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Abstract 

In today’s Danish society, gender equality is considered an indisputable core value to fight for and 

protect. Exploring how gender equality is given meaning through the work of the public 

administration in Denmark, this thesis sets out to ask how different problems are given shape in 

the Danish gender equality policy and what consequences there can be said to exist for the state’s 

government of this particular field and for the field of gender equality. 

The thesis draws on the French sociologist and philosopher Michel Foucault’s concepts of 

discourse, power and subjectivity and his understanding of the bio political and liberal economic 

dispositifs as a frame for analyzing meaning and power in the state, combined with Australian 

gender equality and policy researcher Carol Bacchi’s concept of problem representation and 

American queer feminist researcher Judith Butler’s notion of gender as performative. From this 

analytical frame, three different problem representations are identified; gender as equal potential, 

gender as target group, and gender as utility. Each of the three problem representations gives 

different meaning to the concept of gender equality as well as the perception of gender, solution 

and governmental problem as shown in the matrix below. 

 Gender as equal 

potential 

Gender as target group Gender as utility 

Gender 

understanding 

Men and women are 

equally apt 

Men and women are 

different 

Gender is a factor 

Gender equality 

concept 

Equal opportunity Equal information Equal distribution/ 

allocation 

Solution Information and private 

initiative  

Selection and targeting to 

target group 

Gender 

mainstreaming 

Governmental 

problem 

Conduct of (self)conduct Target group accuracy v. 

gender equality 

considerations 

Assist the pursuit of 

other and higher 

goals 

The three problem representations are seemingly harmonizing in spite of their apparent 

differences, which leads to the discussion of whether the understanding of gender as utility can be 

said to hegemonize the field and subordinate gender as equal potential and gender as target group. 

In conclusion, it can be discussed if gender equality only comes to the fore if other and higher 

goals can assign relevance to the inclusion of a gender perspective.  
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1 Indledning 

Ligestilling er i Danmark er en værdi på højde med ytringsfrihed, den frie forsamlingsret og 

demokrati. Det er en rettighed og et grundlag for vores samfund i dag; en grundværdi, vi 

ikke vil gå på kompromis med og som de færreste kan være uenige i. Dette mener både 

vores Statsminister og vores Udenrigsminister: 

”Det danske fællesskab er i særlig grad kendetegnet ved et sæt grundlæggende 

værdier, vi skal værne om (…). Retten til at tale, tænke og tro. Kønnenes 

ligestilling. Respekten for de demokratiske værdier, det danske samfund er bygget 

op på. Det er helt grundlæggende værdier, som vi ikke vil acceptere, at der gøres 

vold mod.” (Løkke Rasmussen 2009) 

”Det danske samfund bygger på værdier som demokrati, ligestilling og 

ytringsfrihed m.fl. – og de står ikke til diskussion” (Barfoed u/å) 

At ligestilling er godt og at det er en værdi, der skal værnes om, er derfor ikke til diskussion. 

Hvad ligestillingen derimod skal og hvordan vi skal bedrive ligestilling i Danmark, er en helt 

anden snak. Her afløses rørende enighed af et væld af ophedede debatter og uenige røster. 

Tag blot debatten om kvoter for kvinder i bestyrelser som eksempel. Nogle mener, at kvoter 

ville være en glimrende idé, da det ville sætte skub i ligestillingen (Klingsey 2008). Andre 

mener, at indførelsen af kvoter ville være det stik modsatte; at kvoter er 

kvindenedgørende; at konsekvensen vil være uligestilling; at kvoter er for fisk og ikke for 

de danske kvinder, der godt kan selv (Nørby & Løhde 2010). 

For mig er det ikke selve kvotedebatten, der er interessant, ej heller hvor man befinder sig i 

forhold til spørgsmålet. Det, der er interessant, er at se, at det ellers så højt besungne 

ligestillingsbegreb kan tage sig så vidt forskelligt ud, at det giver anledning til debatter som 

disse; at ligestilling – som alle er enige om, er en god ting – kan lede til så forskellige, endog 

modsatrettede forståelser, at alle pludselig er uenige. For uanset, om man er for eller imod 

kvoter, så er debatten præget af, at alle har deres egen forståelse af, hvad ligestilling er eller 

skal være, hvilket jeg finder utroligt interessant. 

Det er for mig at se ikke ligegyldigt, hvordan ligestilling ”gøres”. Den forståelse, man har af 

ligestilling, knytter sig tæt til forståelsen af køn, noget vi alle er mødt med og møder 

hinanden med på daglig basis. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi forstår mænd og kvinder. 

Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi forstår forholdet mellem dem. Og det er ikke ligegyldigt, 

hvilke forhold, man mener, skal gribes i den politiske arena, og hvordan man skal lovgive på 
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området – som eksemplet om kvotedebatten illustrerer. Politik er magten til at definere, til 

at sætte en ramme for befolkningens liv, og i tilfældet for spørgsmålet om ligestilling; 

magten til at sætte rammen for kønnenes liv. 

Denne afhandling stiller skarpt på den måde, hvorpå ligestilling gøres i den danske stat, 

siden man i 1999 oprettede et Ligestillingsministerium og kom med den første samlede 

danske ligestillingslov i 2000 (lige.dk), og satte området højt på den politiske dagsorden, 

bl.a. ved at forpligte hele den offentlige forvaltning til at ”arbejde for ligestilling og 

indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning” (Ligestillingsloven § 4). For hvis 

ligestilling på den ene side er en grundværdi i det danske samfund og på den anden side er 

et begreb, der findes et væld af definitioner af, så finder jeg det relevant at kigge nærmere 

på, hvad ligestillingsbegrebet konkret ansporer til i den danske offentlige forvaltning. 

Dette leder mig frem til følgende problemformulering. 

1.1 Problemformulering 

Hvordan gøres køn og ligestilling til genstand for den danske offentlige 

forvaltnings arbejde og hvilke konsekvenser for statens styring fører dette 

med sig? 

For at besvare det overordnede spørgsmål, vil min konkrete analyse undersøge arbejdet 

med ligestilling i den danske offentlige ved at stille følgende underspørgsmål: 

 Hvordan formuleres problemer for ligestilling i den danske stat og hvilke løsninger 

udpeges herpå? 

 Hvilke muligheds- og umulighedsrum skaber løsningerne for statens styring af 

ligestillingsproblematikkerne og ligestillingspolitikken som helhed? 

I det følgende vil jeg beskrive, hvordan jeg vil trække på en række teoretikere, for at skabe 

et blik for analyse til besvarelsen af ovenstående problem.  
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2 Analysestrategi  

I dette afsnit vil jeg redegøre for mit valg af den strategi for analysen, der skal besvare 

afhandlingens problemformulering. Kapitlet er inddelt i tre dele. Først vil jeg beskrive det 

videnskabsteoretiske udgangspunkt for afhandlingens analysegreb, dernæst vil jeg 

introducere til afhandlingens teoretiske ramme, hvorefter jeg til sidst vil beskrive min 

operationalisering og konkrete metode, herunder også indsamling og konstruktion af 

afhandlingens empiri. 

2.1 Videnskabsteoretisk placering  

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan afhandlingens teoretiske blik lader sig indplacere 

videnskabsteoretisk. Som antydet i problemformuleringen ligger den analytiske interesse 

på, hvordan forståelser eller mening skabes, og hvordan dette konstituerer verden på 

bestemte måder, her konkret hvordan køn og ligestilling tildeles mening i den danske 

offentlige forvaltning og hvilke konsekvenser, denne meningstildeling har. At formulere en 

problemstilling på denne måde trækker på en socialkonstruktivistisk forståelse af verden, 

hvorfor jeg således indplacerer mig indenfor det socialkonstruktivistiske paradigme. I 

denne læsning af socialkonstruktivismen forstår jeg poststrukturalismen som en del af det 

overordnede socialkonstruktivistiske program, på trods af den sondring, der kan siges at 

eksistere mellem de to (Esmark et al. 2005: 7-8). 

2.1.1 Det videnskabsteoretiske udgangspunkt – socialkonstruktivisme 

I studiet af mening og meningsdannelse i det sociale byder det socialkonstruktivistiske 

paradigme sig til med tilbud om begreber, der får den sociale virkelighed til at emergere på 

bestemte måder, som, ifølge dette paradigme, ikke kan indfanges af paradigmer, der stiller 

dualismen mellem subjektiv og objektiv som sin grundantagelse (Esmark et al. 2005: 16-

17). Dette modsætningsforhold findes i realismen, som socialkonstruktivismen stiller sig i 

modsætning til. Realismen hævder, at ”virkeligheden eksisterer som en objektiv realitet, der 

eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den” (Rasborg 2004: 349). Det social-

konstruktivistiske credo er herimod, at virkeligheden på afgørende vis præges af vores 

erkendelse af den (Rasborg 2004: 349). Den objektive virkelighed findes måske nok derude, 

men er i sig selv meningsløs; det er først i tildelingen af mening, at verden træder frem for 

os som noget og dermed giver mening. Således kan der ikke siges at være en objektiv 

sandhed ”derude” at forfølge. Vi kan aldrig tilgå ”den objektive virkelighed” udenom den 

meningstildeling, der sker i det sociale. Der findes ingen essens, ingen oprindelse, der i 

sidste ende kan determinere, hvilken verdensopfattelse eller meningstildeling der var den 

”rigtige”; verden er, som den træder frem og giver mening for nogen. Der findes ikke noget, 
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der er naturligt eller unaturligt; det, der betegnes som unaturligt eller naturligt, er 

konstrueret som sådan, hvilket har stor betydning for, hvordan vi opfatter det. F.eks. har 

det stor betydning at forstå kvinder som havende et særligt omsorgsgen, hvilket gør dem 

mere egnede til f.eks. at varetage særlige jobtyper. Det socialkonstruktivistiske paradigme 

mener, at selv ”naturligheder” og ”sandheder” er socialt konstrueret. Erkendelsen er 

således kontingent – mulig, men ikke nødvendig. Ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang er 

formålet med en videnskabelig undersøgelse ikke at afdække den objektive verden, men at 

afdække, hvordan den træder frem for nogen som virkelig; at dekonstruere sociale 

konstruktioner. 

”Socialkonstruktivismen betragter ikke virkeligheden som et spørgsmål om 

objektets eller subjektets eksistens i sig selv, men som et spørgsmål om den 

mening, objekter og subjekter opnår gennem deres relationer.”  

(Esmark et al. 2005: 18) 

Denne måde at se verden på, har konsekvenser for måden at spørge på. I stedet for at 

spørge til, hvad genstanden er – hvad man kan kalde en iagttagelse af første orden – 

spørger man altså til, hvordan genstanden bliver til – man foretager en iagttagelse af 

iagttagelser; en iagttagelse af anden orden: 

”Denne form for spørgen rummer en videnskabsteoretisk forskydning fra ontologi 

til epistemologi. Fra første ordens observationer af ’det derude’ til anden ordens 

observationer af, hvorfra vi kigger, når vi observerer der ’derude’. Fra væren til 

tilblivelse.” (Andersen 1999: 12) 

Når det, man spørger til, er, hvordan noget ”bliver til”, kan man heller ikke antage, hvad 

dette noget er. Der arbejdes således med en tom ontologi (Andersen 1999). Det der er, er 

det, der dukker op for nogen – i tilfældet for denne afhandling, hvordan køn og ligestilling 

dukker op for arbejdet hermed i den danske offentlige forvaltning. Dermed ikke sagt, at det 

blik jeg lægger til grund for analysen, lader hvad som helst stå frem; at lave en strategi for 

analyse handler netop om at begrunde og beskrive, hvilket syn der ligger til grund for de 

analytiske udsigelser. Enhver teori rummer sine potentialer og begrænsninger for at udsige 

noget om verden. Mine valg i forhold hertil, vender jeg tilbage til om lidt. Først vil jeg dog 

pointere, at det netop ikke er hensigten med afhandlingen at tage stilling til, hvad køn og 

ligestilling er, endsige hvad det bør være. Tværtimod er min ambition at fremanalysere, at 

køn og ligestilling kan være mange forskellige ting. Jeg vil gerne fortælle historien om, at 

ligestilling, ikke mindst i kraft af den ligestillingspolitik og -strategi, der føres i Danmark, 
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langtfra er en entydig størrelse, og at denne strategi – i tilsyneladende ental – lader flere 

muligheder for fortolkning af og arbejdet med og forståelsen af køn og ligestilling stå åbne, 

og vise, hvilke problemer dette kan føre med sig. Af samme grund er det ikke afhandlingens 

sigte at være handlingsanvisende, men snarere at bidrage til debatten om ligestilling, ved at 

fortælle en anden historie end den gængse om, hvordan dette udspiller sig i dansk kontekst. 

2.2 Afhandlingens blik 

For at besvare afhandlingens problemformulering er jeg nødt til at konstruere mit 

analytiske blik på en måde, der giver mig værktøjer til at analysere og rekonstruere statens 

arbejde med køn og ligestilling. For at besvare afhandlingens problemformulering og få et 

blik for, hvordan ligestillingspolitikken i den danske offentlige forvaltning gør køn og 

ligestilling til genstand for sit arbejde, er jeg nødt til at få nogle analytiske greb i spil, der kan 

hjælpe mig hertil. Således bruger jeg nogle værktøjer, der kan åbne op for min analyse af 

den måde, hvorpå køn og ligestilling konstrueres i staten. 

Disse værktøjer er Foucaults begreber om diskurs, magt og subjektivitet, som jeg forklarer 

herunder, ligesom jeg introducerer afhandlingens begreb om køn som performativt, hentet 

fra den amerikanske queerfeministiske forsker Judith Butler. Herefter vil jeg 

operationalisere begreberne ved hjælp af den australske policy- og ligestillingsforsker 

Carol Bacchis begreb om problemrepræsentation, der baserer sig på ovennævnte 

foucauldianske begreber, og i relation hertil konstruere afhandlingens begreb om staten. 

Via begrebspræsentationen bygges et analyseapparat op, der kan begribe genstandgørelsen 

af køn og ligestilling i den danske offentlige forvaltning. 

2.2.1 Diskurs, magt og viden 

Med Foucaults analyseapparat som værktøj træder verden blandt andet frem som 

diskurser. En diskurs kan defineres som ”en konkret meningsramme, hvori de forhold, der 

indgår, får en bestemt betydning af at indgå i netop denne diskurs” (Hansen 2004: 390). I 

konteksten for denne opgave, betyder det, at den måde, hvorpå køn og ligestilling træder 

frem i en særlig meningskontekst, har afgørende betydning for, hvordan disse forstås. En 

diskurs betegner så at sige den måde, hvorpå noget træder frem i lyset og andet efterlades i 

mørket. Således kan diskurser betragtes som ”på én gang begrænsende og muliggørende 

rammer for, hvilke udsagn der kan accepteres som meningsfulde, og hvilke identiteter 

(objekter, subjekter, begreber) der anses som legitime inden for et givet felt på et givet 

tidspunkt” (Rennison uudg. a). Meningen findes altså i koblingen af konkrete elementer, der 

sættes sammen på bestemte måder og giver de sammenkædede elementer en særlig 
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betydning i kraft af netop sammenkoblingen. Disse begrænsende og muliggørende rammer 

har konsekvenser for, hvad der er muligt indenfor rammerne af diskursen; de gør nogle 

handlinger, udsigelser og opfattelser mere sandsynlige end andre. Dette er for Foucault 

netop det, der karakteriserer magt. Magten skal ikke forstås som tvang eller vold, idet vold 

”tvinger, folder, smadrer, ødelægger: den lukker mulighederne” (Foucault citeret i Jensen 

2005: 325). Magt åbner muligheder og kan beskrives som påvirkning. Dette skal forstås 

således, at magt ikke er magt til at tvinge bestemte handlinger igennem, men netop magt til 

at dreje handlinger i ønsket retning. Magt kan således beskrives som conduct of conduct 

eller ”førsel af førsel” (Jensen 2005: 324), f.eks. ved at opbygge et handlingsrum, der 

sandsynliggør, at de mulige strategier, der er at vælge indenfor dette handlingsrum, stadig 

er i den ønskede retning. Et eksempel herpå kunne være den måde, man søger at få flere 

kvinder i ledelse på; vil kvinden vælge at deltage i en mentorordning, et lederkursus eller 

vil hun klare sig selv på vej til toppen? Valget er frit, men rammerne er sat. Magten består i 

eksemplet i selve det forhold, at kvinden forstår sig selv, som den, der skal gøre en indsats 

for at få bedre muligheder som leder. Hun kan vælge at gøre noget, hun kan vælge at lade 

være, men rammerne er sat på en måde, så hun forstår sig selv som det problem, der skal 

løses.   

Magten findes ifølge Foucault overalt. Fordi vores tilgang til og opfattelse af verden kun kan 

gå gennem særlige fremlægninger af den, via diskurserne, kan disse siges at have magt, idet 

de sætter grænserne for, hvordan vi kan tænke og agere. Magten skal altså forstås som 

produktiv, idet den skaber legitime positioner, hvorfra der kan handles og udsiges – der 

skabes bestemte subjektpositioner, der underlægger og indlemmer individerne i diskursen 

(Mik-Meyer & Villadsen 2007: 20). Magt er dog samtidig, som det også ses i eksemplet 

ovenfor, kun magt i kraft af friheden til at vælge anderledes indenfor det felt, hvor 

grænserne allerede er sat: 

”Magt er handling på andres handling i et spil; (…) der handles på 

sandsynligheder, men der kan foretages forskellige former for modstand hos den, 

hvis handlingsfelt der handles på.” (Jensen 2005: 326) 

Magt indeholder således altid et element af frihed (Foucault 2000: 221), ikke mindst fordi 

ingen sandhed, jf. det videnskabsteoretiske udgangspunkt, kan siges at være den eneste 

sande. En subjektposition i en diskurs er således heller ikke en allerede udstukket rolle 

med tilhørende manuskript; det er en ramme, der udstikker et handlerum for ageren 

(Jensen 2005: 330).  
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Denne særlige forståelse af magt betyder samtidig, at magten ikke kan siges at have et 

arnested, men ”er et afledt forhold mellem konkrete relationer”, hvorfor den ”ikke kan føres 

tilbage til bestemte aktører eller styrkepotentialer” (Borch & Larsen 2003: 153), således 

heller ikke staten. På den anden side er staten heller ikke ”blot” en aktør som alle andre; 

Foucault taler om, at staten er en form for ”station” for magten; ”et konvergenspunkt for 

koordineringen af forskellige menneskeledelsesformer” (Jensen 2005: 219), hvilket jeg 

uddyber senere. Af samme grund er det dog heller ikke uvæsentligt at søge efter særlige 

udlægninger af forhold i staten, f.eks. i relation til køn og ligestilling, der netop søger at gøre 

individer og kollektiver til subjekter på særlige måder, f.eks. i forhold til de 

ligestillingsproblematikker, der udpeges. I Foucaults optik hænger magt og viden altid 

sammen, da disse altid betinger hinanden: 

”[Man må indrømme,] at magt og viden medfører hinanden direkte, at der ikke er 

magtrelationer uden en korrelativ konstituering af et vidensfelt, at der heller ikke 

er viden, som ikke på samme tid forudsætter og konstituerer nogle 

magtrelationerne. (…) Kort sagt; det er ikke det erkendende subjekts aktivitet, 

som vil producere viden, hvad enten den er nyttig eller genstridig overfor magten, 

men magt-viden-forholdet, de processer og kampe, som præger og konstituerer 

det, der bestemmer de mulige vidensformer og vidensområder.” 

(Foucault 2002: 42) 

Således bliver det afgørende for opfattelsen af køn og ligestilling, hvilken viden, der er 

benyttet i formningen heraf, og hvilke vidensområder, der trækkes på i arbejdet hermed og 

i formningen af kønssubjekterne. 

2.2.2 Subjektivering 

I diskurserne fremstilles, som nævnt ovenfor, objekter, subjekter og begreber, som bindes 

sammen på bestemte måder, hvoraf bestemte meninger fremstår. Diskurserne skal ikke 

forstås som blot sproglige ytringer, men som materielle forhold, der ”forbinder både tale og 

handlinger og fysiske ting i samme meningsunivers og tildeler os forskellige positioner” 

(Hansen 2004: 390). Den måde, hvorpå diskursen kan siges at tildele os positioner, er i 

kraft af, at den måde, vi overhovedet kan forstå os selv, kun er i forhold til den position, vi 

tildeles i en diskurs. Denne positionstildeling kaldes subjektivering, hvilket betegner den 

måde, hvorpå man kan forstå personer i diskursen og dermed også den måde, personer kan 

forstå sig selv, følgelig handle og agere på, nemlig i forhold til de handlings- og 

udsigelsesrum, som diskursen stiller til rådighed for subjekter (Mik-Meyer & Villadsen 

2007: 20f). Således er diskurser altså ikke uskyldige, men producerer netop særlige måder 
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at være eller agere på, eller særlige normer at stræbe efter at efterleve. Det må dog nævnes, 

at disse måder og normer ikke skal forstås som statens bevidste produktion, da disse 

emergerer og forandres i en dynamisk proces mellem institutioner i samfundet, og i forhold 

til viden og sociale praksisser. Diskurser og kategorier er allestedsnærværende og 

strømmer ikke fra ”de styrende”, men opstår netop i magt-viden-relationen, som beskrevet 

i Foucault-citatet ovenfor.  

De subjekter, som fremanalyseres i afhandlingen, er qua problemformuleringen køn. For at 

kunne begribe, hvordan køn emergerer som kategori for arbejdet med ligestilling i den 

danske offentlige sektor og nuancere et begreb om køn som en subjektiveringskategori, 

vælger jeg at inddrage en forståelse af køn som værende performativt. 

2.2.3 Det performative køn 

”Udgangspunktet er (…) at subjektet, dets køn og krop bliver til, får mening og 

funktion under bestemte diskursive mulighedsbetingelser – ud fra de særlige 

betydninger og meningsforslag, der er tilgængelige. Og det er disse konstitutive 

betingelser, der må undersøges og optrævles i deres lokale og situationelle 

tilsynekomst. Køn er ikke noget ’i sig selv’ – det er ikke baseret på nogen 

metafysisk ’oprindelig’ eller ’naturlig’ kønsfunktion – køn er ikke andet end 

effekterne af meningsgivende og normregulerende itale- og ipraksissættelser. Køn 

kan ikke tænkes og beskrives som det ’er’, forud for de diskursive filtre, gennem 

hvilket køn erkendes og konstrueres.” (Rennison uudg. b: kap 2, 52) 

Opfattelsen af køn som performativt er fremført indenfor feministisk forskning, af bl.a. den 

amerikanske kønsforsker og filosof Judith Butler. Butler er repræsentant for den særlige 

gren af feminismen, der kaldes queer-feminisme, og hendes projekt er et opgør med den 

feministiske teori og selve forståelsen af kategorien ”kvinde”, som hun mener, er alt for 

generelt formuleret, da dette prædikat netop umuliggør et blik for forskellen mellem 

kvinder (Rosenberg 2007: 20). Butler anerkender, at den feministiske teori har haft gode 

grunde til at udvikle den bevidsthed og det sprog, der gjorde det muligt at gøre kvinder 

synlige politisk, men mener netop, at der i dag er så lidt enighed om, hvad kategorien 

”kvinder” konstituerer og konstitueres af, at dette må forkastes (Butler 2007: 28), for 

”[h]vis man »er« kvinde, er dette næppe det eneste, man er” (Butler 2007: 29). For Butler kan 

kønnet ikke henføres til en essens eller en biologisk forklaringsmodel; ”kønnets »væren« er 

et resultat”, det er konstrueret (Butler 2007: 65). Således indtages en position, hvor det 

væsentlige i kønsforståelsen er, at kønnet er performativt:  
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”– det vil sige, at det konstituerer den identitet, som det påstås at være. I den 

forstand er køn altid en gøren, men ikke en gøren udført af et subjekt, som kan 

siges at eksistere forud for gerningen.” (Butler 2007: 56) 

Kønnet er netop performativt i den forstand, at mærkatet ”kvinde” gør, at den person, der 

har de kropsmærkninger, der gør, at hun kan blive tiltalt som kvinde, netop interpelleres 

(’kaldes til eksistens’), som kvinde. Det vil sige, at ”vores identitet bliver til i og med at nogen 

eller noget ”kalder” på os, hvorved de giver os et navn og en identitet” (Lykke 2008: 63). 

Kønnet er ifølge Butler på den ene side processuelt; det skabes i og med det ”gøres”, hvilket 

samtidig har virkelige effekter i kraft af at performativiteten ”(gen)skaber det, de udsiger” 

(Lykke 2008: 63), jf. også citatet fra Rennison højere oppe og Foucaults idé om, at subjektet 

skabes i forskellige diskurser. Med gentagelserne sker det, at visse forestillinger og normer 

omkring køn stivner, hvorfor det glemmes, at kønnet netop ikke har en essens, og en 

bestemt kulturel eller diskursiv udlægning af kønnet kommer til at fremstå som naturlig: 

”Køn er den gentagne stilisering af kroppen, et sæt gentagne handlinger inden for 

en strengt rigid regulerende ramme, der størkner over tid og producerer en 

tilsyneladende substans, en naturlig slags væren.” (Butler 2007: 66)1

Således sker det, at særlige former for køn stivner eller fryses fast, hvilket også gør det 

muligt at iagttage disse i en analyse. På denne måde bliver analysen en analyse af den (eller 

de) kønsfigur(er), der eksisterer i staten, hvorved det samtidig ikke bliver iagttageligt, 

hvordan kønnet kan se ud i andre kontekster, eller hvordan der, i kraft af den frihed, der 

eksisterer i enhver subjektivering, kan forhandles eller vælges særlige udgaver af denne 

kønsfigur.  Køn er således hverken en spejling af en objektiv virkelighed, ej heller en 

stillingtagen hertil, men en iagttagelse af, hvordan køn og ligestilling dukker op i den 

offentlige forvaltning, eller med diskursanalysens ord; hvordan køn og ligestilling 

italesættes. Ved at undlade en ontologisering af, hvad køn er, eller en stillingtagen til, hvad 

køn bør være, får jeg netop mulighed for at besvare min problemformulering og få et blik 

for, hvad køn og ligestilling dukker op som og dermed gøres til i arbejdet i den danske 

offentlige sektor. Køn er, i denne afhandling, hvad køn dukker op som, og i den konkrete 

analyse vil det vise sig, hvad køn dukker op som i staten. 

 

                                                             
1 ”Størkne” er oversat fra det engelske ord ”congealing”, men jeg hælder til at bruge Nina Lykkes 
(2008) forslag ”stivne”, da Butlers pointe netop er, at der er tale om en stivnen, der ikke er en 
irreversibel proces, selvom en pludselig ændring af denne tilstand nok er usandsynlig. 
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2.2.4 Den gouvernementaliserede stat – staten som analyseramme 

I sin karakteristik af samfundet, analyserer Foucault sig frem til en diagnose af staten, som 

han kalder ”den gouvernementaliserede stat” (Foucault 2007: 108-9). Staten er ikke at forstå 

som et magtens center, ”men snarere som en station i denne proces, hvor de to ledelsesplaner, 

et totaliserende og et individualiserende, mødes” (Jensen 2005: 219): 

”Staten bør derfor forstås som et konvergenspunkt for koordineringen af 

forskellige menneskeledelsesformer – gouvernementsformer. (…) I gouverne-

mentaliteten bliver forskellige enheder i samfundet omdannet til gennem-

trængningspunkter for både individualiserende og totaliserende ledelsesformer.” 

(Jensen 2005: 219) 

I konteksten for denne afhandling ses disse individualiserende og totaliserende 

ledelsesformer som former for magt, der kan tage sig forskelligt ud, men som alle har det 

samme sigte; nemlig at optimere det levede liv ved at forme en (køns)masse på bestemte 

måder i ligestillingens navn, og videre at gøre dette på en måde, der henvender sig til den 

enkelte. Med Foucaults begreber kan vi forstå dette som magt; en magt, der netop ikke er 

den klassiske juridiske magt, men som styrer ”from a distance” (Bacchi & Eveline 2010: 39) 

og dermed i forhold til en klassisk magtforståelse, er mere skjult. Dette dobbelte sigte – at 

styre på en masse og samtidig styre på enkeltindividet – er ifølge Foucault et træk, der 

karakteriserer den moderne, liberale magtudøvelse, hvor bestemte evner opdyrkes i 

borgerne (Mik-Meyer & Villadsen 2007:17) med det fokus at ”fremme statens iboende styrke 

og velstand” (Villadsen uudg.). Disse magtudøvelser kan tage forskellige former, der 

historisk kan spores til forskellige tider og sfærer, men som genfindes i dag i form af 

dispositiver, der er at forstå som de problematiserings- og håndteringsmodeller, som i en 

given periode er stabile (Jensen 2005: 36).  

”Dispositivet er den rationelle håndtering af et historisk problem, der ikke forstår 

sig selv som historisk.” (Jensen 2005: 42) 

Dispositiverne er idealtypiske, hvorfor den konkrete udformning aldrig ligner dispositivet 

fuldstændig. Således kan de genkendes på bestemte måder, men vil alligevel altid i den 

konkrete udformning være forskellige fra hinanden og fra dispositivet, hvorfor de analytisk 

giver et fingerpeg i retning af, hvilke former for magt, der kan tænkes at være i spil i en 

given kontekst. Dispositiver benytter sig i sine konkrete udformninger altid af såkaldte 

teknologier, der er at forstå som ”brugen af en teknik med et rationale, en mening og et 

formål” (Jensen 2005: 43). I det følgende vil jeg beskrive to dispositiver, som fungerer som 
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en del af afhandlingens teoretiske fundament, nemlig det biopolitiske dispositiv og det 

liberale økonomiske dispositiv. Undervejs vil jeg også berøre nogle af de magtformer, der 

knytter sig hertil. 

2.2.4.1 Biopolitik 

Det biopolitiske dispositiv opstår som modsætning til den negative magt over livet, der 

findes hos suverænen i feudalsamfundet, hvor magten udøves gennem retten til at ”dræbe 

eller lade leve” (Jensen 2005: 240). Biopolitik udøves derimod via en positiv magt og 

handler, som også nævnt ovenfor, om det levede liv og derfor netop om at ”få til at leve eller 

lade dø” (Jensen 2005: 241). Biopolitikkens blik er rettet mod den biologiske masse og har 

to samtidige interventionsmåder, der er karakteristiske for dette dispositiv; det 

individualiserende og det totaliserende.  

Individualiserende teknikker har sigte på individet, på den måde magten retter sig mod den 

enkelte og dennes krop; ”dressere, gøre lydige, forbedring af evner, aftvingelse af kræfter 

(f.eks. i produktionsapparatet) og integration af legemet i økonomien” (Jensen 2005: 241). 

Hertil gøres brug af disciplinerende magtteknologier, som skal forstås som en magtform, 

der udspringer af den disciplinering, der eksempelvis foregik i fængsler, hvor de indsatte 

via en konstant mulighed for at være overvåget, begyndte at overvåge sig selv og dermed 

overtage disciplineringen af sig selv i retning af en udpeget norm (Kristensen 1997; Borch 

2003). Foucault genfinder denne magtform udenfor fængslerne, nu i form af en 

selvteknologi, hvor selvet udpeges som den, der kan foretage et stykke disciplinerende 

arbejde på sig selv i henhold til en beskrevet norm, der både giver noget at styre på 

(den/det afvigende) og noget (normen) at styre hen imod (Borch 2003: 50). En norm må 

bygge på en eller anden form for ”sandhed” for at virke som norm, altså for at ”det normale” 

bliver udgangspunktet for subjekters strukturering af egne handlinger; for deres 

disciplinering af sig selv (Foucault 2002: 199-200). En anden form for selvteknologi, der 

kan benyttes indenfor et biopolitisk dispositiv til at dressere individet, skal her nævnes. 

Denne er pastoralmagten, som udspringer af den religiøse sfære, hvor præsten havde til 

formål at lede den enkelte til frelsen ved hjælp af en teknik, hvor individet anspores til at 

udsige sandheden om sig selv og sine synder, og dermed forpligte sig på sine egne 

udsigelser om de afvigelser, der kan siges at eksistere i individet selv (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007:18). Frelsen skal ikke længere forstås som frelse i form af evigt liv i det 

hinsides, men derimod det gode liv i det dennesidige, f.eks. i form af velfærd, sundhed, 

sikkerhed og velvære (Jensen 2005: 217). I tilfældet for både disciplinærmagt og 

pastoralmagt ses det, hvordan styring gennem selvstyring muliggøres ved at fordre 
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bestemte handlinger og ved at skabe bestemte subjektpositioner og normer for 

subjekterne, der dermed sandsynliggør subjekternes formning af sig selv. 

Den anden form for intervention i det biopolitiske dispositiv er den totaliserende, hvor 

målet for biopolitikken er massen eller racen, med det sigte at optimere på massen som en 

slags ”politisk økonomi for biomasse”, der virker ved hjælp af beregninger, statistikker og 

målinger. (Jensen 2005: 242). Ikke mindst gør denne samtidigt totaliserende og 

individualiserende bevægelse sig gældende for kønnene: 

”Kønnet er det sted, hvor tæmningen, retningsbestemmelsen og intensiveringen af 

kroppen kan mødes med befolkningsreguleringen.” (Jensen 2005: 242) 

Det vil ikke mindst gøre sig gældende for en ligestillingspolitik, da denne nødvendigvis må 

have et totaliserende sigte, nemlig på kønnet som kategori. En anden pointe, der er værd at 

nævne i forbindelse hermed, er den omvending af forholdet mellem norm og normalitet, 

der følger heraf. Ved udregningen af normalfordelinger, som det er muligt at udsige over en 

masse, omvendes afledningsforholdet mellem norm og normalitet, end det ellers 

fremkommer i en disciplinærmagt: ”Normen afledes heraf som det, man bør gøre for at 

påvirke normalfordelingen – og altså ikke længere som det, det normale bør være” (Jensen 

2005: 245). Således søger det biopolitiske dispositiv at optimere de levendes liv ved at 

”påvirke det værendes normalitet, eventuelt fremprovokere det” (Jensen 2005: 245), mens 

disciplinen søger at foreskrive det. 

2.2.4.2 Det økonomiske liberale dispositiv 

Det andet dispositiv, som afhandlingen vil trække på og som hermed skal nævnes, er det 

økonomiske liberale dispositiv, som har til sigte at optimere statens styringsøkonomi. 

Ifølge Foucault får den suveræne magt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-

tallet lejlighed til at begynde at tvivle på sin egen ledelsesform. Den er uøkonomisk og 

uhensigtsmæssig, og det liberales indtog får ledelsen til at tvivle på hensigtsmæssigheden i 

at lede så meget (Jensen 2005: 269): 

”Man må analysere liberalismen som ledelsesudøvelsens rationaliseringsprincip 

og rationaliseringsmetode – rationaliseringer som adlyder – og deri ligger dens 

særlige beskaffenhed – en indre regel om maksimaløkonomien.” 

(Foucault citeret i Jensen 2005: 269) 

Herved bliver ”[t]he essential issue of government (…) the introduction of economy into 

political practice” (Foucault 2007: 95). Dette planter kimen for de former for ledelse, som 
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ikke har suverænens sværd som yderste konsekvens. Vejen banes for de former for ”action 

at a distance” (Rose & Miller 1992: 180), som netop er karakteristiske for de 

disciplinerende og pastorale magtteknologier, som beskrevet ovenfor; magtformer, som 

kan nå ud dér, hvor den juridiske magt ikke kan. Men liberalismen åbner også op for et 

styringsideal for selve staten: ”Målet er ikke så meget en stat, der holder øje med markedet, 

som en stat organiseret efter markedsprincipper” (Jensen 2005: 278). Statens økonomi med 

det mål at ”improve the condition of the population, to increase its longevity, and its wealth” 

(Foucault 2007: 105) og den samtidige sikring af individets formelle frihed, er således 

essentielle karakteristika for det økonomiske liberale dispositiv. Statens sigte på 

optimering af befolkningens tilstand og velstand knytter sig til spørgsmål om ligestilling, 

når det f.eks. anses som et økonomisk problem, at kønnene er ulige fordelt på 

arbejdsmarkedet. 

Som det ses i ovenstående, fletter dispositiverne sig sammen og benytter hinanden som 

teknologier; de er med andre ord tæt forbundne. Det interessante er således heller ikke blot 

at fremanalysere magtformerne, men at se hvordan de afløser og tager over for hinanden, 

hvordan magtformerne væver sig sammen på et bestemt felt. Det må dog samtidig 

pointeres, at magtformerne ikke må overstyre min analyse, hvilket er faren ved et 

perspektiv som dette, hvor magten findes overalt. Jeg forstår ovenstående rids af nogle af 

Foucaults magtformer som analytiske værktøjer, som jeg benytter mig af i analysen til at 

beskrive og nuancere den måde, hvorpå statens ligestillingspolitik virker som styring, og 

ikke som den overordnede ambition med analysen. Dette er vigtigt at pointere, fordi 

Foucaults forståelse af magt kan anspore til at fortabe sig i en magtens ontologi og 

fremanalysere magt alle vegne. På den anden side er begreberne netop produktive og 

stærke analytiske værktøjer, da dette magtperspektiv rummer muligheder for at 

fremanalysere magt, hvor man normalt ikke tænker, at magten er på spil. Således består en 

del af afhandlingens kritiske potentiale netop deri, at jeg kan fremanalysere magt i rum, der 

normalt tænkes som magtfrie. Det er således en balancegang mellem på den ene side at 

risikere at fortabe sig i en magtens ontologi og fremanalysere magt alle vegne, og på den 

anden side at bruge dette magtperspektivs muligheder for at fremanalysere magt, hvor man 

normalt ikke tænker, at magten er på spil. 

For at få et værktøj, der kan åbne min empiri, vil jeg benytte mig af begrebet om 

problemrepræsentation, der kan ses som en særlig form for diskurs. I det følgende afsnit vil 

jeg præsentere begrebet og dets implikationer. 
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2.2.5 Staten som problemknuser – operationalisering af begreberne 

Med ligestillingspolitikken som undersøgelsesområde bliver det relevant at finde et begreb 

om politik, der kan åbne for analyse. Her vil jeg benytte mig af et begreb introduceret af den 

australske ligestillings- og policyforsker Carol Bacchi, nemlig problemrepræsentation, som 

betegner den måde, staten arbejder med politik, nemlig som en problemudpegende og 

problemløsende praksis.  

Ifølge Bacchi befinder de vestlige velfærdsstater sig inden for det, hun kalder ”the problem-

solving paradigm” (Bacchi 2010b). Paradigmet indstifter en tro på, at ”problemer” kan 

findes fikse og færdige ”ude i virkeligheden” og sætter følgelig staten med dens mange 

policyområder på den opgave at løse disse problemer (Bacchi 2010b: 1ff). Således kan 

staten ses som den enhed, som har til opgave at identificere og løse de problemer, som den 

erkender som eksisterende ude i virkeligheden – og med Foucaults begreber ses det i 

forlængelse heraf, at der står en række magtformer og teknologier til rådighed i opnåelsen 

heraf.  

Ifølge Bacchi har denne opfattelse af problemer som ”eksisterende” ”ude i virkeligheden” 

den konsekvens, at det ikke erkendes, at selve måden at formulere problemet på har en 

afgørende konsekvens for, hvordan problemet formes: 

”In this sense governments create ‘problems’ rather than reacting to them, 

meaning that they create particular impressions of what the ’problem’ is. 

Importantly these impressions translate into real and meaningful effects for those 

affected.” (Bacchi 2010b: 2) 

Bacchi konkluderer, at “we are governed through problematisations, rather than through 

policies” (Bacchi 2010b: 4, fremhævning i original). Dette skal ikke forstås således, at der 

ikke findes problemer i et givet samfund, der må håndteres. Tilgangen understreger blot, at 

den repræsentation af problemet, som fremsættes, har afgørende konsekvenser for, 

hvordan problemet kan håndteres2

                                                             
2 Bacchis ærinde kan siges at være en opsang dels til politologiske studier af policy-områder, der 
antager, at der findes en form for ”problemets kerne” derude, og netop ikke har øje for den 
diskursivering, der opstår via problemrepræsentationerne; men også til den form for politik, hun 
mener, der føres indenfor problemløsningsparadigmet, hvilket hun benævner evidensbaseret politik 
(Bacchi 2010b: 9). Her føres politik på baggrund af en viden, som fremstår som neutral og i form af 
hårde fakta (Bacchi 2010b: 9), muliggjort af det positivistiske paradigme. Med forestillingen om at 
problemerne er evidente og ”til stede derude”, overses det, at den måde, hvorpå et problem 
fremstilles på (jf. ’problemrepræsentation’), har afgørende betydning for forståelsen og løsningen af 
problemet. Den evidensbaserede tilgang til politik viser sig eksempelvis, når det ligestillingspolitiske 
arbejde lægger vægt på kønsopdelt statistik som grundlag for vurderingen af de ligestillingsmæssige 
problemer (f.eks. lige.dk; ligestillingidanmark.dk; Københavns Kommune 2010c). I forlængelse heraf 

, og dermed ”how we are ruled” (Bacchi 2010b: 4, 
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fremhævning i original). Dette har effekter, der viser sig på tre sammenhængende måder; 

diskursive effekter, subjektiverende effekter og levede effekter. Diskursive effekter 

betegner, hvad der diskuteres, og hvad der ikke gør; subjektiverende effekter betoner, 

hvordan man tænker på mennesker og hvordan de tænker på sig selv; og levede effekter 

beskriver, at den måde, en policy er formuleret på, har helt konkrete konsekvenser for 

menneskers liv (Bacchi 2010b: 4). Således indkredser hun den måde, hvorpå statens politik 

har relativt stor betydning for dem, der er berørt heraf, hvilket for denne afhandling er 

kønnene, som netop er påvirket af den politik, der føres fra statsligt hold. Det er ikke 

uvæsentligt, hvordan køn ”gøres” i statsligt regi, og denne afhandling ser, i lighed med 

Bacchi, netop på denne statslige kønsliggørelse, og har øje for, uden dog eksplicit at henvise 

til, de diskursive, subjektiverende og levede effekter, dette har. 

2.2.5.1 Kombinationen af analysegreb – konsekvenser for afhandlingens blik 

Med begrebet om problemrepræsentation som statens policypraksis følger en afgrænsning 

af undersøgelsesområdet til at undersøge de problemrepræsentationer af 

ligestillingsforhold, der dukker op i staten. Hermed afgrænser jeg mig til præcis kun at 

undersøge de køn og ligestillingsforståelser, der dukker op i den offentlige forvaltnings 

arbejde med køn og ligestilling i relation til en særlig måde at problematisere forhold og 

søge at løse disse på. Dette blik er i udgangspunktet dekonstruerende og kontingens-

skabende, da det ligger i selve begrebets udgangspunkt, at den konkrete 

problemrepræsentation er én måde af mange mulige at formulere problemer og udpege 

løsninger på. På samme tid aktualiseres Butlers begreb om køn som performativt, altså 

netop som noget, der skabes på baggrund af eksisterende kønsperformances og samtidig 

(med)skaber køn – og dermed ikke som en størrelse, der er bestemt på forhånd.  

Aktualiseringen af problemrepræsentationsbegrebet som åbningsbegreb til analyse af en 

slags problemrepræsentationsdiskurser, betyder, at jeg giver afkald på andre perspektiver 

og indsigter. Det betyder f.eks., at jeg ikke opererer med et aktør-begreb. Jeg får således i 

nærværende afhandling ikke et blik for, hvordan arbejdet med køn og ligestilling 

                                                                                                                                                                                         
anfører jeg, at det er problematisk, at man i den danske stat ikke er refleksiv omkring det forhold, at 
den måde, hvorpå ligestillingsproblematikker italesættes, kun er én ud af mange mulige. Den 
urefleksive praksis er med til at naturalisere disse ligestillingsmæssige problemstillinger, og 
ligestillingspolitikken bliver blind for alt andet end at løse disse problemer, netop som de er 
repræsenteret, uden tanke på de konstitutive konsekvenser, som forståelsen og løsningen af netop 
denne udlægning af problemet har. Dette ses f.eks., når der refereres til, at ”politikere [hører] om et 
eller andet problem for nogen, og så vil de gerne have et initiativ, som løser problemet. Der er jo 
udfordringen, når man beskriver løsningen, så at være sikker på, at man faktisk løser problemet for 
dem, som har problemet, sådan at man ikke laver en løsning, som rammer forbi. (…)Jo mere præcist 
man kan beskrive problemet, jo mere præcist kan man også lave løsningen. (…) Så det er meget 
bevidstheden om, hvad er det for et problem og for hvem, der er vigtig” (Interview 1, 45:59 - 48:10). 



 

16 | Analysestrategi 

oppebæres af forskellige ildsjæle eller offentlige instanser, eller hvordan det omtolkes alt 

efter forvaltningsniveau. Jeg fokuserer på, hvad der siges, ikke hvem der siger det, hvilket 

også peger på, at de fremanalyserede problemrepræsentationer på én og samme tid byder 

sig til som fortolkningsmulighed for enhver aktør, når der er tale om køn og ligestilling i det 

offentlige. Mit analysearbejde søger således at redegøre for, hvilke problem-

repræsentationer i relation til køn og ligestilling, der dukker op i det offentliges arbejde 

med ligestilling, hvordan problemets løsning udpeges, og hvordan det får konsekvenser for 

forståelsen af køn og for statens styring.  

2.3 Fremgangsmåde 

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan jeg konkret går til min analyse af problem-

repræsentationerne af køn og ligestilling i den danske offentlige forvaltning. Jeg forstår her 

problemrepræsentationer som en form for diskurs, der lægger vægt på problematiseringer 

af forhold i relation til køn og ligestilling. Således vil jeg her beskrive, hvordan jeg forstår 

problemrepræsentationsbegrebet som analytisk værktøj, ved at plukke særlige begreber 

fra diskursanalysen for hermed at kunne beskrive de problemrepræsentationer, der dukker 

op i statens arbejde med køn og ligestilling. 

2.3.1 De første analytiske træk 

For at fremanalysere de særlige måder, hvorpå køn og ligestilling dukker op som problem, 

og vise, hvordan der udpeges en løsning herpå, laver jeg en række diskursanalytiske 

knæbøjninger. Formuleret med diskursanalytiske begreber kan man sige, at jeg fokuserer 

på en lille del af en større diskurs om køn og ligestilling ved at stille skarpt på, hvordan 

begreberne problem og løsning italesættes i relation til køn og ligestilling i et 

begrebsnetværk, som dermed former køn og ligestilling på bestemte måder. Jeg hævder 

altså ikke med min analyse at finde ”hele” diskurser, men forsøger med en tilpasset 

diskursanalytisk tilgang at fremanalysere den måde, hvorpå køn og ligestilling dukker op 

for staten som nogle konkrete problemer, der skal løses. Mit undersøgelsesområde er 

således hverken køn eller ligestilling, men den måde hvorpå køn og ligestilling dukker op 

som repræsentationer af problemer, der søger sine svar og løsninger i den danske 

ligestillingspolitik. 

 Første skridt på vej til en diskursanalyse er ifølge Andersen (1999) at indsamle sit arkiv, 

sin empiri. Selvom Foucault selv mener, at ”one ought to read everything, study everything” 

(citeret i Andersen 1999: 47), er en form for afgrænsning naturligvis nødvendig. I det 

følgende vil jeg beskrive min empiri og begrunde valg og fravalg. 
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2.3.1.1 Kildekonstruktion 

Da min overordnede interesse er at finde ud af, hvordan køn og ligestilling dukker op som 

genstand for arbejdet i den danske offentlige forvaltning, har jeg sat som 

udvælgelseskriterium, at min empiri skal udgå fra netop den offentlige forvaltning og 

omhandle køn og ligestilling. Heri medregner jeg alle tekster, som beskrives som hørende 

til i offentligt regi, idet jeg lader den offentlige forvaltning selv sætte grænsen for, hvad der 

kan inkluderes herunder. Det, der medtages i arbejdet med køn og ligestilling i offentligt 

regi som relevant, medtages i analysen heraf. Tekster skal her forstås bredt, hvorfor mine 

kilder består af rapporter, handlingsplaner, pjecer, guider, foldere, e-læringsværktøjer, 

redegørelser, afrapporteringer, videoklip, lokalt udarbejdede politikker og eksempler fra 

ministeriers, kommuners og forvaltningsenheders hjemmeside. Derudover medtages 

radioindslag, samt en række artikler og pressemeddelelser, der er fundet på ministeriers 

hjemmesider samt ved infomediasøgning på ”ligestilling” og ”køn” med en tidslig 

afgrænsning på 11 år, da den danske ligestillingspolitiks nuværende form i hovedtræk blev 

vedtaget og indskrevet i den danske lovgivning i år 2000.  Alle disse kilder, der er fundet 

uden det offentlige som direkte ophavsmand, er udvalgt med det kriterium, at de medtagne 

citater udspringer fra personer, der udtaler sig i kraft af at være repræsentanter for den 

offentlige forvaltning. Udover dette er medtaget en række hjemmesider, der på kommunalt 

eller statsligt niveau er udarbejdet for at informere om specifikke tiltag i relation til 

arbejdet med køn og ligestilling. For at holde et blik på de problematikker, der 

repræsenteres i den danske ligestillingspolitik, har jeg valgt at afgrænse mig fra at medtage 

de dokumenter, rapporter, eksempler, hjemmesider osv., der specifikt har fokus på etnisk 

ligestilling, hvilket udgør en del af Ligestillingsministeriets overordnede arbejde og 

fokusområde (Ligestillingsministeriet 2007a; Ligestillingsministeriet 2010b). Dette har jeg 

valgt for at holde fokus på ligestilling som grundproblematik mellem kønnene, og ikke som 

en problematik, der vedrører etnicitet og kulturmøder. Der forefindes en liste over den 

anvendte empiri i afhandlingens litteraturliste, afsnit 6.2. 

I september-oktober 2010 foretog jeg en række interviews med ministerielt ansatte, som er 

formelt forpligtet på statens ligestillingsstrategi i henhold til ligestillingslovens 

bestemmelse om at ”indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning” 

(Ligestillingslovens § 4). Mine respondenter er tilfældigt udvalgt til at repræsentere de tre 

kategorier af ansvarshavende i forhold til at integrere ligestilling i statens arbejde; 

styregruppe, kontaktpersoner og sekretariat (lige.dk). Interviewene blev afholdt med 

repræsentanter fra fire ministerier; Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Erhverv, 

Forsvarsministeriet, Undervisningsministeriet og Ligestillingsministeriet. Efter udsendelse 
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af en interviewguide indeholdende en række spørgsmål om det konkrete ministeriums 

arbejde med køn og ligestilling i praksis (bilag 6), afholdtes de semi-strukturerede 

interviews hos de respektive respondenter. Da jeg var interesseret i at høre om både 

forskelle og ligheder i måderne at arbejde med køn og ligestilling på i de forskellige 

ministerier, var mine spørgsmål åbne og generelle, ligesom jeg som interviewer forsøgte at 

gøre plads til at forfølge de områder, som respondenternes svar lagde op til. Interviewene 

kan findes på vedlagte bilags-cd (bilag 1-5). Til alle interviews spurgte jeg efter yderligere 

materiale om det respektive ministeriums arbejde med ligestilling, hvilket gav yderligere 

materiale at arbejde videre med. 

2.3.2 Metode 

Efter indsamling af arkivet bliver opgaven at læse sig ind på, hvilke problematikker, der 

slås an, og hvordan disse kan siges at tegne sig som ”en eller flere regulariteter i den 

irregulære spredning af udsagn” (Andersen 1999: 48). Således indkredser jeg via 

gennemlæsning af arkivet, hvordan der tegner sig særlige forståelser af problemer, der 

adskiller sig fra hinanden og som alle søges besvaret i ligestillingspolitikken. Dette gør jeg 

ved en slags diskursanalytisk manøvre ved at forsøge at ”rekonstruere diskursen ved at 

betragte de relationer, der må eksistere, for at en række objekter, subjekter, begreber og 

strategier kan optræde og fordeles i den.” (Christensen 1994: 10). I relation til afhandlingens 

udgangspunkt, bliver udfordringen altså at lade problemrepræsentationerne vise deres 

egne sammenhænge; hvornår problematiseres køn, ligestilling og løsningen på problemet 

på én måde, og hvornår sættes de anderledes? Her låner jeg kriteriet for, hvornår en 

problemrepræsentation kan siges at være en enhed i diskursanalysen, hvor en afgrænsning 

kan genkendes på den måde, elementerne i diskursen sættes på. Der tales således om, at 

diskursens, eller i mit tilfælde problemrepræsentationernes, subjekter, objekter, begreber 

og strategier former diskursen, hvorfor en diskurs kun kan siges at være den samme, så 

længe disse subjekter, objekter, begreber og strategier er de samme. Med dette in mente, 

har jeg i analysen øje for, hvordan problemrepræsentationerne forstår køn og ligestilling 

knytter dem sammen med andre elementer til et problem og en løsning heraf. Når problem, 

løsning, køn og ligestillingsforståelse ikke længere kan siges at være den samme, dømmer 

jeg, at der er tale om en ny problemrepræsentation. I den forbindelse kan problem-

formuleringens andet spørgsmål, hvilke muligheds- og umulighedsrum løsningerne skaber 

for statens styring af ligestilling, siges at være en tråd, der tages op i forlængelse af 

begrebet om og analysen af problemrepræsentationerne. Alt efter hvad, der udpeges som 

løsning på problematiseringen af et forhold i relation til køn og ligestilling, skaber denne 

løsning i samme ombæring et mulighedsrum for styring, der skal forstås som de muligheder 
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og umuligheder, der efterlades staten til at sørge for, at en problemrepræsentations løsning 

sker fyldest. Jeg vil analysere og kommentere på disse muligheder undervejs i analysen, og 

introducere begreber og analytiske værktøjer undervejs i selve analysedelen, efterhånden 

som de kommer i spil. Således bliver besvarelsen af mit andet analysespørgsmål todelt; 

først besvares det indenfor hver enkelt problemrepræsentations område, hvordan der 

skabes umuligheder og muligheder for styring. Dernæst sættes disse i en afsluttende 

diskussion op overfor hinanden, hvorved det bliver muligt at diskutere, hvordan det 

samlede rum for styringen af ligestilling i den danske offentlige forvaltning ser ud. 

Nedenfor ses en grafisk fremstilling af analysens dele, der skal anskueliggøre strukturen for 

afhandlingens analyse, som præsenteres i næste afsnit. 

 

 
 

Figur 1: Oversigt over afhandlingens analysestruktur 

 

De problemrepræsentationer, der præsenteres i analysedelene, har karakter af 

sammenskrevne, illustrative citater og billeder, der tilsammen former, hvad man kan kalde 

”videnskabeligt kvalificerede fortællinger” (Bech 2005: 10). Da en stor del af teksterne 

beskriver køn og ligestilling ud fra samme problemrepræsentationspositioner, inddrages 

kun eksempler fra og henvises til et mindre udsnit af det samlede arkiv, selvom det hele 

arkiv selvsagt ligger til grund for analysen. 
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3 Analyse 

I dette afsnit vil jeg præsentere mine tre analysedele; køn som lige potentiale, køn som 

målgruppe og køn som nytteværdi. De tre dele repræsenterer tre karakteristiske 

problemrepræsentationer, der alle besvares med den danske ligestillingspolitik. I første 

analyse, køn som lige potentiale, beskrives det forhold, at kønnene i den danske offentlige 

forvaltning anses som værende lige gode, hvorfor det er et problem, at de to køn er så ulige 

repræsenteret på en lang række områder i det danske samfund. Anden analysedel, køn som 

målgruppe, præsenterer forståelsen af, at kønnene er forskellige når det kommer til 

opfattelse og appel, hvorfor en strategi for segmentering til kønnene og målretning af 

kommunikationen præsenteres som afgørende. Den sidste analysedel, køn som nytteværdi, 

anfører det forhold, at ligestillingen er kommet ud på et sidespor, hvorfor en strategi for at 

føre den tilbage i den politiske hovedstrøm og at inkorporere den i alle statslige instanser 

og offentlige organisationer, præsenteres som vejen frem.  

Først præsenteres og analyseres de tre problemrepræsentationer hver for sig. Indenfor 

hver analysedel stiller jeg skarpt på, hvordan problemet omkring køn præsenteres og 

hvordan det præsenteres som et problem, der kan løses med den danske ligestillingspolitik. 

Via dette greb fremanalyserer jeg, hvordan kønnene opfattes i hver af de tre 

problemrepræsentationer og hvordan dette sætter ligestillingen og skaber muligheder og 

umuligheder for styringen af den løsning, der udpeges. Efter hver analysedel opsummerer 

jeg analysens pointer og introducerer kort overgangen fra en analysedel til en anden ved at 

kommentere på analysedelenes forskelle og sammenhæng. 

 Efter præsentationen af de tre analysedele opsummerer jeg de tre analysedele i en 

diskussion (jf. også figur 1), der har til formål at belyse den sammenhæng, der kan siges at 

være mellem de tre analysedele. Således bliver det muligt at besvare problem-

formuleringens sidste del og vise, hvordan det samlede rum for styringen af den danske 

ligestillingspolitik ser ud. 

De tre analyser er min konstruktion; en konstruktion, der er opbygget for at trække de tre 

analysedeles pointer skarpt op. Denne opdeling findes i så udpræget grad i min empiri, af 

den simple grund, at de tre problemrepræsentationer findes side om side og filtret ind i 

hinanden i den offentlige administrations arbejde med køn og ligestilling. Min konstruktion 

af problemet er således alene et analytisk greb, der bidrager til at rendyrke nogle flydende 

og allestedsnærværende tendenser i det daglige arbejde med køn og ligestilling i den 

danske offentlige forvaltning. 
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3.1 Delanalyse 1: Køn som lige potentiale 

I dette afsnit præsenterer jeg problemrepræsentationen om køn som lige potentiale, som 

beskriver det forhold, at kønnene potentielt er lige gode, men ulige repræsenteret i mange 

sammenhænge. Dette er problematisk, fordi det vidner om talentspild og eksistensen af en 

række barrierer, der hindrer kønnene i at gøre, som de har lyst og udleve deres fulde 

potentiale. Med problemet formuleret på denne måde, bliver opgaven at fjerne disse 

barrierer og sikre, at kønnene har lige udfoldelsesmuligheder i det danske samfund. 

3.1.1 Masser af potentiale, men ulige repræsentation 

På mange områder af det danske samfund er fordelingen af kønnene skæv. På 

uddannelserne (Interview 4a), på arbejdsmarkedet (KL og KTO/FOA 2009: 4, 

Beskæftigelsesministeriet 2009a; 2009b), i politik (Århus Kommune 2010a), i forskning 

(Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2005a; 2005b), i ledelser (Dybkjær 2003; Nyborg 

Kommune 2010b), i bestyrelser (Espersen & Jespersen 2008) og på barselsområdet 

(Københavns Kommune 2005) må det konstateres, at kønnene ikke er repræsenteret 

ligeligt, endog er repræsenteret meget skævt i forhold til fordelingen på køn i befolkningen 

generelt og på de enkelte områder specifikt. Dette er et problem, fordi kønsopdelingerne 

forhindrer, at ”Danmark som samfund drager det fulde udbytte af kvinder og mænds 

ressourcer og talenter, de hæmmer innovation og de skaber flaskehalse i nogle sektorer og 

arbejdsløshed i andre, fordi kvinder og mænd ikke let flyttes fra en branche eller sektor til en 

anden” (Ligestillingsministeriet 2010b: 16). De ”faste mønstre gør arbejdsmarkedet mindre 

fleksibelt, og indsnævrer rekrutteringsgrundlaget til mange job” (Arbejdsmarkedsstyrelsen 

2007: 1). Problemet bliver ikke mindre af, at nogle ulige fordelinger understøtter 

opretholdelsen af andre ulige fordelinger i en ond spiral, hvilket f.eks. gør sig gældende 

med mænds lave andel af barselsorloven, der ”medvirker til at fastholde et kønsopdelt 

arbejdsmarked, som igen er med til at fastholde lønforskellene mellem kvinder og mænd på 

arbejdsmarkedet” (Ligestillingsministeriet 2010b: 10). Samfundsøkonomisk set er alle disse 

faktorer et problem, da konsekvensen af de kønstypiske valg koster samfundet dyrt; dyrt, 

fordi arbejdspladserne ifølge denne udlægning af problemet kun har et halvt 

rekrutteringsgrundlag at vælge ud fra, hvis det underrepræsenterede køn i en given 

kontekst ikke kommer til fadet (Forsvarsministeriet 2003: 15; Ligestillingsministeriet 

2010b: 3) og dermed står tilbage som en ”ubrugt talentbank” (Ligestillingsministeriet 2009: 

20); og dyrt, fordi samfundet har investeret mange penge i disse talenters uddannelse, 

hvilket ikke udnyttes til fulde.  Dette bliver ikke mindst et problem i fremtiden, fordi flere 

kvinder i dag ”afslutter en længerevarende uddannelse, og hvis vi ikke gør brug af disse 

kvinder, både på det samlede arbejdsmarked og i en ledelsesmæssig sammenhæng, så risikerer 
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vi at gå glip af gode hoveder og ressourcer og dermed også at tabe i globaliseringskapløbet 

med USA og andre lande” (Ligestillingsministeriet 2006a). 

Ligestillingen i Danmark er ellers, i denne udlægning, praktisk talt i mål; vi har formel 

ligestilling i kraft af lovgivningen (Friis 2010a), der sikrer, at mænd og kvinder ikke må 

behandles forskelligt på grund af køn. Alligevel er virkeligheden kønsopdelt, og 

spørgsmålet bliver derfor, hvordan der kan løsnes op herfor: 

”Argumenterne er ofte baseret på statistik. Der er flere mænd end kvinder i 

private virksomheders bestyrelser. Ergo har vi et ligestillingsproblem, som staten 

må løse ved at pålægge virksomhederne en bestemt procentsats for kvinder i 

bestyrelserne. Og lever virksomhederne ikke op til denne lov, må de i yderste 

konsekvens blive tvangsopløst, lyder parolen. (…) [M]en vi kan ikke løse nutidens 

problemer med gårsdagens metoder. Eller sagt på en anden måde: præcis fordi vi 

i Danmark har opnået formel ligestilling, kan vore resterende 

ligestillingsproblemer ikke løses ad lovgivningens vej.” (Friis 2010a) 

Løsningen på problemet om kønnenes ulige repræsentation kan altså ikke findes i mere 

lovgivning, for problemet består i en ”række uformelle barrierer, der blokerer for den 

enkeltes muligheder” (Friis 2010a).  

3.1.2 Kønnene er lige gode 

Disse uformelle barrierer, der blokerer for kønnenes lige udfoldelse, er det, der udpeges 

som grund til, at der til stadighed forefindes ulige repræsentation af kønnene, for de 

kønsspecifikke valg kan ikke henvises til en forklaring om, at kønnene er forskellige – 

tværtimod. Kvinder og mænd er ”født lige vakse” (Friis 2010b) og fuldt ud lige kompetente 

til at varetage en hvilken som helst funktion, som de måtte have lyst til at varetage 

(Espersen & Jespersen 2008). Disse myter om, ”at piger er bedst til det ene og drenge til 

noget andet”, blokerer for, at kønnene udlever deres fulde potentialer (Aalborg Kommune 

2009: 4) ved at ”traditioner, gamle vaner (og uvaner!) og forestillinger om, hvad der er 

"mandearbejde" og "kvindearbejde" fastholder kvinder og mænd i næsten ét-kønnede job og 

uddannelser” (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2002: 48). Ifølge denne problemrepræsentation er 

kvinder og mænd ikke væsensforskellige. De er individer, der har hver deres karakteristika 

– uanset køn – og ”[b]åde kvinder og mænd rummer såvel traditionelt feminine som 

traditionelt maskuline sider”, hvorfor individet skal ”anerkendes for sine særlige evner og 

kompetencer, uden at omgivelserne sætter vedkommende i bås pga. køn.” (Københavns 

Kommune 2003). Kønnet har altså intet at gøre med, hvad den enkelte kan. Der findes ingen 
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biologisk prædetermination, der sender kønnene ind på forskellige løbebaner, men der 

findes en socialisering, der har meget at sige; en række myter, forestillinger og traditioner, 

der gør, at opfattelsen af, at mænd er bedre til nogle ting og kvinder til nogle andre, stadig 

eksisterer. Det er denne række af ”kulturelle og historisk betingede kønsforskelle” (Interview 

4b: 4) vi må gøre op med, før ligestillingen kan ske fyldest. Kønnet ”må [ikke] begrænse den 

enkeltes mulighed for at udfolde sit talent eller efterleve sine drømme” (Friis 2010a). 

3.1.3 Ligestilling som lige muligheder 

Når køn som i denne problemrepræsentation bliver til et spørgsmål om forskelligt 

socialiserede individer, der er lige gode og har lige stort potentiale for at leve og blive til 

det, de ønsker, kommer ligestillingsindsatsen til at handle om at ”nedbryde gamle og 

sejlivede fordomme om, hvad kvinder og mænd arbejder med” (KL og KTO/FOA 2009: 4). 

Ligestillingsarbejdet skal sikre, at individerne ikke møder barrierer (Interview 3, 29:48) og 

reelt også har disse lige muligheder for at ”realisere sine drømme” (Friis 2010b) og kan 

træffe valg og leve et liv, der understøtter individets ønsker og potentialer, også selvom 

disses drømme og ønsker falder udenfor de normer, vi som køn er socialiseret ind i.  Dette 

gælder især de individer, der har et køn, der er underpræsenteret på særlige områder. 

3.1.4 Løsningen: det politiske bliver privat 

Som allerede nævnt ovenfor, giver det i denne problemrepræsentation ikke mening at 

skulle indføre lovgivning: 

”For kvinder og mænd skal jo netop træffe deres egne valg, og (…) naturligvis skal 

vi ikke kommandere nogen til at træffe valg mod deres vilje. Nej, pointen er, at 

kvinder og mænd skal have lige muligheder for at slå ind på netop den livsbane, 

de foretrækker.” (Friis 2010a) 

Statens forsværgelse af brugen af juridisk tvang i forhold til såvel individer som 

organisationer, kan ses som et udtryk for den økonomiske liberale modvilje mod den 

åbenlyse styring, der findes ved at påtage sig suverænens magt – og i yderste konsekvens 

tage beslutningen om at dræbe (”tvangsopløse” - Friis 2010a) eller lade leve (Jensen 

2005:240). Understregningen af individets frie og lige muligheder, som er centralt placeret 

i problemrepræsentationens forståelse af mennesker og køn, er endnu en nerve i det 

liberale dispositiv. Staten vil ikke blande sig unødigt i borgernes liv, hvorfor løsningen 

hverken kan eller skal findes i statsindgreb á la ”snuptagsløsninger, såsom f.eks. indførelse af 

kvoter”, hvilket betragtes som ”symptombehandling” (Friis 2010a). De ”gamle fastlåste 

normer” skal udfordres (Friis 2010a) for at sikre, at individet kan træffe sine egne 



 

24 | Analyse 

beslutninger. For netop individet står centralt i løsningen af spørgsmålet om den skæve 

fordeling af mænd og kvinder: 

”Når alt kommer til alt, er alle ligestillingstiltag dybt afhængige af den enkeltes 

valg og indsats. (…) Den perfekte ligestilling kan ikke skabes fra Christiansborg. Vi 

har alle et ansvar for at bringe vore egne ressourcer i spil.” 

(Ligestillingsministeriet 2010b: 3) 

Derfor bliver løsningen på problemet en hel række af initiativer, der skal støtte de 

individer, der tør og vil vælge den hidtil kønsutraditionelle vej. Der hersker en tro på, at 

problemerne nok skal løse sig med tiden (Interview 3, 23:54), da kvinder også kan sætte 

gang i forskellige former for kædereaktioner, ligesom det gør sig gældende for mændene i 

kraft af de såkaldte “rip,rap,rup-effekter”, der betyder, ”at mænd fortrinsvist hjælper 

hinanden” (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009b: 9). Her stoles der 

omvendt på, at kvinder i samme grad kan hjælpe andre kvinder og dermed lave det 

kvindelige modstykke, en slags ’Kylle, Pylle og Rylle-effekt’, der både vil have direkte 

effekter, fordi kvinder hjælper kvinder, men også have effekter, fordi andre kvinder får 

nogle kvindelige rollemodeller at se op til. Der hersker således en tro på, at hvis der 

kommer flere kvinder i beslutningsdygtige organer, som f.eks. forskningsledelse 

(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009b: 16), beslutnings- og 

rådgivningsfora (FødevareErhverv 2009: 4), byråd og lokalpolitiske udvalg (Århus 

Kommune 2010a), ansættelsesudvalg (Lyngby-Taarbæk Kommune 2010a) kollegiale 

organer og arbejdsgrupper (Kunstakademiets Arkitektskole 2010: 10) og indenfor 

traditionelt mandsdominerede fag (Interview 3, 23:54), må der komme flere kvinder til 

fadet. Jo flere, der vælger kønsutraditionelt, jo flere vil i fremtiden vælge kønsutraditionelt, 

netop som det skete med mænd på barsel, hvor de seneste års ”debat og fokus” har ”medført 

et normskred. Nyeste tal fra landets største kommuner viser nemlig, at flere fædre tager en 

større del af barselen” (Ligestillingsministeriet 2010b: 3). Hermed bliver debat om og fokus 

på emnerne en helt central del af det overordnede løsningsimperativ: oplysning. Der skal 

sættes kog i informationsgryderne, der skal informeres og skabes debat, for der hersker 

nemlig en tro på, at vi kan rykke på de barrierer, vi som samfund står overfor: 

”I sidste instans er store fremskridt dog også afhængig af, at vi får en bred 

samfundsdebat om de normer og den vanetænkning, der ligeledes fungerer som 

en barriere.” (Ligestillingsministeriet 2010b: 3) 
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Med oplysningsimperativet synes at dukke et helt arsenal af initiativer op, der alle har det 

informative sigte. Man kan her skelne mellem to typer initiativer; informationsinitiativer 

der henvender sig til private individer og kollektiver, og forpligtelsesinitiativer, der retter 

sig mod organisationer, der hver især fungerer via forskellige magtteknikker. 

3.1.4.1 Oplysningsinitiativer til private– magtens normaliserende tråde 

Af de initiativer der henvender sig til private individer og kollektiver, ses eksempelvis 

hjemmesider som farforever.kk.dk, virksomhedskvinder.dk og ligelon.dk. Farforever.kk.dk 

er en hjemmeside under Københavns Kommune som ved lanceringen skulle rette op på, at 

”fædre ansat i Københavns Kommune (…) ikke var de bedste til at gøre brug af deres 

orlovsrettigheder” (Københavns Kommune 2005). Derfor oprettedes en hjemmeside med 

information, inspirationsmateriale, fædres historier om at være på barsel og nyttige 

oplysninger (Københavns Kommune 2005). Virksomhedskvinder.dk er en hjemmeside 

specielt henvendt til kvindelige iværksættere, lanceret af Erhvervs- og Byggestyrelsen 

(virksomhedskvinder.dk), der har til formål at ”skabe en samlet indgang til al relevant viden 

og materialer om kvinder og vækst, så kvindelige iværksættere og virksomhedsledere nemt og 

hurtigt kan få adgang til information og tilbud, der kan skabe vækst i deres virksomheder. Det 

kan bl.a. dreje sig om sparring, netværk og mentorordninger for kvinder, kvindelige 

rollemodeller, oplysninger om events og arrangementer, viden og statistik om kvindelige 

iværksættere mv.” (virksomhedskvinder.dk). Også Beskæftigelsesministeriet byder ind med 

internetportalen ligelon.dk, der, med alt fra gode historier om arbejdet med lige løn i 

virksomhederne til de juridiske afgørelser og lovstoffet på området, søger at skabe ”et 

mødested for alle, der interesserer sig for lønforskelle mellem kvinder og mænd”, hvor ”[a]l 

tilgængelig viden om ligeløn” løbende bliver samlet (ligelon.dk).  

Alle disse tiltag kan, med Foucaults begreber, siges at være en form for magt, der 

henvender sig til individer og kollektiver som dem, der skal oplyses om deres muligheder, 

for at få vendt statistikkerne til det bedre. Ser man disse tiltag gennem Foucaults briller, 

bliver det muligt at anskue den magt, der netop virker gennem frihed. Det bliver her muligt 

at se, hvordan det tilsyneladende uskyldige informationsregime søger at installere nye 

normer at efterstræbe. Normen om den gode far på barsel, normen om den kvindelige 

iværksætter, der kan og vil, normen om virksomhederne, der vil skabe forandringer for 

deres medarbejdere i form af mere lige løn, er alle eksempler på, hvordan oplysning 

indsættes som det, der skal anspore individet til at revidere sin opfattelse af, hvad der er 

muligt for kønnene. Disse normer skal bryde med de af vores indsocialiserede opfattelser, 

der forhindrer kønnenes frie og lige udfoldelse, og skal i sidste ende skabe de nødvendige 
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forandringer i vores kultur. Her ses netop biopolitikkens dobbelte sigte; massen og 

individet. Ved at anskue kønnene som de kategorier, der skal optimeres på, opstår her en 

række normer, som netop afledes af den ulige fordeling af kønnene og ifølge Foucault søger 

at påvirke normalfordelingen (Jensen 2005: 245). Samtidig udpeges både individet og i 

visse tilfælde kollektiver såsom organisationer, som det, der skal tage ansvaret på sig og 

ændre indstilling og opfattelse af sig selv via en disciplinerende magt, hvor individet eller 

kollektivet netop disciplinerer sig selv i retning af den udpegede norm. 

3.1.4.2 Forpligtelsesinitiativer – styring til selvstyring 

Helt centralt sættes virksomhederne i forhold til at tage et ansvar i retning af at skabe de 

nødvendige forandringer: 

”Regeringen ønsker at støtte op om, at arbejdspladser fremmer en kultur der 

tillader, at mænd tager den barselsorlov de har ret til.” (Ligestillingsministeriet 

2010b: 10) 

Virksomhederne anses altså som bærere af en særlig arbejdspladskultur, der kan styres og 

ændres i retning af en mere gunstig ligestillingsmæssig fordeling af kønnene – i dette 

tilfælde fordelingen af fædre på barsel. Lignende tiltag, hvor netop virksomhederne søges 

at indgå i frivillige, forpligtende aftaler, ses i Ligestillingsministeriets to tiltag, Charter for 

flere kvinder i ledelse og Operation Kædereaktion. (kvinderiledelse.dk; Ligestillings-

ministeriet 2010d). Via en underskrivelse af formelt udseende dokumenter, forpligter 

virksomhederne sig til ”at gøre en konkret indsats for at få flere kvinder i ledelse” 

(Ligestillingsministeriet u/å b) og ”øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til 

bestyrelsesposter” (Ligestillingsministeriet 2010d). Disse kan anses som magtteknologier, 

der trækker på en lånt form for retlig magt, idet hverken chartret eller tilslutningen til 

Operation Kædereaktion er juridisk bindende, men stadig i sin materielle udformning og i 

sin ordlyd (jf. ”Vi forpligter os til”, Ligestillingsministeriet 2010d; Ligestillingsministeriet 

u/å b, ”bekræftelse af tilslutning”, Ligestillingsministeriet 2010d, og ”charter”, 

Ligestillingsministeriet u/å b) lader den forpligtede forstå, at der er tale om forpligtende 

forpligtelser, på trods af at der ikke kan trækkes på juridiske sanktionsmuligheder, hvis 

aftalerne ikke overholdes3

                                                             
3 Selvom sanktionen ikke findes i den form, som kontrakten som juridisk bindende dokument står 
for og derfor ikke kan garanteres af det retlige system, kan man diskutere, om truslen om 
eksempelvis sociale sanktioner i form af forbrugerboykot gør sig gældende.  

. Og netop forpligtelsen på at ”gøre en konkret indsats for at få 

flere kvinder i ledelse” (Ligestillingsministeriet u/å b) og ”at arbejde for at øge andelen af 

kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter” (Ligestillingsministeriet 2010d), 
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kan her ses som en disciplinærmagtlig teknologi, som sætter den tiltrædende organisation 

som en slags kollektivt subjekt, der har et arbejde at udføre på sig selv. Således kan de to 

tiltag ses som en forpligtelse på (organisatorisk) selvstyring til styring af bl.a. ”den enkelte 

kvindes karriereudvikling gennem netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer” 

(Ligestillingsministeriet u/å b) eller ”at monitorere, evaluere og følge op på udviklingen i 

andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer” og ”at styrke fødekæden af kvindelige 

potentielle bestyrelsesmedlemmer” (Ligestillingsministeriet 2010d). Der er altså tale om en 

magt, der sigter på styring af (selv)styring af (selv)styring via en række, delvist 

selvbestemte, kollektive eller individuelle (selv)teknologier. Staten søger at styre 

virksomhederne til at styre sig selv til at forme initiativer, der kan styre deres ansatte til at 

styre sig selv – med det mål for øje at ændre på statistikkerne om de ulige fordelte køn. 

Også individerne kan siges i magtens yderste led, at søges styret mod at styre sig selv. Se 

blot de konkrete indsatser og tilbud til underrepræsenterede køn, f.eks. mentorordninger, 

der har til formål at støtte og tilvejebringe rollemodeller (Interview 4b: 2), 

lederudviklingsprogrammer, ”kurser, karrieremøder, karrierecoaching, netværk og 

karrierekonsulent” (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009c: 6-7) og 

netværkstiltag (Holm 2009). Via disse udviklings- og coachingprogrammer, hvor det 

underrepræsenterede køn anses som det, der har en mangel (se også Rennison 2008), kan 

individerne af det underrepræsenterede køn ses som dem, der bringes til at udsige 

sandheden om sig selv i form af denne mangel. Dette greb kan siges at være en form for 

pastoralmagt, hvorved individet forpligtes til at ændre på sig selv og sin mangel, med det 

mål for øje at blive en bedre, mere succesfuld version af sig selv i den verden, hvor ens køn 

er underrepræsenteret.  

Alt i alt består løsningen af problemet om de lige gode, men ulige fordelte køn i et imperativ 

om, at det er de private initiativer, der skal rykke på statistikkerne og løse 

problematikkerne. Derfor bliver ligestillingsarbejdet i den offentlige forvaltning et 

spørgsmål om at informere dem, der kan tage beslutningerne, og guide disse i at tage 

beslutningerne i ønsket retning. 

3.1.5 Styring af styring af styring… 

Problemløsningen bringer et styringsparadoks med sig. For hvordan kan den offentlige 

forvaltning håndtere det ligestillingsproblem, der gør sig gældende, når kønnene på en 

række områder er underrepræsenteret, når det samtidig kun er de private initiativer, der 

kan løse op herfor? Det står jo klart, at lovindgreb som kvoter ikke er en del af 

problemrepræsentationens mulighedsrum: 
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 ”Vi kan ikke håndtere den slags udfordringer ved at sidde på Christiansborg og 

bestemme hvordan verden skal se ud. I stedet har vi lavet nogle anbefalinger, der 

direkte tager udgangspunkt i erhvervslivets virkelighed. Dermed får vi de bedste 

løsninger på banen samtidig med, at erhvervslivet selv tager ansvar. Det er langt 

mere effektivt.” (Ligestillingsministeriet 2010a) 

Konsekvensen af, at problemrepræsentationen tager sig ud, som den gør, er således, at den 

offentlige forvaltning står tilbage med en styring, der ikke vil være tvang i form af juridiske 

forpligtelser; det må være en styring, der vil basere sig på frivillighed og individets eller 

kollektivets frie valg. Styringen må således have sigte på at styre andres styring, nemlig ved 

at styre enten individet eller kollektivet til at styre deres valg i retning af de ønskede 

kønsutraditionelle valg; eller sågar at styre virksomhederne til at styre deres ansatte til at 

træffe disse anderledes valg. Dette gør både styring umulig og mulig; for med styringen af 

individer eller kollektiver har man med styring af selvstændige og autonome enheder at 

gøre, en styring der aldrig vil kunne garanteres, endsige lade sig gøre fuldt ud. Omvendt 

betyder det også, at styringen, set som en styring, der går på individernes frie valg, bliver en 

meget effektiv form for styring, hvor den enkelte – individet eller kollektivet – der vælger at 

lade sig forpligte, altså forpligter sig i kraft af netop sin egen frie vilje, i kraft af sin egen 

diagnosticering og/eller disciplinering af sig selv. Lykkes dette, tager den enkelte styringen 

på sig i en sådan grad, at denne netop overtager og internaliserer styringsidealet og udfører 

disciplineringsarbejdet på sig selv. Således vil denne styring være effektiv hos dem, der 

vælger at lade sig subjektivere af diskursen, men i bund og grund er styringen ustyrlig. 

Ligestillingen kan søges opnået med offentlige (informations)tiltag, men ansvaret og 

beslutningerne skal og kan kun tages af private individer eller kollektiver. Således 

fremføres i løsningen en strategi, der i sidste ende ikke kan sikre opfyldelsen af egne mål.  

3.1.6 Opsamling: ligestilling som lige muligheder 

I køn som lige potentiale problematiseres det forhold, at kønnene i Danmark er 

repræsenteret ulige på en lang række områder, hvilket har negative konsekvenser for 

samfundsøkonomien og individets udfoldelsesmuligheder. Der findes en lang række myter, 

forestillinger og barrierer, som gør, at kønnene fortsat vælger kønsspecifikt, på trods af at 

de to køn er lige gode. For at løse problematikken er det ikke tilstrækkeligt at pege på en 

juridisk løsning, da ligestillingen allerede er opnået juridisk set. Derfor bliver løsningen det 

private initiativ, som skal tages enten af individer eller kollektiver, hvorfor statens rolle 

bliver at støtte op om disse initiativer via oplysnings-, informations- og andet arbejde, der 

sigter på at engagere individet eller kollektivet i kraft af egen frihed. Magten i disse 
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initiativer består i at styre individer eller kollektiver til egen selvstyring via en række 

pastorale, disciplinerende og forpligtende teknologier. Dette sætter statens styring af 

problemets løsning i en paradoksal klemme, hvor styringen bliver ustyrlig; problemet kan 

ikke løses af staten selv, men kun af private, hvorfor løsningen ikke kan garanteres. 

Problemløsningen fører altså det problem med sig, at den offentlige forvaltning således skal 

styre andres selvstyring, eller ligefrem styre andres selvstyring til styring af andres 

selvstyring. 

Denne problemløsningsmodel, hvor den offentlige forvaltnings imperativ bliver oplysning 

til kønnene om deres muligheder for at træffe kønsutraditionelle valg, leder over til en ny 

problematik, nemlig oplysning til kønnene via kommunikative indsatser. Her bevæger vi os 

over i en helt anden problematik, nemlig den om succesfuld kommunikation, hvilket er 

omdrejningspunktet for næste delanalyse.  
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3.2 Delanalyse 2: Køn som målgruppe 

I dette afsnit præsenteres den problemrepræsentation, der stiller skarpt på det forhold, at 

de to køn er to forskellige målgrupper. Hver især skal de tiltales og appelleres til på 

forskellige måder, og kommunikationen skal således for at sikre, at målgruppen rammes 

bedst muligt. 

3.2.1 Ulige adgang til lige information 

Problemrepræsentationen køn som målgruppe lægger det forhold til skue, at kvinder og 

mænd ikke forstår og opfatter tingene på samme måde, hvorfor kampagne- og 

oplysningsarbejde indbefatter en betydelig risiko for at fejlkommunikere et givent budskab 

ud til de to køn. Dette vil, ifølge denne måde at forstå problemet på, medføre ulige vilkår for 

de to køn: 

”’Lige muligheder’ betyder ikke at give folk det samme, det betyder at give folk 

det, de har brug for, der hvor de er.” (Ligestillingsministeriet 2007b, 00:56) 

Problemet giver sig til kende både i kontekster, som er kendte for deres eksisterende 

kønsulighed og ulige kønsrepræsentation, f.eks. i arbejdsmarkeds- og uddannelses-

sammenhænge, når det eksempelvis italesættes som et ligestillingsproblem og et 

informationsproblem at ”udvikle og præsentere forsvarets uddannelser og værnepligten til 

kvinder som attraktive tilbud” (Forsvarsministeriet 2010: 1). Det ses også, når det 

overvejes, om der er ”noget i vejen med den måde, vi rekrutterer på, har vi simpelthen lavet 

en for snæver målgruppe for denne her uddannelse, sådan at man ikke som mand f.eks. 

overhovedet kan se sig selv i det her uddannelsesforløb, altså man har ekskluderet dem på 

forhånd?” (Interview 4a, 18:54).  

Køn byder sig også til, når der eksempelvis sættes fokus på ”kønsperspektiver og ligestilling i 

forbindelse med informationskampagner og kommunikationsaktiviteter, der gennemføres 

med henblik på enten at formidle klimapolitiske problemstillinger eller som kampagner for at 

fremme en mere energibesparende og klimavenlig adfærd (Ligestillingsministeriet 2009: 47), 

og også når ”klima- og energipolitiske problemstillinger skal formidles på en måde, der tager 

højde for eventuelle forskelle i mænds og kvinders behov, adfærdsmønstre og indgangsvinkler. 

Det er forhåbningen at udbyttet af informationsindsatsen herved maksimeres.” (Klima- og 

Energiministeriet 2009: 2-3). Køn er relevant at indtænke uanset arbejdets eller 

informationsindsatsens karakter: 
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”Målrettet kommunikation er alfa og omega for en vellykket kommunikations-

indsats – det er nødvendigt at have et meget nøje og minutiøst billede af sin 

målgruppe.” (lige.dk) 

Problemer bliver nemlig, at ”hvis ikke man kender sin målgruppe, så fristes man måske til 

at mene, alle er ens, eller at de har det og det kendetegn” (Interview 1, 50:05). Og da ”[a]lle 

mennesker har et køn” (lige.dk), bliver det i diskursen helt centralt, at ”der er forskel på at 

henvende sig til mænd og kvinder” (KL og KTO/FOA 2009: 9) og at denne forskel skal bruges 

aktivt i kommunikationsarbejdet. 

Således bliver det ”en ligestillingsproblematik, at man ikke giver kvinder samme 

informationer eller giver kvinder informationer på en måde, så de kan bruge dem (…), eller at 

mændene skal have informationerne på en anden måde (…), end kvinder skal” (Interview 1, 

53:54), og løsningen bliver således et spørgsmål om at ”forholde sig til, hvad det er, kvinder 

har brug for, hvad det er, mænd har brug for, for i sidste instans at have lige muligheder” 

(Interview 1, 22:07).  

”[V]i bliver jo aldrig til ét køn, kan man sige. (…) Vi bliver ved med at være to køn 

og der vil være forskellige veje for begge køn.” (Interview 4a, 23:41) 

På denne måde emergerer problematikken om lige muligheder til begge køn som en 

ligestillingsproblematik, hvor lige information – forstået som forskellige informationer 

tilpasset de to forskellige køn – bliver essentielt. Løsningen beror således på en 

differentieringsstrategi, der åbner op for vurdering af og hensyntagen til en række faktorer, 

der spiller ind på kønnenes forståelse, opfattelse, forbrug af og berøring med informationer.  

3.2.2 Information som en styrbar proces 

Tanken om køn som målgruppe kan siges at trække på vidensområdet for informations-

strategi og kommunikationsteori, og er udtryk for en forestilling om kommunikation som 

information, der kan tilpasses modtageren via overvejelser af dennes livsforhold og 

karakteristika: 

”Et reklamebureau kunne ikke drømme om at reklamere for et produkt uden at 

vide, hvem der skal købe det. Det er der en grund til. Hvis man vil være sikker på 

at få budskabet ud, skal man kende målgruppen.” 

(Ligestillingsministeriet u/å a: 5) 

Her fremstår også afsendelse af budskabet via bestemte kanaler, der er sandsynlige for 

modtagerens eksponering og dermed succesfuld transmission, som relevante overvejelser, 
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da modtageren formodes at modtage og afkode budskabet via korrekt segmentering og valg 

af kommunikationskanal, og derefter forhåbentlig agere i overensstemmelse med afsenders 

intention (Sepstrup 2003; Windahl et al. 1992). Informationsprocessen forstået som den 

massekommunikation, der udgår fra den offentlige forvaltning til hele eller dele af 

offentligheden, forstås som en proces, der er mulig at styre. Arbejdet med information 

bliver således et arbejde, der sigter på at optimere en række faktorer, hvoraf der, som jeg 

viser nedenfor, bl.a. udpeges retoriske og visuelle virkemidler, identifikation og attraktion. 

Disse overvejelser dukker op som relevante faktorer, der alle kan hjælpe den 

kommunikationsansvarlige til at vinkle budskabet på den helt rette måde, sende den afsted 

gennem de rette kanaler og dermed opnå, at budskabet modtages og forstås. Her byder de 

to køn sig til som relevante målgruppekategorier, hvor det ”jo dybest set [handler] om at 

kende sin målgruppe rigtig godt” (Interview 1, 45:54), f.eks. præferencer, vaner, medie-

forbrug osv., for at kommunikere mest effektivt ud hertil og undgå, at informations-

processen fejler: 

”Der har man selvfølgelig også nogle gange måttet tænke; er der noget i vejen 

med den måde vi rekrutterer på, har vi simpelthen lavet en for snæver målgruppe 

for denne her uddannelse, sådan at man som mand f.eks. overhovedet ikke kan se 

sig selv i det her uddannelsesforløb, altså man har ekskluderet dem på forhånd, 

mere eller mindre bevidst.” (Interview 4a, 18:54) 

Forestillingen om, at målgruppepræcision er en afgørende faktor i arbejdet med 

information, kan siges at bygge på forestillingen om information som et samspil mellem 

sender og modtager (Sepstrup 2003: 43), hvor der skal være ”a fit between the 

communicator, the communication object, the receiving group, the message and the medium” 

(Windahl et al. 1992: 109). I det følgende viser jeg, hvordan kønnene opfattes som 

målgrupper med bestemte kendetegn i det offentliges informations- og kampagnearbejde. 

3.2.2.1 Kommunikation til mænd: humor og mandehørm 

Når mænd opstår som målgruppe for kommunikation, italesættes det som en forudsætning 

for tiltrækning og fastholdelse af mændenes opmærksomhed, at ”der sættes ord og billeder 

på arbejdet (…), der appellerer til mænd” (KL og FOA 2009a). Således skal det i den 

kommunikative henvendelse til mænd afspejles, at det netop er mændene, der tales til, 

eksempelvis via ”mandesprog”: 

”Annoncer, der henvender sig til mænd, skal ”tale mandesprog” i såvel billeder 

som i tekst og indhold. (…) Annoncering efter mænd kræver, at både billed-
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materiale og tekst er målrettet mænd, gerne med humor og et ”tvist”. Der skal 

andet blikfang til, hvis man skal have den mandlige annoncelæser til at fatte 

interesse for budskabet. Fælles for projektkommunernes annoncekampagner er, 

at de i både sprog og udformning adskiller sig markant fra traditionelle 

jobannoncer. Annoncer fra projekterne henvender sig direkte til mænd. De bruger 

billeder af mænd som rollemodeller, er kontante og informerer med provokation 

og humor om arbejdets mangfoldighed og muligheder.” (KL og KTO/FOA 2009: 6) 

Vellykket kommunikation kræver således en særlig omgangstone og direkte 

henvendelsesform, der kan prikke til mændenes interesse. Humor og et direkte, 

provokerende og kontant sprogbrug er alle medvirkende faktorer til, at henvendelsen til 

den mandlige modtager fungerer, hvor også en ”frisk” tone, at få budskabet igennem ”uden 

bebrejdelser eller løftede pegefingre” (lige.dk), et ”dristigt”, ”humoristisk og fængende” sprog 

(lige.dk) er virkemidler, der taler til målgruppen. Dette ses også i et eksempel fra Nyborg 

Kommune, hvor en særlig mandig tilgang til omsorgsarbejdet kan sikre identifikation med 

budskabet: 

 

Figur 2: Annonce for flere mænd i omsorgsfag (Nyborg Kommune 2009b: 14) 
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Den effektive kommunikation til mænd beror således på, at mændene i kommunikationen 

kan genkende mandebilledet i kommunikationen og identificere sig hermed. Således tages 

der udgangspunkt i en form for klassisk mandeideal, hvor dette ideal betones kraftigt, og 

det særligt mandige understreges. Dette ses eksempelvis også i logoet for Københavns 

kommunes informationshjemmeside om fædre på barsel: 

 

 

Figur 3: logo for www.farforever.kk.dk 

”Kampagnens logo er baseret på en traditionel sømandstatovering, men med nyt 

indhold. Den tunge maskuline symbolik for, hvad en rigtig mand er, har fået et 

moderne tvist, så den giver et mere nuanceret billede af nutidens fædre. Mor er 

skiftet ud med Far og anker og kors er røget ud til fordel for sut og bamse. Logoet 

afspejler, at man ikke giver afkald på sin maskulinitet ved at være omsorgsfuld, 

men anerkender tværtimod at moderne fædre er i stand til at være begge dele på 

samme tid.” (Københavns Kommune 2005) 

Mændene dukker således op som udpræget maskuline, hvorfor målgruppen mænd bliver 

en målgruppe, der skal tiltales på særligt mandige måder, hvor også både form og indhold 

kan gøres særligt mandigt, f.eks. ved at betone ”at der [jo også] ligger noget mandehørm” 

(Ligestillingsministeriet 2007b, 02:53) i en særlig kontekst, at oprette særlige 

mandearrangementer under titler som f.eks. ””Bjergbestigning og klatring”, ”Krig 

Tur/Retur” og ”Ølsmagning på biblioteket”” og at indrette med ”barstole og borde og 

endevæggen blev dekoreret med fiskestænger og fiskenet” (Nielsen & Secher 2006), at lave 

aktivitetstilbud, der har appel til mænd, som ”for eksempel mandegrupper, træværksted, 
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billiard, kortspil, PC-cafe, boccia og dart” (lige.dk), eller tænke ud af bokse og bryde 

konventionerne med det særligt maskuline bud på en konference: 

”Herreturen i Hamborgskoven var Guldborgsund Kommunes bud på et frirum, 

hvor kommunens mænd i dagpleje og pædagogiske institutioner fik lov til - ikke 

blot at sætte, men at råbe ord på de kvindelige egenskaber, der irriterer dem i det 

daglige. Herreturen var helt bevidst ikke en traditionel konference med oplæg og 

workshops, men arrangeret på herremåden. Det vil sige, at emnerne blev vendt, 

mens der blev lavet mad over bål, arbejdet med reb og skudt med bue og pil. 

Formålet med skovturen i Guldborgsund var at synliggøre de maskuline værdier 

og mandlige aktiviteter, som også moderne børn har brug for i deres dagligdag.” 

(KL og KTO/FOA 2009: 15) 

Ligeledes ses mændene og deres særligt maskuline måde at opfatte på som typemodel i 

kommunikationen, nemlig som ”nøgternt, fagligt/naturvidenskabeligt orienterede” (lige.dk). 

Alt dette står i modsætning til kvinder og deres særligt kvindelige måde at opfatte på, 

hvilket fører til en segmentering af kvinder som en anden særlig målgruppe for 

kommunikationen. 

3.2.2.2 Kommunikation til kvinder: æstetik og åbne arme 

I kommunikationen til det kvindelige segment italesættes det som altafgørende, at 

kvinderne føler sig godt tilpas og velkomne i kommunikationssituationen, hvorfor der 

eksempelvis i det visuelle udtryk er brug for en differentiering: 

”Sundhedsstyrelsen har gennemført en ”rygestop kampagne” rettet mod folke-

skolens ældste klasser. Et led i kampagnen var to små handy guides til at hjælpe 

med rygestoppet – en til drenge og en til piger. Indholdet i de to guides er ens, 

men layoutet er forskelligt. I den til pigerne er der overvejende piger på billederne 

og omvendt i den til drengene. De to guides er også holdt i forskellige farver.” 

(lige.dk) 

Således bliver det væsentligt at appellere til kvinder gennem visuelle virkemidler, hvorfor 

det kan betale sig at tænke på ”at kvinder f.eks. [bliver] afbildet i rekrutteringskampagnerne” 

(Interview 3, 13:18), ligesom det er vigtigt, at sørge for at synliggøre, hvordan kvinderne 

kan agere via rollemodeller (Interview 3, 13:18): 
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”Rollemodeller har givetvis en stor betydning, og her kan staten understøtte 

særlige events og initiativer for at synliggøre kvindelige forbilleder.”  

(Erhvervs- og byggestyrelsen 2008: 37) 

Rollemodellerne og brugen af feminine farver, billeder og den generelle visuelle stil 

er en stor del af arbejdet med at tilsikre, at kvinderne konkret appelleres til i 

kommunikationsindsatsen: 

”På alle pensionstemaets sider blev der som kendemærke indsat et banner, der 

forestiller en kvinde i 35-års-alderen. Hensigten var at få denne målgruppe til at 

føle sig særligt velkommen på siderne.” (Ligestillingsministeriet 2010c: 20) 

Kvinden dukker op som ”de idealistiske, æstetiske orienterede” (lige.dk), hvorfor netop 

farver, men også sproget skal målrettes specifikt hertil: 

”Prisens logo bliver to personer – en mand og en kvinde. Signalfarven for 

kampagnen bliver en stærk lilla, der ud fra en stereotyp betragtning ikke er en 

speciel ”maskulin farve”. I oplysningsmaterialet erstattes ord som ”forretnings-

udvikling” af ”innovation” og ”socialt entreprenørskab”, der gerne skulle appellere 

mere til kvinder.” (lige.dk) 

Kvinder dukker også op som målgruppe for andres handlinger end deres egne. Her forstås 

kvinder som nøglepersoner i forhold til en ønsket effekt, selvom det ikke nødvendigvis er 

kvinden selv, der skal udføre handlingen. Således anses kvinden som den ansvarlige i 

forhold til ”en familie med børn”, hvor ”det godt [kan] betale sig at tænke kvinder ind, fordi 

hvor kommer kvinder, hvad kan kvinder godt lide at læse, fordi det typisk er, dem der køber 

ind og står for familiens mad.” (Interview 2, 11:42) Men allerede i de yngre aldersgrupper 

emergerer det kvindelige køn som de ansvarlige og fornuftige, der har indflydelse og 

mulighed for at stoppe potentielt farlige situationer, f.eks. i forhold til de vilde unge mænd: 

”Rådet for Større Færdselssikkerhed, har gennemført en kampagne mod spiritus-

kørsel. Barrieren var her at få de unge mænd til at lytte til det upopulære og 

opdragende påbud om at holde op med at køre bil, når de var påvirkede af 

alkohol. Løsningen blev en kampagne for ”skytsengle”, hvor pigerne skulle tage fat 

i drengene – være deres ”skytsengle”, og sørge for at de ikke kørte bil i beruset 

tilstand.” (lige.dk) 

Som det ses i eksemplet, dukker kønnene op som forskellige, hvor kvinderne her har 

anderledes muligheder for positiv indvirkning på deres nære omverden og med interesser, 
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der appellerer særligt til dem, som f.eks. ”kunsthåndværk, indkøbsture, socialt samvær og 

lignende” (lige.dk). 

I arbejdet med køn som målgruppe bliver imperativet, som vist, at forsøge at ramme 

målgruppen bedst muligt. Dette betyder også, at man, i det tilfælde at begge køn er en del af 

målgruppen, skal passe på ikke at ekskludere nogen i sin kommunikation: 

”[D]et der er udfordringen, er jo ikke at være ekskluderende samtidig med, at man 

motiverer dem, der er måske i ens primære målgruppe, men så man ikke går så 

meget i ét med sin målgruppe, at man ekskluderer nogle andre. Så det er vel mere 

den balance, vi prøver at opnå. For det er jo også naturligt nok, at der er nogle 

ting, der appellerer meget til det ene køn, og det skal man også prøve at udnytte, 

at man så har en målgruppe, der fra naturens side eller fra vores kulturelle arv er 

interesseret i et eller andet bestemt felt, det er jo ikke nødvendigvis dårligt.” 

(Interview 4a, 30:40) 

3.2.3 Ligestilling som lige information: eksklusion og inklusion 

I diskursen om køn som målgruppe bliver ligestilling til et spørgsmål om lige information til 

de to køn. Derfor bliver det også væsentligt at være opmærksom på, at man i sit valg af 

retoriske og visuelle virkemidler ubevidst kan henvende sig til det ene køn, også på trods af 

tilsigtet kønsneutralitet. Således er en del af kommunikationsindsatsen at undersøge og 

forholde sig til, hvordan kvinder og mænd hæfter sig ved og tiltrækkes af forskellige ord og 

formuleringer, hvorfor man skal være sig bevidst om, hvilke ord der har hvilken kønsappel: 

”Hvis man søger efter ”en medarbejder, som er serviceminded og god til at 

samarbejde” - og der samtidig ikke står noget om udviklingsmuligheder, vil der 

typisk være mange kvindelige ansøgere. Hvis der står ”Et udfordrende job i frie 

rammer, hvor du selv skaber indholdet” vil der typisk være mange mandlige.” 

(Nyborg Kommune 2007b: 4) 

Således bliver en stor del af ligestillingsarbejdet i diskursen om køn som målgruppe til et 

arbejde med at sikre sig en tilstrækkelig bred appel i sprog, hvor det f.eks. tilsikres, at der 

benyttes ord, der ”både vil tiltrække mænd og kvinder og som vil blive forstået på samme 

måde af begge køn” (Nyborg Kommune 2007b: 4), men også i forhold til den visuelle stil 

skal det tilsikres, at ingen udelades: 
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”Vi går begge køn i møde på borger.dk. Når vi skriver og sætter billeder ind 

overvejer vi, om og hvordan køn har betydning for målet med vores 

kommunikation. Oftest ønsker vi, at alle uanset køn skal kunne identificere sig 

med vores budskaber. Vi sørger for, at billederne enten er kønsneutrale eller 

bryder med de traditionelle kønsroller.” (Ligestillingsministeriet 2010c: 20) 

Omvendt er der også en forestilling om, at netop det sprog, der bruges og de kønsbilleder, 

der males i kommunikationen, medproducerer et kønsbillede, som ikke er hensigtsmæssigt: 

”Offentlige myndigheder skal sikre lige muligheder, og understøtte det enkelte 

menneske i at bruge sine evner og talenter uanset køn. Det gælder også for 

kampagne-arbejde. Det er meget let at komme til at sende et budskab, der 

fastlåser kvinder og piger, drenge og mænd i bestemte roller. Vær opmærksom på, 

hvordan køn bliver brugt til at formidle kampagnens budskab, og hvilken 

kønsopfattelse kampagnen er udtryk for.” (Ligestillingsministeriet 2003: 24) 

Derfor bør arbejdet med kommunikation skabe overvejelser omkring, hvilke kønsbilleder 

kommunikationen skaber og hvordan disse fremstiller mænd og kvinder. Der manes altså 

til en form for selvrefleksion over arbejdet med målrettede kampagner, der i sig selv er en 

del af den offentlige administrations arbejde med ligestilling:  

”En udfordring i arbejdet med køn i kommunikation og kampagner er, at 

modtageren af budskabet både skal kunne genkende sig selv i rollemodellerne 

som enten mand eller kvinde og samtidig skal fremstillingen af kønnet ikke blive 

stereotypt. Prøv at overveje, hvilken type mand, kvinde eller dreng, pige 

kampagnen fremstiller – og om den fremmer ligestilling?” (lige.dk) 

Overvejelserne ridser her et paradoks op, som opstår i modsætningen mellem i 

ligestillingens navn at forsøge at kommunikere så præcist som muligt til sin målgruppe, og 

på den anden side tage hensyn til ligestillingen ved at undlade stereotype fremstillinger af 

kønnene. Prioriteres den præcise kommunikation til målgruppen højest, risikerer man at 

producere et stereotypt billede af kønnene i kommunikationen, som det f.eks. sås i 

eksemplerne ovenfor med Guldborgsund Kommunes ”herrekonference” og Rådet for Større 

Færdselssikkerheds kampagne om piger som drengenes skytsengle, som ”af nogle [blev] 

opfattet som kønsstereotyp, fordi den fastholder pigerne i ”den gamle rolle” som ansvarlige og 

fornuftige” (lige.dk). Lader man på den anden side hensynet til ligestillingen være vigtigst 

og forsøger at undlade stereotype fremstillinger af kønnene, kommer principperne om 

træfsikkerhed til målgruppen i anden række: 
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”Et eksempel kunne være en kampagne, der skal sikre spædbørn mod allergi-

fremkaldende stoffer i plejeprodukter. Umiddelbart vil de fleste tænke, at mor 

køber lotion, shampoo og sæbe til baby, og derfor rette budskabet til kvinder. Men 

mænd ønsker også sunde og glade spædbørn. Derfor bør kampagnen understøtte, 

at fædres deltagelse og ansvar for familielivet, og imødekomme det 

informationsbehov, der er både blandt mænd og kvinder.” 

(Ligestillingsministeriet u/å a: 5) 

Hårdt stillet op, må man vælge mellem at kommunikere præcist til sin målgruppe – og altså 

acceptere en eller anden form for stereotypisering – eller male et nuanceret billede af 

kønnene og potentielt miste målgruppepræcisionen. 

3.2.4 Styring af ligestilling som lige information: afvejning eller affejning? 

Med paradokset omkring ligestilling som information ridset op, er det tydeligt, at hensynet 

til ligestillingen og hensynet til målgruppetræfsikkerheden er to potentielle modsætninger, 

hvilket sætter statens styring på området i en umulig situation. Det spørgsmål, der står 

tilbage for problemrepræsentationen om køn som målgruppe, er nu, hvordan man afvejer 

eller matcher disse to forskelligt rettede hensyn, eller om man slet og ret skal lade det det 

ene hensyn affeje det andet ved f.eks. at overveje ”om køn, fordomme om kvinder og mænd, 

og tabuer kan bruges positivt i kampagner for at nå ud med budskabet” (lige.dk), som det ses 

i et eksempel fra Beredskabsstyrelsen: 

”Det var også opfattelsen, at både ældre kvinder og ældre mænd vil opfatte det 

som mere troværdigt, at det er en kvinde, der giver dem råd om madlavning etc. 

De ældres kønsrolleopfattelse er således taget med i betragtning.” (lige.dk) 

Problematikken omkring afvejningen af de to modsatrettede hensyn i statens ligestillings-

kommunikation medfører en problematik i forhold til det kommunikationsteoretiske 

udgangspunkt, hvor det netop er væsentligt, at afsenderen i en informationsindsats er 

troværdig og at der er konsistens mellem afsender og budskab (Windahl et al. 1992: 109). I 

tilfældet for den danske offentlige sektor kan man kan spørge, hvorvidt troværdigheden og 

konsistensen er i behold for en afsender, der i ligestillingens navn kommunikerer tydeligt 

gammeldags, stereotype eller karikerede kønsroller ud, særligt i lyset af foregående 

problemrepræsentation om køn som lige potentiale, hvor det stod klart, at opfattelsen af 

kønnene var, at kønnene var lige gode, til hvad de måtte ønske at tage sig til.  

Problematikken rummer dog også et potentiale, da hykleriet – forstået som ”the assumption 

or postulation of moral standards to which one’s own behaviour does not conform” (Brunsson 
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2003: 202) – ifølge den svenske organisationsteoretiker Nils Brunsson er et grundvilkår for 

organisationer i dag (Brunsson 2002; Brunsson 2003). For Brunsson er hykleriet dog ikke 

nødvendigvis negativt, for det rummer den strategiske mulighed for at tilfredsstille alle 

hensyn lidt og dermed undgå, at nogle parter er fuldstændigt utilfredsstillet (Brunsson 

2003: 206). Således kan den offentlige forvaltning altid undskylde en eventuel kritik af 

fremstillingen af kønsrollerne i deres kommunikation med, at hensynet til målgruppen og 

forsøget på at møde dem på deres præmisser må veje tungest. Den omvendte kritik, at 

målgruppen ikke nåedes, kan undskyldes med at hensynet til ligestillingen gjorde, at 

målgruppen ikke blev tænkt for bredt eller vagt, af hensyn til ikke at fremstillede kønnene 

stereotypt. 

3.2.5 Kommunikation til en stivnet kønskategori 

Som nævnt ovenfor, kan denne problemrepræsentation siges at bygge på en forestilling om 

kommunikation som en styrbar proces, hvor information overføres fra en afsender til en 

modtager. Her byder kønnene sig til som forskellige målgrupper, hvortil der kan 

kommunikeres direkte i kraft af overvejelser af og hensyntagen til f.eks. visuelle og 

retoriske præferencer og kommunikationskanaler. En sådan kommunikation målrettet til et 

køn forudsætter, at kønnet er en stabil kategori, hvor kroppen kan siges at referere til et 

særligt indhold. Dette blik på kroppen som et tegn på en essens, kan i lyset af denne 

afhandlings forståelse af køn ses som en repeteret og til sidst stivnet kønsperformance, der 

har glemt sin egen oprindelse. I stedet for at genkende sig selv som det, den er – en effekt, 

en italesættelse, en historisk kategori – forstår den sig selv som naturlig og substantiel. 

Således kan hele forståelsen af køn som målgruppe siges at være blind for, at køn er noget, 

der gøres, og tværtimod antage, at mænd og kvinder er bestemte størrelser, der kan tiltales 

på bestemte måder og ser verden på bestemte måder. Denne antagelse kan kritiseres for at 

lade forskellen mellem de to køn få a priori, hvorfor der ikke oparbejdes en forståelse og 

sensitivitet for, at mennesker indenfor samme kønskategori er forskellige, og kan have 

mere til fælles på tværs af kønskategorierne, end indenfor samme kønskategori (f.eks. 

Bacchi & Eveline 2009). Faren ved at være blind for, at nogle mænd og kvinder kan have 

mere tilfælles end mænd har med andre mænd, eller kvinder har med andre kvinder, er, at 

kønnet bliver en essentialiserende og rigid kategori, der pådutter mennesker særlige 

karakteristika på baggrund af deres køn. Dermed kan kønskategorierne siges at blive en 

form for diskriminerende praksis, der ikke formår at beskrive de individer, de har til 
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hensigt at repræsentere, hvis ikke den repræsenterende praksis formår at repræsentere 

dem på en relevant og rimelig måde.4

3.2.6 Opsummering: ligestilling som lige information 

 

I problemrepræsentationen om køn som målgruppe dukker det forhold op, at man i sin 

kommunikationsindsats er nødt til at differentiere og tilpasse sin kommunikation i forhold 

til det køn, der er den intenderede modtager af kommunikationen. Hertil byder kønnene sig 

til som to forskellige målgrupper, som skal tiltales på forskellige måder. I kommunikationen 

til mænd er det essentielt at henvende sig med både retorisk og visuel maskulin stil, at gøre 

det på en direkte måde og at gøre det med humor. Mændene skal kunne genkende sig selv 

som mand i kommunikationens budskab, og det uden løftede pegefingre. Kvinder, derimod, 

skal føle sig velkomne i kommunikationen og tiltales med kvindelige farver og billeder og 

uden for mange svære ord. Kvinderne kan også rammes som mellemstation i 

kommunikationen og således fungere som omsorgspersoner for deres nære omverden. 

Dette leder over til et paradoks i styringen af ligestilling som lige information. 

Målgruppepræcisionen og hensynet til ikke at fremstille kønnene stereotypt er ofte 

diametrale modsætninger, og spørgsmålet bliver, hvordan man skal vælge mellem de to 

modsatrettede hensyn. Svaret kan være at vælge side og eksempelvis bruge stereotyperne 

til at fremme målgruppetræfsikkerheden, eller der kan hykles ved at bruge den strategiske 

mulighed for at henvise til det modsatte imperativ, så snart kritikken lyder. Men noget må 

gives primat i arbejdet, så spørgsmålet er; hvad er vigtigst? 

For diskursen om køn som målgruppe er det tydeligt, at arbejdet med at øge 

træfsikkerheden i kommunikationsarbejdet er ganske vigtigt. Måske endda det vigtigste. 

Således kan køn siges at blive et parameter, der underordnes et overordnet mål; i dette 

tilfælde målet om at ramme målgruppen bedst muligt. Her har vi fat i en anden 

karakteristisk strømning i det danske ligestillingsarbejde, nemlig det forhold, at køn 

indarbejdes i de offentlige instansers respektive kerneområder, og således får karakter af at 

være forstået som støttende faktorer i arbejdet, ikke som mål i sig selv. 

                                                             
4 Man kan spørge, om nogen nogensinde kan repræsentere andre uden at kunne siges at være noget 
andet end det, de repræsenterer. Ifølge sagens natur må der findes en forskel på det repræsenterede 
og repræsentanten, som ellers ville kunne siges at være identiske (jf. Laclau 2002: 149-151). 
Spørgsmålet bliver i denne forbindelse således ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt det 
repræsenterede og repræsentanten er identiske, men mere, hvorvidt repræsentationskategorien er 
en rimelig og repræsentativ på de væsentlige områder for det repræsenterede, jf. også Butlers kritik 
af selve kategoriseringen af kvinder. I forlængelse heraf kan man netop rejse den kritik, at den 
repræsentation, der foregår af kvinder i relation til målgruppesegmentering i ligestillingens navn, 
netop er for generaliserende og almen til at kunne indfange den mangfoldighed, der findes blandt 
kvinder (Rosenberg 2007: 20). 
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3.3 Delanalyse 3: Køn som nytteværdi 

I denne delanalyse fremføres en problempræsentation, der peger på det problematiske i, at 

ligestilling ikke bliver indarbejdet i alle statens fagområder. Der er brug for at få hensynet 

til ligestilling ud i alle afkroge af det offentliges virker, så alle instanser kan arbejde hermed 

på netop deres område. 

3.3.1 Ligestilling på sidelinjen 

Repræsentationen af problemet om køn som nytteværdi fremstiller den problematik, at 

ligestilling som et selvstændigt politisk område ikke længere er et tilstrækkelig redskab til 

at håndtere ligestillingsproblematikker i det moderne samfund, hvor den formelle 

ligestilling er en realitet i form af lige juridiske rettigheder. Den formelle ligestilling 

centrerer sig om at ”sikre kvinder de samme rettigheder som mænd ud fra en 

retfærdighedstankegang” (Nielsen 2001), der fokuserer på ”en retfærdig fordeling af alle 

poster i samfundet og på en enshed i rettigheder” (Nielsen 2001), men problemet er, at 

selvom den formelle ligestilling er på plads, er der stadig en del at gøre, før den reelle 

ligestilling indfinder sig. Her skelnes således mellem formel og reel ligestilling, der dukker 

op som to forskellige ting. Problematikken omkring den reelle ligestilling formuleres som et 

behov for at få værktøjer og støtte til arbejdet med at få ”kønnenes mangfoldighed og de 

ressourcer, der ligger i denne mangfoldighed” (Nielsen 2001) frem, og der opstår et behov 

for et middel, der kan ”fjerne barrierer, der [hindrer] den enkelte i at udnytte sine ressourcer 

og samtidig give mulighed for individuelle udviklingsstrategier” (Nielsen 2001). 

Ligestillingen skal gøres reel, hvilket gøres ved at sørge for, at ligestillingsspørgsmålene 

gøres universelle og ikke blot til ”et anliggende for dem, der i øvrigt tager sig af den slags” 

(Kallesøe 2000). Problemet formuleres som et behov for at indarbejde ligestilling ”i alle 

afkroge af samfundet” (Andersen 2000):  

”Det er en ny - og på mange måder grundigere - måde at gribe tingene an på. I 

stedet for at arbejde på specifikke enkeltområder skal [vi] sikre, at der bliver 

arbejdet med ligestilling generelt. For hvis der er ét område, hvor der ikke er 

ligestilling, kan det meget vel påvirke ligestilling på andre områder.” 

(Dybkjær 2003: 13) 

Ligestillingsopgaverne skal altså forankres ”i realpolitikken og den bredes ud; den 

mainstreames” (Andersen 2000). Således skal ansvaret for ligestillingen ligge hos de enkelte 

ressortministre (Nielsen 2001), så hensynet til ligestilling og arbejdet hermed kan ”tage det 
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tigerspring frem, som ligestillingssagen har brug for”, så der kommer ”mere reel ligestilling” 

(Kallesøe 2000): 

”Det er langt bedre at tænke ligestilling (…) ind fra starten. Ikke at gøre det 

svarer til at bygge et hus uden vand og kloak. Det er meget dyrere at lave om på 

et eksisterende hus end at bygge det rigtigt med de rigtige installationer fra 

begyndelsen.” (Dybkjær 2003: 13) 

3.3.2 Løsningen: Ligestillingen skal mainstreames 

Den løsning, der her præsenteres som svaret på problemet om ligestillingsarbejdets 

isolerede karakter, kaldes kønsmainstreaming. Dette er en strategi, der ifølge den 

hollandske ligestillingsforsker Mieke Verloo netop har som mål at bringe ligestilling ud i 

den politiske hovedstrøm (’mainstream’) via forskellige konkrete tiltag. Ifølge Verloo, der 

har undersøgt, hvordan de europæiske lande har implementeret kønsmainstreaming, byder 

strategien dog samtidig på en udfordring, da der er store forskelle på, hvordan teorien 

omsættes til praksis: 

”Gender mainstreaming is a strategy, a choice made, timing chosen and 

responsibilities assigned to use relevant instruments, actors and procedures to 

achieve gender equality. The tight connection of gender mainstreaming with 

gender equality does not mean however that gender mainstreaming comes with a 

clear definition of what gender equality is, or should be. So far, all countries 

involved in developing and implementing gender mainstreaming have done so 

within the boundaries of their own definition of gender equality.”(Verloo 1999:17) 

Strategien rummer således ikke konkrete anvisninger på, hvordan arbejdet med køn og 

ligestilling skal bredes ud i det brede politiske arbejde, og tolkningerne af strategien er vidt 

forskellige fra land til land (Verloo 1999). Spørgsmålet bliver så, hvordan ligestilling skal 

forstås i dansk kontekst og hvordan kønsmainstreamingstrategien som værktøj søges 

implementeret konkret i den danske offentlige forvaltning. 

3.3.3 Styring: Hvad er ligestilling og hvad er målet? 

I Danmark bliver arbejdet med ligestilling tolket indenfor rammerne af imperativet om at 

have ”lige muligheder” (f.eks. Friis 2010b), hvorfor dette bliver lagt til grund for arbejdet 

med ligestilling indenfor rammerne af kønsmainstreamingstrategien. Samtidig formuleres 

formålet med strategien som en strategi, der kan øge kvaliteten af det offentlige arbejde ved 

på den ene side at ”fremme ligestilling inden for de enkelte kerneområder” (lige.dk) og 

samtidig ”medvirke til en bedre kvalitet i de offentlige ydelser til borgerne” (lige.dk): 
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”Med kønsmainstreaming skal offentlige myndigheder arbejde for at fremme 

ligestilling mellem kvinder og mænd. Dermed bliver kvaliteten af det øvrige 

arbejde øget. Kønsaspekter skal analyseres, og med udgangspunkt i analysen skal 

indsatsens eventuelle ligestillingsmæssige konsekvenser overvejes. Indsatser skal 

altså – før de bliver sat i gang - være ´tjekket´ for deres eventuelle ligestillings-

mæssige konsekvenser. Det betyder en aktiv tilgang til ligestilling.” 

(Ligestillingsministeriet 2007a: 3) 

Det generelle fokus på fremme af kvaliteten i de offentlige ydelser betyder, at 

kønsmainstreamingstrategien formuleres som en rammebestemmelse, hvor den 

overordnede ramme er en pligt til at indarbejde et køns- og ligestillingsperspektiv i alt 

offentligt arbejde for at sikre en bedre offentlig ydelse. Den konkrete udførelse – og 

indholdsudfyldelse – af selve arbejdet med køn og ligestilling er op til den enkelte instans 

under staten. Således køn dukker op som et middel, der kan benyttes til at opnå andre mål: 

”Metoden hviler på den forudsætning, at formålet med at arbejde med ligestilling 

er at fremme generelle mål og opgaveløsninger. Dermed bliver den første opgave i 

mainstreamingen at finde frem til den type forbedring af institutionens arbejde, 

som ligestillingsarbejdet skal bidrage til.” (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2002: 13-14) 

På denne måde bliver arbejdet med køn til et spørgsmål om, ”hvordan vi kan arbejde med 

køn for at opnå de effekter, vi gerne vil af vores politikker” (Interview 2, 01:37). Dette fører 

en række konsekvenser med sig. For det første selve det forhold, som udpeget i citatet fra 

Arbejdsmarkedsstyrelsen, at de ligestillingsmæssige aspekter underordnes og er afhængig 

af udpegningen af andre overordnede problematikker og ”inddrages, hvor det er relevant set 

i forhold til målsætningerne” (Fiskeridirektoratet 2009: 4). Dette bevirker, at man er 

”optaget af, hvor det så er, det har en reel effekt, hvor er det, det bidrager til at opnå de 

politiske mål; hvor er det, vi kan gøre noget – og så forsøge at fokusere indsatsen dér” 

(Interview 2, 05:03). 

”Hvis man skal flytte noget, så skal man have fokus på effekt, hvad er det, det 

giver. Altså for os i staten er det jo så på de politiske målsætninger.”  

(Interview 2, 31:20) 

Kønsmainstreamingtankegangen får således som konsekvens for ligestillingsarbejdet, at 

køns- og ligestillingsproblematikker kun kan identificeres, hvis såfremt i fald parameteret 

køn kan understøtte andre (højere) målsætninger på en givtig måde. Køn reduceres til en 

nytteværdi, der er afhængig af at blive udpeget som relevant af andre organisatoriske mål. 
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Finder man et område, hvor køn kan bruges som relevant faktor i arbejdet, er der altså tale 

om et stykke ligestillingsarbejde, hvilket samtidig betyder, at der her skabes et rum for, at 

man på et givent område kan ”grave” ligestillingsproblematikker frem, man hidtil ikke har 

set: 

”Hvis der nu er lige mange hørehæmmede kvinder og mænd i Danmark, så er det i 

hvert fald med fuldt åbne øjne, at man stiller hørehæmmede kvinder og 

mænd forskelligt, hvis man ved, at ordningen hovedsageligt bliver brugt af 

kvinder. Og så kan man jo tænke videre og sige, hvad ved vi i øvrigt om mænds 

adfærdsmønster og sociale kompetencer osv., og hvis man så begynder at lægge 

tingene sammen, så er det måske ikke super godt, at mændene bliver isolerede, og 

døve mænd bliver endnu mere isolerede, end de ellers ville have gjort. Og så kan 

der godt komme noget ligestillingsproblematik ind i det, ikke?” 

(Interview 1, 56:59) 

På denne måde dukker ligestilling altså op som både en grænse og et potentiale; en grænse 

for formuleringen af ligestillingsproblematikker, der, som beskrevet ovenfor, altid skal ses i 

forhold til en given organisatorisk kontekst og en understøttelse af de organisatoriske 

opgaver og overordnede mål; og et potentiale for at finde nye ligestillingsproblematikker i 

det eksisterende arbejde, som man hidtil ikke har haft øje for: 

”Fødevaredirektoratet har i 2001 udarbejdet en risikovurdering af Campylobacter 

i kyllingeprodukter. Risikovurderingen viser, at det især er unge mænd i alderen 

18-29 år, der har problemer med at overholde hygiejnen i køkkenet, og at mænd i 

denne aldersgruppe derfor har særlig høj risiko for at få en campylobacter-

infektion.” (lige.dk) 

Ligestilling bliver i dette konkrete eksempel til et spørgsmål om at sikre, at mænd og 

kvinder har lige muligheder i relation til at undgå madforgiftning. ”[E]r det en 

ligestillingsproblematik? Ja, det er det jo, hvis der er flere unge mænd, der dør af mad-

forgiftning” (Interview 1, 54:12). En ny ligestillingsproblematik er fundet; den ulige 

fordeling af mænd og kvinder, der dør af madforgiftning, betyder, at den reelle ligestilling 

endnu ikke er opnået, hvilket også gør sig gældende i et andet eksempel: 

”Beredskabsstyrelsen har lavet en kampagne om brandsikkerhed i forhold til 

dødsbrande i eget hjem. I kampagnen har man meget bevidst spillet på 

målgruppens køn – kvinderne, da det primært er ældre kvinder over 65, der 

omkommer.” (lige.dk) 
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"I udgangspunktet skal ældre kvinder jo have lige mulighed for at leve, men 

kvinder ved åbenbart mindre om el-apparater, og ældre kvinder tænder 

bare uden at undersøge, om de er i orden. Og så går der ild i dem. Det er jo en 

ligestillingsproblematik, at man ikke giver kvinder samme informationer eller 

giver kvinder informationer på en måde, så de kan bruge dem. Men typisk 

omkring el og anden teknik henvender man sig til mænd på en måde, som 

de bedre forstår." (Interview 1, 53:44) 

Ligestilling bliver således en metode til at rette op på de uligestillingsproblematikker, 

forstået som ulige fordeling, der måtte findes på de mange forskellige områder, der i kraft 

af kønsmainstreamingstrategien kan peges ud. Som også nævnt ovenfor, er fællesnævneren 

for denne nye måde at identificere ligestillingsproblemer på, ’ulige kønsfordeling’, hvilket 

også ses i en række andre eksempler (fx lige.dk; Ligestillingsministeriet 2007b; Hvas 2006; 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 2002; Ligestillingsministeriet 2007a, Interview 2). Den ulige 

kønsfordeling bliver i de nævnte eksempler set som en indikator for, hvor der ikke findes 

reelle lige muligheder for de to køn. Videre kan det ses overfor hvilket køn, en eventuel 

indsats kan sættes i værk og resultere i den størst mulige forbedring af den reelle 

ligestilling mellem kønnene. Her ses det, hvordan ligestilling netop ikke formuleres som et 

hensyn i og for sig selv, men først opstår som middel i relation til et mål. Således bliver køn 

en nytteværdi i forhold til f.eks. effektiv kommunikation, bedre borgerservice eller højnelse 

af den generelle sundhedstilstand. 

3.3.4 Ligestilling: alt eller intet? 

Det forhold, at køn dukker op som en nytteværdi i forhold til andre mål, kan siges at kaste 

to konsekvenser af sig, der både rummer styrker og svagheder. På den ene side kan 

kønsproblematikker dukke op i hidtil usete kontekster. Men på den anden side er 

ligestillingsspørgsmålene afhængige af at blive udpeget som relevant i relation til et 

overordnet mål. 

Den første konsekvens, at en konstant søgen efter hidtil usete kønsproblematikker kan 

finde kønsproblematikker på områder, man ikke havde forestillet sig, kan betyde, at 

ligestillingen kan komme på dagsordenen på hidtil nye områder. Potentielt kan man i den 

offentlige sektor i kraft af kønsmainstreamingstrategien nu finde ligestillings-

problematikker på alle områder. Der er ingen grænser for, hvor ligestillings-

problematikkerne kan findes og på hvilke områder, de kan afhjælpes, hvilket netop er 

essensen af kønsmainstreamingstrategiens ambition, som den er formuleret i dansk 

kontekst. Her lyder det netop, at idealet for ligestillingen i dag er at have en ”aktiv tilgang til 
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ligestilling” (Ligestillingsministeriet 2007a: 3), hvor ligestillingsproblematikker netop via 

kønsmainstreamingstrategien skal gøre hver enkelt minister i stand til se ”køns- og 

ligestillingsperspektivet indenfor sit eget ressortområde” (Ligestillingsministeriet 2007a: 3), 

hvilket ikke kun sætter ministrene, men også fagpersonerne i centrum som dem, der skal 

opøve kompetencer i forhold til at kunne genkende og udpege ligestillingsproblematikker 

på deres eget felt (Interview 1, 06:59). Ved at få et blik for ligestilling i hver enkel offentlig 

instans, kan ligestillingsproblematikkerne findes i det små, før de bliver til store problemer. 

Ligestilling er – potentielt – overalt. Bagsiden af denne medalje kan dog være, at en 

konstant søgen efter kønsperspektivet i enhver problemstilling kan betyde, at køns-

perspektivet forceres, og seriøsiteten i arbejdet lider et knæk: 

”[E]n gang imellem kan man synes, at "arj, man skal også passe på, det ikke bliver 

for søgt, når man siger køn og klima, køn og energi." Der er masser af kønsvinkler 

på både klima og energi, men man skal også huske at stoppe i tide.” 

(Interview 1, 38:48) 

Den anden konsekvens, der kan tænkes at opstå i relation til denne måde at arbejde med 

køn og ligestilling på, er ovenstående problemstilling vendt på hovedet; nemlig at køns-

spørgsmålene kun kan identificeres som en støtte til andre, overordnede målsætninger. 

Således kan disse ligestillingsproblematikker kun bliver gravet frem, hvis overvejelserne 

omkring køn bringes i spil i forhold til en anden form for vinding eller organisatorisk 

målsætning: 

”I en trængt økonomisk situation med pressede ressourcer, så skal det jo også 

være rimelig klart, at [arbejdet med køn] gør en forskel; at det er den parameter, 

som betyder noget.” (Interview 2, 34:13) 

Dermed kan man stille spørgsmålstegn ved, om denne form for ligestillingsforståelse kan 

identificere køns- og ligestillingsproblematikker, der ikke understøtter andre overordnede 

mål, og om ligestillingen på denne måde kan siges at være andet end en del af de 

målsætninger, de udpeges i de forskellige forvaltningskontekster: 

”Vi har jo nogle politiske målsætninger og nogle tværministerielle målsætninger 

på området og når de er opfyldt, så er noget løftet i forhold til [ligestillingen]. Men 

så vil der formodentlig være nogle nye målsætninger, og det er jo sådan det, vi 

arbejder frem imod, eller det er det, vi skal arbejde frem imod.” 

(Interview 4a, 24:44) 
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Her kan man overveje, om kønsmainstreaming som strategi bringer den konsekvens med 

sig, at ligestillingsspørgsmålene fortrinsvis udpeges i relation til overordnede forvaltnings-

mæssige mål, og om det af samme grund overhovedet er muligt at identificere ligestillings-

problematikker ”for sig”. Hvis dette ræsonnement holder stik, kan ligestillingen siges at 

være intet i sig selv. 

3.3.5 Opsummering: Ligestilling som lige repræsentation 

I køn som nytteværdi italesættes det problematiske forhold, at ligestilling er kommet ud på 

et sidespor. Den juridiske ligestilling er sikret, men den reelle ligestilling halter. Derfor skal 

arbejdet med køn og ligestilling bredes ud i hele den offentlige administration. Løsningen 

bliver således at indarbejde kønsperspektivet som ét element af mange i de arbejder, man 

måtte finde i den offentlige sektor. Hermed bliver køn til en faktor, der skal understøtte 

opnåelsen af overordnede målsætninger. Hermed åbnes der op for at finde uløste 

ligestillingsproblematikker på hidtil usete områder; områder, hvor det viser sig, at der ikke 

er lige muligheder for de to køn, hvilket kan aflæses på de områder, hvor der er ulige 

fordeling. Denne ligestillingstilgang kan således grave ligestillingsproblematikker frem, der 

eller ikke ville have set dagens lys. Ligestillingsproblematikker er således ikke længere 

begrænset til et område for sig, men kan potentielt findes på alle områder i den offentlige 

administration, der har med kvinder og mænd at gøre. Dette rummer dog også en fare for at 

udvande ligestillingens seriøsitet, hvis perspektivet presses ned over for mange kontekster, 

uden at der findes en reel grund hertil. Omvendt kan man spørge, om kønsmainstreaming-

strategien kun har øje for de ligestillingsproblematikker, der understøtter opnåelsen af 

højere mål i en given organisatorisk kontekst, og om det overhovedet er muligt at bringe et 

ligestillingsperspektiv ind i arbejdet i den offentlige sektor, hvis ikke det tjener et andet og 

højere formål, der kan udpege relevansen af at medtage perspektivet. Hvad er ligestillingen 

egentlig blevet til, hvis dette er tilfældet? 
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3.4 Diskussion: Antagonismens hegemoni? 

Efter analysen af de tre problemrepræsentationer hver for sig, vil jeg i dette afsnit kaste de 

tre analysebolde op og diskutere, hvordan der kan siges at være et samlet rum for styring 

med de tre analysedeles styringsproblematikker i sammenhæng. Således besvarer jeg 

sidste del af problemformuleringen ved at diskutere og kommentere på det rum for styring, 

der skabes for ligestillingspolitikken som helhed. 

I nedenstående oversigtsskema findes de hovedpointer, der er fremkommet i analysen af de 

tre problemrepræsentationer. 

 Køn som lige 

potentiale 

Køn som målgruppe Køn som 

nytteværdi 

Kønsforståelse Kønnene er lige gode Kønnene er forskellige Køn er en faktor 

Ligestillings-

forståelse 

Lige muligheder Lige information Lige fordeling 

Løsnings-

imperativ 

Oplysning og private 

initiativer 

Udpegning og målretning 

til målgruppe 

Køns-

mainstreaming 

Styrings-

problem 

Styring af 

(selv)styring 

Målgruppetræfsikkerhed 

vs. ligestillingshensyn 

Fremme af andre 

mål 

Figur 4: Tre problemrepræsentationer og deres hovedpointer 

Som det ses, besvarer de tre tilgange nogle vidt forskellige problemstillinger i relation til 

køn og ligestilling, og som også ridset op i de enkelte analysedele, er disse tilgange og 

problemforståelser langt fra hinandens forståelser. Sammenligner man de tre problem-

repræsentationer på tværs, ses det, at forskellen i tilgangene kan give anledning til 

spændinger. Dette sker eksempelvis, når det ses, at kønsforståelserne i køn som lige 

potentiale og køn som målgruppe er diametrale modsætninger; køn kan ikke både være lige 

gode og forskellige på samme tid. Dette modsætningsforhold skærper kun den 

styringsproblematik, der findes i køn som målgruppe, hvor det står klart, at det bliver 

problematisk at håndtere ønsket om at kommunikere med overensstemmelse imellem 

afsenderen og budskabet. Afsenderen staten kommunikerer, at kønnene er lige gode og har 

lige muligheder for, hvad de måtte ønske at tage sig til. Samtidig produceres et stereotypt 

billede af kvinder og mænd i forsøget på at kommunikere, at de netop er lige gode og har 

lige muligheder. Dette er både paradoksalt fra et ligestillingssynspunkt og risikabelt i en 
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massekommunikationssituation. Samtidig stemmer dette forsøg på at gøre kønnene 

opmærksom på deres frie og lige muligheder, dårligt overens med den forståelse af køn, der 

findes i køn som nytteværdi, hvor ligestilling i yderste konsekvens ikke er noget i sig selv, 

men kun et middel til at nå et mål. De tre problemrepræsentationer – der findes side om 

side i den danske offentlige forvaltning, idet de alle tre byder sig til i arbejdet med køn og 

ligestilling – burde således åbne op for et styringsrum, præget af kampe mellem disse 

tilsyneladende modstridende, sågar antagonistiske tilgange; tilgange, der er hinandens 

umulighed. 

Træder man et skridt tilbage og betragter de tre problemrepræsentationer, burde det stå 

klart, at det samlede styringsrum er et rum, der åbner for en række muligheder og 

umuligheder. Dette rum for arbejdet med ligestilling og køn åbner op for mange 

muligheder. Det er polyfont; at der på én gang er mange forskellige, lige vigtige hensyn at 

tage stilling til og afveje i forhold til hinanden (Rennison 2010). Et sådant polyfont 

ledelsesrum byder på en række muligheder for strategisk styring, idet de mange 

muligheder og umuligheder tilsammen udgør en række hensyn, der skal bøjes og afvejes i 

forhold til hinanden, men også anerkendes og dyrkes, som den rige palet af muligheder, det 

også er, ikke mindst for organisatorisk udvikling. Dette ridsede jeg eksempelvis op i 

analysedelen om køn som målgruppe, hvor det netop stod klart, at muligheden for at hykle 

ved at sige ét og gøre noget andet, er til stede. 

Alligevel viser det sig i min empiri kun ganske sjældent, hvor og hvordan de forskellige 

ligestillingsforståelser tørner sammen i en potentielt risikabel – og produktiv – 

konfrontation. Dette gør sig f.eks. gældende i et citat, også præsenteret i analysen, hvor 

hensynet til ligestillingen og hensynet til målgruppepræcisionen åbenlyst modstilles: 

”En udfordring i arbejdet med køn i kommunikation og kampagner er, at 

modtageren af budskabet både skal kunne genkende sig selv i rollemodellerne 

som enten mand eller kvinde og samtidig skal fremstillingen af kønnet ikke blive 

stereotypt. Prøv at overveje, hvilken type mand, kvinde eller dreng, pige 

kampagnen fremstiller – og om den fremmer ligestilling?” (lige.dk) 

En sådan modstilling af antagonistiske forståelser, hvor den ene forståelses eksistens ikke 

kan bringes til fuld udfoldelse på grund af eksistensen af den anden forståelse, er ifølge den 

politiske diskursteoretiker Ernesto Laclau et diskursivt grundvilkår i kampen om at lade en 

bestemt mening sætte igennem (Andersen 1999: 97). Det pudsige er dog, at der i eksemplet 

og i min empiri generelt ikke viser sig åbenlyse kampe om definitionsmagten, hvor de tre 



 

Analyse | 51 

tilsyneladende modstridende ligestillingsforståelser kommenterer på, bekæmper, strides 

med hinanden; der er ingen kamp, der er en tilsyneladende harmoni og cirkularitet mellem 

de tre dele. Man kan spørge, om de tre forståelser i praksis aflyser polyfonien? Om de tre 

forståelser i praksis befinder sig i et symbiotisk forhold, hvor de tager over for hinanden og 

bygger på hinandens logikker? 

Der synes at være en et sådant forhold mellem de tre, en cirkularitet i de tre forståelser. 

Dette ses eksempelvis når styringsproblematikken i køn som lige potentiale, nemlig 

oplysning til kønnene om deres lige muligheder, åbner op for en række informations- og 

kampagnearbejder, i hvilket tilfælde problemrepræsentationen om køn som målgruppe 

gives eksistensgrundlag, og selve italesættelsen og forståelsen af køn som en målgruppe 

bringes i spil. De to forståelser lever af og med hinanden. 

Samtidig kan selve forståelsen og aktiveringen af køn som målgruppe siges at være endnu et 

udtryk for den måde, hvorpå køn bringes i spil som middel til at nå andre og højere mål. 

Her inddrages køn i arbejdet som en nytteværdi, der giver mening at tage hensyn til, fordi 

målet med indsatsen er at ramme en målgruppe bedst muligt. Således kan selve forståelsen 

af køn som målgruppe siges at være en måde at arbejde med køn som nytteværdi på. 

De tre problemrepræsentationer ser således ud til at have en sammenhæng, der ender med 

at privilegere køn som nytteværdi som den logik, de andre logikker så at sige ender ud i: 

 

 

Figur 5: Sammenhængen mellem de tre problemrepræsentationer 
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Man fristes til at spørge, hvad det kan betyde for køn og ligestilling, at der er et så 

tilsyneladende harmonisk forhold mellem disse forståelser; vel at mærke på et område, der 

historisk set har været en blodig slagmark i kampen om ligestilling blandt kønnene. Hvilke 

effekter kan det have for ligestillingsområdet, at opfattelsen af køn og ligestilling i staten 

tilsyneladende har lukket sig om sig selv og er faldet til ro? Hvad betyder det for 

ligestillingen, hvis man går skridtet fuldt ud og spørger, om forståelsen af køn som 

nytteværdi – med et begreb lånt fra diskursteorien – har hegemoniseret det 

ligestillingspolitiske område, dvs. at denne forståelse dominerer og underordner de andre 

forståelser under sig? Hvad betyder det for ligestillingspolitikken i det danske samfund at 

forståelsen af køn som nytteværdi er den forståelse, der giver næring til hele områdets 

selvforståelse (Andersen 1999: 98; Laclau 2002: 144)? Hvad er ligestillingen blevet til, hvis 

det, der bestemmer, hvilken kønsforståelse der bringes i spil i en konkret kontekst, ikke er 

et hensyn til ligestillingen selv, men et hensyn til noget andet? 

Min analyse rækker ikke til at drage disse konklusioner, blot til at konstatere, at de tre 

forskellige problemrepræsentationer eksisterer i umiddelbar harmoni, på trods af deres 

forskellighed. De tre forståelser eksisterer fredeligt side om side og skaber et overraskende 

harmonisk rum for styring, muligvis fordi køn som nytteværdi gives primat og dermed 

finder sin plads som det, der underordner de andre forhold og lader bestemme, hvornår det 

ene eller det andet perspektiv skal tages i brug. 

  



 

Konklusion | 53 

4 Konklusion 

I denne afhandling har jeg undersøgt, hvordan køn og ligestilling gøres til genstand for den 

danske offentlige forvaltnings arbejde og hvilke konsekvenser for statens styring af 

området, dette fører med sig. Jeg har fremanalyseret tre problemrepræsentationer, der alle 

tre søges besvaret i den danske ligestillingspolitik; køn som lige potentiale, køn som 

målgruppe og køn som nytteværdi.  

I køn som lige potentiale italesættes det forhold, at kønnene er lige gode, til hvad de måtte 

ønske at tage sig til, hvorfor det ikke giver mening, at kønnene samtidig ikke er ligeligt 

repræsenteret på en lang række områder i samfundet. Dette er et problem for både 

samfundsøkonomien og den enkeltes frie udfoldelsesmuligheder. Denne problem-

repræsentation fremfører, at den juridiske ligestilling er sikret, men at den reelle 

ligestilling stadig halter. Grunden hertil er, at der i det danske samfund findes en række 

barrierer i form af myter og forestillinger, der hindrer kønnene i at udfolde sig og udleve 

deres fulde potentiale. Da problemet bunder i disse barrierer, er løsningen ikke at lovgive 

sig ud af det. Løsningen skal tværtimod findes i private initiativer, hvorfor individer og 

virksomheder udpeges som dem, der må gøre en forskel og træffe nogle anderledes valg; 

valg, der kan understøttes fra offentligt hold via en række oplysnings- og 

forpligtelsesinitiativer. Oplysningsinitiativerne har til hensigt at oplyse individer og 

kollektiver om deres muligheder og kan i samme ombæring siges at installere en norm, som 

individerne og kollektiverne kan disciplinere sig selv til at stræbe imod. 

Forpligtelsesinitiativerne søger overfor virksomhederne med lånt suverænmagtlig pondus 

og via frivillige forpligtelser at disciplinere disse til at styre deres medarbejdere i retning af 

mindre kønsulige fordeling. Medarbejderne kan siges via en række disciplinerende og 

pastorale teknologier at bringes til at udføre et stykke arbejde på sig selv i ønsket retning. 

Denne problemrepræsentation skaber således en løsning, der baserer sig på private 

individer eller kollektivers frivillige initiativ og forpligtelse, og der skabes således et rum 

for styringen, der både rummer umuligheder og muligheder. Umulighederne findes i det 

forhold, at styringen af problemets løsning aldrig kan garanteres, da man kun kan guide og 

ikke tvinge frie individer og kollektivers handlinger i en bestemt retning. Omvendt er det 

netop de frie individer og kollektivers frihed, der muliggør, at disse selv overtager 

styringsidealet og styrer sig selv (eller deres medlemmer) i retning af at agere mindre 

kønsspecifikt, hvorved den ønskede forandring vil vise sig i kønsstatistikkerne. Hvis det 

lykkes at styre de frie individer og kollektiver, bliver styringen ikke en styring udefra, men 

en styring indefra, hvorfor den vil være langt mere effektiv. 
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I næste problemrepræsentation, køn som målgruppe, tages tråden op fra foregående 

problemrepræsentation og der opstilles en problematik, der betoner, at mænd og kvinder 

opfatter forskelligt og derfor har forskellige behov i en massekommunikationssituation. 

Løsningen bliver således i ligestillingens navn at tiltale de to køn forskelligt, for at undgå at 

denne forskel skal medføre en uligestilling mellem de to køn. Kommunikationsprocessen 

emergerer som en styrbar proces, der er i fare for at fejle, hvis ikke kendskabet til 

målgruppens præferencer, behov og smag kendes i tilstrækkelig grad. Hvis en 

kommunikativ indsats fejler, har man sandsynligvis ikke kendt sin målgruppe godt nok, og 

derfor bliver det essentielt at kende til de to køn som målgrupper. Således foretrækker 

mænd en mandig kommunikationsform, hvor humor og mandehørm er i højsædet og de 

løftede pegefingre er gemt væk. Kvinder, derimod, skal tiltales via en inviterende 

kommunikationssituation og æstetiske og feminine farver og islæt, ligesom kvinder i 

kommunikationen med fordel kan benyttes som gateway til at ramme andre målgrupper. 

Ligeledes skal man være påpasselig i situationer, hvor begge køn er en del af målgruppen, 

og sørge for, at kommunikationen tager højde for at tiltale både kvinder og mænd uden at 

ekskludere nogen. 

Målgruppepræcisionen, der jo er en funktion af et ligestillingshensyn, løber således ind i et 

paradoks, hvor det bliver essentielt at overveje, hvad der skal veje tungest; at ramme mænd 

eller kvinder, præcis med den fare at medproducere et stereotypt kønsbillede i 

kommunikationen, eller at tage hensyn til ligestillingen og bløde op for dette stereotype 

kønsbillede, med risikoen for ikke at ramme målgruppen. Kerneproblematikken i køn som 

målgruppe bliver således at vælge mellem at afveje de to hensyn i forhold til hinanden eller 

at affeje det ene hensyn for at sikre at det andet tilgodeses. Umuligheden af at vælge mellem 

disse to hensyn rummer dog også et potentiale for at hykle og således tilfredsstille alle 

hensyn lidt og undgå at skuffe nogle hensyn helt. 

I køn som nytteværdi problematiseres det forhold, at ligestillingspolitikken som 

selvstændigt område ikke længere er et tilstrækkeligt redskab til at håndtere 

ligestillingsproblematikker i et land som Danmark, hvor den formelle ligestilling er en 

realitet. For at forbedre grebet om den reelle ligestilling skal arbejdet med køn føres ud i 

hovedstrømmen; det skal mainstreames. Således indeholder ligestillingsloven en 

rammebestemmelse, der forpligter alle offentlige instanser til at indarbejde køns- og 

ligestillingsperspektivet i deres arbejde. I praksis betyder dette, at køn indarbejdes som en 

støttende faktor i det generelle arbejde i den offentlige sektor. Dette fører to forhold med 

sig; dels at ligestillingsproblematikker kan identificeres i hidtil usete kontekster, dels at 
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identifikationen af ligestillingsproblematikkerne er afhængig af, at andre og overordnede 

mål kan udpege relevansen af at inddrage kønsperspektivet.  

Det første forhold, at køns- og ligestillingsproblematikker kan findes på hidtil usete 

områder, betyder, at ligestillingsarbejdet har potentiale for kunne identificere 

ligestillingsproblematikker på nye områder, hvorved problematikkerne kan afhjælpes, før 

problemet vokser sig stort. Samtidig rummer dette forhold en fare for, at 

ligestillingsperspektivet forceres i nogle kontekster, hvorved seriøsiteten omkring arbejdet 

hermed kan lide et knæk. Det andet forhold, at ligestillingsproblematikkerne kun kan 

udpeges i relation til overordnede organisatorisk målsætninger, betyder, at 

kønsperspektivet ikke længere er en ret i sig selv. Herved er ligestilling reduceret til et 

værktøj, der kun tages i brug, når den gør nytte i forhold til andre mål, og 

ligestillingsproblematikker er derfor afhængige af, at højere formål kan udpege 

inddragelsen af et kønsperspektiv som relevant.  

Tilsammen burde de tre ligestillingsforståelser konstituere et polyfont ledelsesrum, hvor 

selve umuligheden af at skulle afveje tre lige vigtige forståelser op mod hinanden, skaber en 

produktiv mangfoldighed. I praksis er der dog en næsten symbiotisk harmoni mellem de 

tre, hvor køn som lige potentiales styringsproblem foranlediger køn som målgruppe-

forståelsen, som i sig selv kan siges at være en køn som nytteværdi-logik. Således kan man 

spørge, om køn som nytteværdi-logikken hegemoniserer området for kønspolitik og således 

er den dominerende forståelse af arbejdet med køn og ligestilling i den danske offentlige 

sektor.  
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5 Perspektivering 

I kraft af de tre problemrepræsentationers harmoni og udpegning af køn som nytteværdi 

som den logik, der strukturerer køn som målgruppe-kategorien, finder jeg det interessant at 

spørge, om der også kan tænkes at være en sammenhæng mellem køn som lige potentiale og 

køn som nytteværdi. Kan køn som lige potentiale siges at udpege køn som et middel til at nå 

et mål? Jeg spørger således, fordi jeg har studset over en tendens i argumenterne, som gør 

sig gældende i en række af de forhold, der problematiseres i denne forståelse. Denne 

tendens viser sig, når det eksempelvis pointeres, at flere kvinder i bestyrelser er ”til gavn 

for bundlinjen” (Ligestillingsministeriet 2010d), at ”[e]n bedre brug af alles ressourcer og 

kompetencer er en afgørende forudsætning for, at Danmark kan styre fri af krisen og i 2020 

være blandt de 10 rigeste lande i verden (Ligestillingsministeriet 2010b: 3), at 

”[v]irksomhederne [både mister] indtjening og udvikling, hvis de kun trækker på halvdelen af 

talentmassen” (Ligestillingsministeriet 2009: 20), og at kønsperspektivet i det hele taget 

skal inddrages ”hvor det har relevans og kan skabe merværdi” (Finansministeriet 2009a: 1). 

Der findes en tendens til, at ligestillingsproblematikkerne skærpes, forklares og henter 

legitimitet i økonomiske argumenter: 

”Kort sagt: ligestilling er ikke en særdisciplin, men går hånd i hånd med 

regeringens strategi om viden, vækst, velstand og velfærd.” 

(Ligestillingsministeriet 2010b: 3) 

Kan det siges, at de ligestillingsproblematikker, vi diskuterer i dag i det danske samfund, 

dem som også udpeges i problemrepræsentationen om køn som lige potentiale, har 

økonomisk optimering som sigte? Kan det siges, at grunden til, at vi diskuterer dem, er fordi 

de har økonomisk optimering som sigte? Kan det være, at man i figur 5 kan tegne en pil fra 

køn som lige potentiale op til køn som nytteværdi og på denne måde slutte cirklen? Har 

forståelsen køn som nytteværdi hegemoniseret området for ligestilling, således at vi kun kan 

tænke ligestilling og formulere ligestillingsproblematikker i relation til økonomi? 
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Figur 6: Problemrepræsentationernes hegemoni 

Med Foucaults briller ville en sådan hegemonisering kunne siges at være et udtryk for det 

økonomisk liberale dispositiv, nemlig at ligestillingsområdet forholder sig til sig selv som 

økonomi (Andersen 1999: 98). Ligestillingsområdet kan med disse briller netop siges at 

være et udtryk for det, Foucault kaldte statens markedsliggørelse (Jensen 2005: 278), hvor 

staten organiseres efter markedsprincipper og beslutninger gøres til spørgsmål om 

rentabilitet. Hvis det er dette, der er på spil, er ligestillingen netop blevet reduceret til at 

være et middel til at nå andre mål. Og dette er muliggjort på ligestillingsområdet i kraft af 

kombinationen af en stat, der tænker sig selv som marked og en kønsmainstreaming-

strategi, der har som præmis, at konkrete organisatoriske mål aktiverer relevansen af 

inddragelsen af et kønsperspektiv. 

På den ene side åbner denne indsigt op for spørgsmålet om, hvad kønsmainstreaming-

strategien kan anspore til som strategi for arbejdet med ligestilling. Strategien er 

implementeret i EU, såvel som i en række andre lande og organisationer, som eksempelvis 

WHO, NATO og FN. Det kunne være interessant at undersøge nærmere, hvad denne strategi 

kan anspore til i de forskellige kontekster, i og med at strategien forudsætter, at 

implementering af strategien foregår på organisationens egne præmisser og egen definition 

af ligestilling. Hvad betyder det for ligestillingen, at det er denne strategi, der arbejdes ud 

fra og som anses som værende det næste evolutionære skridt i rækken af ligestillingstiltag 

(Ørum 2008; Bacchi & Eveline 2009)? 

På den anden side kan spørgsmålet også formuleres som et generelt spørgsmål om, hvad 

ligestillingens rolle i moderne samfund er: Hvad skal ligestillingen kæmpe for og hvordan 

kan dette opnås i samfund, hvor den juridiske ligestilling allerede er opnået? Et skridt på 

vejen hertil er at få kortlagt, hvad ligestillingen betyder i konkrete kontekster. Denne 

afhandling er et bud herpå. 
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6.2.3 Hjemmesider 

www.kvinderiledelse.dk 

www.lige.dk 

www.lige.dk/koensmainstreaming.asp  

www.lige.dk/operation_kaedereaktion_forside.asp 

www.ligestillingidanmark.dk 

www.ligelon.dk 

www.virksomhedskvinder.dk 

  

http://www.aarhuskommune.dk/omkommunen/nyheder/2010/2--kvartal/Aarhus-i-top-med-ligestilling.aspx�
http://www.aarhuskommune.dk/omkommunen/nyheder/2010/2--kvartal/Aarhus-i-top-med-ligestilling.aspx�
http://www.kvinderiledelse.dk/�
http://www.lige.dk/�
http://www.lige.dk/koensmainstreaming.asp�
http://www.lige.dk/operation_kaedereaktion_forside.asp�
http://www.ligestillingidanmark.dk/�
http://www.ligelon.dk/�
http://www.virksomhedskvinder.dk/�


 

72 | Oversigt over bilag 

7 Oversigt over bilag 
Bilag forefindes på vedlagt cd 

Bilag 1: Interview 1: Interview med ligestillingsmedarbejder i Ligestillingsministeriet 

Bilag 2: Interview 2: Interview med styregruppemedlem, Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri 

og Landbrug 

Bilag 3: Interview 3: Interview med kontaktperson, Forsvarsministeriet 

Bilag 4: Interview 4a: Interview med styregruppemedlem og kontaktperson, 

Undervisningsministeriet 
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Undervisningsministeriet 

Bilag 6: Eksempel på interviewguide til ministerierne 

Bilag 7: Ligestillingsministeriet (2010c): Samlet notat med eksempler 

Bilag 8: Fødevareministeriet (2009): Ligestillingsrapport 

Bilag 9: Fødevareministeriet (2010): Gode eksempler 

Bilag 10: Ørum, Ea (2008): Kønsmainstreaming er ligestilling, P1 Orientering, 2. oktober 

2008 

 

 

 

 

 

 


	Abstract
	Indholdsfortegnelse
	1 Indledning
	1.1 Problemformulering

	2 Analysestrategi
	2.1 Videnskabsteoretisk placering
	2.1.1 Det videnskabsteoretiske udgangspunkt – socialkonstruktivisme

	2.2 Afhandlingens blik
	2.2.1 Diskurs, magt og viden
	2.2.2 Subjektivering
	2.2.3 Det performative køn
	2.2.4 Den gouvernementaliserede stat – staten som analyseramme
	2.2.4.1 Biopolitik
	2.2.4.2 Det økonomiske liberale dispositiv

	2.2.5 Staten som problemknuser – operationalisering af begreberne
	2.2.5.1 Kombinationen af analysegreb – konsekvenser for afhandlingens blik


	2.3 Fremgangsmåde
	2.3.1 De første analytiske træk
	2.3.1.1 Kildekonstruktion

	2.3.2 Metode


	3 Analyse
	3.1 Delanalyse 1: Køn som lige potentiale
	3.1.1 Masser af potentiale, men ulige repræsentation
	3.1.2 Kønnene er lige gode
	3.1.3 Ligestilling som lige muligheder
	3.1.4 Løsningen: det politiske bliver privat
	3.1.4.1 Oplysningsinitiativer til private– magtens normaliserende tråde
	3.1.4.2 Forpligtelsesinitiativer – styring til selvstyring

	3.1.5 Styring af styring af styring…
	3.1.6 Opsamling: ligestilling som lige muligheder

	3.2 Delanalyse 2: Køn som målgruppe
	3.2.1 Ulige adgang til lige information
	3.2.2 Information som en styrbar proces
	3.2.2.1 Kommunikation til mænd: humor og mandehørm
	3.2.2.2 Kommunikation til kvinder: æstetik og åbne arme

	3.2.3 Ligestilling som lige information: eksklusion og inklusion
	3.2.4 Styring af ligestilling som lige information: afvejning eller affejning?
	3.2.5 Kommunikation til en stivnet kønskategori
	3.2.6 Opsummering: ligestilling som lige information

	3.3 Delanalyse 3: Køn som nytteværdi
	3.3.1 Ligestilling på sidelinjen
	3.3.2 Løsningen: Ligestillingen skal mainstreames
	3.3.3 Styring: Hvad er ligestilling og hvad er målet?
	3.3.4 Ligestilling: alt eller intet?
	3.3.5 Opsummering: Ligestilling som lige repræsentation

	3.4 Diskussion: Antagonismens hegemoni?

	4 Konklusion
	5 Perspektivering
	6 Litteraturliste
	6.1 Faglitteratur
	6.2 Empiri
	6.2.1 Interviews
	6.2.2 Rapporter, artikler, pjecer mv.
	6.2.3 Hjemmesider


	7 Oversigt over bilag

