bedømmelse og udvikling, samt 
•En række hjælpeværktøjer, der støtter op omkring filosofi og procedure. 
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Hvordan?

Individets 
årshjul

Forsvarets 
ønsker og behov

Medarbejderens 
ønsker og behov

Udviklingsmål

Medarbejderens 
kompetencer

Styrker
Udviklings
-behov

Hvad?

En procedure

En filosofi
17 kompetencer

En række 
hjælpeværktøjerLitteraturstudier

Koncepter fra 
andre organisationer

Fokusgrupper

Ekspertbistand

FORPUBS undersøgelsen

Retningslinjer fra
Finansministeriet

Minipilot

Pilotundersøgelsen

Forsvarets vision

 

 

Det er en lang række input, som tilsammen har ført os frem til FOKUS konceptet. 
 
FORPUBS undersøgelsen fra 2000 
En række krav fra finansministeriet, som er blevet stille til alle offentlige institutioner 
Forsvarets vision 
Teoretiske studier, hvor vi blandt andet undersøgte, hvad kompetencebegrebet kunne bidrage med. 
Erfaringsindhentning fra andre organisationer, der benytter forskellige samtalesystemer: 
•Militære 

•Försvarsmakten 
•Det norske forsvar 
•Royal Air Force 
•British Civil Sreviec Appraisal System 
•Bundeswehr 
•US Air Froce 
•NATO 

•Private 
•Novo Nordisk 
•Nykredit 
•LEGO 
•Sparekassernes Datacentraler af 1993 (SDC) 
•Post Danmark 

•Offentlige institutioner 
•Told & Skat 
•Politiet 

 
Endelige har vi rådført os med konsulenter, herunder: 
•Henrik Holt Larsen og 
•Geert Egger som har været med i udviklingen af NOVOs APIS (Annual Performance Improvement System). 
 
Alle disse input skabte grundlaget for at lave FOKUS version 1.0, som efterfølgende blev afprøvet i to omgange, hvor den sidste, 
Pilotundersøgelsen, omfattende op mod 90 chefer, ledere, mellemledere og medarbejdere i hhv. Kontrol og luftforsvarsgruppen, 
Flådestation Korsør, V JDR og HO. 
 
Overordnet set var testdeltagerne tilfredse med FOKUS, men Input fra disse afprøvninger af FOKUS førte til revision på enkelte 
punkter. Således at FOKUS version 2.0 var klar ultimo 2004. 
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Forsvarets Center for Lederskab

Psykologisk Afdeling

Evaluering og eventuel revision af forsvarets 
personeludviklings- og bedømmelsessystem 

(FORPUBS)

FEB 2000 

Hvorfor?
50% bedømmelse/50% udvikling

IT baseret system, der integreres med 
personaledelen i DeMars ver. 2.

Alt personel i Forsvaret

Kompetencer

Systematisk og strategisk

Nærmeste foresatte (Oversergent )

Indbyggede hjælpeværktøjer/ 
mere uddannelse

Flere informationer: fx horisontalt 
potentiale, mere differentierede 
bedømmelser, afgangsårsager.

Udvikling retter sig mod nuværende 
og fremtidig opgaveløsning

FORPUBS

90% bedømmelse/10% udvikling

Papirbaseret ”stand-alone” system

Udvalgte grupper 

Egenskaber og kvalifikationer

Systematisk

CH bedømmer

”Autodidakt”

Primært ”karakterbog”

Udvikling handler om kurser og 
uddannelser

Inflation i bedømmelserne

 

 

FORPUBS fejrede i 2006 sin 30 års fødselsdag. FORPUBS har været en stor succes, som en række offentlige og private virksomheder 
har forsøgt at kopiere. Men selv det bedste koncept har kun en vis levetid. 

Med baggrund i en større spørgeskemaundersøgelse og adskillige kvalitative interview tydeliggjorde undersøgelsen af FORPUBS i 
2000 således en række mangler. Det blev vurderet, at det ikke var nok at justere på FORPUBS, men at Forsvaret havde brug for et 
helt nyt koncept. 

 
•  Selvom FORPUBS indeholder en udviklingsdel blev den kun benyttet i hvert tiende tilfælde. Ambitionen er at udviklingsdelen med 

FOKUS skal veje lige så tungt som bedømmelsesdelen. 
•  FORPUBS omfatter ikke alle personelgrupper, mens FOKUS skal omfatte alt personel i Forsvaret. 
•  FORPUBS handlede om både kvalifikationer og egenskaber, mens FOKUS fremover primært skal handle om kompetencer. Hvad 

dette betyder skal vi se på om lidt, men det betyder blandt andet, som vi skal se i næste punkt at:  
•  FOKUS fokuserer på udvikling i forbindelse med opgaveløsningen, hvor udvikling i FORPUBS ofte kom til at handle om kurser og 

uddannelse 
•  Selvom FORPUBS foregik systematisk for officersgruppen, var det næppe strategisk. Det sidste er både et af de krav som 

Personalestyrelsen stiller til alle offentlige organisationer, men også et krav, som alle målrettede organisationer må tage på sig. 
•  I FORPUBS er det CH, der er afholder bedømmelses- og udviklingssamtaler. Det betyder, at eksempelvis en kompagnichef skal 

bedømme, og udvikle ca. 150 mand, som han/hun ikke har kontakt med i det daglige. I FOKUS er det nærmeste foresatte (dog 
minimum oversergenter, hos civile tilsvarende C200), som skal bedømme, udvikle og holde samtalerne med medarbejderne. Det 
betyder for det første langt færre medarbejdere pr. samtaleleder og for det andet langt bedre kendskab til den enkelte 
medarbejder. 

•  Selvom FORPUBS efterhånden er blevet understøttet af nogen uddannelse, er det forskelligt, hvor meget og hvordan hver enkelt 
er blevet uddannet. Der er desuden ikke mange hjælpeværktøjer til støtte for FORPUBS samtalerne. I FOKUS skal alle 
samtaleledere modtage en 2 dages samtalelederuddannelse og samtidigt er FOKUS støttet af langt flere hjælpeværktøjer. 

•  FORPUBS har mange gange primært fungeret som en karakterbog, hvor det alene var krydserne der var relevante. I FOKUS 
flyttes opmærksomheden fra krydserne til prosateksten. Desuden indeholder FOKUS oplysninger om horisontale 
kompetenceudviklingsønsker og –muligheder. Endeligt er det tanken, at FOKUS IT-systemet også skal omfatte systematisk måling 
af afgangsårsagerne. Dette er dog udsat til den endelige IT-version. 

• Det leder os altså hen på det sidste punkt, for det er meningen, at FOKUS på sigt skal udbygges med en IT-platform i 
SAP/DeMars, således at FOKUS bliver direkte integreret i personeldelen i PERSYS. 
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Forundersøgelse Konceptudvikling
Version 1.0

Pilotprojekt

•Undersøgelse

•Beslutning

Justering

•Studier:

- Teoretisk
- Praktisk

•Fokusgrupper

•Koncept-
& uddannelses-
udvikling

•Uddannelse

•Afprøvning

•Evaluering

•Afrapportering

•Videreudvikling 
til Version 2.0

•Bog om FOKUS

•Kursus i 
Kompetence-
ledelse

•Endelig 
beslutning af 
FOKUS

2000 MAJ
2003

APR
2004

NOV
2004 ?

Implementering

2001

 

 

Status på FOKUS p.t.: 
•Efter godkendelsesmøde 29-03-2004 – Afslutning på pilotprojekt 
•Derefter drøftelser af way ahead med det daværende PSF, justering af koncept i o.m. rapport 
•Udarbejdelse af FOKUS teoribog (teoretisk og konceptuelt grundlag) 
•Endelig beslutning om FOKUS ved FC 26-11-2004 
•FKO skr. til FMN og NIV 1 med opfordring til koncernfælles FOKUS (status ukendt) 
•Afventning af IT udliciteringsproces indtil MAJ 05 
•Formøde med ODM/ Siemens 30-05-2005 
•Udarbejdelse af overleveringsrapport til ODM/ Siemens 01-06-2005 til 08-08-2005 (status: afleveret) 
 
Ny fase: præ-implementeringsfase: 
•Etablering af FOKUS projektgruppe, styregruppe og følgegruppe, Implementering 24-08-2005 
•Afventer udspil fra ODM/ Siemens på baggrund af overleveringsrapport. 
•Siemens gennemfører en række foranalyser 
•Afklaring af realistisk projektplan. 
 
December 2005: Afgørelse om, at FOKUS IT løsning af hensyn til den høje pris ikke kan implementeres i denne 
forligsperiode. 
 
FOKUS er imidlertid allerede indirekte i brug i en række forskellige sammenhænge. Det vil fremgå at næste DIAS 
 
I maj 2006 bliver det besluttet, at indføre FOKUS i en interimsløsning, hvor IT-skabelonenerne bygger på Microsoft 
Word. 
Baggrunden er en antagelse om, at det ikke er afgørende at FOKUS bliver tastet direkte i DeMars, men at Forsvaret 
begynder at sætte fokus på kompetenceudvikling af personellet. 
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Hærens reaktionsstyrke-
uddannelse

Kompetenceledelse:

FOKUS anvendes aktivt i forbindelse med udvikling af 
kontaktfærdigheder under reaktionsstyrkeuddannelser.

Publikation vedr. Ledelse i internationale missioner 
af Katrine Nørgaard og Vilhelm Holsting

Kompetenceledelse gennemføres i dag på officers- og 
sergentskoler og bygger på FOKUS kompetencebegreber.

FOKUS er allerede i anvendelse!

AKM og FOKUS supplerer og understøtter hinanden.AKM:

AG PU:
Kompetenceprofilerne i Arbejdsgruppe Personel- og 
Uddannelsesstruktur bygger på FOKUS kompetencerne

Hærens Operative Kommandos 
Uddannelsesdirektiv for 

Hærens reaktionsstyrkeuddannelse.
(HOK DIR 180-200 2005-05)

…
6. UDDANNELSES SAMMENHÆNG
…
6.2. Standarduddannelsesforløbet (STUF) skal tilsikre, at uddannelsen indledningsvis 
tilrettelægges med tyngde i indlæring af kampfærdigheder og opgaveløsninger med lav 
kompleksitet. Senere i uddannelsesforløbet skiftes der gradvis fokus, således at opgaver med 
højere kompleksitet samt soldatens kontaktfærdigheder (*) også indøves.

(*) Kontaktfærdigheder er et sæt kompetencer, som er afgørende for håndteringen af det civil-
militære samarbejde og den politiske reformproces, der skal understøtte missionens operative 
opgaver og målsætninger. Kompetencerne omfatter: Helhedsforståelse, samarbejde, 
kommunikation, fleksibilitet og konflikthåndtering.

 

 

FOKUS anvendes allerede i FOKUS. Nogle steder bruger man nogle af 
hjælpeværktøjerne. Andre steder benyttes kompetencerne. 

 
• Som det fremgår af uddannelsesdirektivet for HRU er nogle af FOKUS kompetencerne 

her formuleret som afgørende kontaktfærdigheder ifm. internationale operationer. 
• Desuden er alle FOKUS kompetencerne udgangspunkt i publikationen ”Internationale 

operationer i FOKUS”, som udkom i marts 2006. Denne bog opstiller bl.a. en 
kompetenceprofil for den fremtidige internationale soldat, som opbygget over FOKUS 
kompetencerne. Du kan downloade bogen på Internettet: 
http://forsvaret.dk/FAK/Fakulteter+og+Centre/Biblioteker/KGB/Publikationer/Internation
ale+Operationer+I+Fokus. Eller hente den på trænerportalen. 

• Herudover ses kompetencerne i en stor arbejdsgruppe (AG PU), som undersøger 
mulighederne for Forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur. Her 
fremtræder kompetencerne bl.a. i nogle udarbejdede kompetenceprofiler for forskellige 
stillinger i Forsvaret. 

• Kompetencerne er også et vigtigt udgangspunkt i et af Forsvarets strukturbestemte 
uddannelsesmoduler: Kompetenceledelse – bring forskellighed i spil. 

• Endelig er FOKUS tæt sammenkoblet med AKM, som også er påbegyndt her i 2007. I 
FOKUS bliver man således som et af områderne bedømt på om man bidrager aktivt til 
et godt arbejdsklima, mens man omvendt i AKM måler dels, i hvilken udstrækning 
medarbejderne føler om der bliver fulgt op på deres personlige og faglige udvikling og 
dels om man føler man har de nødvendige kompetencer knyttet til opgaven. 
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Udvikling af:

• Kurser

• Hjælpe-
værktøjer

• Grundbog

• Forvaltnings-
bestemmelser

•120 trænere 
(4 døgn)

•Samtlige 
forvaltere 
(1-2 dage)

•2 dage ved 
myndigheden

•Vers. 3.0

•180/360

•SAP/ 
DeMars

Samtalelederkurser

Medio
2009

Ultimo
2007

Justering
og IT-

løsning

DEC
2006

Ultimo
2010

Trænerkursus 
og forvalter-
seminar

Samtalelederkurser

FEB
2006

MAR
2007

Udvikling 
af Interims-
løsning Ibrugtagning af FOKUS interim

Drift UDD

Ultimo
2008

Evalu-
ering

•Drift organisation 
etableret på de 
strukturbestemte 
uddannelser.

Foreløbigt

(       )

 

 

I øjeblikket uddannes der samtaleledere i hele Forsvaret. Efter 2007 foregår 
samtalelederuddannelsen ved Forsvarets skoler (OGU og  ML/VUTI). 
Ifølge planen skal FOKUS evalueres mhp. på evt. justeringer allerede fra begyndelsen af 
2009. Justeringerne skal desuden ende ud med en IT-løsning samt et 
ledelsesevalueringskoncept, hvor medarbejdere (180°) og evt. også kollegaer (360°) kan 
vurdere lederens indsats. 
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Indledning

• FOKUS: Hvad, hvordan, hvorfor, hvornår?
• Systematik og strategi i FOKUS
• Kompetencerne i FOKUS
• Kursusprogram

 

 

Systematik og strategi er umiddelbart abstrakte begreber, men har en konkret betydning i 
FOKUS 
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Systematik og strategi

Feedback fra leder til 
medarbejder

Overvejelse & indhentning 
af informationer om 
muligheder, ønsker og 
behov

Valg af styrker og udviklingsbehov samt 
udfærdigelse af udviklingskontrakt

Lederen skal overveje:
Hvad er enhedens mål?
Hvilke opgaver skal vi så løse?
Hvad er medarb. næste funk.?
Hvad betyder det for medarb?
Hvordan kan jeg støtte 
medarbejderen i dette?

Medarbejderen skal overveje:
Har jeg uudnyttede ressourcer?
Hvad vil/skal jeg fremover?
Hvilke kompetencer vil jeg udvikle?
Hvilke vilkår kan understøtte dette?

Udstikkeren
Udstikkeren skal overveje:

Hvilke potentialer tegner de 
seneste bedømmelser for 
medarbejderen?

Hvilken karriereplan er der 
for de næste 6 år?

Trekants-
samarbejdet

 

 

Dette er årshjulet i FOKUS. I almindelighed vil en MA opleve disse fire faser i løbet af et år. 
 
En bedømmelse 
En mellemperiode, forberedelsesperiode (1-4 uger) 
En udviklingssamtale 
En udviklingsperiode (ca. 11-12 mdr.) 
 
Bedømmelsen er lederens feedback til MA på baggrund af observationer af dennes adfærd i det forgangne 
år. 
Forberedelsesperioden har det overordnede formål at få mere ud af både bedømmelsen og udviklingsdelen. 
At disse holdes adskilt i to samtaler tjener herunder tre formål: 1) at give MA mulighed for at reflektere over 
og bundfælde bedømmelsen, 2) at give tid til at forberede udviklingssamtalen og 3) at sikre, at 
udviklingssamtalen får lige så megen opmærksomhed og energi som bedømmelsessamtalen. Erfaringen 
viser at en bedømmelse ganske enkelt fylder så meget, at det efterfølgende kan være svært at tænke 
kreativt og udviklingsorienteret. Desuden er de to dele bedømmelse og udvikling af meget forskellig karakter: 
-Bedømmelsessamtalen er således primært lederens bagudrettede feedback til medarbejderen. 
-Udviklingssamtalen er derimod en gensidig og fremadrettet dialog og drøftelse af mulige 
udviklingsaktiviteter. 
 
Udviklingssamtalens struktur vil fremgå senere. 
 
FOKUS udspiller sig i første omgang mellem leder og medarbejder, som fastlægger langt de fleste 
udviklingsaktiviteter lokalt, men udstikkeren spiller en vigtig rolle i forhold til den langsigtede karriereplan (op 
til 6 år frem). 
 
Vi vil komme ind på de administrative regler for årshjulet senere. 
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Medarbejderens ønsker 
og behov

Forsvarets ønsker 
og behov

Ressourcer

Forsvarets ønsker 
og behov

Medarbejderens ønsker 
og behov

Udviklingsmål

Medarbejderens 
kompetencer

Styrker

Udviklingsbehov

Udviklingsforløbet fastsættes indenfor rammerne af enhedens 
(Forsvarets) og medarbejderens ønsker og behov, 
medarbejderens kompetencer og de rådige ressourcer.

FOKUS på strategisk kompetenceudvikling

 

 

Udgangspunktet for udviklingsperioden er medarbejderens nuværende kompetencer, som er blevet vendt i 
den forudgående bedømmelsessamtale. 
 
Det afgørende, når udviklingsmålene skal fastsættes er imidlertid Forsvarets og medarbejderens ønsker og 
behov. Samtalelederen (SL) skal forud for samtalen have overvejet, hvilke ønsker og behov 
enheden/Forsvaret har til medarbejderen (MA) og MA skal have overvejet hvilke ønsker og behov han/hun 
har til enheden/Forsvaret. De gensidige ønsker og behov er naturligvis ikke en fast størrelse og dialogen vil 
som regel føre til, at både SL og MA bliver klogere på deres ønsker og behov. 
Eksempelvis kan MA gøre lederen opmærksom på nogle ting i sit arbejde, som er afgørende at MA arbejder 
på, men som SL ikke var opmærksom på. Nogle MA kan ligefrem være med til at skabe (en ny 
funktionsbeskrivelse) på baggrund af deres input. Man kan ligeledes forestille sig, at MA gør SL opmærksom 
på nogle uudnyttede styrker, som Forsvaret med fordel vil kunne gøre brug af. 
Omvendt er MA jo som udgangspunkt ansat i Forsvaret, hvorfor MA ønsker og behov som regel vil afhænge 
af de målsætninger som SL fremlægger for ENH og MA. 
 
Nogle af de ting, som man bliver enige om, at MA særligt skal arbejde med i det kommende år vil være inden 
for områder hvor medarbejderen allerede er stærk, mens andre vil være på områder, hvor medarbejderen 
har udviklingsbehov. 
 
Under hensyntagen til de rådige ressourcer besluttes herefter nogle udviklingsaktiviteter. 
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Forsvarets ønsker 
og behov

Medarbejderens ønsker 
og behov

Udviklingsmål

Udviklingsforløbet fastsættes indenfor rammerne af enhedens 
(Forsvarets) og medarbejderens ønsker og behov, 
medarbejderens kompetencer og de rådige ressourcer.

FOKUS på strategisk kompetenceudvikling

Udviklingsaktiviteter

Medarbejderens 
kompetencer

 

 

I beskrivelsen af udviklingsaktiviteterne gøres det klart, hvad både medarbejder og leder 
hver især skal gøre for at nå udviklingsmålene og hvordan slutresultatet konkret skal være. 
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Feedback fra leder til 
medarbejder

Overvejelse & indhentning 
af informationer om 
muligheder, ønsker og 
behov

Valg af styrker og udviklingsbehov samt 
udfærdigelse af udviklingskontrakt

Gennemførelse og 
opfølgning på 
udviklingsaktiviteter

Systematik og strategi

 

 

Efter udviklingssamtalen påbegyndes selve udviklingsperioden, hvor de aftalte 
udviklingsaktiviteter gennemføres. Det er vigtigt, at kompetenceudvikling ikke bliver 
reduceret til en årlig udviklingssamtale, men at der løbende følges op på og eventuelt 
justeres på aktiviteterne. 
 
Når året er gået afsluttes med en ny bedømmelsessamtale, hvor medarbejderen bl.a. 
vurderes på i hvor høj grad han/hun har tilstræbt sig på at nå målet. 
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Passende forstyrrelse

Refleksion

Tryg kontekst

Systematik og strategi
- i et læringsperspektiv

Humberto Maturana

Forudsætninger 
for læring

 

 

Lad os kort prøve at betragte FOKUS i et læringsperspektiv. 
 
Vi tager her udgangspunkt Humberto Maturanas læringsteori. 
 
Det som er katalysator for læring og udvikling er, ifølge Humberto Maturana, at der sker en 
passende forstyrrelse i det vante. Det kan eksempelvis være, at en anden fortæller sin 
oplevelse af, den måde man har løst en opgave på. Forstyrrelsen er passende, når den 
dels giver anledning til refleksion (Nå, sådan kan det også ses!) og dels ikke er længere 
fra éns eget perspektiv, end at det kan accepteres som relevant. Forstyrrelsen er 
eksempelvis upassende, når den afvises som vås (Det her er simpelthen for langt ude!). 
 
Dernæst skal der være rum til refleksion. Dvs. at der skal være tid, eller snarere rammer, 
der muliggør, at medarbejderen har mulighed for at overveje, hvad den tilbagemelding 
han/hun fik kan have for egen personlige udvikling. Endvidere skal refleksionen føre til en 
indsigt i hvilke konsekvenser tilbagemeldingen kan have for hvordan han/hun fremover vil 
løse den type opgaver. Slutteligt skal refleksionen også give mulighed for refleksion over 
indsats og den tilbagemelding indsatsen har medført i et bredere perspektiv end blot den 
konkrete opgave. Hvilken relevans kan tilbagemeldingen evt. have for indsatsen på helt 
andre områder  end det som tilbagemeldingen var rettet mod? Er det i særlige situationer 
eller i en særlig kontekst han får denne tilbagemelding og hvad er det i så fald der er 
særligt ved disse situationer. Hvordan kan det bruges fremadrettet, hvad skal jeg gøre 
mindre af/mere af, eller fastholde/undgå? 
 



Endelig skal der være en tryg kontekst. Personlig udvikling kræver at man ændrer sin 
adfærd, altså prøver at gøre noget andet end det man plejer. Men da man ikke har prøvet 
det før kan det virke farligt/utrygt, for hvad vil de andre sige til det og hvad nu hvis det 
virker dårligt, vil jeg så dale i de andres anseelse? Jeg skal med andre ord opleve at jeg er 
sammen med mennesker der vil mig det godt, være i en tryg kontekst, hvis jeg skal 
turde/have lyst til at eksperimentere med egen adfærd. I udviklingssamtalen skal 
medarbejderen opleve at han ikke risikerer at blive mindre værd i SL øjne hvis han 
erkender at der er områder hvor han selv føler behov for at udvikle sig. SL skal være 
opmærksom på at det ikke kun er under samtalen at den trygge kontekst etableres, den 
opbygges gennem det daglige arbejde.  
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Passende forstyrrelse

Refleksion

Tryg kontekst

Systematik og strategi
- i et læringsperspektiv

Forudsætninger 
for læring

 

 

Disse tre elementer (passende forstyrrelse, refleksion, tryg kontekst) skal derfor også 
medtænkes i FOKUS, og som sådan skal de alle være med i alle faserne af årshjulet. Der 
er dog nogle af faserne hvor et af elementerne har tyngde. 
Således vil den passende forstyrrelse have hovedvægten i bedømmelsessamtalen. 
Herefter følger mellemperioden på 2-4 uger, hvor der er hovedvægt på medarbejders 
såvel som leders mulighed for at reflektere over de udviklingselementer, som har været 
draget frem under bedømmelsen. 
Udviklingssamtalen vil oftest være del af et udviklingsforløb, som kører i forvejen, men er 
at betragte som starten på en ny udviklingsdel. Udviklingssamtalen bør derfor udgøre en 
tryg kontekst, hvor leder og medarbejder i fællesskab kortlægger udviklingskrav, -
forventinger og vilkår herfor for den kommende udviklingsperiode. 
Endelig vil medarbejderens udviklingsaktiviteter som regel kræve at medarbejderen giver 
sig i kast med nye ting, hvorfor dette også bør foregå i en tryg kontekst. 
 
Men igen - alle tre elementer skal medtænkes i alle fire faser. 
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Udviklingskontrakt

1-4 uger efter
alle bedømmelser

Revideret udviklingskontrakt

Ifm.
tiltrædelses-
samtale

Bedømmelse

Afholdes ved samme
anledninger som
ved FORPUBS

Kræver 6 mdr.
kendskab

Personeludtalelse

Ved mere end
4 uger

Fire dokumenter og samtaler i årshjulet

Kommunikation
Samarbejde
Systematisering
Analytisk 
tænkning
Professionalisme
Initiativ
Resultatorienterin
g
Håndtering af 
pres
helhedsorienterin
g
Fleksibilitet

 

 

Det var lidt om læringsfilosofien bag årshjulet, nu skal vi kort vende os mod de praktiske 
procedurer i årshjulet – især når årshjulet bliver brudt. 
 
Dette er de fire dokumenter, som vi opererer med i FOKUS. Det fremgår af 
forvaltningsbestemmelserne, hvornår de hver især skal bruges. 
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U
U

B
B

RU

RU

PU

Årshjulet

Kommunikation
Samarbejde

Systematiser ing
Analytisk 
tænkning
Professionalisme
Init iativ

Resultator ienter i
ng
Håndter ing af 
pres
helhedsor ienter in
g
Fleksibilitet

B: Bedømmelse

U: Udviklingskontrakt

PU: Personeludtalelse

RU: Revideret 
udviklingskontrakt ifm. 
tiltrædelsessamtale

Kommunikation
Samarbejde

Systematiser ing
Analytisk 
tænkning
Professionalisme
Init iativ

Resultator ienter i
ng
Håndter ing af 
pres
helhedsor ienter in
g
Fleksibilitet

Kommunikation
Samarbejde

Systematiser ing
Analytisk 
tænkning
Professionalisme
Init iativ

Resultator ienter i
ng
Håndter ing af 
pres
helhedsor ienter in
g
Fleksibilitet
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U

B
B

RU

RU

PU

Årshjulet

Kommunikation
Samarbejde

Systematiser ing
Analytisk 
tænkning
Professionalisme
Init iativ

Resultator ienter i
ng
Håndter ing af 
pres
helhedsor ienter in
g
Fleksibilitet

B: Bedømmelse

U: Udviklingskontrakt

PU: Personeludtalelse

RU: Revideret 
udviklingskontrakt ifm. 
tiltrædelsessamtale

Kommunikation
Samarbejde

Systematiser ing
Analytisk 
tænkning
Professionalisme
Init iativ

Resultator ienter i
ng
Håndter ing af 
pres
helhedsor ienter in
g
Fleksibilitet

Kommunikation
Samarbejde

Systematiser ing
Analytisk 
tænkning
Professionalisme
Init iativ

Resultator ienter i
ng
Håndter ing af 
pres
helhedsor ienter in
g
Fleksibilitet
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Indledning

• FOKUS: Hvad, hvordan, hvorfor, hvornår?
• Systematik og strategi i FOKUS
• Kompetencerne i FOKUS
• Kursusprogram

 

 

Kompetencerne og filosofien bag dem. 
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Teoretisk, praktisk og personligt erhvervet
viden, færdigheder og holdningerErfaringer

Erfaringer der omsættes i konkrete 
handlinger med henblik på at løse nuværende 

og fremtidige opgaver
Kompetence

Formelt dokumenterede erfaringerKvalifikation

Definitioner

Målrettet læring gennem aktiviteter 
der nyttiggør og udfordrer medarbejderes erfaringerKompetenceudvikling

 

 

Når man taler om kompetence, bliver man nødt til at gøre sig klart, hvad man mener med kompetence. Der er blevet skrevet mangt og 
meget om kompetenceudvikling de sidste 10 år, og enhver brug af begrebet, må derfor redegøre for, hvad man mener med det. 

 
I FOKUS defineres kompetence således: 
 Erfaringer der omsættes i konkrete handlinger med henblik på at løse nuværende og fremtidige opgaver 
 
En erfaring defineres her som teoretisk, praktisk og personligt erhvervet viden, færdighed og holdning. Det er med andre ord summen af 

det vi ved (viden), det vi kan (færdigheder) og det vi vil (holdninger), hvad enten dette er baseret på vores uddannelsesmæssige, 
vores arbejdsmæssige eller vores personlige baggrund. 

 
Definitionen viser også, at erfaringerne skal omsættes i konkrete handlinger for at blive til kompetence. Det betyder på den ene side, at 

erfaring ikke er nok i sig selv, men på den anden side viser det også, at erfaring er uundværlig, når der skal handles kompetent. 
 
Når erfaringer er formelt dokumenteret, som ved et kursus- eller en uddannelsesbevis, taler vi om kvalifikationer, eller Q’er, som vi siger 

i Forsvaret. 
 
Den sidste del af definitionen indebærer, at de handlinger, som erfaringen udmønter sig i, skal være rettet mod opgaveløsningen. 
 
Det er en helt afgørende pointe i FOKUS, at kompetence ikke er hverken egenskaber, personlighedstræk eller lignende, men adfærd. 

Kompetence er det vi gør, som løser opgaven. 
Bemærk også, at der ikke står, at medarbejderen omsætter erfaringer til konkrete handlinger. Det er en anden afgørende pointe, at 

kompetence ikke afhænger af medarbejderen alene, men også og ikke mindst af den kontekst medarbejderen virker i. Dvs. at 
kompetence afhænger medarbejderens relation til leder og kollegaer og evt. nærmeste undergivne. Kompetence afhænger også af 
den teknologi, de værktøjer medarbejderen arbejder med, de opgaver man løser og en lang række andre faktorer. 

 
Den sidste definition omhandler kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er 
 Målrettet læring gennem aktiviteter der nyttiggør og udfordrer medarbejderes erfaringer 
 
Definitionen indebærer, at: 
•  Kompetenceudvikling i FOKUS er målrettet læring. Der sker næsten altid læring, vi kan også lære unoder, men når vi taler 

kompetenceudvikling er læring målrettet både forsvarets og medarbejderens behov. 
• Kompetenceudvikling i FOKUS handler ikke kun om udfordre medarbejdernes svage sider, men også, og især, om at nyttiggøre 

deres styrker. 
 
Det var nogle centrale definitioner i FOKUS. Nu skal vi se på noget af den ledelsesfilosofi, der ligger bag konceptet. 
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Udvikle menneskelige relationer
Opgaveløsningen kalder på, at man 
håndterer og tilgodeser de menneskelige 
relationer m.h.p. at skabe gode vilkår 
samarbejde og udvikling.

Søge tilpasning eller fornyelse
Opgaveløsningen kalder på, at man kan 
tilpasse og forny enhedens praksis 
m.h.p. at møde omverdenens 
omskiftelige krav og forventninger.

Bevare kvalitativ stabilitet
Opgaveløsningen kalder på, at man bevarer 
faglighed, struktur og kontinuitet m.h.p. at 
kunne fastholde erfaring og kvalitet.

Skabe resultater
Opgaveløsningen kalder på, at man kan
initiere den nødvendige ”kampkraft”, ene
vedholdenhed m.h.p. at opnå resultater.

”Ledelse er et brændpunkt for modsætninger og må håndtere usikkerhed i organisationer”

Udvikling

UdadIndad

Drift

Ledelsesfilosofi

 

 

Vi antager grundlæggende at ledelse foregår i et krydspres mellem tilsyneladende modstridende krav. Men 
også medarbejdere i Forsvaret skal håndtere tilsyneladende modstridende krav. 
 
Der er et krav om resultater, 
Et krav om fornyelse eller tilpasning til det nye 
Et krav om vi udvikler de menneskelige relationer 
Et krav om en vis stabilitet og kontinuitet. 
 
Disse fire krav kommer hhv. indefra og udefra organisationen 
Og er hhv. drift eller udviklingsorienterede. 
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Fornyelse

ResultaterStabilitet

Relationer

Udvikling

UdadIndad

Drift

Ledelsesfilosofi

 

 

Pointen er, at man altid skal have blik for alle fire krav: Resultater, fornyelse, relationer og 
stabilitet. 
 
Det skal være en balance, således at man ikke glemmer et af områderne eller giver et 
område al opmærksomheden. 
 
Selvfølgelig vil det variere fra enhed til enhed og fra situationen til situation, hvilket af 
områderne, der skal have størst opmærksomhed, men vi må stadig aldrig overse nogen af 
områderne. 
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Fornyelse

ResultaterStabilitet

Relationer

Udvikling

UdadIndad

Drift

Ledelsesfilosofi

 

 

Sagt på en anden måde: 
 
Bliver al fokus lagt på resultaterne, så vi overser de menneskelige relationer, så bliver det 
formentligt opslidende og vil derfor på sigt gå ud over resultaterne. Det handler om, at 
være resultatorienteret på både på kort og lang sigt og det kræver, at man tænker 
relationerne med, således at vi skaber resultater på en meningsfuld måde. 
 
Bliver al fokus omvendt lagt på relationerne uden blik for, hvordan vi skaber resultater, så 
kunne man kalde det blødsødent. Vi skal have blik for relationerne med henblik på at 
skabe mening i fællesskabet og det er ikke meningsfuldt, når man ikke skaber resultater. 
 
Bliver al fokus lagt på stabiliteten stivner organisationen og bliver dermed ude af trit med 
omverden. Vi skal i en bevægelig verden sikre tilstrækkelig stabilitet til at vi fungere som 
organisation, men uden at låse organisationen fast. 
 
Følger vi omvendt enhver lille ændring i omverden bliver organisationen så ustabil, at kaos 
frem for forandringsparathed præger os. At være forandringsparat indebærer, at vi skelner 
mellem væsentlige og uvæsentlige ændringer i omverden. 
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Udvikling

UdadIndad

Drift

Organisation

Grundlæggende 
kompetencebehov 

i Forsvaret

 

 

For at håndtere disse fire grundlæggende organisatoriske behov må vi udvise adfærd, der 
understøtter dem alle. Derfor ligger de 17 FOKUS kompetencer fordelt på alle områderne.’ 
 
Som vi kan se, er der ikke lige mange kompetencer inden for alle områder. Det er et udtryk 
for den balance som Forsvaret etablerer mellem disse krav. Det udelukker som nævnt 
ikke, at der er enheder eller situationer, hvor eksempelvis fornyelsesområdet fylder mest. 
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Udvikling

UdadIndad

Drift

Organisation

Fælles og ledelses-
kompetencer

 

 

10 af kompetencerne skal alle Forsvarets medarbejdere udvise, mens mellemledere, 
ledere og chefer tillige skal udvise 7 ledelseskompetencer. 
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Udvikling

UdadIndad

Drift

Organisation

Fælles og ledelses-
kompetencer
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Inddrager perspektiver ud over egne faggrænser. 
Udviser forståelse for hvordan løsning af egne opgaver 
påvirker enhedens opgaveløsning. Bidrager til at 
enhedens handlinger opfylder organisationens 
overordnede opgave. 

Definition

Bedømmelsesskala

VO

U

VU

SG

M

O

Savner Grundlag

Væsentligt under krav og forventninger

Under krav og forventninger

Møder krav og forventninger

Overstiger krav og forventninger

Væsentligt over krav og forventninger

Helhedsorientering

Møder krav og forventninger

Knyttet til 
funktionen

Knyttet til den 
bedømte

 

 

 



 

Dias 29 

 

Abstraktions-
niveau

Tidshorisont

Manuelt niveau

Mellemleder niveau

Leder niveau

Chef niveau

Hvordan gradueres kompetencerne?

Fælleskompetencer

Ledelseskompetencer
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Bedømt chef/leder

Underordnet UnderordnetUnderordnet

Overordnet

E

L

Den bærende ide i 180° konceptet indebærer, at lederen ikke kun får bedømmelse fra sin overordnede, men også får feedback fra sine underordnede. 
Dette giver en to-dimensionel beskrivelse af lederen, hvilket gør beskrivelsen stærkere og mere nuanceret end den traditionelle en-dimensionelle 
bedømmelse. 
Underordnede vil opleve lederens adfærd i situationer, som den overordnede ikke ser.
Dette skal især ses i lyset af, at den bedømte chef/leder virker som ekspert (E) opad til sin overordnede, samtidig med, at den bedømte chef/leder 
virker som leder (L) nedad til sine underordnede. Det er derfor de underordnede, der kan vurdere, om lederen skaber de vilkår for dem, som optimerer 
arbejdet til den fælles opgaveløsning.

180 feedback
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Vejledning til bedømmelsesdelen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rammesætning 
 

Denne vejledning er et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og af-
holder en bedømmelsessamtale i FOKUS. For mere teknisk vejledning til bedømmelses-
skemaets enkelte punkter, kan du benytte hjælpefunktionerne i skemaet. Disse hjælpe-
tekster findes også i ’Vejledning til bedømmelsesskemaet’. 
 
Formål 
Bedømmelsen i FOKUS anvendes til at vurdere medarbejdernes kompetenceniveau ud fra 
en række nærmere definerede personlige kompetencer. 
 
Formålet med personelbedømmelse i Forsvaret er: 
 At give den ansatte viden om, hvordan vedkommendes indsats og kompetencer vur-

deres af foresatte. 
 At give den ansatte viden om, hvilke mulige potentialer nærmeste foresatte ser i 

medarbejderens adfærd. 
 At medvirke til, at Forsvaret får viden om, hvilke kompetencer og potentialer, der er 

til rådighed. 
 At fremme den personlige udviklingen ved at beskrive det udgangspunkt, hvorfra der 

kan ske en udvikling. 
  
Bedømmelsesdelen giver dermed kompetenceudviklingen et afsæt, mens udviklingsdelen 
giver rammer og retning. 
 
For at afstemme bedømmer og bedømtes forventninger er det vigtigt, at bedømmer for-
midler bedømmelsessamtalens rammer. Bedømmer bør derfor indledningsvis forklare 
samtalens formål, varighed og eventuelt kort skitsere det videre FOKUS forløb. 
 

 
 
 
 
Bedømmelses-
grundlaget 
 
 
 
Skemaet 
 
 
 
Opfølgning på 
sidste udvik-
lingsperiode 
 

Forberedelse af bedømmelsen 
 
Bedømmelsen foretages på baggrund af den forløbne bedømmelsesperiode, dvs. perioden 
siden tiltrædelse eller siden sidst udfærdigede bedømmelse. 
Bedømmelsen skal basere sig på iagttagelser af medarbejderens adfærd – ikke på bag-
grund af ideer om medarbejderens egenskaber eller hensigter. 
 
Til bedømmelsen anvendes et elektronisk bedømmelsesskema, som kan hentes på FPT 
hjemmeside. Bedømmelsesskemaet er tilpasset medarbejderens aktuelle funktionsniveau, 
idet der ikke kræves de samme kompetencer for alle funktionsniveauer.  
 
De i bedømmelsesperioden udfærdigede udviklingskontrakter udgør et vigtigt input til 
bedømmelsen, hvad enten de er udfærdiget i forbindelse med periodiske FOKUS samtaler 
eller i forbindelse med en tiltrædelse. 
 
Udviklingskontrakterne udtrykker nogle forventninger til medarbejderens adfærd, hvorfor 
bedømmelsen bør indledes med at opsummere mål og aftaler fra kontrakter 
 
På denne baggrund må samtalelederen spørge sig selv: 
 

 I hvilken udstrækning er de opstillede udviklingsmål nået? Hvordan har medar-
bejderen udviklet sig – personligt såvel som fagligt? 

 Hvordan har de udviklingsaktiviteter, som er udført, konkret ændret medarbejde-
rens arbejdsliv? Hvad gør medarbejderen anderledes? 

 
Udviklingskontrakterne opstiller hver mål for 3-5 af FOKUS kompetencerne og udtrykker 
derfor nogle særlige forventninger til disse kompetencer. 
 

 
 
 
Krav 
 

Krav og forventninger 
Enhver stilling i Forsvaret stiller nogle bestemte krav til medarbejderens kompetencer. 
Forsvaret søger at besætte stillingerne med medarbejdere, der lever op til disse krav, 
herunder krav om  passende uddannelse og erfaring. Ofte kan man dog først efter et 
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Forventninger 
 
 
 
 
 
 
Fokus på udvik-
ling 

stykke tid vurdere, om det er lykkedes. Endvidere ændrer kravene sig med tiden i de fle-
ste stillinger, ligesom medarbejdernes kompetencer udvikles. 
 
Forventningerne til medarbejderen afhænger blandt andet af vedkommendes uddannelse 
og erfaring. Det skal der tages hensyn til ved bedømmelsen. Den nytiltrådte medarbejder 
med beskeden uddannelse og uden erfaring på området, må bedømmes forholdsvis milde-
re end den erfarne og veluddannede; han lever måske endnu ikke helt op til de formelle 
krav, men kan derfor godt overstige forventningerne. Han bør derfor bedømmes i forhold 
til, hvad det er rimeligt at forvente af ham, og hvis det giver vanskeligheder i forhold til 
kravene, skal dette kommenteres i tekst. 
 
Bedømmelsen må ikke tilsløre reelle mangler, idet bedømmelsen skal udpege udviklings-
behov og -muligheder. Men hvis bedømmeren vurderer, at mangler i forhold til kravene 
skyldes manglende uddannelse og erfaring, skal dette påpeges. 
 

 
 
 
Fælles- og leder-
kompetencer 
 
 
 
Definitioner på 
kompetencerne 

Kompetencerne 
I FOKUS bliver man bedømt i forhold til 10-17 kompetencer. Kompetencerne er delt op i 
10 fælles kompetencer, der gælder for alle medarbejdere i Forsvaret. Yderligere er der  7 
ledelseskompetencer, som   mellemledere, ledere og chefer også skal bedømmes på. 
Ledelseskompetencerne er tilpasset det ledelsesniveau, medarbejderen befinder sig på.  
 
Kompetencerne er beskrevet med en definition. Ledelseskompetencerne er tillige be-
skrevet ved nogle +indikatorer, dvs. eksempler på adfærd, der understøtter kompeten-
cen, og nogle ÷indikatorer, eksempler på adfærd, der ikke understøtter kompetencen. 
 

 
 
 
 

Bedømmelsesskalaen 
Hver enkelt kompetence skal bedømmes ved hjælp af en skala med fem trin. 
 

Skalaen VO Overstiger krav og forventninger Væsentligt. 
 O Overstiger krav og forventninger. 
 M Møder krav og forventninger. 
 U Lever ikke helt op til krav og forventninger. 
 VU Ligger Væsentligt Under krav og forventninger. 
 SG Savner Grundlag. 
 
 

 
Ved hver kompetence har bedømmeren mulighed for at tilføje supplerende bemærknin-
ger, når det er relevant. Der er derfor ingen krav om kommentarer til alle de afgivne 
kompetencebedømmelser. Vælges ’Savner grundlag’, ’VU’ eller ’VO’, skal dette begrundes 
i fritekstfeltet.  
 

 
 
 
 
 
 
Krav og forvent-
ninger 
 
 
 
 
Eksempelvis 
 
 
 
 
 
 
 
Relativ bedøm-
melse 
 
 

Bedømmelse af kompetencerne 
 
Når bedømmeren skal sætte sin markering, kan en mulig fremgangsmåde være: 
 
Bedøm først hvor medarbejderen skal ligge på skalaen i forhold til de objektive krav, der 
er til stillingen, og sæt indledningsvis krydset herefter. Vurder derefter i hvilken grad per-
sonen har levet op til de forventninger, du har stillet og udtrykt til denne medarbejder og 
især de forventninger, som er blevet synliggjort ved udarbejdelsen af sidste års udvik-
lingskontrakt og lad det vægte vurderingen i op- eller nedadgående retning. Den endelige 
vurdering bør således være en samlet vurdering af disse to målepunkter.  
 
Et eksempel: Katrine er en erfaren medarbejder, der har flere uddannelsesmæssige og 
praktiske erfaringer end påkrævet i funktionen. Det er derfor ikke overraskende, at Katri-
ne har levet op til alle de objektive krav til funktionen, dvs. løst alle de faste opgaver som 
hører til funktionen. Katrine har dog ikke nyttiggjort sine erfaringer i nær den grad som 
det var forventet og aftalt. Det vil i så fald kunne trække bedømmelsen og dermed af-
krydsningen ned fra ”Overstiger krav og forventninger” til f.eks. ”Møder krav og forvent-
ninger”, men hvor meget det trækker ned, vil afhænge af bedømmerens vurdering. 
 
Det er dermed vigtigt at huske, at bedømmelsen ikke er en absolut bedømmelse og kan 
dermed ikke umiddelbart sammenlignes med andre bedømmelser. Bedømmelsen er relativ 
i forhold til de vilkår og erfaringer medarbejderen har som forudsætning for at løse opga-
ven. 
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Brug af tekstfelt 
 
 

 
Det skal beskrives i tekstfeltet ved den enkelte kompetence, hvis der er forskel på krav og 
forventninger i bedømmelsen af kompetencen. 
 
Tekstfeltet skal anvendes, når vurderingen er ”VO”, ”VU” og ”SG”, samt når der er forskel 
på krav og forventninger. Tekstfeltet bør dog ikke bruges ved alle kompetencer. Man skal 
som samtaleleder huske, at bedømmelsen skal gennemgås med medarbejderen med ud-
vikling for øje, og at ingen kan  forholde sig konstruktivt til en tilbagemelding på alle 
kompetencerne på én gang. Det er ganske enkelte for megen information. 
 

 
 
Sammenfattende 
vurdering 
 
 
 
INTOPS 
 
 

Generel bedømmelse i nuværende funktion 
Når alle kompetencerne er bedømt, skal der gives en sammenfattende vurdering af med-
arbejderens samlede kompetence, som den kommer til udtryk gennem løsningen af de 
udførte opgaver, der er forbundet med funktionen. Endelig gives en vurdering af medar-
bejderens kompetencer i forhold til løsningen af opgaver forbundet med øvrige funktioner. 
 
Vurdering i forhold til International tjeneste er obligatorisk for alle, der ikke tidligere 
har frameldt deltagelse i fredsskabende missioner. 
 
Herefter skal bedømtes potentiale vurderes både horisontalt og vertikalt. 
 

 
 
 
Horisontalt po-
tentiale 

Horisontal parathed 
Når kompetencerne er bedømt, skal bedømmeren vurdere, hvordan den bedømte vil kun-
ne indgå på de forskellige tjenesteområder: 
 Operativ 
 Planlægning 
 Personale 
 Materiel og logistik 
 Økonomi  
 Informatik 
 
Den horisontale potentialevurdering skal kun foretages inden for de områder, hvor med-
arbejderen udtrykker et ønske om at gøre tjeneste. 
 
Hvis lederen vurderer, at medarbejderen har særlige potentialer inden for et af områder-
ne, bør man påpege dette for medarbejderen, men det er medarbejderen selv, der vurde-
rer, om det skal med i bedømmelsen. 
 
Man kan med fordel lade medarbejderen udfylde sine ønsker forud for samtalen. 
 
Bedømmeren skal her give sin vurdering efter nedenstående skala: 
 

Skala for hori-
sontal parathed 

I særlig grad parat Vurderes foruden at kunne tilføre driftsmæssig kvalitet også at 
kunne gå foran og tilføre området fornyelse. 
 

 Meget parat Vurderes at kunne tilføre tjenesteområdet driftsmæssig kvalitet 
samt at kunne omstille sig på den løbende udvikling indenfor om-
rådet. 
 

 Parat Vurderes at kunne gøre fyldest indenfor området. 
 

 Afventer Vurderes ikke at kunne gøre fyldest på det nuværende grundlag. 
 

 Savner grundlag Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere medar-
bejderen med henblik på tjeneste indenfor området. 
 

 Ønsker ikke 
tjeneste indenfor 
tjenesteområdet 

Medarbejderen ønsker ikke at gøre tjeneste indenfor området, og 
vurdering af potentialet dertil er derfor ikke foretaget. 

 
 
Vertikalt poten-
tiale 
 

Forfremmelsesskalaen 
Efter den horisontale vurdering skal bedømmeren tage stilling til medarbejderens parat-
hed til forfremmelse på kort og langt sigt, med mindre medarbejderen bestrider en stil-
ling, hvorfra der ikke kan ske forfremmelse, eller selv har valgt at afstå fra forfremmelse, 



 Vejledning til bedømmelsesdelen 

Institut for Ledelse og Organisation 
Forsvarsakademiet 

4 

f.eks. med henblik på at følge et horisontalt karriereforløb. 
 
Bedømmeren skal her vurdere medarbejderen ud fra skalaen herunder. 
 

Skala for poten-
tiale til nærme-
ste højere grad 

Meget stor pa-
rathed 

Der er stort potentiale for videre vertikalt karriereforløb og egnethed 
til nærmeste højere grad. Den bedømte bør udnævnes snarest mu-
ligt til et job med bedre overensstemmelse mellem kompetence og 
funktion. 
 

 Stor parathed Der er et godt potentiale til et videre vertikalt karriereforløb. Den 
bedømte er egnet til nærmeste højere grad, og kan udnævnes in-
denfor de næste 1-2 år. 
 

 Parathed inden 
for en årrække 

Der tegner sig udviklingsmuligheder hos den bedømte for, at han 
eller hun indenfor en årrække kan udnævnes til nærmeste højere 
grad. 
 

 Afventer Vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være egnet til nærmeste 
højere grad. Fremtidig forfremmelse bør afhænge af fremtidige præ-
stationer. 
 

 Ej relevant Er ikke relevant i forhold til pågældende stilling. 
 

 Savner grundlag Der savnes et aktuelt grundlag for at kunne foretage bedømmelse. 
 

 Ønsker ikke 
nærmeste højere 
grad 

Den bedømte ønsker ikke at komme i betragtning til nærmeste hø-
jere grad. Derfor er egnetheden hertil ikke udført. 

  
Hvis bedømmeren vælger en af rubrikkerne ‘Meget stor parathed’, ‘Stor parathed’, ‘Ej 
relevant’, ‘Afventer’, ‘Savner grundlag’ eller ‘Ønsker ikke nærmeste højere grad’ skal dette 
begrundes i fritekstfeltet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala for poten-
tiale til 2 grader 
højere 

Egnethed 2 grader frem (vedrører niveauerne M321-401 og C300-400) 
Imidlertid kræver det en længere tidshorisont at vurdere om der er potentiale til en 'lyn-
karriere'. En medarbejder, der vurderes at have ‘meget stor parathed’, kan i princippet 
have haft samme funktionsniveau igennem flere år, hvorfor vurderingen ikke nødvendig-
vis peger på en lynkarriere. Når medarbejderens parathed er vurderet som ‘meget stor 
parathed’ eller ‘stor parathed’ skal medarbejderens egnethed 2 grader frem derfor tillige 
vurderes. 
 
Der anvendes følgende skala: 
 I særlig grad egnet  
 Meget egnet 
 Egnet 
 Uafklaret 
 Ikke egnet 
 Ej relevant 
 
Denne skala giver mulighed for såvel at vurdere egnethed som det ønskelige tempo for 
forfremmelse. Når en medarbejder vurderes at være ‘I særlig grad egnet’ peger det på en 
karriere mod en toppost eller topposten i Forsvaret. Det er dermed en vurderingskategori, 
der kun meget sjældent kan tages i brug. Kategorien ‘Meget egnet’ knytter sig til de me-
get lovende medarbejdere, som man dog ikke er sikker på vil kunne ryge helt til tops. 
Vurderes medarbejderen til at være ‘Egnet’ tyder det på gode vertikale karrieremulighe-
der med mindre muligheder for en topplacering i Forsvaret. ‘Uafklaret’ bruges, når med-
arbejderen vurderes at kunne slå til i næste højere funktion, men til gengæld ikke indike-
rer potentiale 2 grader frem. ‘Uafklaret’ kan være endog særdeles velbegrundet, hvorfor 
det ikke har noget med ‘savner grundlag’ at gøre. ’Ikke egnet’ betyder, at medarbejderen 
har udvist adfærd, som indikerer, at vedkommende ikke er egnet 2 grader frem. 
 

 
 
 
 

Sammenfattende vurdering af medarbejderens potentiale 
Herefter sammenfatter og uddyber bedømmeren sin vurdering af medarbejderens vertika-
le og horisontale potentiale. 
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Sammenfatning 
Efter vurderingen af kompetencer og potentiale gives en kort sammenfattende vurdering 
og supplerende kommentarer tilføjes til bedømmelsen. 
 

 
 
 
Forud for samta-
len 
 
 
Forberedelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennemførelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lederens 
opgaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medarbejderens 
opgaver 

Bedømmelsessamtalen 
Bedømmeren skal sikre, at medarbejderen i god tid forud for samtalen som minimum har: 
 Sidste års udviklingskontrakt. 
 Den bedømtes aktuelle funktionsbeskrivelse. 
 
Selve arbejdet med at forberede en bedømmelse er i sig selv en vigtig opgave, der kræ-
ver, at lederen grundigt overvejer, hvilke oplevelser vedkommende har haft med den 
bedømte medarbejder i bedømmelsesperioden. Det er vigtigt, at bedømmelsen baseres på 
iagttagelser af konkret adfærd. 
 
Det er i det daglige samarbejde, at bedømmeren har den bedste mulighed for at søge 
forståelse for medarbejderens handlinger. Dette kan både foregå gennem iagttagelse og 
dialog. Det kan være svært at fastholde alle vigtige oplevelser i løbet af et helt år. Derfor 
kan det være en god ide at notere sig sine iagttagelser. Herved kan man blive mere sikker 
på, at bedømmelsen kommer til at afspejle reelle kompetencer og ikke blot de sidste 
ugers iagttagelser. 
 
Bedømmeren forelægger og gennemgår bedømmelsen med den bedømte ved en samtale. 
Herefter skal de kvittere for at have afgivet, henholdsvis modtaget bedømmelsen. 
 
Den måde, hvorpå bedømmelsessamtalen gennemføres, er afgørende for, om budskabet 
overhovedet bliver modtaget. Grundlaget for bedømmelsessamtalen bygger naturligvis på 
den forudgående periodes samarbejde mellem bedømmer og bedømte, hvilket vil sige, at 
bedømmelsen ikke kun er et billede af medarbejderens præstation, men også til dels et 
billede af de relationer, der eksisterer mellem de to. Lederen skal således være opmærk-
som på, at medarbejderens adfærd i høj grad afhænger af de vilkår, lederen har givet 
medarbejderen. 
 
Det er lederens opgave at gennemføre samtalen på en måde, der passer til den enkelte 
medarbejder og situationen i almindelighed. En stor udfordring i forbindelse med afgivelse 
af bedømmelser er, at vores opfattelser af verden ofte er meget forskellige. Det, der ople-
ves rigtigt for en, kan opfattes helt anderledes af en anden. 
 
Hvis man vil opnå forståelse for den afgivne bedømmelse, er det derfor vigtigt, at man 
forud for og under samtalen søger forståelse for medarbejderens oplevelse af arbejdssitu-
ationen. Denne indsigt vil dels kunne give vigtige oplysninger om, hvorfor medarbejderen 
handler på en bestemt måde og dels give mulighed for at formulere bedømmelsen på en, 
for medarbejderen, forståelig måde. 
 
Det er på den anden side medarbejderens opgave at forholde sig åbent til bedømmelsen 
og søge at forstå bedømmelsen ved at stille forståelsesmæssige spørgsmål, når der opstår 
tvivl. Medarbejderen skal selvfølgelig gøre opmærksom på eventuelle misforståelser, men 
skal til gengæld undgå at forhandle om den afgivne bedømmelse.  
 

 
 
 
 
 
Retningslinjer 
for lederen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gode råd til samtalen 
For at sikre at bedømmelsessamtalen fungerer som en konstruktiv tilbagemelding, kan 
man tage højde for følgende retningslinjer. 
 
Tag hensyn til bedømtes behov! 
En god bedømmelsessamtale tager også hensyn til behovene på modtagersiden. Hvis den 
udelukkende tager højde for afsenderens behov, kan den virke ødelæggende. 
 
Vær specifik i din tilbagemelding! 
Bedømmelsen skal referere til noget bestemt ved andre menneskers adfærd. En tilbage-
melding, der beskriver en person i vage generaliserende vendinger (at han er domineren-
de, passiv m.m.), bliver ufrugtbar og svær at bruge som grundlag for udvikling. 
 
Kontrollér at budskabet er gået igennem! 
Medarbejderen skal tydeligt kunne forstå, hvad bedømmer har ment. Dette kan f.eks. 
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Retningslinjer 
for medarbejde-
ren 
 

sikres ved, at bedømte forsøger at formulere, hvad bedømmer har ment.                   
 
Fokuser på adfærd, der kan udvikles! 
Bedømmelsen skal være rettet mod adfærd, som modtageren har mulighed for at ændre. 
Det tjener kun til at øge spændingen, hvis den ensidigt rettes mod "bløde punkter", som 
bedømte ikke selv har kontrol over. 
 
Overbelast ikke den andens opmærksomhed! 
Vi kan kun "rumme" et begrænset antal tilbagemeldinger - og da det at modtage en be-
dømmelse er en lidt presset situation, kan bedømte rumme færre informationer end el-
lers. Derfor bør bedømmeren udvælge sine kommentarer omhyggeligt. Ellers bliver ople-
velsen kaotisk.  
 
Brug ”Jeg” budskaber frem for ”du” budskaber! 
Uanset hvor sikker du er i din sag, vil din bedømmelse kun være et udtryk for én oplevel-
se af situationen - nemlig din. Ved sprogligt at holde sig til ”Jeg oplever…” frem for ”Du 
er…” budskaber tillader du bedømte at have sin egen oplevelse. 
 
Forstærke succes - ikke fiasko! 
Det er vigtigt at få fortalt bedømte, hvad han/hun er god til. Det giver energi og er en 
forudsætning for, at man også kan tale om det, der ikke er så godt. 
 
 
Er du i tvivl - stil spørgsmål! 
Det er tilladt at stille uddybende spørgsmål og forståelsesspørgsmål til en bedømmelse, 
og det kan anbefales at lytte aktivt. 
 
Undgå forsvar og forklaringer! 
Det er ikke muligt på samme tid at forsvare sig og lytte til feedback. Når man forsvarer 
sig, fortæller man, hvorfor man handlede på en bestemt måde, og hvad man havde tænkt 
sig med det. Man fortæller om hensigten. Og den er næsten altid god nok. Men det, de 
andre har oplevet, er virkningen, og det er noget helt andet. Kompetencerne i FOKUS 
handler om det man gør, og hvilken virkning det har på omgivelserne. 
 

 
 
 
 
 
U2 
 
 
Forberedelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sceneskift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forklar medar-
bejderen hvad 

Særligt ved fratrædelse 
Ved skift af samtaleleder, stillingsskift eller lignende skal bedømmelsessamtalen suppleres 
med en dialog om medarbejderens udviklingspotentialer. Dette kan ske i direkte forlæn-
gelse af bedømmelsessamtalen, sådan at bedømmelsessamtalen afsluttes med en dialog, 
som munder ud i, at man i enighed udfylder udviklingskontraktens punkt 2 (særligt ske-
ma, U2). 
 
I dette tilfælde er det vigtigt, at lederen udleverer de tidligere nævnte papirer til medar-
bejderen 1-4 uger før bedømmelsessamtalen, så begge parter kan være forberedte til 
sammen at udarbejde udviklingskontraktens punkt 2. 
 
Gennemgangen af udviklingskontraktens punkt 2 skal ses som en dialog om, hvilke gene-
relle styrker og udviklingsbehov, som medarbejderen med fordel kan arbejde videre med. 
Mere præcist aftaler man hvilke 3-4 generelle styrker, som medarbejderen kan tage med 
sig samt hvilke 1-2 udviklingsbehov, medarbejderen fremover måske skal være særligt 
opmærksom på. Det anbefales her, at man vælger 5 styrker og udviklingsbehov i alt, hvor 
der i en normal udviklingssamtale anbefales 3-5. 
 
Der sker altså et skift i samtalen fra, at samtalelederen indledningsvist har givet feedback 
på medarbejderens præstationer i den forgangne bedømmelsesperiode til at samtaleleder 
og medarbejder nu sammen kigger fremad. Samtidigt gælder det, at hvor samtalelede-
rens feedback i princippet ikke er til diskussion, så er medarbejderens input lige så gyldi-
ge som samtalelederens, når man skal fastsætte generelle styrker og udviklingsbehov, 
som medarbejderen med fordel kan arbejde videre med. 
Når medarbejderen skriver under på bedømmelsen er det ikke nødvendigvis fordi ved-
kommende er enig i den, men alene for at man har modtaget og set den. Når medarbej-
deren og samtalelederen derimod skriver under på udviklingskontraktens punkt 2, så er 
det et udtryk for, at de er enige om det, der står. 
 
Da bedømmelsen og drøftelsen af udviklingskontraktens punkt har så forskellig karakter 
er det vigtigt, at samtalelederen gør det tydeligt overfor medarbejderen, at de sammen 
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der sker går ind i en anden form for dialog, når de skal i gang med at drøfte udvikling. 
 

 
 
 
 

Særligt ved INTOPS 
Grundet de operative vilkår, kan det være svært at finde tid til at anvende FOKUS under 
INTOPS, men det er ikke ensbetydende med, at det ikke skal gøres. Medarbejderne har 
særligt her ret til en ordentlig bedømmelse som tilbagemelding på det præsterede. 
 
For at lette byrden er der dog i FOKUS skemaerne ved nogle punkter anført ”Valgfri ved 
INTOPS”, hvilket betyder at punktet ikke behøver at blive udfyldt. Punkterne markeret på 
denne måde kan udfyldes, hvis samtalelederen mener, at det er relevant og vil bidrage til 
medarbejderens udvikling. 
 
Ved INTOPS skal udviklingskontraktens punkt 2 også gennemgås i forbindelse med be-
dømmelsessamtalen, som det er beskrevet under ”Særligt ved fratrædelse”. 
 

 
 
 
 

Yderligere vejledning 
Du kan læse mere i: 
 Forvaltningsbestemmelserne for FOKUS. 
 Vejledning til bedømmelsesskemaet. 
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 Vejledning til udviklingsdelen 
 
 
 
 
Formål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brug af 
forberedelses-
skemaer 
 
 
 
Vejledningens 
struktur 
 
 
 
 
Hvad er en god 
udviklings-
samtale?  
 

Inden du går i gang 
 
Formålet med den årlige udviklingssamtale er at sikre målrettet og motiverende 
kompetenceudvikling. Det gøres ved at skabe sammenhæng mellem: 
 

 Medarbejderens kompetencer 
 Enhedens / Forsvarets ønsker og behov 
 Medarbejderens ønsker og behov 

 
Udviklingssamtalen forudsætter derfor ikke en forudgående bedømmelse, som 
afgives hvert andet år. En meningsfuld drøftelse af gensidige ønsker til og behov for 
kompetenceudvikling vil dog altid være afhængig af, at samtaleparterne hver især 
gør sig relevante tanker forud for samtalen. 
 
For at hjælpe dig til at planlægge og gennemføre en god og velstruktureret 
udviklingssamtale, er der udarbejdet to forberedelsesskemaer. Hvorvidt du ønsker 
er at gøre nytte af disse eller at udarbejde dine egne skemaer evt. ved at redigere i 
de eksisterende er helt op dig. Forberedelsesskemaerne er blot et hjælpeværktøj i 
forberedelsen til udviklingssamtalen. 
 
Denne vejledning tager udgangspunkt i forberedelsesskemaets, fører dig gennem 
skemaets faser og giver tips til selve samtalen. Forberedelsesskemaet kan også 
benyttes som struktur for udviklingssamtalen. 
 
Selve samtalen gennemføres min. én gang årligt og varer ca. 1 time, hvis den er 
godt forberedt. Overordnet er det vigtigt: 
 

 At medarbejderen har udspillet. 
 At medarbejder og leder har skrevet stikord til de punkter i 

forberedelsesskemaet, som de finder relevante. 
 At lederen er opmærksom på, at alle punkter gennemgås. 
 At lederen yder et kvalificeret modspil ved at anvende konkrete eksempler 

og give konstruktive råd. 
 
Det er helt centralt, at udviklingssamtalen handler om udvikling og ikke kommer til 
at handle om ophobede dagligdagskonflikter. Både leder og medarbejder er 
ansvarlig for at forholde sig på en måde, så samtalen bliver konstruktiv og 
fremadrettet i stedet for at den fokusere på fejl og mangler i hverdagen. 
 
Samtalen skal således betragtes som et supplement til, og ikke en erstatning for, 
den daglige kontakt og dialog, der netop bør løse hverdagsproblemerne. 
 

 
 
 
 
Forberedelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtalens faser 
 
En god og udbytterig udviklingssamtale kræver, at både leder og medarbejder 
tager samtalen alvorligt. Dette indebærer, at begge er grundigt forberedt. Man skal 
regne med, at en grundig forberedelse tager ca. 1 time. 
 
Til forberedelsen anvendes: 
 

 Evt. bedømmelse  
 Forberedelsesskema 
 Sidste års udviklingskontrakt 
 Medarbejderens karriereplan 

 
Det er samtalelederens ansvar, at medarbejderen har fået udleveret disse 
dokumenter 1-4 uger forud for udviklingssamtalen, og umiddelbart efter en 
eventuel bedømmelsessamtale. Se i øvrigt Vejledning til tiltrædelsessamtale, hvis 
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Disposition 
 

medarbejderen ikke har forudgående kendskab til FOKUS. 
 
Forberedelsesskemaet kan fungere som en disposition for samtalen og som en 
huskeliste, så man er sikker på at nå omkring vigtige områder under samtalen. 
Begge parter udfylder skemaet inden mødet. 
 
Skemaet er delt op i områderne: 
 

 A-B: Opfølgning på sidste udviklingsperiode 
 C-D: Gensidige ønsker og behov 
 1-2: Udviklingsmål 
 3: Udviklingsaktiviteter 
 4:  Sammenhæng med enhedens mål 
 5:  Forudsætninger for udviklingskontraktens opfølgning 

  
Herunder vil punkterne blive uddybet. 
 

 
Indledning 
 
 
Siden sidst 
 
 
Pkt. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkt. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er en god idé at indlede samtalen med at afklare hinandens forventninger 
til samtalen. 
 
I opfølgning på sidste udviklingsperiode opsummeres de læringspunkter, der 
kan uddrages af den forudgående udviklingsperiode.  
 
I punkt A Tidligere udviklingsaktiviteter bør man evaluere følgende i forhold til 
de enkelte udviklingsmål: 
 

1) Hvilke af de til målene knyttede udviklingsaktiviteter– personlige såvel 
som faglige - har virket fremmende på at nå målene, og hvilke har ikke 
virket fremmende? Det er vigtigt at finde frem til, hvorfor de virkede eller 
ikke virkede efter hensigten, så man kan lære af det. 

2) Hvilke vilkår har virket fremmende for at gennemføre ovennævnte 
udviklingsaktiviteter, og hvilke har virket hæmmende? Også her er det 
vigtigt at finde frem til, hvorfor de virkede fremmende eller hæmmende. 

 
I punkt B Arbejdsvilkår evalueres de arbejdsvilkår, der generelt har været stillet 
til rådighed i den forudgående udviklingsperiode, men som ikke er blevet behandlet 
i pkt. A. Her har man mulighed for at forholde sig til en række forhold, som bl.a. 
kan omhandle følgende: 
 

1) Opgaver: Har arbejdsopgaverne været klare, meningsfulde og 
tilstrækkeligt udfordrende? Hvilke opgaver er gået særligt godt og hvorfor? 
Hvad er gået mindre godt og hvorfor? Har udvalget af opgaver støttet de 
ønskede udviklingsmål? 

2) Tid og prioritering: Har man tid nok til at udføre opgaverne, så resultatet 
er tilfredsstillende for én selv og for enheden? Er leder og medarbejder 
enige i de forskellige prioriteringer, der foretages i forhold til 
arbejdsopgaverne? 

3) Fysiske rammer: Føler medarbejderen, at der er gode fysiske rammer til 
at udføre forskellige arbejdsopgaver? Dvs. føler han/hun f.eks., at der er 
plads, ro og det rigtige materiel, udstyr og faciliteter til at udføre et godt 
stykke arbejde? Føler medarbejderen sig sikker under udførelsen af sine 
arbejdsopgaver? 

4) Samarbejde: Opleves samarbejdet med ledere og kolleger som 
tilfredsstillende? Har medarbejderen været tilfreds med informationen og 
kommunikationen i afdelingen? Føler medarbejderen, at han/hun støttes 
og vejledes af sine kolleger og overordnede? Er der en åben og tillidsfuld 
atmosfære mellem de ansatte? Defineres de ansattes arbejdsdeling og 
ansvarsområder klart? Løses eventuelle konflikter på en tilfredsstillende 
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måde? 

5) Sammenhæng mellem arbejde og privatliv: Er der en god 
sammenhæng mellem arbejdet og privatlivet?  Er der nogen form for 
sygdom eller misbrug, som har haft betydning for samspillet mellem 
arbejdsliv og privatliv? 

6) Geografisk stabilitet. Har der været særlige forhold af betydning 
angående den geografiske placering af dit arbejde? Overvej f.eks.: 
a) Rejser?  
b) Flytninger? 

  
Når man har drøftet pkt. A og B, har man lagt et vigtigt grundlag for at kunne 
nyttigøre og overføre relevante erfaringer fra sidste udviklingsperiode til den 
kommende udviklingsperiode. 
 

 
Gensidige 
ønsker og behov 
 
 
Pkt. C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkt. D 

Afklaring af ønsker og behov drejer sig dels om de mål og opgaver, der er 
fastlagt for enheden, og hvad det indebærer for medarbejderen, og dels 
medarbejderens ønsker og behov. 
 
Punkt C i forberedelsesskemaet handler om at sikre en fælles forståelse af, hvilke 
generelle mål og opgaver der er besluttet for enheden i den kommende 
udviklingsperiode, og hvilke krav det stiller til den enkelte medarbejder. 
 
Forud for samtalen skal lederen afklare: 
 

 Hvilke mål er der fastsat for enheden? 
 Hvilke opgaver skal enheden kunne løse? 
 Hvad kommer den overordnede målsætning til at betyde for den enkelte 

medarbejder? 
 Hvilke kvalifikationer og kompetencer kræver opgaveløsningen af 

medarbejderen? 
 
Medarbejderen skal i punkt D overveje: 

 Realistiske ønsker og behov i forhold til arbejdsvilkår og 
kompetenceudvikling. 

 Kompetencer som kan udnyttes bedre. 
 

Medarbejderens ønsker og behov deles op efter, hvorvidt de ønskes realiseret på 
kort sigt (indenfor næste udviklingsperiode) eller på længere sigt (indenfor de 
kommende 2 til 6 år). 
 
Medarbejderen kan evt. kontakte sin udstikker forud for samtalen og rådføre sig i 
forhold til sine udviklingsmuligheder indenfor Forsvaret, for således at kunne 
kvalificere sine personlige udviklingsønsker og –behov. 
 

 
Målsætning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På baggrund af de gensidige ønsker og behov, samt erfaringerne fra den 
foregående udviklingsperiode, er det nu tid til at sætte de konkrete 
Udviklingsmål. Udviklingsmål skal forstås som de kompetencer og kvalifikationer, 
som leder og medarbejder har interesse i bliver udviklet hos medarbejderen. 
 
Leder og medarbejder bør være opmærksomme på, at de valgte udviklingsmål 
understøtter de mål, der er fastlagt for enheden. 
 
Det er vigtigt, at man ikke kun fokuserer på medarbejderens udviklingsbehov og 
det, der kan gøres bedre. Hvis man ikke sætter fokus på at værdsætte, 
vedligeholde og udvikle medarbejderens styrker, er det ikke sikkert, at disse vil 
blive ved med at være styrker. Det er derfor lederens opgave at sikre, at samtalen 
ikke bliver fokuseret på fejl og mangler, men også inddrager personens styrker. 
 
Udviklingsmålene skal både være ambitiøse og realistiske. Medarbejderen skal 
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Pkt. 1 
 
 
 
 
Pkt. 2 
 
 
 

udfordres for at udvikle sig, men målene må ikke være for langt fra 
medarbejderens nuværende adfærd, så de bliver uopnåelige, og der må ikke være 
for mange mål. 
 
I punkt 1 formulerer parterne i fællesskab de faglige kvalifikationer, som 
medarbejderen skal opnå i den følgende udviklingsperiode på kort og lang sigt. Det 
drejer sig om helt konkret viden og færdigheder som f.eks. panserkending, 
patruljetjeneste, projektledelse, DeMars, Excel regneark, mv. 
 
I punkt 2 formuleres de personlige FOKUS kompetencer, som medarbejderen 
skal udvikle. 
 
På baggrund af bedømmelsen, samt medarbejderens og Forsvarets ønsker og 
behov udvælges i fællesskab maksimalt 5 kompetencer, som specielt skal udvikles i 
det kommende år. I de tilfælde, hvor der ikke er lavet en bedømmelse forud for 
udviklingssamtalen, er det dog fortsat FOKUS kompetencerne, som er 
omdrejningspunkt, når leder og medarbejder i fællesskab beslutter hvilke 
kompetencer, der skal styrkes og udvikles. 
 
De udvalgte kompetencer skal omfatte både styrker og udviklingsbehov og der skal 
altid være flere styrker end udviklingsbehov. 
 
 Styrker: De kompetencer som medarbejderen i forvejen mestrer, og som med 

fordel kan benyttes på flere områder eller som det er vigtigt at vedligeholde. 
 Udviklingsbehov: De kompetencer, der bør udvikles i det næste år, for at 

medarbejderen bedre kan leve op til kravene i arbejdet. 
 
Sørg for at udviklingsmålene bliver helt konkrete, således at medarbejder og leder 
har et klart og tydeligt mål for udviklingsaktiviteterne. Udsagn som 
 
”skal blive bedre til at kommunikere” 
 
er næsten umulige at følge op på, mens et udsagn som  
 
”Skal blive bedre til at lytte til og forstå meningen i andres budskaber” 
 
beskriver en mere konkret adfærd, som det også er muligt evaluere på. 
 

 
Realisering 
 
 
 
 
 
Pkt. 3  
 
 
 
Faglige 
kvalifikationer 
 
 
 
 
 
Personlige 
kompetencer 
 
 
 
 
 

Når FOKUS-kompetencerne er udvalgt og udviklingsaktiviteterne er fastlagt, skal 
man operationalisere udviklingsmålene ved at konkretisere, hvad leder og 
medarbejder hver især skal gøre for at sikre kompetenceudviklingen. Det handler 
ikke kun om, hvad medarbejderen skal gøre anderledes, men også om, hvad 
lederen skal gøre anderledes for at understøtte en ny adfærd hos medarbejderen. 
 
Punkt ’3.1 Medarbejderen’ og ’3.2 Lederen’, klarlægger, hvad leder og medarbejder 
hver især skal gøre for at opnå de ønskede udviklingsmål. 
 
Ved udvikling af faglige kvalifikationer handler udviklingsaktiviteterne ofte om 
kurser eller lignende, som for eksempel projektlederkursus, patruljekursus, 
omskoling til MAN 8, Doculive-kursus, MC-kørekort, erhvervsdykkeruddannelse, 
kursus i konferenceledelse og lignende. Det kan dog også omfatte 
sidemandsoplæring i helt konkrete ting, som eksempelvis Excel, og både leder og 
medarbejder bør være opmærksom på, om der i forvejen findes andre i enheden, 
der på en god måde kan understøtte  medarbejderens faglige udvikling.  
 
Det er derimod sjældent muligt at udvikle personlige kompetencer alene gennem 
kurser. Her må leder og medarbejder vurdere, hvilke aktiviteter og handlinger i 
dagligdagen, som kan understøtte udviklingen. Det er vigtigt at aftale, hvordan 
lederen, eller eksempelvis en kollega, kan støtte medarbejderen, da medarbejderen 
nu skal til at udvise en adfærd som rækker, ud over det medarbejderen allerede 
gør, og det er ofte svært at gøre alene. (I del II i Tipskataloget kan du for hver 
enkelt kompetence finde inspiration til, hvordan den kan udvikles). 
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Typer af 
udviklings-
aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Succeskriterier 
 

 
Man kan derfor grundlæggende skelne mellem to slags udviklingsaktiviteter (se 
også del I i Tipskataloget): 
 

 Iværksættelse af interne læreprocesser gennem målrettet ændring af 
interne forhold, blandt andet arbejdets organisering, arbejdsdeling og 
arbejdsopgaver. 

 
 Iværksættelse af efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der kan foregå 

enten på arbejdspladsen som sidemands- eller mesteroplæring eller på 
”skolebænken” gennem kurser og længerevarende efteruddannelse. 

 
Kompetenceudvikling kan altså opnås på mange måder. Det er ikke altid muligt at 
sende medarbejderen på kursus – især når det handler om at udvikle på FOKUS 
kompetencerne er et kursus sjældent det rette. Udviklingssamtalen er heller ikke 
ment som et ”tag-selv-bord” af kurser. Hvis en medarbejder f.eks. gerne vil være 
bedre til Excel regneark, er det måske en ide, at lære det af en god kollega lige ved 
siden af frem for at købe et kursus ude i byen. Så er det op til den enkelte leder at 
give medarbejderne nogle arbejdsvilkår, der gør det muligt, at de kan lære af 
hinanden. 
 
Under punkt ’3.3 Succes- og målekriterier’ skal medarbejder og leder overveje, 
hvad medarbejderen helt konkret vil gøre anderledes, når de fastlagte 
udviklingsmål er nået. Dette punkt er helt centralt for at kunne evaluere, om målet 
er nået. Er det ikke muligt at udfylde dette punkt, kan det skyldes, at 
udviklingsmålene ikke er præcise nok, og da bør disse konkretiseres. 

 
Pkt. 4 
 
 
Pkt. 5 
 
 
 

I punkt 4 i forberedelsesskemaet redegøres der for, hvordan de valgte 
udviklingsaktiviteter hænger sammen med enhedens mål. 
 
Punkt 5 tjener som en opsummering på hele aftalen, og omhandler de øvrige og 
måske mere generelle arbejdsvilkår, som skal tilgodeses for, at kontrakten kan 
opfyldes. Det handler om de øvrige vilkår, som er nødvendige forudsætninger for at 
nå målene, eller som ikke naturligt er faldet ind under punkt 3.2. Det kan 
eksempelvis være: 
 

 Særlige vilkår i forhold til de fysiske arbejdsvilkår, såsom plads, lydforhold, 
de materialer og den teknik, der er til rådighed. 

 Særlige ønsker og behov i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, såsom 
betingelserne for samarbejde, prioritering af arbejdsopgaver, 
kommunikationen i enheden m.m.. 

 Særlige private forhold. 
 
I punkt 5 har man altså muligheden for at sikre, at aftalen giver mening som 
helhed. Det hang måske godt sammen, da vi aftalte, hvad vi hver især skulle gøre 
for at udvikle den enkelte kompetence, men når vi til sidst overskuer den samlede 
aftale, er det måske svært at få det hele til at hænge sammen. 

 
 
Udviklings-
kontrakt 
 
 

Efter eller sidst i samtalen skal der udfyldes en udviklingskontrakt for den 
enkelte medarbejder. På den måde holder medarbejder og leder hinanden fast på 
de aftaler, som indgås. Kontrakten skal påtegnes og sendes til forvaltningen.  
Kontrakten anvendes som udgangspunkt for næste udviklingssamtale eller 
bedømmelsessamtale. 
 

 
 
 
 
 
U2 
 
 
Forberedelsen 
 

Særligt ved fratrædelse 
Ved skift af samtaleleder, stillingsskift eller lignende skal bedømmelsessamtalen 
suppleres med en dialog om medarbejderens udviklingspotentialer. Dette kan ske i 
direkte forlængelse af bedømmelsessamtalen, sådan at bedømmelsessamtalen 
afsluttes med en dialog, som munder ud i, at man i enighed udfylder 
udviklingskontraktens punkt 2 (særligt skema, U2). 
 
I dette tilfælde er det vigtigt, at lederen udleverer de tidligere nævnte papirer til 
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Sceneskift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forklar 
medarbejderen 
hvad der sker 
 
 
 

medarbejderen 1-4 uger før bedømmelsessamtalen, så begge parter kan være 
forberedte til sammen at udarbejde udviklingskontraktens punkt 2. 
 
Gennemgangen af udviklingskontraktens punkt 2 skal ses som en dialog om, hvilke 
generelle styrker og udviklingsbehov, som medarbejderen med fordel kan arbejde 
videre med. Mere præcist aftaler man hvilke 3-4 generelle styrker, som 
medarbejderen kan tage med sig samt hvilke 1-2 udviklingsbehov, medarbejderen 
fremover måske skal være særligt opmærksom på. Det anbefales her, at man 
vælger 5 styrker og udviklingsbehov i alt, hvor der i en normal udviklingssamtale 
anbefales 3-5. 
 
Der sker altså et skift i samtalen fra, at samtalelederen indledningsvist har givet 
feedback på medarbejderens præstationer i den forgangne bedømmelsesperiode til 
at samtaleleder og medarbejder nu sammen kigger fremad. Samtidigt gælder det, 
at hvor samtalelederens feedback i princippet ikke er til diskussion, så er 
medarbejderens input lige så gyldige som samtalelederens, når man skal fastsætte 
generelle styrker og udviklingsbehov, som medarbejderen med fordel kan arbejde 
videre med. 
Når medarbejderen skriver under på bedømmelsen er det ikke nødvendigvis fordi 
vedkommende er enig i den, men alene for at man har modtaget og set den. Når 
medarbejderen og samtalelederen derimod skriver under på udviklingskontraktens 
punkt 2, så er det et udtryk for, at de er enige om det, der står. 
 
Da bedømmelsen og drøftelsen af udviklingskontraktens punkt har så forskellig 
karakter er det vigtigt, at samtalelederen gør det tydeligt overfor medarbejderen, 
at de sammen går ind i en anden form for dialog, når de skal i gang med at drøfte 
udvikling. 
 
 
 

 
 
Når der kun skal 
afholdes 
udviklings-
samtale 

Ingen foreliggende bedømmelse 
I de tilfælde, hvor der skal gennemføres en udviklingssamtale uden at der 
foreligger nogen bedømmelse, kan det være sværere at forberede sig til 
udviklingssamtalen, fordi man ikke har haft bedømmelsessamtalen til at pejle sig 
ind på hinandens opfattelser. Derfor er det vigtigt, at begge parter forbereder sig 
godt til samtalen og i udviklingssamtalen bruger tid på at blive enige om de 
kompetencer, der skal fastholdes og udvikles. 
 

 
 
Opfølgning 
 
 

Det er vigtigt, at både leder og medarbejder tager del i ansvaret om at følge op på 
udviklingskontrakten. Kvaliteten i udviklingssamtalen handler ikke kun om selve 
samtalen, men især også om opfølgningen. Det er vigtigt, at opfølgningen sker 
løbende. Dvs. at opfølgningen følger udviklingsaktiviteterne, og ikke blot er et emne 
til næste års udviklingssamtale. 
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