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Abstract 

Based on an initiating curiosity stemming from our interest in labour law and personnel economics, this 

thesis first of all sets out to investigate whether gender discrimination occurs in relation to recruitment to 

Sirius Sledge Patrol, which is a special force in the Danish Defence. It will be shown that discrimination 

depends on whether the Danish Defence sets out job requirements that match the characteristics of the 

exact job. In context of using the Danish term “SIRIUS-mand” in their recruitment material, the Danish 

Defence is directly discriminating women. Furthermore this thesis analyses whether the Danish Defence 

meets the requirements of gender mainstreaming in the recruitment process and during the employees 

deployment in Greenland. 

 

The thesis furthermore seeks to explain the lack of female participation on the Sirius Sledge Patrol and how 

their participation will affect the work place. This is explained from the perspective of different labour 

market theories, which involves the Human Capital theory, discrimination theories and the insider-outsider 

theory. These theories are supplemented by other recruitment theories, statistics, and empirical data to 

make the analysis complete. Additionally empirical data shows that the recruitment of women to male 

dominated work places will improve the working environment.  

 

Based on the legal and economic analysis, the integrated part of the thesis investigates the discrepancies 

between the two analyses. In this section, an efficiency analysis defines when female participation is 

efficient. The conclusion is that female participation is efficient when the total utility from a society 

perspective is higher with their participation than without. In hence of Kaldor-Hicks efficiency the winners 

should be able to compensate the losers so that no one ends up worse than before. If it is impossible to 

make any person better off without making at least one person worse off the situation is Pareto-efficient. 
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1. Problemstilling 

1.1. Indledning 

Igennem en længere årrække var der ingen, der viste interesse i at fastslå, hvem Nordøstgrønland tilhørte, 

da opfattelsen generelt var, at landområdet ikke havde nogen økonomisk værdi. Alligevel førte uvisheden 

til en konflikt mellem Danmark og Norge, som stod på i årene 1921-33.1 Denne konflikt endte ud i en 

retssag ved den Internationale Domstol i Haag. Afgørelsen blev her, at Danmark blev pålagt at udvise 

besiddelsesevne, overøvrighed og suverænitet, hvis landet ville beholde rettighederne til området.2 I de 

efterfølgende år foretog Danmark en række videnskabelige ekspeditioner, inden urolighederne mod 

Tyskland under Anden Verdenskrig tog til.3 Ved at etablere slædepatruljer, der kunne lokalisere tyske 

vejrstationer på Grønland og bevirke til ødelæggelse af disse, lykkedes det Danmark at bibeholde Grønland 

under krigen. 

Efter Anden Verdenskrigs afslutning og med starten på Den Kolde Krig anbefalede søværnet i Danmark, at 

der blev oprettet en officiel patruljetjeneste, således at Danmark kunne udbygge tilstedeværelsen af 

personel i Nord- og Nordøstgrønland. Da man ikke ønskede at skabe uro, oprettede man diskret 

vejrstationer og pejlestationer i perioden frem til 1950, hvor søværnets forslag blev gennemført. Man holdt 

i første omgang meget lav profil omkring projektet “Operation Resolut” der bestod af befalingsmænd fra 

Forsvaret. I 1952 oprettede man officielt Slædepatruljen Resolut og hovedsædet blev placeret på Daneborg 

i Østgrønland, hvor det stadig ligger i dag.4 

I 1953 blev patruljens navn ændret til Slædepatruljen Sirius – opkaldt efter den klareste stjerne i 

stjernetegnet Store Hund.5 I dag er der 12 fupper (patruljeførere) udstationeret på slædepatruljen samt ca. 

80 hunde til at trække slæderne under patruljering. Slædepatruljen Sirius (herefter kaldet Sirius-patruljen) 

har i dag to hovedopgaver; under krigsforhold ved magt at forhindre uønsket aktivitet af enhver art og 

under fredsforhold at varetage Danmarks suverænitetsforpligtelser under udøvelse af civil tilsynstjeneste.  

Siden Sirius-patruljens oprettelse har de udstationerede tilbagelagt mere end 700.000 km, hvilket svarer til 

mere end 15 gange rundt om jorden.6 Der patruljeres ca. 8 måneder på et år7 fordelt på forårs- og 

efterårsrejser. I løbet af opholdets varighed på i alt 26 måneder, er det ikke muligt for Sirius-deltagerne at 

komme hjem, og ferie kan først afholdes efter endt tjeneste. 

                                                           
1
 Mikkelsen, 2000, s. 12 

2
 Mikkelsen, 2000, s. 16-17 

3
 Mikkelsen, 2000, s. 18 

4
 www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/HISTORIE/Pages/default.aspx hentet 27. november 2013 

5
 www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/HISTORIE/Pages/default.aspx hentet 31. oktober 2013 

6
 www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/SLAEDEKOERSEL/Pages/default.aspx hentet 31. oktober 2013 

7
 www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/FORMAAL/Pages/default.aspx hentet 27. november 2013 

http://www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/HISTORIE/Pages/default.aspx
http://www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/HISTORIE/Pages/default.aspx
http://www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/SLAEDEKOERSEL/Pages/default.aspx
http://www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/FORMAAL/Pages/default.aspx
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Der er ingen tvivl om, at kravene til Sirius-deltagerne er høje. Dette gælder både de fysiske og psykiske 

krav, hvorfor kvaliteten af jobbets udførelse i høj grad afhænger af, om man finder de rette til at udføre 

opgaven. 

 

1.2. Emne  

Emnet i denne afhandling er kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen. Den manglende deltagelse 

belyses fra et juridisk perspektiv med det formål at analysere, hvorvidt der forekommer ulovlig 

kønsdiskrimination og manglende kønsmainstreaming. I den økonomiske analyse forsøges kvinders 

manglende deltagelse at blive forklaret ud fra økonomiske arbejdsmarkedsteori og empiri. 

Emnet for den integrerede analyse er uoverensstemmelser imellem de to foregående analyser, samt en 

efficiensanalyse af kvinders deltagelse på Sirius-patruljen. 

 

1.3. Baggrund og begrundelse 

På Sirius-patruljen har der hidtil udelukkende været ansat mænd. Da situationen dermed er et ekstremt 

eksempel på kønsopdelingen af det danske arbejdsmarked, er kvinders manglende deltagelse på Sirius-

patruljen udvalgt til nærmere analyse. Der foreligger ikke en direkte formuleret udelukkelse af kvinder på 

Sirius-patruljen, men hvorom alting er, er udfaldet alligevel, at ingen kvinder hidtil har deltaget. I 

forbindelse med materiale omkring optagelse til Sirius-patruljen anvender Forsvaret på sin hjemmeside 

udtrykket ”SIRIUS-mand”. Anvendelsen af dette udtryk har bidraget til interessen for, hvorvidt 

kønsaspektet spiller en rolle i forbindelse med rekrutteringsprocessen, hvor kvinder enten ikke optræder 

eller falder meget tidligt fra. For at forstå baggrunden for, hvorfor kvinder ikke deltager, må årsagen hertil 

analyseres nærmere.   

 

1.4. Synsvinkel 

I afhandlingen tages der udgangspunkt i det danske samfund. Den samfundsmæssige synsvinkel kommer til 

udtryk ved, at kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen anskues fra et overordnet synspunkt. 

Afslutningsvis benyttes den juridiske og økonomiske analyse til at skabe fundament for, hvorvidt kvinders 

deltagelse vil være samfundsefficient. 
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1.5. Problemformulering 

1.5.1. Juridisk 

Hvorvidt forekommer der ulovlig kønsdiskrimination og manglende kønsmainstreaming i forbindelse med 

rekruttering til Sirius-patruljen og herunder det efterfølgende ophold i Nordøstgrønland? 

 

 Hvorvidt overtrædes ligebehandlingslovens § 2 i forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen? 

 Hvorvidt sker der en overtrædelse af ligebehandlingslovens § 6 ved anvendelse af udtrykket 

”SIRIUS-mand” på Forsvarets hjemmeside? 

 Hvorvidt efterlever Forsvaret den kønsmainstreamingspligt, de er pålagt jf. ligebehandlingslovens § 

1a? 

1.5.2. Økonomisk 

Hvorvidt og i hvilket omfang kan udvalgte arbejdsmarkedsteorier forklare kvinders manglende deltagelse 

på Sirius-patruljen, samt hvorledes vil kvindelig deltagelse have indflydelse på patruljen? 

1.5.3. Integreret 

Hvilke uoverensstemmelser er der imellem den juridiske og økonomiske analyse, når disse sammenholdes, 

samt hvornår vil kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen være efficient? 

 

1.6. Afgrænsninger 

1.6.1. Juridiske 

I den juridiske del af afhandlingen vil der blive foretaget en afgrænsning fra arbejdsmiljølovgivningen, da 

dette ikke bidrager til besvarelse af problemformuleringen. Dette gælder ligeledes for grønlandsk ret. 

I forbindelse med LBL § 6 vil ikke alle Ligebehandlingsnævnets afgørelser vedrørende benævnelse af køn i 

stillingsannoncer blive inddraget. Dette skyldes, at de tre benyttede afgørelser 183/2013, 140/2013 og 

68/2009 alene kan give et indtryk af Ligebehandlingsnævnets tolerance på dette område.   

I forbindelse med Forsvarets mainstreamingspligt anvendes ligestillingslovens § 4 ikke, selvom denne også 

vedrører mainstreamingspligten. Årsagen er, at bestemmelsen har til formål at sikre ligestilling på alle 

områder inden for det offentlige. Dermed dækker bestemmelsen alle offentlige myndigheder og ikke blot 

beskæftigelsesområdet, som er denne afhandlings fokus. Bestemmelsen udvider således 

mainstreamingspligten, hvorfor den ikke inddrages i analysen men derimod i perspektiveringen.   



Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 11 

1.6.2. Integrerede 

Til at vurdere Forsvarets nytte benævnes den diskrimination, der kan eksistere fra Forsvarets side overfor 

kvinderne. I forbindelse hermed berøres det ikke nærmere, at Forsvaret juridisk i form af kvindekvoter 

påtvinges at rekruttere kvinder. Årsagen hertil er, at kønskvoter ikke er analyseret i den juridiske analyse, 

og ikke er denne afhandlings fokus. 

 

1.7. Struktur 

Afhandlingen består af tre overordnede dele, som omfatter en henholdsvis juridisk, økonomisk og 

integreret analyse.  

I den juridiske del analyseres det, hvorvidt der forekommer kønsdiskrimination og manglende 

mainstreaming i forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen. Efterfølgende foretages den økonomiske 

analyse, hvor der bl.a. benyttes udvalgte arbejdsmarkedsteorier til at belyse årsagen til, hvorfor kvinder 

ikke er repræsenteret på Sirius-patruljen, samt hvorledes kvindelig deltagelse vil have indflydelse på 

arbejdspladsen. Arbejdsmarkedsteorierne suppleres med yderligere teorier og materiale, således at 

problemformuleringen kan besvares fyldestgørende.  

Afslutningsvis sammenholdes de to første analyser i en integreret analyse. I denne del af afhandlingen 

foretages en efficiensanalyse til vurdering af, om kvindelig deltagelse vil være samfundsoptimal. 

 

1.8. Juridisk teori og metode 

1.8.1. Retskildelæren 

De EU-retlige retskilder opdeles i tre grupper; regulering, retspraksis og retsprincipper. Herunder opdeles 

regulering i primær og sekundær regulering, hvor der i denne afhandling benyttes begge dele til at 

analysere den juridiske problemformulering. Der eksisterer ingen rangorden blandt retskilderne, hvilket 

indebærer, at de alle kan benyttes til løsning af en tvist.8 Den primære regulering benyttes i form af art. 21 

og 23 i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder (herefter Chartret). Ydermere 

anvendes det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv 2006/54/EC, der er en del af den sekundære regulering 

og er udstedt med hjemmel i art. 19 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). Art. 19 

TEUF er en del af den primære regulering, og tildeler Det Europæiske Råd (Rådet) kompetence til at 

udstede sekundær regulering til bekæmpelse af forskelsbehandling bl.a. på grund af køn. Den sekundære 

                                                           
8
 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 28 
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regulering omfatter foruden direktiver også forordninger, afgørelser, henstillinger og udtalelser. Direktiver 

og forordninger er bindende, hvor de resterende er ikke-bindende sekundær regulering.9 

En anden gruppe af retskilder er retspraksis, der udtrykker EU-Domstolens fortolkning af reguleringen. Der 

vil i afhandlingen blive anvendt en række EU-domme til at belyse emnet og til fortolkning af gældende ret. 

Den sidste gruppe af retskilder er retsprincipperne. Mange af disse principper har med tiden ændret 

retskildeværdi som følge af, at de er blevet indskrevet i traktaterne. Dette er netop tilfældet med 

princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, der er hjemlet i Charteret, som med Lissabontraktaten 

har fået traktatrang. Dette princip benævnes i afhandlingen ydermere som ikke-diskrimination, ikke-

forskelsbehandling og ligestilling mellem mænd og kvinder. Alle tillægges samme betydning. 

Det er ligeledes tilfældet for proportionalitetsprincippet, at det har fået traktatrang, og det er nu hjemlet i 

art. 5 i Traktaten om den Europæiske Union (TEU). Proportionalitetsprincippet er et almindeligt EU-retligt 

princip, der blev fastslået af EU-Domstolen (herefter Domstolen) for første gang i sag 11/70, Internationale 

Handelsgesellschaft.10 

De retskilder der er relevante for opgaven, vil blive gennemgået nedenfor.  

1.8.1.1. Regulering 

Den juridiske analyse går ud på at fastslå, hvorvidt der forekommer kønsdiskrimination og manglende 

kønsmainstreaming i forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen. I den forbindelse benyttes det 

grundlæggende princip om ligebehandling af mænd og kvinder. Princippet er reguleret i Chartrets art. 21 og 

23, der forbyder enhver forskelsbehandling med køn som årsag. Ligebehandlingsprincippet skal respekteres 

på alle områder, og Chartrets bestemmelser vil derfor skabe fundament for at kunne vurdere, hvorvidt der i 

forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen foreligger kønsdiskrimination og manglende 

kønsmainstreaming. Ligeledes benyttes det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv 2006/54/EC, der har til 

formål at sikre gennemførelsen af princippet om lige muligheder for og lige behandling af mænd og kvinder 

i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, jf. direktivets art. 1. I dette direktiv anvendes art. 14, som 

hjemler et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn.  

Art. 288 TEUF fastslår, at det står medlemsstaterne frit for, hvorledes de vil implementere et direktiv, da 

direktiver er bindende med hensyn til det tilsigtede mål, men at valg af form og midler til gennemførslen er 

overladt til de nationale myndigheder.  

De for afhandlingen relevante bestemmelser i det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv er i Danmark 

implementeret ved lov, som medfører, at direktivets bestemmelser er gældende i dansk ret. Derfor 

anvendes dansk ret som hjemmel. Hertil nævnes, at EU-retten har forrang for dansk ret, hvilket blev 

                                                           
9
 Neergaard og Nielsen, 2010, s. 102 

10
 Nielsen, 2010, Udbud af offentlige kontrakter, s. 101. 
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statueret i Costa mod Enel sagen.11 Endvidere har Danmark pligt til EU-konform fortolkning og derved pligt 

til at fortolke nationale regler i lyset af de EU-retlige.  

1.8.1.2. Retspraksis 

For at kunne fastslå hvorvidt der eksisterer forskelsbehandling, inddrages dele af EU-Domstolens praksis 

vedrørende kønsdiskrimination. Dommene benyttes til at skabe en forståelse for EU’s opfattelse af, hvad 

der er diskriminerende, og bidrager derfor til at afgøre, hvorvidt kvinders manglende deltagelse på Sirius-

patruljen kan opfattes som diskriminerende.  

I EU-retten kan der støttes ret på både en doms ratio decidendi og obiter dictum. Det vil sige, at der i en 

dom kan være en besvarelse af andre retsspørgsmål end dem, der har direkte betydning for den konkrete 

sag, hvorfor de kan danne præcedens.12 

 

Udover Domstolens retspraksis inddrages endvidere afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet til at danne 

forståelse for, hvordan EU-retten afspejles i den danske arbejdsret samt for at inddrage konkrete 

problemstillinger, der er opstået på beskæftigelsesområdet. Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige 

og bindende for parterne i sagen.13 

1.8.2. Retsdogmatik 

Den juridiske analyse foretages med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode. Formålet med denne 

metode er at beskrive, systematisere og fortolke gældende ret.14 For at finde frem til gældende ret, vil 

første skridt være at finde frem til de relevante retskilder på området, som i dette tilfælde er totalt 

dominerede af EU-retten. I denne afhandling er de relevante retskilder Lissabontraktaten, Chartret, det 

omarbejdede kønsligestillingsdirektiv 2006/54/EF, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn 

til beskæftigelse m.v. samt relevant retspraksis fra EU-Domstolen og afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.  

I EU-Domstolens afsagte domme foretages en vurdering af de enkelte EU-regler i deres rette sammenhæng. 

Dommene skal samtidig fortolkes ud fra bestemmelserne som helhed, den bagvedliggende målsætning 

samt EU-rettens udviklingstrin på det tidspunkt, hvor bestemmelserne anvendes, jf. sag 283/81, CILFIT, 

præmis 20. Domstolens teleologiske fortolkning begrænser sig således ikke til ordlydsfortolkning og det er 

derfor ikke afgørende, om et formål direkte er kommet til udtryk i en bestemmelse.15  

                                                           
11

 Sag 6/64, Flaminio Costa mod Enel, Den danske udgave af saml. 1954-64, s. 531 
12

 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 166 
13

 www.ligebehandlingsnaevnet.dk/artikler/default.aspx?page=1222 hentet 31. oktober 2013 
14

 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 28 
15

 Neergaard og Nielsen, 2010, s. 117 

http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/artikler/default.aspx?page=1222
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Når gældende ret er fastslået ud fra de nævnte retskilder, benyttes disse til at vurdere, hvorvidt der 

forekommer diskrimination og manglende mainstreaming i forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen. 

1.8.3. Forholdet mellem EU-ret og dansk ret 

Når man som offentlig myndighed skal rekruttere ny arbejdskraft, er der mulighed for, at flere regelsæt har 

relevans. Når Forsvaret skal rekruttere personel til Sirius-patruljen, skal de overholde dansk ret. De danske 

domstole har hertil pligt til at fortolke nationale regler i lyset af EU-retten.16  

Det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv er bl.a. implementeret i ligebehandlingsloven (LBL), hvor der i § 1 

findes definitioner på direkte og indirekte forskelsbehandling. I lovens kapitel 2 er det generelle forbud 

mod forskelsbehandling, der er hjemlet i art. 14 i direktivet, implementeret. I LBL § 1a er direktivets art. 29, 

der omhandler integration af kønsaspektet, implementeret. 

Retfærdiggørelsen af direkte og indirekte diskrimination, der findes i direktivets art. 14, stk. 2, er 

implementeret i LBL § 13, hvorefter ministeren for området kan give dispensation, hvis kønnet er 

afgørende, og det står rimeligt i forhold til den pågældende erhvervsaktivitet. 

Ifølge direktivets art. 20 skal medlemsstaterne udpege et eller flere organer til fremme, evaluering og 

overvågning af samt til støtte for ligebehandling uden forskelsbehandling på grund af køn. I Danmark har vi 

til opfyldelse af denne bestemmelse indført Ligebehandlingsnævnet, der er en uvillig, upartisk og 

uafhængig institution. Dette nævns medlemmer kan gratis hjælpe og rådgive personer, der ønsker at klage 

over forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet behandler klager inden for arbejdsmarkedet, der vedrører 

køn, race eller etnisk oprindelse, religion, tro, alder, handicap, national eller social oprindelse, politisk 

anskuelse eller seksuel orientering. Uden for arbejdsmarkedet kan der behandles klager pga. køn, race eller 

etnisk oprindelse.17  

1.8.4. Folkeretten 

Folkeretten er et retssystem, der regulerer forholdet mellem stater i modsætning til national ret, der 

regulerer forholdene for borgerne i den enkelte stat.18  

Folkeretten har ligesom EU-retten relevans i forbindelse med kønsdiskrimination, hvilket understreges i 

konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW19), der er det 

overordnede folkeretlige instrument til at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd.20 Konventionen udgør 

en integreret del af EU-retten, da den, jf. art. 216, stk. 2 TEUF, er bindende for EU’s institutioner og 

                                                           
16

 Neergaard og Nielsen, 2010, s. 235 
17

 www.bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Forskelsbehandling/Ligebehandlingsnaevnet.aspx hentet 28. 
oktober 2013 
18

 www.um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/folkeretten/ hentet 31. oktober 2013 
19

 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 
20

 www.unric.org/da/folkeret hentet 31. oktober 2013 

http://www.bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Forskelsbehandling/Ligebehandlingsnaevnet.aspx
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medlemslande. Dermed er alle offentlige organer og myndigheder forpligtet til at lovgive, administrere og i 

det hele taget at handle i overensstemmelse med konventionen. CEDAW binder som udgangspunkt ikke 

private, medmindre den gøres til en del af dansk ret ved hjælp af inkorporering.21 Men da der er 

normharmoni mellem CEDAW og dansk ret, skal konventionen ikke inkorporeres i dansk ret. Som følge 

heraf skal fortolkningsreglen, formodningsreglen og instruktionsreglen anvendes. CEDAW skal således 

indfortolkes i de danske ligestillingslove og andre love, hvor det måtte være relevant (fortolkningsreglen). 

Samtidig skal det formodes, at det ikke har været lovgivers hensigt at bryde Folkeretten, hvorfor danske 

love skal tilsidesættes i den udstrækning, det er nødvendigt (formodningsreglen). Her udtrykkes en vis 

forrang for dansk ret. Slutteligt indebærer instruktionsreglen bl.a., at alle offentlige arbejdsgivere skal 

overholde folkeretten i forbindelse med alle ansættelsesbeslutninger.22 

Når der fra EU’s side tiltrædes en traktat med tredjelande, inkorporeres denne automatisk i 

Fællesskabsretten. I Danmark afspejles dette ved, at traditionen for anvendelse af den dualistiske teori om 

forholdet mellem folkeret og nationalret, er under opblødning.23  

 

1.9. Økonomisk teori og metode 

1.9.1. Teori   

I den økonomiske del af afhandlingen benyttes den individuelt baserede Human Capital teori af Gary S. 

Becker, der tager udgangspunkt i udbudssiden. Teorien bruges til at analysere, hvorvidt kvinders adfærd 

kan forklare deres manglende deltagelse på Sirius-patruljen. Teorien vedrører individernes egne 

præferencer og kvalifikationer, og har sit afsæt i neoklassiske teori, hvori antagelsen er, at alle agenter er 

fuldt rationelle og har fuld information. Det er derfor udgangspunktet, at arbejdstagerne vil 

nyttemaksimere.24 Human Capital teorien benyttes til at finde forklaringer på kvinders manglende 

deltagelse på Sirius-patruljen ved at inddrage kvinders præferencer og adfærd på områder, som er 

relevante i forhold til specialstyrken.  

Set fra efterspørgselssiden gives der yderligere forklaringer på, hvorfor kvinder endnu ikke har været med i 

Sirius-patruljen. Her benyttes diskriminationsteorier i form af arbejdsgiverdiskrimination og statistisk 

diskrimination. Under sidstnævnte inddrages begrebet stereotype opfattelser. I diskriminationsteorierne er 

udgangspunktet, at de tillægger efterspørgselssiden afgørende betydning for arbejdsmarkedets 

funktionsmåde. I disse teorier bliver markedet opfattet som imperfekt, og arbejdstagerne anskues for at 
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 Ketscher, 2007, s. 9 
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 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 158  
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 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 161 
24

 Ploug, 1990, s. 34 



Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 16 

være lige. Disse teorier giver forklaringer på, hvordan kønsdiskrimination kan resultere i marginalisering af 

kvinder.  

Ydermere benyttes den nyere økonomiske teori – insider-outsider teorien, fordi denne supplerer de andre 

ved at inddrage elementer fra både udbuds- og efterspørgselssiden. Det neoklassiske udgangspunkt 

udvides i denne teori, hvor udgangspunktet ikke længere udelukkende er, at arbejdstageren selv har den 

afgørende indflydelse på sine beskæftigelseschancer. Teorien benyttes til at forklare kvinders begrænsede 

beskæftigelseschancer med diskrimination fra de mandlige fupper.  

Som supplement til arbejdsmarkedsteorierne anvendes Nabanita Datta Guptas empiriske model om 

erhvervsmæssig status. Modellen benyttes således til analyse af kvinders valg af job og Forsvarets valg af 

fupper. 

Ydermere inddrages Forsvarets mulighed for screening af aspiranterne til at forklare, hvorfor der endnu 

ikke er blevet ansat kvinder til patruljen. Endvidere vil signalteorien blive benyttet i forbindelse med kravet 

om tilfredsstillende gennemførelse af værnepligten.  

For at kunne besvare problemformuleringen tilstrækkeligt behandles og analyseres empiri. Empirien er ikke 

oprindeligt skabt til at kunne analysere den ekstreme form for ansættelse, der er tale om i forbindelse med 

Sirius-patruljen, hvorfor der vil være afvigende faktorer, hvilket bemærkes i afhandlingen. 

1.9.2. Metode 

Den samfundsvidenskabelige metode benyttes til at producere viden om Forsvarets rekruttering til Sirius-

patruljen. Denne metodelære er normativ, da den angiver retningslinjer for, hvordan vi bør gøre.25 

Metoden benyttes til at opnå viden omkring, hvorfor kvinder ikke er en del af arbejdsstyrken på Sirius-

patruljen.  

I den økonomiske analyse anvendes den deduktive metode, da der bl.a. tages udgangspunkt i en række 

arbejdsmarkedsteorier til forklaring af kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen. Hertil benyttes 

empiri benyttes til at understøtte og supplere arbejdsmarkedsteorierne. Der anvendes empiri i form af 

rapporter og andet nedskrevet data, korrespondance med de tidligere Sirius-deltagere Jack Hindborg og 

Martin Mogensen samt statstikker, der kan belyse problemformuleringen. 

Afhandlingen inddrager flere konkurrerende arbejdsmarkedsteorier, da de supplerer hinanden, således at 

problemformuleringen bliver belyst fra flere vinkler. Med forklaringer fra de enkelte teorier og empiri kan 

det analyseres, hvorfor kvinder ikke er repræsenteret på Sirius-patruljen, samt hvorledes kvindelig 

deltagelse vil have indflydelse på patruljen. 
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1.10. Integreret teori og metode 

1.10.1. Teori 

I den integrerede del af afhandlingen sammenholdes den juridiske og den økonomiske analyse. De 

økonomiske teorier og juridiske principper der er inddraget tidligere, vil derfor være grundlaget for denne 

del. I dette afsnit inddrages ligelønslovens § 1, stk. 2, 1. pkt. Selvom bestemmelsen ikke benævnes i den 

juridiske analyse, har den sammenhæng hermed, da den er en del af implementeringen og gennemførslen 

af det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv 2006/54/EF. Dette direktiv er vedtaget i forbindelse med 

gennemførslen af det generelle princip om ligebehandling af mænd og kvinder. Dette princip er netop 

grundlaget for den juridiske analyse.  

I det integrerede afsnit foretages der ydermere en efficiensanalyse for at kunne vurdere, hvorvidt kvindelig 

deltagelse vil være at foretrække. Hertil inddrages teorien om Kaldor-Hicks efficiens, der forklarer, hvornår 

den samlede samfundsmæssige nytte er størst. Her vurderes situationen med både mandlig og kvindelig 

deltagelse overfor situationen, hvor der udelukkende er mandlig deltagelse på Sirius-patruljen. Der tages 

udgangspunkt i, i hvilken situation den samlede nytte er størst for hhv. Forsvaret, de mandlige Sirius-

deltagere og for kvinderne. I den forbindelse inddrages Pareto-optimalitet, da denne teori til forskel fra 

Kaldor-Hicks vurderer nytte på et individuelt plan. Dette har relevans, da den samlede samfundsmæssige 

nytte bliver påvirket heraf.  

1.10.2. Metode  

I den integrerede del af afhandlingen benyttes den deduktive metode, da der tages udgangspunkt i generel 

teori om nytte, for at analysere hvornår kvinders deltagelse på Sirius-patruljen er samfundsefficient. Dette 

skal vurderes i forhold til de retskilder, der er inddraget i den juridiske analyse.   
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2. Juridisk analyse 

2.1. EU-reglernes baggrund 

For at kunne danne forståelse for, hvorvidt der forekommer ulovlig kønsdiskrimination og manglende 

kønsmainstreaming i forbindelse med rekrutteringen til Sirius-patruljen, gennemgås principperne om 

ligebehandling indenfor EU nedenfor. De principper der inddrages, er en del af fundamentet for det indre 

marked.26   

2.1.1. Princippet om ligebehandling  

Ligebehandling af mænd og kvinder er et grundlæggende princip inden for EU, hvilket foreskrives i art. 2 og 

art. 3, stk. 3 TEU samt i EU-Domstolens retspraksis.27 Art. 2 indeholder Unionens værdigrundlag, hvor ikke-

forskelsbehandling og ligestilling mellem mænd og kvinder er blandt det nævnte. Dette stemmer overens 

med Unionens mål i art. 3, stk. 3, der bl.a. inddrager bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af 

ligestilling mellem kvinder og mænd. Samtidig bliver der i artikel 8 TEUF fastslået, at der inden for EU skal 

fremmes ligestilling mellem kønnene, hvorfor Unionen i sine aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder. Det 

specificeres nærmere i art. 10 TEUF, at Unionen vil bekæmpe enhver forskelsbehandling bl.a. pga. køn, når 

der udformes og gennemføres politikker og aktiviteter. 

Det generelle ligebehandlingsprincip indebærer, at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, 

medmindre en forskellig behandling er objektivt begrundet. Her indgår der samtidig et forbud mod 

forskelsbehandling, som desuden omfatter, at forskellige situationer ikke må behandles ens.28 De 

beskyttede områder, hvor princippet gør sig gældende, er køn, nationalitet, race eller etnisk oprindelse, 

religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering, jf. art. 10 TEUF. Indenfor EU eksisterer der således 

en pligt til at sikre ligebehandling af disse grupper. Herunder gælder en forpligtelse til, at man som 

arbejdsgiver i forbindelse med rekruttering skal sikre ligebehandling. I den forbindelse gælder det, at køn 

som årsag ikke må være begrundelse for, at der ikke behandles lige. Ligestilling mellem kønnene er et af de 

tidligste principper, Domstolen har anset for en grundlæggende rettighed. Dette ses i Defrenne-lll dommen 

fra 1978,29 hvor det i præmis 26 og 27 fastslås, at ikke-forskelsbehandling grundet køn er en af menneskets 

grundlæggende rettigheder. Denne grundlæggende rettighed er omfattet af Fællesskabsrettens generelle 

principper, som Domstolen skal sikre bliver overholdt. Ikke-forskelsbehandling er således et princip, man 

inden for EU ønsker at realisere de jure og de facto, men der kan dog bestå en betydelig udfordring heri, da 
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der skal gøres op med gamle traditioner for ulighed. Udfordringen består i at danne nyt partnerskab 

kønnene imellem for at skabe fuldstændig og lige deltagelse på alle områder.30 

 

Art. 19 TEUF giver hjemmel til Rådet om at træffe foranstaltninger, der hjælper til bekæmpelse af 

forskelsbehandling. Med hjemmel heri har Rådet vedtaget det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv 

2006/54/EC, der skal sikre lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med 

beskæftigelse. I femte betragtning i direktivets præambel er Chartrets art. 21 og 23 nævnt. Disse forbyder 

ligeledes forskelsbehandling grundet køn, og fastslår retten til ligebehandling bl.a. på 

beskæftigelsesområdet. I direktivets art. 14, stk. 1, litra a specificeres det bl.a., at der i den offentlige sektor 

ikke må forekomme forskelsbehandling på grund af køn, når det vedrører vilkårene for adgang til lønnet 

beskæftigelse – herunder bl.a. i forbindelse med udvælgelseskriterier. Direktivets art. 14, stk. 2 indeholder 

en indskrænkende undtagelse til princippet om lige adgang til beskæftigelse. Undtagelsen indebærer, at 

diskrimination udelukkende kan tillades ved erhvervsaktiviteter, der på grund af deres særlige karakter, 

eller på grund af den sammenhæng de foregår i, kræver beskæftigelse af en person af et bestemt køn. Her 

er det forudsat, at formålet er legitimt og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.  

2.1.1.1. Direkte diskrimination 

I direktiv 2006/54, art. 14, stk. 1. findes bl.a. et forbud imod direkte kønsdiskrimination. Der er ifølge 

direktivets art. 2 tale om direkte forskelsbehandling, når en person behandles ringere på grund af køn, end 

en anden bliver, er blevet eller ville blive i en tilsvarende situation. Dette indebærer, at en arbejdsgiver ved 

rekruttering ikke må anvende køn som afgørende årsag til frasortering og ansættelse af ansøgere. 

Princippet om ligebehandling af mænd og kvinder medfører ydermere, at der i annoncering af et job ikke 

må lægges vægt på kønnet, således at personer af det ene køn direkte frabedes.  

Direkte diskrimination forekommer, hvis kønnet er årsagen til manglende adgang til beskæftigelse, når 

kønskriteriet ikke har relevans for den pågældende stilling. Man kan eksempelvis ikke opretholde særskilte 

kønsbestemte ansættelsesordninger, når argumenterne herfor ikke overholder forpligtelserne i medfør af 

traktaten, jf. Kommissionen mod Frankrig.31  

Der foreligger direkte diskrimination, selvom kønnet blot spiller en rolle i arbejdsgiverens beslutning om 

ansættelse. Dette synspunkt blev for første gang anvendt af Domstolen i Dekker-sagen.32 Her blev det 

fastslået, at de økonomiske overvejelser, arbejdsgiveren havde brugt som begrundelse, skyldtes 

graviditeten, og at der dermed forelå direkte kønsdiskrimination.  
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 Sag C-177/88, Elisabeth Johanna Pacifica Dekker mod Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassen (VJV-
Centrum) Plus, saml. 1990, s. I-03941  



Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 20 

Et andet eksempel på direkte diskrimination er, hvis der i en stillingskategori bliver ansat både mænd og 

kvinder, men udvælgelseskriterierne er differentieret. Dette kan være tilfældet, hvis kvinder eksempelvis 

bliver valgt ud fra charme, udseende og sociale kvalifikationer, mens mændene bliver udvalgt på baggrund 

af faglige kriterier.33 I sammenhæng hermed følger det af Rummler-sagen,34 at man i forbindelse med 

ansættelse skal tage hensyn til både typiske mandlige og kvindelige kvalifikationer, når begge er relevante 

for et job. Det vil dermed sige, at en arbejdsgiver, som følge af forbuddet mod kønsdiskrimination, er 

forpligtet til at lægge vægt på de for jobbet relevante kriterier i forbindelse med rekrutteringen. 

2.1.1.1.1. Retfærdiggørelse  

Det traditionelle udgangspunkt er, at direkte diskrimination ikke kan retfærdiggøres, medmindre det kan 

påvises, at den diskriminerende handling er omfattet af en konkret undtagelse i et relevant direktiv. Der er 

således til forskel fra folkeretten ikke i EU-retten en generel undtagelse fra forbuddet mod direkte 

diskrimination i tilfælde, hvor denne kan anses for at være sagligt og objektivt begrundet.35 

Som nævnt tidligere er der i det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv en sådan konkret undtagelse i art. 14, 

stk. 2, der i visse tilfælde retfærdiggør anvendelsen af køn som kriterium i rekrutteringsprocessen. Denne 

undtagelse er bl.a. implementeret i LBL § 13. I Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 183/2013, blev det 

retfærdiggjort, at en arbejdsgiver søgte en kvinde til stillingen som handicaphjælper for en 15-årig pige med 

en muskelsvindslignende sygdom. Her fik en mand afslag alene af den grund, at han ikke var en kvinde, 

hvilket Ligebehandlingsnævnet fandt rimeligt, da kønnet var afgørende og stod i rimeligt forhold til den 

pågældende erhvervsaktivitet. Man gav derfor med hjemmel i LBL § 13 dispensation fra reglerne om 

ligebehandling i forbindelse med ansættelse og annoncering. Ligebehandlingsnævnet har også 

demonstreret eksempler på, at en kønsdiskriminerende handling ikke kunne retfærdiggøres, altså hvor 

dispensation blev afvist. I afgørelse nr. 160/2013 blev en arbejdsgiver idømt at betale en godtgørelse, da 

vedkommende afviste en ansøger udelukkende pga. køn, hvilket ikke fandtes at være relevant for jobbet. 

Dermed fremgår det bl.a. af denne afgørelse, at det er nødvendigt, at der forelægges konkrete beviser for, 

at kønnet er afgørende for jobbet, før man kan give dispensation fra reglerne om ligebehandling og dermed 

benytte den i LBL § 13 hjemlede undtagelse til direkte kønsdiskrimination. 

De strenge krav til retfærdiggørelse er understreget af EU-Domstolens praksis, hvorefter direkte 

diskrimination som udgangspunkt ikke kan retfærdiggøres.36 Domstolen er meget tilbageholdende med at 
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tillade direkte forskelsbehandling herunder forskelsbehandling på grundlag af køn. Dette skyldes formenligt 

den store betydning princippet har for unionsretten.37 I Kreil-sagen38 har EU-Domstolen statueret et 

eksempel på, at direkte diskrimination på baggrund af køn ikke kan retfærdiggøres, når det sker i 

forbindelse med en generel regel, der udelukker kvinder fra militære stillinger, hvor der anvendes våben. 

Sagen gik på, at kvinder indenfor militæret i Tyskland udelukkende kunne opnå ansættelse i lægekorpset og 

korpset for militær musik, hvilket ikke fandtes at kunne retfærdiggøres. Omvendt blev det afsagt i Sirdar-

sagen,39 at kvinder lovligt kunne udelukkes fra ansættelse i det britiske marinekorps pga. arten af den 

pågældende virksomhed eller de forhold, hvorunder den udøves. Domstolen mente, at det var berettiget 

udelukkende at sammensætte korpset af mænd, da kun disse opfyldte kravet om indsatsegnethed. Kravet 

indebar, at alle ansatte i marinen skulle være i stand til at kæmpe i en kommandoenhed. Dette var også 

gældende for deres kokke, hvorfor det vedrørte Angela Maria Sirdar. Selvom Domstolen i denne sag tillod 

direkte diskrimination, fordi den offentlige orden og sikkerhed syntes at være truet, giver traktatens 

undtagelsesbestemmelser40 som nævnt i dommens præmis 16 ikke hjemmel til at antage, at der gælder et 

almindeligt forbehold for samtlige foranstaltninger, der træffes i forbindelse med den offentlige sikkerhed. 

Det er stadig ikke muligt for kvinder at opnå ansættelse i den britiske ”Royal Marine Commando”,41 der 

udgør spydspidsen af Storbritanniens væbnede styrker, som gør tjeneste ved fronten.  

Proportionalitets-princippet må ikke overtrædes, uanset om de traktathjemlede undtagelser finder 

anvendelse eller ej. Dette indebærer, at selvom kønsdiskrimination kan være lovligt begrundet, må man 

aldrig benytte midler, der er mere indgribende end nødvendigt for at nå de tilsigtede mål, hvilket 

Domstolen har statueret i Johnston-sagen.42 Her resulterede forholdene vedrørende forlængelse af en 

kontrakt om heltidsansættelse i Reservekorpset i, at man gerne måtte afvise kvinder på baggrund af 

offentlig orden og sikkerhed. Til trods for at diskriminationen lovligt kunne begrundes, var 

proportionalitetsprincippet ikke overholdt, da de ikke tilbød hende en anden stilling, hvor skydevåben, 

modsat det job hun søgte, ikke skulle anvendes. Da proportionalitetsprincippet i dette tilfælde ikke blev 

overholdt, afgjorde Domstolen, at det ikke kunne retfærdiggøres, at man afviste kvinder til ansættelse i 

Reservekorpset. 
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2.1.1.2. Indirekte diskrimination 

Indirekte diskrimination er en udvidet del af diskriminationsbegrebet, som medfører, at det ikke alene er 

ved direkte forskelsbehandling, at diskriminationsbegrebet gøres gældende. Dermed omfattes også 

tilfælde, hvor der foreligger skjult eller indirekte forskelsbehandling, som reelt set fører til samme resultat 

som direkte forskelsbehandling.43 Forbuddet mod indirekte kønsdiskrimination findes bl.a. i det 

omarbejdede kønsligestillingsdirektiv 2006/54 art. 14, stk. 1, hvor det bl.a. fastslås, at indirekte 

forskelsbehandling for så vidt angår adgang til beskæftigelse ikke må finde sted. 

I forbindelse med udviklingen af definitionen af indirekte diskrimination har O’Flynn-sagen44 haft afgørende 

betydning. Dette afspejler sig i, at den forståelse, Domstolen havde af indirekte diskrimination i denne sag 

er lagt til grund for definitionen, der er indskrevet i direktiv 2006/54 EF.45 Ifølge art. 2, stk. 1, litra b i 

direktivet forekommer indirekte diskrimination, når en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse 

eller praksis vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, 

medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, 

og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Domstolen har ligeledes anvendt denne 

definition i sin faste praksis, hvorefter der foreligger indirekte forskelsbehandling, såfremt en national 

bestemmelse, uagtet at den er kønsneutral, indebærer, at langt flere af det ene køn behandles ugunstigt, jf. 

bl.a. Gerster-sagen.46 Denne sag er et eksempel på, at indirekte forskelsbehandling pga. køn vedrører, 

hvorvidt anvendelse af andre hensyn end køn er forbudt, fordi de netop kan henledes til kønnet.47  

Det følger således af definitionen af indirekte diskrimination, at en arbejdsgiver ikke må opstille kriterier, 

der fremstår kønsneutrale, men som i praksis er kønsdiskriminerende, når der f.eks. skal annonceres, 

rekrutteres nye medarbejdere, i forbindelse med den efterfølgende ansættelse mv. 

2.1.1.2.1. Retfærdiggørelse 

Definitionen af indirekte diskrimination indebærer, at der kun er tale om ulovlig diskrimination i de tilfælde, 

hvor den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis ikke er objektivt begrundet i et legitimt mål, og 

midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Der kan således af definitionen udledes en 

generel undtagelse, når betingelserne herfor er opfyldt.  En objektiv begrundelse kan være, at der benyttes 

faktorer, som intet har at gøre med forskelsbehandling på grund af køn. Domstolen har gentagne gange 

fastslået vigtigheden af, at forskelsbehandlingen er objektivt begrundet. Et eksempel herpå er bl.a. Rinner-
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Kühn-sagen.48 Her blev det fastslået, at en arbejdsgiver ikke kunne undlade at udbetale løn til 

arbejdstagere, hvis normale arbejdstider ikke overskrider 10 timer om ugen eller 45 timer om måneden, 

når flere kvinder end mænd vil blive ramt heraf, medmindre medlemsstaten godtgør, at den nævnte 

lovgivning er objektivt begrundet.49 Hertil fastslår Domstolen i JämO-sagen50, at såfremt der konstateres en 

lønforskel mellem jordmødre og klinikingeniører, og de foreliggende statistiske oplysninger viser, at der er 

klart flere kvinder end mænd i den dårligst stillede gruppe, indebærer traktatens art. 119 (nu art. 157 

TEUF), at arbejdsgiveren skal begrunde denne forskel ved objektive faktorer, der intet har at gøre med 

forskelsbehandling på grundlag af køn. 

Den generelle undtagelse fra definitionen af indirekte diskrimination udspringer af flere domstolsskabte 

hensyn, hvor Bilka-dommen51 har været skelsættende.52  Denne sag omhandlede et tysk stormagasin, der 

havde en pensionsordning, kun fuldtidsmedarbejdere kunne benytte sig af. I dommen afgjorde Domstolen, 

at tre betingelser skulle være opfyldt, for at handlingen kunne retfærdiggøres. For det første skulle der 

være et reelt behov for at anvende denne foranstaltning. Dernæst skulle de midler, der var valgt af 

arbejdsgiveren, være egnede til at nå målet, og endelig skulle de være nødvendige. Således følger det, at 

proportionalitetsprincippet skal være opfyldt ved afgørelse af, om et hensyn er legitimt. 

Proportionalitetsprincippet indebærer således, at der ikke må benyttes midler, der er mere indgribende 

end nødvendigt for at nå de tilsigtede mål,53 og blev første gang fastslået som et almindeligt princip i 

domspraksis i Internationale Handelsgesellschaft-sagen54.55 Hvis proportionalitetsprincippet er relevant for 

den pågældende sag, skal det være opfyldt for at indirekte diskrimination kan legaliseres.  Det sker dog ikke 

konsekvent, at Domstolen anvender proportionalitetsprincippet.56 

2.1.1.3. Kønsmainstreaming 

Europarådet var den første organisation, der definerede kønsmainstreaming og dette råd har haft stor 

indflydelse på debatten omkring dette emne. Mainstreaming kan defineres som en (re)organisering, 

forbedring, udvikling og overvågning af politiske processer, således at et kønsligestillingsperspektiv bliver 

indarbejdet i alle politikker, på alle niveauer og i alle stadier af de aktører, som udfører de sædvanlige 
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politikformuleringer.57 Hertil mener Kommissionen, at en så radikal ændring ikke kun kan opnås igennem 

lovgivning, men også kræver en kulturel ændring i både individuelle og kollektive adfærdsmønstre og 

holdninger samt en målbevidst politisk aktion på baggrund af den bredest mulige mobilisering.58 

Kønsmainstreaming indebærer, at køns- og ligestillingsperspektivet skal integreres og være visuelt i alle 

aktiviteter og initiativer samt lovgivnings- og arbejdsrutiner. Dette er en almen strategi, der kan benyttes 

både i den private og offentlige sektor.59 Kønsmainstreaming er således en strategi for, hvordan vi arbejder 

mod ligestilling, som er målet hermed.60 For at kunne realisere dette mål, der eksisterer på det indre 

marked, forudsættes det, at kønsligestilling spiller sammen med kønsmainstreaming, og det er en 

forudsætning for implementeringen af ligestilling i medlemslandene, at der er fokus på forståelsen af 

kønnene.61 Kravet om integration af kønsaspektet har hjemmel i art. 29 i det omarbejdede 

kønsligestillingsdirektiv, der pålægger medlemsstaterne at tage aktivt hensyn til målsætningen om 

ligestilling. I den danske oversættelse af direktivet, benyttes ordet kønsmainstreaming ikke, hvilket adskiller 

sig fra ordlyden i den engelske version, hvor begrebet Gender mainstreaming er anvendt.  

Ved at regulere i forbindelse med mainstreaming sættes der fokus på at fjerne den ulighed, der eksisterer i 

samfundet, hvorfor det er vigtigt, at begge køn er normen, for at samfundet er velfungerende. Dette fulgte 

som tidligere nævnt i afsnit 2.1.1.1 af konklusionen i Rummler-sagen,62 der handlede om, at det ene køn 

blev brugt som normen for begge køn.  I denne dom fastslog Domstolen, at når man benytter kriterier som 

typisk er til fordel for det ene køn, skal der også inddrages kriterier, som er til fordel for det andet. 

2.1.1.4. Kønsmainstreaming kontra forbuddet mod kønsdiskrimination 

Mainstreamingspligten adskiller sig fra forbuddet mod kønsdiskrimination ved at være gruppeorienteret i 

stedet for individorienteret, og indebærer en handlepligt og ikke ”blot” en undladelsespligt. Det er derfor 

ikke en mulighed for Forsvaret blot at ændre i potentielt diskriminerende adfærd og dermed tro, at de 

holder sig indenfor EU's regler, da mainstreamingspligten i dette tilfælde vil miste sin værdi.63 For at kunne 

opfylde kravet om fremadrettede og proaktive handlinger, skal der foretages en systematisk indsats, hvor 

begge køn stilles lige i normalsituationer såsom at søge et job.  
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Mainstreaming har ikke til hensigt at løse en konflikt mellem to parter, men giver derimod mulighed for en 

kvalitetsforbedring for de omhandlede parter. Dette adskiller sig fra diskriminationsforbuddet, som ofte 

stiller parterne mod hinanden, således at der både bliver en taber og en vinder.64 

 

2.2. CEDAW 

I 1983 ratificerede Danmark FN’s CEDAW-konvention, hvorved der opstod en forpligtelse for den danske 

regering til at arbejde for afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder.65 Konventionen 

definerer diskriminationsbegrebet og anvendelsesområdet i art. 1 som ”… enhver kønsbestemt sondring, 

udelukkelse eller indskrænkning, hvis virkning eller formål er at svække eller tilsidesætte princippet om, at 

kvinder på lige fod med mænd uanset ægteskabelig stilling skal have anerkendt, kunne nyde eller udøve 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, 

borgerlige og alle andre områder”.  

Efter art. 5, litra a i konventionen skal Danmark tage alle passende foranstaltninger for at forandre mænd 

og kvinders sociale og kulturelle adfærdsmønstre med henblik på at afskaffe fordomme, sædvaner og al 

anden adfærd, der udspringer af fastlåste kønsroller eller af opfattelsen af, at det ene køn er mere eller 

mindre værd end det andet. Denne bestemmelse adresserer problemet med, at kvinders manglende 

ligestilling med mænd i praksis ofte hænger sammen med vaneforestillinger og traditionsbestemte 

fordomme om kvinders og mænds stilling i samfundet. Den slags stereotyper skal nedbrydes, når kvinders 

ligestilling skal fremmes. Her tilføjes, at Kvindekonventionen dækker videre end EU-reguleringen, der er 

begrænset til traktatens anvendelsesområde. Det bredere anvendelsesområde er nødvendigt for, at 

konventionen kan få virkning, hvor vaner og traditioner opstår (f.eks. familieforhold). I den forbindelse kan 

samspillet mellem konventionen og EU-reguleringen være fordelagtig. Dog har konventionen hidtil ikke 

været benyttet meget i retspraksis.66 

 

2.3. Diskrimination i forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen 

Der er i ligebehandlingsloven § 2 implementeret et forbud mod, at en arbejdsgiver behandler mænd og 

kvinder forskelligt bl.a. i forbindelse med ansættelser. Ud fra dette forbud gælder, at Forsvaret skal 

behandle mænd og kvinder lige, når de rekrutterer fupper til Sirius patruljen. Hvis Forsvaret ikke efterlever 
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dette, kan personer, hvis rettigheder er krænkede, tilkendes en godtgørelse, jf. LBL § 14. Ydermere er der 

mulighed for, at Forsvaret kan tilkendes en straf i form af en bøde, jf. LBL § 19.  

2.3.1. Adgangskrav til Sirius-patruljen 

Når en ansøger ønsker at blive en del af Sirius-patruljen, kræver det i første omgang, at vedkommende 

sender en ansøgning, samt opfylder en række adgangskrav.67 Disse krav indebærer, at ansøger skal: 

 have aftjent værnepligt i Forsvaret eller i Beredskabsstyrelsen med et tilfredsstillende resultat  

 have en god fysik og et godt helbred  

 have afklarede familieforhold   

 være uden brug af briller og/eller kontaktlinser68  

 have normal farvesans og mørkesyn  

 være uden en generel hørenedsættelse  

 have velholdte tænder  

 kunne sikkerhedsgodkendes  

 kunne bestå optagelsesprøven  

De ovenstående krav indikerer, hvad Forsvaret finder nødvendigt, for at sikre, at ansøgerne er kvalificerede 

til at deltage på Sirius-patruljen. Der eksisterer ikke noget direkte krav om, at ansøgerne er af et bestemt 

køn eller krav, der kun kan opfyldes af det ene køn. Som følge heraf er adgangskravene i sig selv ikke er 

direkte diskriminerende, da de ikke behandler nogen ringere på grund af køn, end andre bliver, er blevet 

eller ville blive i en tilsvarende situation. Nedenfor analyseres nærmere, hvorvidt der forekommer 

kønsdiskrimination i forbindelse med kravet om tilfredsstillende aftjent værnepligt samt i forbindelse med 

optagelsesprøven. Det vil udelukkende være disse krav, der analyseres nærmere, da de resterende krav 

grundet deres objektive karakter ikke synes at indeholde diskriminerende elementer.  

2.3.1.1. Kravet om aftjent værnepligt 

Kravet om aftjent værnepligt er interessant i forhold til indirekte kønsdiskrimination, idet flere mænd end 

kvinder har aftjent værnepligt. Resultatet heraf kan være, at flere kvinder holdes ude af Sirius-patruljen, 

fordi de ikke opfylder kravet om aftjent værneligt. Der er således mulighed for, at dette krav stiller kvinder 

ringere end mænd. 
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I 2013 var antallet af værnepligtige i alt 4.244, hvoraf 818 var kvinder, hvilket kan ses i figur 1 nedenfor. 

Dette svarer til, at 19,3 pct. af alle værnepligtige i 2013 var kvinder. Figuren illustrerer den historiske 

udvikling fra 2004-2013 i antallet af værnepligtige, hvor mænd generelt har været dominerende. 

 

Figur 1: Værnepligtige fordelt efter køn, 2004-201369 

 

Antallet af kvinder, der gennemfører værnepligten, stiger stadig, hvorfor fordeling mellem de to køn 

udlignes. Dette kan afspejle, at Forsvaret har øget deres indsats på ligestillingsområdet. Til trods for dette 

er situationen stadig, at mænd er det overrepræsenterede køn. Som følge af dette undersøges det 

nærmere, hvorvidt kravet om aftjent værnepligt er indirekte diskriminerende, da flere mænd end kvinder 

grundet dette krav har mulighed for at søge ind til Sirius-patruljen. Da flere kvinder end mænd således 

stilles særlig ufordelagtigt i forbindelse med ansøgningsprocessen, er det afgørende, hvorvidt kravet om 

værnepligt er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlet til at opfylde målet er egnet og nødvendigt 

således at kravet kan retfærdiggøres. 

Kravet om aftjent værnepligt er et middel til at fastslå, hvorvidt ansøgere til Sirius-patruljen har tilegnet sig 

den fornødne kunnen, og kan udøve og anvende denne inden udstationering. Dette anses for at være 

vigtigt, for at deltagerne på Sirius-patruljen kan løse de opgaver, der er målet med Specialenheden. Disse 

opgaver består i at forhindre uønsket aktivitet af enhver art og i at varetage Danmarks 

suverænitetsforpligtelser. Målet om at deltagerne kan varetage disse opgaver, anses for at være legitimt, 

da det for det første omhandler muligheden for under krigsforhold, at bevare denne del af Kongeriget 

Danmark og for det andet sikrer, at Danmark kan foretage den suverænitetshåndhævelse på 

Nordøstgrønland, der er pålagt Danmark fra Den Internationale Domstol i Haag. 
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For at Sirius-patruljen kan løse de pålagte opgaver, er det nødvendigt, at de har tilladelse til at føre 

politimyndighed i nationalparken.70 Hvis patruljen skal kunne udføre politimyndighed, er det nødvendigt, at 

deltagerne har den fornødne rang inden for Forsvaret, hvorfor de tildeles en midlertidig grad som 

sergent.71 For at deltagerne midlertidigt kan udnævnes som sergenter, kræver det, at de har aftjent deres 

værnepligt.72 Værnepligten bliver således en praktisk nødvendighed for, at patruljen kan udføre den 

politimyndighed, målet forudsætter. Hvis en person ikke har gennemført værnepligten, kan vedkommende 

ikke tildeles den rang, der kræves, hvorfor kravet om aftjent værnepligt synes at være et egnet middel til at 

nå målet. Da værnepligten er den laveste rang inden for Forsvaret,73 er der ikke mulighed for at lempe 

dette adgangskrav yderligere, medmindre der ændres i forudsætningen for tildeling af politimyndighed. 

Dette sammenholdes med, at værnepligten er let tilgængelig og udstyrer værnepligtige med en basal viden 

om Forsvaret og dets opgaver, som kan bidrage til, at Sirius-deltagere i højere grad er i stand til at håndtere 

rollen som politimyndighed. Ud fra dette anses kravet om aftjent værnepligt ikke for at gå videre end hvad 

der er nødvendigt for at nå målet om at forhindre uønsket aktivitet og varetage suverænitetsforpligtelsen 

på Grønland.  

Selvom kravet om aftjent værnepligt stiller kvinder særlig ufordelagtigt, da dette køn i mindre grad opfylder 

dette krav, anses det ikke for at være indirekte kønsdiskriminerende efter LBL § 1, stk. 3, da kravet kan 

retfærdiggøres med en objektiv begrundelse. 

2.3.1.2. Kønsdiskrimination i forbindelse med optagelsesprøven  

Når en ansøger har fået godkendt sin ansøgning, og således opfylder ovennævnte adgangskrav, er næste 

skridt, at vedkommende indkaldes til en optagelsesprøve ved Forsvaret Rekruttering. Normalt er antallet af 

ansøgere, der en gang årligt kommer videre til optagelsesprøven omkring 30-35 personer, når det totale 

antal ansøgere til Sirius-patruljen har været omkring 50-60 personer.74  

Optagelsesprøven er delt op i to moduler. De ansøgere, der er gået videre til optagelsesprøven og dermed 

er egnede, er nu aspiranter og indkaldes til modul 1 afprøvningen. Modul 1 består af et ophold på fire dage, 

hvor aspiranterne bl.a. bliver stillet overfor en fysisk test. Den fysiske test er en stopprøve, hvorfor de 

aspiranter, der ikke har opnået et tilfredsstillende resultat, sorteres fra på fjerdedagen. De 12 aspiranter 

der har klaret modul 1 bedst, bliver efterfølgende indkaldt til modul 2, der består af yderligere to dages 
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afprøvning. Dette modul omfatter helbredsundersøgelser og psykologsamtaler. På baggrund heraf 

udvælges der syv kandidater, som skal starte på Sirius-forskolen.75  

For at kunne vurdere hvorvidt der i forbindelse med optagelsesprøven foreligger indirekte kønsdiskrimina-

tion, inddrages de tests, aspiranterne stilles overfor på modul 1 og 2. I alt testes aspiranterne i følgende76: 

- Styrketest (Coretest niveau 4) (se bilag 2) 

- Løbetest (minimum 2750 m/12 min.) 

- Skriftlige tests 

- Vandøvelse (ingen specifikke krav) 

- Samarbejdsopgaver 

- Orienteringsløb og march (ingen specifikke krav) 

- Interview med tidligere tjenestegørende ved Sirius  

- Interview med psykolog 

- Helbredsundersøgelse 

 

Optagelsesprøven omhandler såvel fysiske som mentale tests, der ikke indeholder direkte krav om, at 

aspiranterne er af et bestemt køn, eller krav der kun kan opfyldes af det ene køn. Ovennævnte tests stiller 

således ikke i sig selv en person ringere pga. køn, end en anden bliver, er blevet eller ville blive i en 

tilsvarende situation. Således udelukker optagelsesprøven ikke kvinder direkte fra deltagelse på Sirius-

patruljen grundet deres køn, hvorfor der ikke er tale om, at prøven er direkte kønsdiskriminerende. 

 

Hvorvidt kravene i forbindelse med optagelsesprøven indeholder tilsyneladende neutrale betingelser, der 

stiller kvinder særlig ufordelagtigt, må ses i lyset af, hvorledes kravene vurderes. Kravene i sin ordlyd stiller 

ikke kvinder ringere end mænd, men der kan være tale om, at den måde hvorpå kravene vurderes, udgør 

en indirekte kønsdiskriminerende handling. Der bør dermed ses nærmere på, hvad Forsvaret ligger vægt 

på, når aspiranternes resultater fra de forskellige tests skal vurderes. Hvis tilfældet er, at der udelukkende 

ses på, hvorvidt kravene bliver opfyldt, vil der som udgangspunkt ikke være forskel på, hvordan mænd og 

kvinder vurderes i forbindelse med udvælgelsen. Der kan dog være tale om indirekte forskelsbehandling i 

tilfælde af, at der foretages en yderligere vurdering og sammenligning af de enkeltes resultater.  

De 12 aspiranter, som skal videre til modul 2, udvælges på baggrund af, hvem der har klaret de fysiske tests 

i modul 1 bedst. Dette indikerer, at der fra Forsvarets side foretages en sammenligning af alle aspiranternes 

testresultater uafhængigt af deres køn. Da mænd generelt er kvinder fysisk overlegne, vil det sandsynligvis 
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være dem, der sætter en standard for de resultater, kvinder skal leve op til. De fysiske krav vægter altså 

umiddelbart højt, da de vurderes som det første. Dette medfører at de mentale kvalifikationer, som 

ligeledes spiller en rolle på Grønland, vurderes senere i forløbet. Dette skaber en ulempe for kvinder, da de 

fra naturens side har en svagere fysik end mænd, grundet lavere iltoptagelse og mindre muskelmasse. 

Mænd og kvinder står dermed i forskellige situationer i forbindelse med optagelse til Sirius-patruljen. Det 

udspringer af princippet om forbud mod forskelsbehandling, at forskellige situationer ikke må behandles 

ens, medmindre det er objektivt begrundet.77 Hvis Forsvaret således vurderer to parter, der står i 

forskellige situationer ud fra de samme kriterier, vil vurderingen være uoverensstemmende med dette 

princip. Den vurdering, Forsvaret foretager af resultaterne fra de fysiske tests i forbindelse med 

optagelsesprøven, skal dermed tage hensyn til, at mænd og kvinder står i forskellige situationer, hvad angår 

deres fysisk. Tager Forsvaret ikke højde for disse forskelle, vil kravet om bestået optagelsesprøve udgøre 

indirekte kønsdiskrimination.78 

 

Foruden de mentale tests af aspiranterne stilles overfor i modul 2, indeholder Forsvarets 

rekrutteringsmateriale en yderligere liste over krav i forbindelse med optagelsen (se bilag 3). Disse 

optagelseskrav indikerer, hvad Forsvaret lægger vægt på i forbindelse med vurderingen af aspiranternes 

psyke. Dette rekrutteringsmateriale udtrykker Forsvarets opfattelse af, hvad der kendetegner en optimal 

Sirius-deltager. Her tages der udgangspunkt i, at Forsvarets opfattelse af den optimale Sirius-deltager, ligger 

til grund for, hvorledes de vurderer aspiranterne. Hvis opfattelsen er, at deltagerne bør være af en bestemt 

mental tilstand, der kendetegner en typisk mand, bør det vurderes, om denne opfattelse er et reelt udtryk 

for, hvad der kræves af en patruljefører på Grønland. De listede krav i bilag 3 til den optimale Sirius-

deltager synes at tage udgangspunkt i, at de relaterer sig til unge mænd i den forstand, at kravene afspejler 

de områder, hvor unge mænd ofte kan have udfordringer. Eksempler herpå er kravene til tålmodighed, 

målrettethed omkring fremtiden, evnen til at tackle provokation samt at kunne lytte på trods af uenighed. 

Disse egenskaber synes ikke at stemme overens med en stereotyp opfattelse af mænd, da de ikke fremgår 

af bilag 4, der bl.a. lister en række typiske mandlige kvaliteter nævnt af psykiatere. Heri kan der således 

eksistere udfordringer for mænd, hvilket Forsvaret har ønsket at oplyse om, hvorfor 

rekrutteringsmaterialet synes at henvende sig til dette køn.  

Omvendt kan flere af de opstillede krav, opfattes som værende stereotype kendetegn for mange kvinder, 

hvilket bør medføre, at kvinder har en fordel i forhold til den mentale del af optagelsesprøven. Til trods for 
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dette er situationen, at ingen kvinder endnu har været med på Sirius-patruljen.79 Den manglende kvindelige 

deltagelse på patruljen er dog ikke afgørende i forhold til, om der potentielt forekommer 

forskelsbehandling. Det er derimod tilstrækkeligt, at der er risiko for, at kvinder udelukkes, fordi de ikke 

vurderes ud fra kvalifikationer, de har grundet deres køn, hvis disse er relevante for Sirius-patruljen. Dette 

demonstreres i retspraksis, hvor man i Rummler-sagen80 som tidligere nævnt fastslog, at der i forbindelse 

med en ansættelse skal tages hensyn til både typiske mandlige og kvindelige kvalifikationer, når begge køn 

er relevante for et job. Dette indebærer, at Forsvaret i forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen er 

forpligtet til at lægge vægt på de mandlige og kvindelige kriterier, der er relevante i forbindelse med jobbet 

som patruljefører.  

 

Jobbet som patruljefører vil indebære, at fupperne udsættes for udfordrende situationer præget af 

ekstreme vejr- og naturforhold. Forsvarets krav til deltagernes psyke vil derfor bero på, at en fup skal kunne 

håndtere og udføre et arbejde under ekstreme forhold, hvorfor Forsvaret må stille krav til, hvilken 

personlighed fupperne besidder. De opstillede krav antages netop at afspejle arbejdets karakter.  Ydermere 

synes både typiske mandlige og kvidelige egenskaber at være repræsenteret og der menes ikke at være 

undladt nogen typiske kvindelige kvalifikationer, der har relevans for jobbet.    

 

I forbindelse med optagelsesprøven kan det konkluderes, at selvom der hidtil ikke har været kvindelige 

ansøgere, der er nået til optagelsesprøven, er dette ikke afgørende i forhold til, om der foreligger indirekte 

kønsdiskrimination. I forbindelse med de fysiske tests er det af afgørende betydning, om Forsvaret vurderer 

kvinder i forhold til en mandlig standard, da de to køn står i forskellige situationer i forhold til deres fysik, 

og derfor ikke må behandles ens. Hvis Forsvarets ved vurdering af aspiranterne foretager indirekte 

kønsdiskrimination jf. LBL § 1, stk. 3, foreligger der en overtrædelse af LBL § 2, hvorefter de to køn skal 

behandles ens bl.a. i forbindelse med ansættelser. I tilfælde af forskelsbehandling vil den krænkede kvinde 

kunne tilkendes en godtgørelse, jf. LBL § 14. En yderligere sanktion i forbindelse med overtrædelse af § 2 vil 

være, at Forsvaret bliver straffet med bøde jf. LBL § 19. 

Hvorvidt der foreligger indirekte diskrimination i forbindelse kravene til aspiranternes psyke og mentalitet 

afhænger af, om kravene både repræsenterer de relevante mandlige og kvindelige kvalifikationer. De 

mentale krav vurderes at være udtryk for, hvad der anses for at være nødvendigt i forbindelse med 

patruljeringen på Grønland, og kravene repræsenterer både relevante mandlige og kvindelige 
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kvalifikationer. Dermed stilles kvinder ikke særlig ufordelagtigt i forhold til mænd, hvorfor der ikke forligger 

indirekte kønsdiskrimination, jf. LBL § 1, stk. 3. 

 

2.4. Ligebehandlingslovens § 6 om annoncering  

I ligebehandlingslovens § 6 er der implementeret et forbud mod, at arbejdsgivere ved annoncering angiver, 

at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse m.v. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. 

Dette indebærer, at man som arbejdsgiver f.eks. ikke må skrive direkte i en annonce, at der søges en mand 

eller en kvinde til den pågældende stilling. Annonceringsforbuddet er ikke eksplicit nævnt i det 

omarbejdede kønsligestillingsdirektiv, men anses for indeholdt i forbuddet mod kønsdiskrimination.  

Hvis § 6 overtrædes, er der mulighed for at Ligebehandlingsnævnet kan fastsætte strafsanktioner i form af 

bøder, jf. LBL § 19. Denne sanktion er dog hidtil ikke set anvendt i afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet. 

Der vil i forbindelse med overtrædelse af § 6 ikke være mulighed for, at der fra arbejdstagers side kan 

klages med godtgørelse til følge, hvilket eksempelvis er demonstreret i Ligebehandlingsnævnets afgørelse 

nr. 140/2013, hvor et vikarbureau annoncerede efter piger/kvinder til rengøringsarbejde. Her blev det 

bemærket, at godtgørelse kun kan tilkendes ved overtrædelse af §§ 2-5.  

2.4.1. Anvendelse af udtrykket ”SIRIUS-mand”  

I forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen annoncerer Forsvaret for stillingen som patruljefører, for 

at få kvalificerede ansøgere. Annonceringen kan gøres på mange måder, og et af de seneste tiltag har været 

at udarbejde en rekrutteringsvideo, hvor tidligere Sirius-deltagere fortæller om, hvad de oplever og bliver 

udsat for i løbet af de 26 måneder, de er patruljefører i Nordøstgrønland, samt hvad der ellers kan 

forventes af opholdet. Udover videoen har Forsvarets Rekruttering ydermere benyttet sig af metoder 

såsom annoncering på internettet via Uddannelsesguiden og deres egen hjemmeside.  

Forsvaret nævner på en af deres hjemmesider i forbindelse med optagelseskravene til Sirius-patruljen en 

række kvalifikationer, som kendetegner den optimale ”SIRIUS-mand” (se bilag 3).  Der er i dette tilfælde 

ikke tale om en traditionel stillingsannonce, hvor udtrykket anvendes, men fra Forsvarets hjemmeside 

bliver der linket til ansøgningsskemaet, hvorfor udtrykket utvivlsomt må antages at have sammenhæng 

med rekrutteringen. Ved at benytte udtrykket ”SIRIUS-mand” sender Forsvaret et klart signal om, hvilket 

køn de ønsker, der skal søge og besætte denne stilling. I opremsningen af kravene er der flere gange 

benyttet ”han”, ”ham” og ”mand”, hvorfor det antages, at Forsvaret finder mænd mest egnede til jobbet 

patruljefører. Som nævnt ovenfor følger det udtrykkeligt af LBL § 6, at virksomheder ikke må anvende køn 

som et kriterium i en stillingsannonce. Dette er ligeledes, hvad der klart følger af praksis fra 

Ligebehandlingsnævnet, der har afgjort en lang række sager, hvor virksomheder er blevet idømt at have 
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overtrådt LBL § 6, fordi de i stillingsopslag har angivet, at de søger eller foretrækker personer af et bestemt 

køn. Mere konkret kan f.eks. nævnes Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 68/2009, der vedrører et 

undertøjsfirma, der annoncerede efter kvinder til to stillinger som distriktschefer. I denne afgørelse blev 

det afgjort, at det var i strid med ligebehandlingsloven udelukkende at søge kvinder, da der ikke var søgt og 

givet dispensation hertil. Dispensation til at fravige bl.a. § 6 kan gives efter LBL § 13. I afgørelse nr. 

183/2013, der drejede sig om en klage om påstået forskelsbehandling i forbindelse med annoncering efter 

en kvindelig handicaphjælper, blev der netop givet dispensation. I denne afgørelse blev det ikke anset for at 

være i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag søgte en kvindelig handicaphjælper. 

Begrundelsen var, at Ligebehandlingsnævnet fandt, at stillingsopslaget faldt ind under den dispensation, 

Social- og Integrationsministeriet havde givet i forbindelse med stillingsopslag til BPA-hjælpere 

(borgerstyret personlig assistance). Muligheden for at få dispensation eksisterer, fordi det anses for at være 

afgørende for erhvervsudøvelsen, at udøveren er af et bestemt køn samtidig med, at kravet står i rimeligt 

forhold til den pågældende erhvervsaktivitet. 

Ud fra Ligebehandlingsnævnets afgørelser, der tager udgangspunkt i forbuddet mod forskelsbehandling 

pga. køn, konstateres det, at det ikke er i overensstemmelse med ligebehandlingsloven at foretrække et 

køn og efterspørge dette i stillingsannoncer. Der er dermed tale om en klar overtrædelse af LBL § 6, når 

Forsvaret beskriver den optimale ”SIRIUS-mand”. Selvom denne benævnelse sker på den nu nedlagte 

Grønlands Kommandos hjemmeside, er siden stadig tilgængelig og dukker op, når man søger information 

om rekruttering til Sirius-patruljen på internettet. Derfor er der som følge af ovestående tale om, at 

Forsvaret overtræder LBL § 6, da de anvender udtrykket ”SIRIUS-mand” i deres annoncering. Hertil er der 

ikke mulighed for at opnå dispensation.  

 

2.5. Kønsmainstreaming jf. ligebehandlingslovens § 1a  

I ligebehandlingslovens § 1a er der implementeret en bestemmelse, der pålægger alle offentlige 

arbejdsgivere en pligt til at arbejde for ligestilling og indarbejde dette i al planlægning og forvaltning. 

Bestemmelsen medfører således, at alle offentlige myndigheder herunder Forsvaret har en forpligtelse til 

at fokusere på kønsmainstreaming i forbindelse med beskæftigelse mv. Som følge heraf er Forsvaret 

forpligtet til at handle, når det ene køn i den grad er så underrepræsenteret på Sirius-patruljen. I en sådan 

situation medfører LBL § 1a en forpligtelse til at foretage de nødvendige foranstaltninger, således at 

kvinder ikke afholdes fra at ansøge til patruljetjenesten. Ydermere er Forsvaret forpligtet til at sikre, at 

kvinder kan begå sig under forholdene i Nordøstgrønland, således at de anser Sirius-patruljen for en 

potentiel arbejdsplads, og dermed ikke undlader at ansøge pga. forholdene. Pligten omfatter dermed både 
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rekrutteringsprocessen og opholdet i Nordøstgrønland og er gældende på trods af, at der endnu ikke har 

været kvindelige deltagere. Hvis Mainstreamingspligten ikke efterleves, eksisterer der  

Der forefindes ingen sanktioner i ligebehandlingsloven, hvis mainstreamingspligten ikke efterleves, hvilket 

kan medføre en udfordring i forhold til at få arbejdsgiverne til at overholde pligten.  

2.5.1. Køn i social og biologisk forstand 

For at Forsvaret kan efterleve kønsmainstreamingspligten, når de rekrutterer samt ved efterfølgende 

ansættelsesforhold, er det relevant at fastslå, hvori forskellene mellem de to køn består. Ved at finde frem 

til forskellene, er der mulighed for at specificere, hvor kønnene adskiller sig fra hinanden og dermed finde 

frem til områder, hvor Forsvaret skal gøre en indsats for, at det ene køn ikke påvirkes negativt.  

Køn i social forstand betyder, at der er en række forskelle på mænd og kvinder, der er opstået ved 

indlæring, og som er foranderlige og varierer afhængig af miljø og kultur. Forskellene gør, at man grundet 

opvækst i en bestemt kultur vil falde ind i en rolle, fordi man er af det ene køn.81  

Allerede tidligt i livet mødes piger og drenge med forventninger til, hvordan de skal opføre sig. Kønnet i 

social forstand bliver dermed dyrket fra barns ben, da der både i daginstitutioner, skoler osv. er en 

forudindtaget holdning til, hvad der forventes af børnene afhængig af deres køn.82 Således skaber 

normerne ikke blot de kønsroller, der eksisterer overalt i samfundet, medierne og på arbejdspladserne, 

men menes til en vis grad ligeledes at begrænse pigers og drenges lige muligheder for at udvikle deres 

interesser.83 Dette understreges af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold med 

påstanden om, at vi i Danmark fortsat har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i Europa.84 Det 

kønsopdelte arbejdsmarked kommer til udtryk ved, at unge danskere vælger meget kønsopdelt, når de skal 

beslutte hvilken uddannelse, de vil tage. Denne opdeling viser, at der er forskel på mænd og kvinder i social 

forstand, hvilket også ses i bilag 4, der oplister en række psykologiske forskelle på kønnene, der forklarer, at 

kønnenes bidrag i arbejdssammenhæng vil variere fra hinanden. 

 

Biologisk køn omfatter de universelle, biologisk betingede forskelle på mænd og kvinder. De resultater, en 

deltager fysisk kan præstere, er afhængig af, hvilket biologisk køn vedkommende er.85 Kvinder og mænd 

har derfor forskelligt udgangspunkt lige fra fødslen, hvilket man f.eks. kan se i sportsverdenen, hvor 

resultaterne afspejler, at mænd generelt kan præstere bedre resultater.  
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2.5.2. Hvordan Forsvaret forholder sig til kønsligestilling og -mainstreaming 

I forbindelse med Forsvarets pligt til at kønsmainstreame er målet at øge tilstrømningen af kvinder, således 

at de i højere grad er repræsenteret på denne arbejdsplads. Dertil udtrykker Forsvaret offentligt, at der 

eksisterer et ønske om, at der kommer flere kvinder i deres virke.86 Forsvaret arbejder således aktivt med 

ligestilling og er i en modningsproces, hvilket blandt andet afspejler sig i deres handlingsplan for 

mangfoldighed, der var medvirkende til, at de i 2012 vandt MIAPRISEN. Prisen blev på det kønsretlige 

område tildelt Forsvaret pga. deres indsats med at iværksætte stærke og målrettede initiativer. 

Initiativerne drejer sig i høj grad om, at Forsvaret gerne vil øge antallet af kvinder og etniske minoriteter.87 

Forsvaret har således fokus på arbejdet med ligestilling, hvilket er årsagen til, at de modtog denne pris.  

Initiativerne vedrørende ligestilling er fremført i en ligestillingsrapport, der er udsendt af 

Forsvarsministeriet.88 Denne rapport indeholder i alt 14 initiativer i forbindelse med 

mangfoldighedspolitikken, hvoraf 11 af disse indeholder et ligestillingspolitisk perspektiv. Et af initiativerne 

omhandler, at der nedsættes en task force, som skal sikre en koordineret og fokuseret 

mangfoldighedsindsats inden for hele ministerområdet. Dette understøtter de ligestillingspolitiske 

målsætninger, som er indeholdt i Forsvarets øvrige mangfoldighedspolitik.89 

Ydermere udtrykkes det i rapporten, at ”Kønsmainstreaming tænkes ind i kommunikationen, herunder 

rekrutteringskampagner, oplysningsmateriale, stillingsopslag og Forsvarsministeriets hjemmeside, således 

at det appellerer til begge køn.”90 Dette eksemplificerer hvorledes Forsvaret gør en indsats for at sende 

signaler om, at de ønsker at øge tilgangen af kvinder. Denne indsats vedrører Forsvaret som helhed, og der 

er i den forbindelse ikke fundet et eksempel på, at der specifikt gøres en indsats for at opnå en øget 

tilstrømning af kvinder til Sirius-patruljen. Dette indikerer, at der ikke mainstreames i denne forbindelse, 

hvilket understreges af det faktum, at der hidtil ikke har været kvindelig deltagelse på patruljen.  

I Forsvarsministeriets ligestillingsrapport fremgår det ydermere, at der skal sikres en højere andel af 

kvindelige ansatte i Forsvaret, ved at videreudvikle allerede eksisterende initiativer. Herunder skal der 

fortsat være fokus på de kulturelle og traditionsrelaterede forhold, der er i Forsvaret og som kan påvirke 

mulighederne for at fastholde og rekruttere kvindelige medarbejdere.91 Dermed udtrykker Forsvaret, at de 

stræber efter at forbedre forholdene, således at der kommer flere kvindelige ansatte. Hertil kan der i 

forhold til Sirius-patruljen opstå et behov for at gøre op med traditioner og normer, der afholder kvinder 
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for at ansøge. Forsvarsministeriet understreger ydermere, at mangfoldighedspolitikken har særlig fokus på 

de udfordringer, der opstår, når der skal rekrutteres kvinder.92  

Forsvarets hjemmeside afspejler ligeledes, at der arbejdes med ligestillingsperspektivet. Under fanebladet 

”Temaer” skriver de i forbindelse med mangfoldighed, at ligebehandling og mangfoldighed er vigtige 

værdipolitiske områder, som er knyttet til Forsvarets opgavegrundlag.93 Det fremgår af en tabel på 

Ministeriet for Ligestilling og Kirkes94 hjemmeside, at Forsvaret generelt har indarbejdet 

ligestillingsperspektivet i deres kampagner og oplysningsarbejde.95 I informationsmaterialet, der eksisterer 

omkring Sirius-patruljen, anvendes i nogle tilfælde udtrykket ”SIRIUS-mand” (se afsnit 2.4.1.). Det tyder på, 

at der er uoverensstemmelse mellem Forsvarets generelle mål og opfattelser, og hvad der dertil reelt 

foretages af kønsmainstreaming i forbindelse med Sirius-patruljen.  

Med udgangspunkt i ovenstående antages det, at Forsvaret generelt arbejder for at integrere kønsaspektet 

i deres arbejde. Der er dog med udgangspunkt i analyserne i afsnit 2.3 og 2.4 skabt tvivl om, hvorvidt det 

også er tilfældet i forbindelse med Sirius-patruljen. Nedenfor analyseres dette i forhold til de krav, der 

stilles til aspiranterne, opholdet på Grønland samt det oplysningsarbejde, der eksisterer vedrørende Sirius-

patruljen. 

2.5.3. Kønsmainstreaming i forbindelse med optagelseskravene  

Kønsmainstreamingspligten, der pålægges af EU, vedrører som nævnt bl.a. handlinger og politikker, som 

vedtages og udøves indenfor medlemsstaterne. Herunder er offentlige arbejdsgivere forpligtede til at 

kønsmainstreame i forbindelse med beskæftigelse, hvorfor Forsvaret skal overholde mainstreamingspligten 

i forhold til rekrutteringsprocessen og de krav, der herunder stilles. Hertil inddrages de forskelle, der 

eksisterer på mænd og kvinder, samt hvorledes disse kønsbestemte egenskaber er relevante for Sirius-

patruljen. 

Der er i forbindelse med de krav, der eksisterer til aspiranterne under rekrutteringen tidligere diskuteret i 

afhandlingen, hvorvidt disse er kønsdiskriminerede. Nedenfor analyseres det i stedet for, hvorvidt Forsvaret 

formår at kønsmainstreame disse krav.   
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2.5.3.1. Aspiranternes fysik 

Der eksisterer en forskel i mænd og kvinders fysik i form af, at mænd har større muskelstyrke og er 

hurtigere end kvinder.  Mænd har dermed som udgangspunkt en fordel, når de skal gennemføre fysiske 

tests, der er en del af optagelsesprøven. Situationen er dermed således, at kvindelige ansøgere på forhånd 

er bevidste omkring muligheden for, at hvis de ansøger om optagelse til Sirius-patruljen, vil de skulle yde en 

større indsats for at opnå resultater, der svarer til mændenes. Denne ulempe er begrundet i kvinders 

biologiske køn.  

 

Sirius-patruljen udgør en specialenhed, hvilket afspejler sig i, at forholdene, fupperne udsættes for på 

Grønland, er ekstreme og kræver noget specielt af deltagerne. Det er afgørende, at aspiranterne er 

forberedte på dette, hvorfor de under rekrutteringen skal udsættes for prøvelser, således at Forsvaret kan 

danne sig et retvisende billede af, hvad deltagerne kan præstere, og hvordan de reagerer. Det er derfor 

nødvendigt for Forsvaret at stiller en række fysiske krav til deltagerne, således at patruljeringen kan 

gennemføres tilfredsstillende. Det er således afgørende for jobbet udførelse, at deltagerne har en god fysik, 

hvorfor Forsvaret kan stille krav til fysikken, så længe disse krav ikke er kønsdiskriminerende, jf. Rummler-

sagen.96 Selvom Forsvaret ikke kan gå på kompromis med at have fysiske krav, eksisterer 

mainstreamingspligten stadig, hvorfor kønsaspektet skal inddrages i vurderingen af aspiranterne. Dette 

indebærer, at kvinder ikke må udelukkes som følge af, at de fysiske krav overprioriteres eller ikke 

prioriteres i overensstemmelse med jobbets karakter. Når Forsvaret foretager vurderinger af aspiranternes 

resultater fra de fysiske prøver, vil det således være afgørende i forhold til mainstreamingspligten, at 

vurderingerne tager højde for kønsaspektet i form af, at mænd og kvinder generelt biologisk askiller sig fra 

hinanden. Hvorvidt kønsaspektet bør indarbejdes i det daglige arbejde afhænger af, om mænd og kvinder 

påvirkes forskelligt af politikker og handlinger.  

De krav der stilles til aspiranternes fysik skal være medvirkende til, at sikre at aspiranterne kan præstere 

tilstrækkeligt på Grønland. Kravene skal således afspejle, hvad jobbet som patruljefører indebærer. Hertil 

skal aspiranternes køn inddrages, når deres resultater vurderes, således at det ene køn ikke påvirkes 

negativt i en grad, det andet køn ikke gør. Forsvaret skal dermed foretage en individuel vurdering af 

aspiranterne. Den måde, hvorpå Forsvaret vurderer aspiranterne, kommer til udtryk på Forsvarets 

hjemmeside samt i en rekrutteringsvideo udarbejdet specielt i forbindelse med rekruttering til Sirius-

patruljen. 97 Dette rekrutterings materiale giver et indtryk af, hvilke profiler Forsvaret søger til uddannelsen. 

Både på hjemmesiden og i rekrutteringsvideoen er der lagt vægt på, at arbejdet ved Sirius-patruljen er 
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hårdt og meget fysisk krævede for deltagerne. Forsvaret ønsker tydeligvis at give udtryk for, at ikke alle er i 

stand til at opfylde optagelseskravene. Der bliver således efterspurgt fysisk stærke og udholdende 

deltagere til Sirius-patruljen, hvilket med udgangspunkt i stereotype opfattelser stemmer overens med, 

hvordan unge mænd typisk opfattes. Når der fra Forsvaret side kommunikeres, at en god fysik er 

nødvendig, kan det virke afskrækkende på nogle kvinder, hvis de er af den opfattelse, at de ikke kan opfylde 

de fysiske krav, hvorfor de undlader at ansøge.  

Det er afgørende for, om mainstreamingspligten overholdes, at Forsvaret, ved vurderingen af ansøgernes  

resultater i de fysiske tests, ikke undlader at inddrage kønsaspektet således, at mændene belønnes for at 

have et bedre fysisk udgangspunkt grundet deres køn. Når der er kvindelig deltagelse i 

rekrutteringsprocessen, er det afgørende i forhold til kønsmainstreaming, at der tages højde for de 

forskelle, der er på kønnene.  

Det er i forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen ikke offentliggjort, hvorvidt Forsvaret vurderer alle 

aspiranterne ud fra en mandlig standard. Hvis dette alligevel er tilfældet, inddrager Forsvarets ikke 

kønsaspektet tilstrækkeligt og overtræder derfor LBL § 1a. Dette afhænger af Forsvarets specifikke 

vurdering af de enkelte aspiranter, samt hvorvidt alle kravene er i overensstemmelse med jobbet. For at 

kunne afgøre hvorvidt LBL § 1a overtrædes, forudsættes der således et nøje kendskab til hvorledes, 

Forsvaret vurderer de enkelte aspiranter.  

2.5.3.2. Sociale forskelle på mænd og kvinder 

Under rekrutteringen til Sirius-patruljen bliver ansøgerne som tidligere nævnt ikke udelukkende vurderet 

ud fra de fysiske krav. Et andet vigtigt aspekt i vurderingen af aspiranterne er, at de skal være mentalt 

egnede til at kunne arbejde for specialstyrken. I den forbindelse benytter Forsvaret en række tests og 

samtaler for således at danne et overblik over de personligheder, de har med at gøre.  

Når der foretages en nærmere analyse af de to køn, tydeliggøres det, at mænd og kvinder afviger fra 

hinanden i social forstand. Dette er relevant i forbindelse med de mentale krav, der stilles til aspiranterne. 

Hvis denne sociale forskel afspejler sig i den opfattelse Forsvarets rekrutteringspersonale har af kønnene, 

kan det skabe et problem i forhold til kønsmainstreaming. Problematikken kan her bestå i, at Forsvarets har 

en forventning til, at mænd vil være bedre fupper end kvinder, fordi de har tillært sig et adfærdsmønster, 

der opfattes som værende mere egnet. I så fald rekrutterer Forsvaret ud fra hvilket køn, en ansøger er og 

ikke ud fra individuelle kvalifikationer, hvorfor deres handlinger ikke tager højde for kønsaspektet.  

Der kan samtidig opstå en udfordring for kvinder, da de sociale forskelle kan bevirke, at Forsvaret skaber en 

opfattelse af, at kvinder ikke at blive ansat ved Sirius-patruljen. Dette kan medføre, at kvindelige ansøgere 

til trods for deres egnethed ikke ansøger til denne specialenhed, som reaktion på den forestilling Forsvaret 

fremstiller. Hvis Forsvarets således dyrker de sociale forskelle, der eksisterer på mænd og kvinder, uden at 
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kvindelige egenskaber prioriteres, vil det påvirke de to køn forskelligt. I så fald vil kønsmainstreaming være 

aktuel i forhold til de oplysninger, Forsvaret videregiver omkring arbejdet ved Sirius-patruljen. 

Under rekrutteringen bliver ansøgerne testet mentalt, fordi de som nævnt skal besidde nogle egenskaber, 

der specifikt relaterer sig til den mentalitet, arbejdet for specialenheden kræver. De skal bl.a. kunne 

administrere at være isoleret fra vante omgivelser, være i stand til at sætte egne behov bag fællesskabets 

samt bevare overblikket i ekstreme situationer. Et eksempel på en ekstrem situation en Sirius-deltager kan 

blive udsat for, kan være en uforudset ulykke så som at falde gennem isen.98 De skal med andre ord være i 

stand til leve side om side med den barske natur, der er en del af deres arbejdsplads i mange måneder. 

Jobbet som patruljefører er således af speciel karakter, hvilket understreger, at Forsvaret ikke bør gå på 

kompromis med de fupper, der sendes til Nordøstgrønland. Da Forsvaret i forbindelse med de personlige 

krav er underlagt pligten til at udføre kønsmainstreaming, indebærer det, at der i rekrutteringsprocessen 

skal reorganiseres, forbedres, udvikles og overvåges således, at et kønsligestillingsperspektiv indarbejdes i 

forbindelse med rekrutteringen. For at efterleve denne pligt, er det essentielt, at ligestilling tænkes ind i de 

krav, der stilles til aspiranternes mentale tilstand. At Forsvaret stiller disse krav virker rimeligt i henhold til 

de udfordringer, aspiranterne senere kan møde på Grønland.  

 

De sociale forskelle, der er på mænd og kvinder, tillæres tidligt i livet, hvilket kan indikere, at opfattelserne 

af de to køn opstår før, Forsvarets stillinger bliver aktuelle for potentielle ansøgere. Det er dog ikke 

tilfældet, at Forsvaret kan undlade at gøre en indsats for at øge tilstrømningen af kvinder til Sirius-patruljen 

med den begrundelse, at opfattelserne er opstået på et tidligere tidspunkt.  

Da de psykiske krav ligeså vel som de fysiske er nødvendige for udførelsen af jobbet som patruljefører, er 

der ikke tale om at Forsvarets skal lempe på de krav, der allerede eksisterer til mentaliteten. Forsvaret vil 

derimod have mulighed for at åbne op for større kvindelig tilgang ved at benævne flere af de kvaliteter i 

deres ansøgningsmateriale, som karakteriserer kvinder generelt. Dette medfører dog ikke nødvendigvis, at 

flere kvinder vil blive rekrutteret til Sirius-patruljen, hvilket heller ikke er det endelige mål med 

kønsmainstreaming.  

Som det fremgår af bilag 4, har kvinder en bedre evne til indlevelse. Dette kan være fordelagtigt under 

turene på isen både i forhold til de barske omgivelser, men samtidig også i forhold til de andre deltagere. 

Under opholdet i Nordøstgrønlandkan der opstå situationer, hvor det er vigtigt, at der er fokus og fuld 

indlevelse i øjeblikket, hvilket kvinder umiddelbart vil kunne opfylde i højere grad end mænd. Kvinder har i 

større grad end mænd en tendens til grundige overvejelser, hvilket er en social forskel, der vil være til gavn 

for Sirius-patruljen, da patruljeførerne skal træffe vigtige beslutninger under patruljeringerne. Ligeledes 
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besidder mange kvinder en evne til hurtigere og lettere at skabe en tilknytning til andre mennesker. Dette 

vil være gavneligt, når en lille gruppe mennesker er gensidigt afhængig af hinanden i en sådan grad som på 

Sirius-patruljen. Det er dermed vigtigt, at deltagerne hurtigt føler sig knyttet til hinanden og dermed 

opbygger tillid, så de bedst og sikrest kan udføre deres arbejde.  

Tilsvarende besidder mændene en række egenskaber, som er relevante under opholdet på Grønland. 

Eksempler herpå er, at de er mere systematiske, handlingsorienterede og dominerende (se bilag 4). Dette  

understreger de sociale forskelle, der eksisterer på de to køn. Når mænd og kvinder besidder forskellige 

kvaliteter, vil det medføre, at de kan opfylde forskellig behov i forbindelse med en ansættelse. 

Ved at Forsvaret både i deres beskrivelse af den optimale ”SIRIUS-mand”(bilag 3) og i deres 

rekrutteringsvideo99 i højere grad relaterer sig til mænd og dette køns kvaliteter samt udfordringer, vil det 

primært være mændenes opmærksomhed, der fanges, og flere mænd end kvinder vil samtidig finde, at 

kravene stemmer overens med egne kvaliteter. Når Forsvaret fremhæver mandlige egenskaber, giver det 

indtryk af, at aspiranterne i forbindelse med rekrutteringen bliver vurderet ud fra krav, som mænd ganske 

enkelt i højere grad kan opfylde. Selvom nogle af de  egenskaber, mænd har, ikke er givende for Sirius-

patruljen, vil det ikke ændre på, at det primært er mænds interesse, der vækkes og således dem, der 

ansøger, hvis rekrutteringsmaterialet henvender sig til dem.  

Det er essentielt, at de mentale krav, der stilles til aspiranterne, afspejler det job, der skal udføres. 

Ydermere skal alle relevante såvel mandlige som kvindelige kvalifikationer inddrages i 

rekrutteringsmaterialet. Hvis dette er tilfældet, er der ikke tale om, at Forsvaret overtræder LBL § 1a i 

forbindelse med de krav, der stilles til aspiranternes mentalitet. Situationen er dog således, at ingen kvinder 

er eller har været repræsenteret på patruljen og hertil kun meget få i rekrutteringsprocessen, hvilket 

indikerer, at Forsvaret ikke yder en tilstrækkelig indsats for at kønsmainstreame.  

Afslutningsvis konkluderes det, at Forsvaret i henhold til hvilke krav de opstiller, hvordan de formidles og 

hvordan de vægtes skal lægge større vægt på de mentale kvaliteter, besidder, når disse er relevante for 

jobbet. Dette er således et område, hvor det for Forsvaret er muligt at foretage handlinger, der kan øge 

tilstrømningen af kvinder. Dette adskiller sig fra de fysiske krav, da der her ikke eksisterer en række 

yderligere egenskaber, som typisk kendetegner kvinder, men som stadig er relevante for jobbet som 

patruljefører.  

Den aktuelle situation er således, at Forsvaret ikke foretager kønsmainstreaming i forbindelse med de krav, 

der stilles til aspiranternes mentalitet, fordi de sociale forskelle, der eksisterer på mænd og kvinder, ikke 

inddrages tilstrækkeligt. Forsvaret lever derfor ikke op til deres kønsmainstreamingspligt, jf. LBL § 1a .  

                                                           
99 www.youtube.com/watch?v=3unb3AzmXGs Specialstyrkerne i Forsvaret, hentet 9. december 2013 
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2.5.4. Kønsmainstreaming af forholdene i Nationalparken i Nordøstgrønland 

Kønsmainstreaming skal ikke kun foretages i forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen. Der eksisterer 

også en pligt til, at ligestillling tænkes ind i forbindelse med tjenesten i Nordøstgrønland. Derved skal 

Forsvaret også i forbindelse med opholdet og patruljeringen i Nordøstgrønland gøre en indsats for at lempe 

de eventuelle forhold, der afholder kvinder fra at ansøge. Selvom der endnu ikke har været kvinder på 

Sirius-patruljen, skal Forsvaret sikre, at der er plads til og mulighed for kvindelig deltagelse, hvorfor de 

forskelle, kønnene indebærer, skal inddrages i planlægningen af opholdet. Hertil antages det, at manglende 

kønsopdelte toiletfaciliteter på Daneborg, uhensigtsmæssige sovefaciliteter el.lign. ikke er tilstrækkelige 

argumenter for, at Forsvaret ikke bør ansætte kvinder til patruljen. Det ligger heri, at Forsvaret ikke kan 

undlade at gøre en indsats for at øge tilstrømningen af kvinder med den begrundelse, at arbejdspladsen 

ikke oprindeligt er indrettet til kvindelig deltagelse.  

I de følgende afsnit gennemgås det nærmere, hvor der kan eksistere potentielle udfordringer i forbindelse 

med opholdet i Nordøstgrønland. 

2.5.4.1. Boligforholdene 

Når mænd og kvinder skal bo under samme tag, er der en række forhold, der skal tages højde for. Disse 

består bl.a. i, at der skal prioriteres såvel kvindelige som mandlige behov, når boligen på Daneborg 

indrettes, således at ingen ansøgere afholdes fra søge grundet disse forhold.  

Boligenforholdene på Daneborg er på nuværende tidspunkt indrettet med to huse af 6 værelser. Hvert hus 

har et bad og et toilet, som husets beboere skal dele.100 Dermed vil mænd og kvinder skulle dele toilet og 

bad, medmindre der rekrutteres et lige antal deltagere af begge køn, således at mænd og kvinder kan bo 

adskilt i de to huse. Dette er dog langt fra den situation, der er aktuel i dag, hvorfor et lige antal af mænd og 

kvinder synes at være en løsning, der ligger langt ude i fremtiden. 

De bade- og toiletfaciliteter, der er på Daneborg, kan aflåses, hvilket giver deltagerne mulighed for at have 

privatliv under opholdet på Nordøstgrønland. Når dette sammenholdes med, at mænd og kvinder ikke har 

forskellige behov på dette område, er det ikke nødvendigt at Forsvaret foretager ændringer, for at inddrage 

kønsaspektet. Dette understreges af, at der henover sommeren kommer flere forskerhold til Daneborg, 

som indlogeres i husene deroppe.101 Da disse forskerhold består af såvel mandlige som kvindelige 

deltagere, indikerer det, at boligforholdene ikke skaber nogen problemer.  

Boligforholdene er uden tvivl et vigtigt element under opholdet i Nordøstgrønland, men da det vurderes, at 

der allerede er mulighed for, at alle deltagere har privatliv samt at boligforholdene synes at fungere for 

kvindelige forskere, antages dette for at være et område, hvor Forsvaret ikke bør foretage yderligere 
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kønsmainstreaming. Årsagen hertil er, at yderligere tiltag ikke synes at have nogen indflydelse på kvinders 

præferencer for jobbet, da der allerede er plads til deres behov forbindelse med de eksisterende 

boligforhold.   

2.5.4.2. Omgangstonen  

Når fupper skal opholde sig i Nordøstgrønland, vil de have en række behov i forhold til det psykiske 

arbejdsmiljø. Her vil der være en forskel på, hvilken opfattelse mænd og kvinder danner sig af det psykiske 

miljø, der eksisterer på Sirius-patruljen. En sådan forskel i opfattelsen eksisterer bl.a. i forhold til den 

omgangstone, de to køn finder acceptabel og føler sig trygge ved. Kvinder er mere emotionelle end mænd 

(se bilag 4), og har som følge heraf en anden måde at omgås kolleger på.  

Flere tidligere Sirius-deltagere har givet udtryk for, at der under opholdet på Grønland tales i en sober tone. 

Dette kan skyldes, at deltagerne ønsker en høflig tone præget af gensidig respekt.102 Et yderligere 

argument, for at omgangstonen er sober, er, at ledelsen er opmærksom på at sikre, at der tales pænt 

deltagerne imellem, således at dette også er aktuelt, når der om sommeren kommer forskere og evt. andre 

besøgende til Daneborg.103 Det er dog problematisk at vurdere, hvorvidt omgangstonen rent faktisk er 

”behagelig” for en kvinde. Problematikken består i, at det er mænd, der videregiver deres subjektive 

meninger om, at tonen generelt er god. Hertil skal nævnes, at der ligeledes fra de tidligere deltagere er 

nævnt, at tonen er indspist og indforstået blandt deltagerne. Således er det ikke muligt at frembringe et 

entydigt indtryk fra deltagerne, som definitivt vil kunne afgøre, hvorvidt tonen er af videre betydning. Der 

er dog generelt en opfattelse hos kvindelige ansatte i Forsvaret af, at kønskrænkende adfærd i høj grad 

forekommer på denne arbejdsplads.104 Dette indikerer, at omgangstonen ikke er tiltalende for kvinder, og 

dermed kan have indflydelse på, hvor mange kvinder der ønsker at søge imod denne arbejdsplads. Denne 

opfattelse bygger på kvinders generelle opfattelse af omgangstonen i hele Forsvaret og afspejler dermed 

ikke specifikt omgangstonen på Sirius-patruljen. 

Uanset hvorledes tidligere deltagere opfatter omgangstonen på Sirius-patruljen vil dette ikke udelukke, at 

tonen kan medføre ubehag hos  kvindelige ansatte, lige såvel som det er tilfældet generelt i Forsvaret, hvis 

der ikke tages hensyn til de kønsforskelle, der eksisterer. Risikoen for at der eksisterer en hårdere 

omgangstone, når mænd er overrepræsenteret på på en arbejdsplads, kan afholde nogle kvinder fra at 

ansøge om stilliger i et sådant mandsdomineret miljø. 

Både ledelsen der til daglig bor på Grønland sammen med deltagerne og ligeledes højere ledere, der 

kommer på besøg fra Danmark, holder sammenlignet med andre dele af Forsvaret ekstra øje med, hvordan 
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deltagerne taler til hinanden. Ud fra dette udledes, at ledelsen er opmærksom på omgangstonen, for at 

Forsvaret undgår dårlig stemning og negativ omtale fra de besøgende, der kommer til Daneborg om 

sommeren. Sidstnævnte antages at være noget, Forsvaret har en interesse i, da de besøgende, der 

omfatter både danske og udenlandske gæster, danner sig et indtryk af den danske specialestyrke, som de 

muligvis viderebringer. Ledelsens opmærksomhed på området antyder, at der på Sirius-patruljen bliver 

gjort en indsats for, at omgangstonen skal være sober. Dette kan indikere, at omgangstonen på Sirius-

patruljen er anderledes end andre steder i Forsvaret, hvilket potentielt har betydning for kvinders 

opfattelse af omgangstonen, som på Sirius-patruljen således vil være mere positiv. 

Da Forsvaret allerede gør en indsats for, at de ansatte på Sirius-patruljen taler i en sober tone, antages det, 

at der som udgangspunkt ikke kan gøres yderligere på dette område. Resultatet heraf er, at Forsvaret ikke 

bør foretage yderligere mainstreaming på dette område med henblik på at øge tilstrømningen af kvinder.  

Forsvaret synes at udvise tilstrækkelig fokus på forståelsen af de to køn ved netop at føre kontrol med de 

ansatte og den måde, hvorpå de taler til hinanden. At ledelsens kontrol er begrundet i mere praktiske 

årsager end selve arbejdet med ligestilling ændrer ikke på, at den proaktive handling samtidig sikrer en 

bedre omgangstone. Potentielle kvindelige deltagere afholdes ikke fra ansøge om optagelse til Sirius-

patruljen pga. omgangstonen, hvis der blandt kvinder eksisterer en opfattelse af, at omgangstonen på 

Sirius-patruljen er bedre end i resten af Forsvaret. 

2.5.4.3. Kønsspecifikke udfordringer under patruljeringen 

Lige såvel som der skal tages hensyn til kvindelige behov i forbindelse med boligsituationen og 

omgangstonen, skal der også tages højde for kønsbestemte forskelligheder, når fupperne er ude på 

slædeturene. Der kan i den forbindelse være flere aspekter, der kan medføre, at kvinder forventer 

udfordringer i forhold til at skulle deltage på de lange slæderejser. Der er tale om, at såvel biologiske som 

sociale forskelle på mænd og kvinder kan have en betydning i denne sammenhæng.  

En biologisk forskel på mænd og kvinder afspejler sig i, at kvinder kan have flere hygiejnemæssige 

udfordringer, når de skal opholde sig på slæden i flere måneder uden mulighed for at benytte et rigtigt 

toilet og bad. Her indebærer pligten til at foretage kønsmainstreaming, at Forsvaret må finde en løsning, 

således at denne udfordring afhjælpes, og dermed ikke afholder kvinder fra at gøre karriere ved Sirius-

patruljen. Udfordringerne mht. badefacilliterne kan nemt løses ved at benytte smeltet sne. Ydermere kan 

man på forsyningsdepoterne, der findes langs ruten, sørge for, at der tages højde for kvinders 

hygiejnemæssige behov og på disse depoter placere de for kvinder nødvendige remedier. Dette anses dog 

ikke for at være et tiltag, Forsvaret bør gennemføre, før der reelt set er kvindelig deltagelse på patruljen. 

Årsagen er, at det er så minimal en ændring, der hurtigt kan foretages og et forhold, der i realiteten næppe 

er med til at afholde kvinder fra at ansøge om deltagelse. 
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Et andet område, hvor der kan opstå særlige behov grundet mænd og kvinders tætte samarbejde, er i 

forbindelse med deltagernes blufærdighed. Under patruljeringen er der ikke mulighed for at have toiletter, 

men hertil kan der nemt findes en løsning i form af at fupperne respekterer hinandens privatliv, således at 

ingen bliver blufærdighedskrænket og hygiejnen vedligeholdes. Forskellene på de biologiske krav mænd og 

kvinder har til hygiejne, vurderes at være ubetydelige, hvorfor kvinder ikke stilles i en anderledes situation 

end mænd. Når situationen er, at der er mandlige deltagere på Sirius-patruljen, og der på dette område 

ikke eksisterer en forskel i behovene for mænd og kvinder, vil en ændring af toiletfaciliteterne ikke ændre 

på antallet af kvindelige deltagere. Således er der næppe tale om, at de hygiejnemæssige udfordringer er et 

område, hvorpå mainstreaming vil have relevans, da der ikke eksisterer nogen sammenhæng mellem, 

hvorvidt kvinder tiltrækkes til patruljen og disse former for udfordringer, de møder på Grønland. Derfor 

anses Forsvaret ikke for at skulle foretage yderligere kønsmainstreaming på dette område. 

 

Udover hygiejneforholdene er der som tidligere nævnt også forskel på mænd og kvinders fysiske kunnen. 

Det er alment kendt, at mænd generelt er fysisk stærkere og hurtigere end kvinder. Hertil er det dog vigtigt 

at nævne, at dette ikke kan fastslås på individniveau, da en svag mand næppe vil være i stand til patruljere 

længere og hurtigere end en stærk kvinde. Da det næppe er tilfældet, at der vil blive rekrutteret en svag 

mand til Sirius-patruljen, kan denne generelle forskel på kønnene give anledning til, at det på baggrund af 

fysikken kan opfattes som en ulempe at have kvinder med på patruljen. Ulempen vil her bestå i, at kvinder 

vil sænke patruljeringens hastighed, og generelt ikke matcher samme styrke som mænd. I Forsvarets 

rekrutteringsmateriale omkring Sirius-patruljen eksisterer der intet egentligt krav om, hvor hurtigt fupperne 

skal nå igennem patruljeringen. Alligevel er der en forventning til, at de kan tilbagelægge ca. 25 km dagligt, 

hvis der er et optimalt føre.105 Hertil er det Forsvarets opgave at sørge for, at denne forventning til 

distancen ikke bevirker, at kvinder bliver anset for uønskede på patruljen, da dette kan medføre, at de ikke 

ansøger. Samtidig kan denne forventning resultere i, at kvinder udelukkes fra ansættelse til jobbet som 

patruljefører, fordi Forsvaret ved hvilke negative følger, det kan have, hvis der er kvinder på patruljen. 

Dette aspekt vedrører dog kønsdiskrimination, hvilket understreger den tætte sammenhæng mellem 

diskrimination og mainstreaming. Forsvaret skal således være opmærksom på, om både det forventede 

antal km der patruljeres dagligt og ydermere om arbejdstiden påvirker kvinder mere negativt end mænd. 

Her består Forsvarets kønsmainstreamingspligt i, at disse forhold skal tilrettelægges efter begge køns 

præferencer og på denne måde inddrage kønsaspektet. Da kvinder ikke har samme præferencer for fysisk 

arbejde106 og hertil heller ikke generelt besidder de samme fysiske egenskaber som mænd, bør Forsvaret 

                                                           
105

 Bilag 7 
106

 Se nedenfor i afsnit 3.1.5. 



Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 45 

foretage tiltag, således at kvinder og mænd har lige muligheder for at udføre jobbet som patruljefører. 

Forsvaret bør ifølge dette revidere deres opfattelse af, at fupperne bør patruljere 25 km dagligt, for således 

at lempe antallet af timer deltagerne skal arbejde i træk. Dette kan bl.a. gøres ved at indlægge flere 

forsyningsdepoter langs ruterne eller, hvis det er muligt, ved at benytte flere end de hidtil anvendte hytter. 

I dag benyttes der kun 65 ud af de omkring 350 eksisterende hytter i nationalparken.107 Ved at indføre at 

der skal benyttes flere hytter, giver Forsvaret i højere grad fupperne mulighed for at afkorte antallet af 

timer, der bruges på patruljere, og samtidig signalerer Forsvaret, at forventningerne til antallet af km, der 

bør tilbagelægges, er nedjusteret. Hvis dette tiltag medfører udfordringer i forhold til, om deltagerne når 

tilstrækkeligt rundt i nationalparken, bør Forsvaret øge antallet af patruljedeltagere. Forsvaret har dermed 

en pligt til at øge antallet af fupper, for således at gøre jobbet som patruljefører mindre byrdefuldt for den 

enkelte deltager, hvis dette kan være medvirkende til at øge tilstrømningen af kvinder. Med udgangspunkt i 

dette vurderes det, at Forsvaret ikke foretager tilstrækkelig kønsmainstreaming i forbindelse med den 

daglige patruljering. Forsvaret bør således i højere grad tænke kønsaspektet ind i forbindelse med 

planlægning af patruljeringerne, således at begge køns præferencer tilgodeses. 

2.5.4.4. Sirius-deltagernes helbred 

Grundet den ekstreme kulde i Nordøstgrønland kan Sirius-deltagerne støde på nogle sundhedsmæssige 

udfordringer under deres ophold. En af disse udfordringer kan for mændene være urinrørsbetændelse, 

hvilket dog ikke i sig selv er farligt.108 Der eksisterer for mænd generelt ikke risiko for at blive ramt af 

sygdom af så alvorlig karakter, at den kan give dem varige mén eller nedsat erhvervsevne. Kvinder vil 

derimod være i stor risiko for i løbet af de 26 måneder at få underlivsbetændelse, hvor følgevirkningerne 

kan være smerter, feber mv. Hvis kvinder går rundt med underlivsbetændelse i længere tid, er der risiko for 

at der kommer kroniske underlivssmerter eller barnløshed,109 hvorfor det er vigtigt, at kvinder behandles 

indenfor rimelig tid, hvis de rammes af en sådan betændelsestilstand. Tidligere har det figureret som 

argument for at udelukke kvinder fra Sirius-patruljen, at sygdom pga. kulde ville medføre varige mén. Dette 

argument er dog ikke at finde nogle officielle steder og det vurderes ikke til at være en tilstrækkelig 

begrundelse for at udelukke kvinder, da risikoen kan mindskes ved hjælp af hyppige lægebesøg.  

Når fupperne er afsted på Sirius-patruljen, har de i løbet af de 26 måneder af flere omgange kontakt med 

læger, som skal kontrollere, at alt sundhedsmæssigt er, som det skal være, inden fupperne skal ud på 

slæderejserne. Sirius-deltagerne har også selv gennemgået både træning og undervisning i at medicinere 

mv., hvilket indikerer, at fupperne selv er i stand til at håndtere den typiske behandling af underlivs-
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betændelse, som består antibiotisk behandling. Det kan dog forekomme, at der i forbindelse med under-

livsbetændelse kræves en mere omfattende behandling såsom tømning af betændelsesansamlingen eller 

operativ behandling.110 I så fald vil det være nødvendigt med lægelig behandling, hvilket der netop også er 

adgang til på Grønland. 

I forhold til deltagernes helbred er det afgørende i henhold til kønsmainstreamingspligten, at der bliver 

sørget for, at de helbredsmæssige udfordringer, kvinder kan have på Grønland, ikke afholder nogen fra at 

ansøge. Overvejelserne omkring at kvinder ikke bør deltage på Sirius-patruljen, da opholdet kan medføre 

varigt mén, er ikke holdbare, da Forsvaret kan sikre behandling, således at mén ikke bliver aktuelt. Ved blot 

at sikre lægeadgang og behandling er man basalt set ude over problemet med kronisk 

underlivsbetændelse. Kvinder vil på trods af behandlingsmulighederne med stor risiko stadig rammes af 

underlivsbetændelse grundet kulden, hvilket sker tilsvarende for mænd, der ligeledes påvirkes af de 

ekstreme vejrforhold. Der eksisterer ikke en risiko for, at mænd får varige mén som følge af 

urinrørsbetændelse. Dette ændrer dog ikke på, at kvinder skal tilbydes behandling, da dette køn i højere 

grad påvirkes af arbejdsforholdene. 

 

Den forskel der eksisterer mellem de to køn i form af kvinders risiko for varige mén, kan være relevant hvis 

den øgede risiko for sygdommen afholder kvinder fra at ansøge. Det er alment kendt, at man som deltager 

på Sirius-patruljen udsættes for en ekstrem kulde, da jobbet netop skal udføres i Nordøstgrønland både i 

sommer og vinterhalvåret. Denne påvirkning af vejrforholdene vil være aktuel, uanset hvilket køn fupperne 

har. Hvis Forsvaret stiller læger til rådighed, i et omfang der gør, at kvinder ikke stilles anderledes end 

mænd, er yderligere kønsmainstreaming på dette område ikke relevant. Hertil er det af afgørende 

betydning, at Forsvaret ikke har mulighed for at ændre på det faktum, at Sirius-deltagerne udsættes for 

ekstrem kulde, som medfører risiko for sygdom.  

2.5.4.5. Sammenfatning 

I forbindelse med opholdet i Nordøstgrønland findes det ikke, at yderligere mainstreaming af 

boligforholdene, omgangstonen og i forbindelse med Sirius-deltagernes helbred vil ændre på kvinders 

tilstrømning. Forsvaret findes således ikke at overtræde LBL § 1a på disse områder, da kønsaspektet synes 

at være inddraget tilstrækkeligt. Ude på selve patruljeringen er det dog muligt for Forsvaret at foretage 

tiltag, således at der tages højde for, at kvinder har andre præferencer i forbindelse med antallet af 

arbejdstimer og mængden af fysisk krævende arbejde. Ved at opføre flere forsyningsdepoter eller benytte 

flere af de allerede eksisterende hytter samt ved at rekruttere flere fupper, kan Forsvaret foretage en 
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ændring af de arbejdsforhold, der potentielt begrænser tilstrømningen af kvinder. Dermed findes LBL § 1a 

at være overtrådt med hensyn antallet af arbejdstimer, der bruges på fysisk krævende arbejde, da kvinder 

påvirkes mere af de nuværende forhold end mænd.   

2.5.5. Kønsmainstreaming af Forsvarets oplysningsarbejde vedrørende Sirius-patruljen 

Forsvaret er som arbejdsgiver i en situation, hvor det er naturligt at oplyse om, hvilke stillinger 

arbejdspladsen indeholder, samt hvilke jobs de ønsker ekstra fokus på i forhold til at få dem besat. 

Begrundelsen for at viderebringe information om stillingerne er således at promovere arbejdspladsen og 

tiltrække den arbejdskraft, som er ønsket. I henhold til hvorledes Forsvaret og herunder mere specifikt 

Sirius-patruljen fremstilles, vil der, når der informeres om patruljen, eksistere en kønsmainstreamingspligt. 

Forsvaret skal dermed foretage mainstreaming af deres oplysningsarbejde, således at der tages højde for, 

hvorledes kvinder og mænds behov og vilkår adskiller sig fra hinanden. Herunder vil der, når Forsvaret 

integrerer kønsperspektivet, kunne skabes lige muligheder for kønnene samt større potentiale til at udnytte 

de ressourcer, mænd og kvinder på forskellig vis bidrager med på en arbejdsplads.  

Forsvaret videregiver på forskellige måder information omkring, hvad jobbet som patruljefører på Sirius-

patruljen indebærer. En måde hvorpå denne information videregives er ved at foretage annoncering på 

internettet. Dette giver mulighed for, at udefrakommende kan opsøge information omkring, hvad jobbet 

som patruljefører kræver, hvad det indebærer, hvilke typer aspiranter Forsvaret søger osv. Det er tidligere 

fastslået i afsnit 2.4.1, at når Forsvaret anvender udtrykket ”SIRIUS-mand”, forekommer der direkte 

diskrimination af kvinder. I denne sammenhæng er kønsmainstreaming essentiel, da der tydeligvis 

eksisterer et behov for at følge en strategi, således at der fremadrettet ikke udvises diskriminerende 

adfærd. Manglen på en sådan strategi afspejles også i, at der hverken nu er eller tidligere har været 

kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen. Hertil er der kun meget få kvinder, der har ansøgt om optagelse, 

men ingen af dem er dog kommet videre i rekrutteringsforløbet end til allerførste fase.111 Dette indikerer, 

at Forsvaret ikke har formået at få åbnet op for tilstrømningen af kvinder, hvilket mainstreamingspligten 

pålægger dem at gøre. Når tilfældet er, at kun meget få kvinder ansøger om optagelse til Sirius-patruljen, 

kan Forsvaret ikke negligere dette og således undlade at gøre en indsats for at øge tilstrømningen af 

kvinder. Forsvaret må derfor iværksætte en aktiv mainstreamingspolitik og dermed ændre i 

oplysningsmaterialet og som følge heraf i opfattelsen af, hvem der er de rette til Sirius-patruljen.  

På Forsvarets hjemmeside informeres der om, at Sirius-patruljen skal kunne løse opgaver i temperaturer 

helt ned til omkring 50 graders frost,112 at aspiranter bliver uddannet til at kunne klare en hvilken som helst 

situation i ødemarken, samt at man som Sirius-deltager er alene med sin slædemakker og hundene en 

                                                           
111

 Bilag 5 
112

 www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/SLAEDEKOERSEL/Pages/default.aspx hentet 9. december 2014 

http://www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/SLAEDEKOERSEL/Pages/default.aspx


Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 48 

væsentlig del af den tid, opholdet varer.113 På hjemmesiden kan man ydermere læse om, hvordan forløbet i 

rekrutteringen overordnet foregår. Forsvaret refererer ligeledes til, at fupperne skal være i stand til at 

administrere et meget råt miljø, samtidig med at der på hjemmesiden anvendes billeder, hvor mænd 

optræder med deres slæde samt med hundene, hvilket illustrerer de forhold, hvorunder fupperne 

arbejder.114 Hertil benævnes faktorer om jobbet ligeledes i en fornyligt offentliggjort rekrutteringsvideo115, 

der forsøger at opfordre de rette individer til at ansøge.  

På hverken Forsvarets hjemmesider eller i rekrutteringsvideoen bliver der ordret udtrykt, at kvinder ikke 

kan udføre den opgave, det indebærer at være en del af Sirius-patruljen. Omvendt opfordrer Forsvaret 

ingen steder i deres oplysningsmateriale decideret kvinder til at ansøge, eller understreger ikke at kvinder 

rent faktisk er egnede til jobbet som patruljefører. Kvinder benævnes altså ikke i nogen officielle 

sammenhænge i forbindelsen med Sirius-patruljen, og det fremhæves ingen steder specifikt, at Forsvaret 

gør en indsats for at få kvindelig deltagelse på patruljen. Der appelleres således ikke på nogen måde fra 

Forsvarets side til kvinder, og i videoen benævnes det tværtimod, at man i forbindelse med patruljeringen 

får istapper i skægget, og at man efter en måned ligner en vildmand. Disse udtalelser refererer 

udelukkende til mænd, hvorfor videoen ikke er kønsneutral, da den alene fokuserer på det mandlige 

kønsaspekt. Dette medvirker til, at kvinder i mindre grad end mænd forbindes med specialstyrken, og 

opfatter sig selv som egnede hertil.  

Forsvaret er i andre sammenhænge end Sirius-patruljen, som nævnt i afsnit 2.5.2, indsatsvillig i forhold til 

at få flere kvinder i trøjen. Når det kommer til Sirius-patruljen, bliver der dog ikke gjort yderligere for at 

gøre op med de potentielle forestillinger, der eksisterer om, at kvinder ikke er egnede til et job i denne 

specialstyrke. I et sådant tilfælde skal Forsvaret foretage en aktiv indsats for at gøre op med den stereotype 

opfattelse af kønsrollerne. Når rekrutteringsprocessen til Sirius-patruljen er tydeligt mandsdomineret, og 

når Forsvaret ikke foretager noget aktivt for at ændre dette, virker det usandsynligt, at der i fremtiden 

rekrutteres kvinder til patruljen. Forsvaret er dermed ikke deltagende i at ændre en stereotyp holdning til, 

at kvinder ikke anses for at være egnede Sirius-deltagere, når de ikke aktivt benævner kvinders potentiale 

til Sirius-patruljen.  

Grundet kønsmainstreamingspligten pålægges det Forsvaret at skulle inddrage kønsaspektet i al 

planlægning og forvaltning, hvilket indebærer en pligt til at yde en indsats for at øge tilstrømningen af 

kvinder. Ud fra det foregående vurderes Forsvaret ikke at efterleve deres kønsmainstreamingspligt, da der 
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ikke foretages handlinger, således at kønsaspektet inddrages i oplysningsmaterialet vedrørende jobbet som 

patruljefører på Sirius-patruljen. Forsvaret har således hidtil ikke formået at sprede et budskab om, at 

kvinder er i stand til udføre dette job på lige fod med mænd. Hertil nævnes, at det ikke er tilstrækkeligt, at 

Forsvaret blot undlader at kønsdiskriminere ved fremover ikke længere at anvende udtrykket ”SIRIUS-

mand” i forbindelse med deres oplysningsmateriale omkring jobbet som patruljefører. Det følger af 

mainstreamingspligten, at Forsvaret skal foretage aktive handlinger for at tiltrække begge køn til at ansøge 

om deltagelse.  Pligten indebærer dog ikke en specifik metode, hvorpå man skal kønsmainstreame, da den 

afhænger af den pågældende arbejdsgivers situation.  

Som følge af ovenstående konkluderes det, at Forsvaret ikke efterlever kønsmainstreamingspligten i 

henhold til hvordan de henvender sig til offentligheden med information omkring Sirius-patruljen. Dermed 

findes deres oplysningsarbejde vedrørende Sirius-patruljen at være i strid med LBL § 1a. 

 

2.6. Delkonklusion 

I forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen opstiller Forsvaret en række adgangskrav og efterfølgende 

stilles der krav til gennemførsel af en optagelsesprøve. I adgangskravene er det bl.a. indeholdt, at 

ansøgerne skal have aftjent værnepligt. Kravet herom anses ikke for at være hverken direkte eller indirekte 

diskriminerende til trods for, at flere mænd end kvinder kan opfylde dette krav. Årsagen hertil er, at 

værnepligten er et egnet middel til at nå det legitime mål om, at deltagerne skal kunne løse de to 

hovedopgaver, der er pålagt Sirius-patruljen. Midlet antages at være egnet, da deltagerne skal føre 

politimyndighed i Nationalparken i Nordøstgrønland, hvilket kræver, at man som minimum har gennemført 

basisuddannelsen. Da værnepligten er den laveste rang indenfor Forsvaret, er det ikke muligt at lempe 

dette krav yderligere. Derfor er proportionalitetsprincippet opfyldt. 

Hvorvidt der i forbindelse med optagelsesprøvens fysiske test foreligger indirekte kønsdiskrimination, jf. 

LBL § 1, stk. 3, afhænger af, hvordan Forsvaret vurderer aspiranternes kvalifikationer og resultater. Hvis 

vurderingen bygger på en mandlig standard, og dermed behandler de to køn ens, selvom de står i 

forskellige situationer, foreligger der indirekte kønsdiskrimination, jf. LBL § 1, stk. 3 og hertil også en 

overtrædelse af LBL § 2. 

De mentale krav til aspiranterne vurderes at repræsentere både de relevante mandlige og kvindelige 

kvalifikationer, hvorfor der ikke foreligger indirekte kønsdiskrimination. Jf. LBL § 1, stk. 3. 

 

Forsvaret udsender på forskellig vis oplysninger omkring Sirius-patruljen for at få flere ansøgere til denne 

specialstyrke. På en af Forsvarets hjemmesider anvendes udtrykket ”SIRIUS-mand”, hvilket er en 
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overtrædelse af LBL § 6, da dette udgør ulovlig annoncering. Dermed konkluderes på grundlag af analysen i 

afsnit 2.4, at Forsvaret foretager en kønsdiskriminerende handling. 

 

Den kønsmainstreamingspligt Forsvaret er pålagt efter LBL § 1a findes ikke at være overtrådt ved, at der 

stilles krav til aspiranternes fysik. I forbindelse med de fysiske krav er det dog afgørende, om Forsvaret 

vurderer aspiranterne ud fra en mandlig standard, hvilket vil udgøre en overtrædelse af LBL § 1a. 

Ydermere er det ikke tilfældet, at Forsvaret overtræder § 1a, ved at opstille krav til aspiranternes psyke. 

Dog bør Forsvaret, i henhold til hvilke krav der opstilles, og hvordan disse formidles og vægtes, lægge større 

vægt på de for jobbet relevante kvindelige kvaliteter Den aktuelle situation er dermed, at Forsvaret ikke 

foretager tilstrækkelig kønsmainstreaming i forhold til de mentale krav, der stilles til aspiranterne. 

Forsvaret lever derfor ikke op til deres mainstreamingspligt, jf. LBL § 1a.  

I forbindelse med forholdene under opholdet i Nordøstgrønland er der ud fra analysen ikke tale om, at 

Forsvaret bør foretage yderligere mainstreaming i forbindelse med boligforholdene, omgangstonen samt 

de hygiejne- og helbredsmæssige udfordringer, der opstår når fupperne er ude på patruljering. Forsvaret 

foretager dog ikke tilstrækkelige tiltag i forhold til at imødekomme kvinders præferencer i forbindelse med 

antallet af arbejdstimer og mængden af fysisk krævende arbejde, hvorfor LBL § 1a i denne sammenhæng 

findes at være overtrådt. 

Slutteligt konkluderes det, at Forsvaret ikke efterlever kønsmainstreamingspligten i forbindelse med 

oplysningsmaterialet omkring jobbet som patruljefører på Sirius-patruljen. Dette afspejler sig i, at der 

endnu ikke har været nogen kvindelige ansøgere, som er kommet videre i rekrutteringsprocessen end til 

første fase. Dermed findes Forsvarets oplysningsarbejde omkring Siriuspatruljen at overtræde LBL § 1a, da 

kønsaspektet ikke er inddraget tilstrækkeligt.  
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3. Økonomisk analyse 

Jobbet som patruljefører på Sirius-patruljen er et eksempel på et job, hvor der eksisterer ekstreme forskelle 

på de to køns beskæftigelsesmuligheder. Til forklaring af hvorfor kvinder er marginaliseret i denne del af 

Forsvaret, benyttes arbejdsmarkedsteorier til at analysere, hvad årsagen til denne horisontale kønsopdeling 

er. For bedst muligt at kunne analysere den aktuelle situation på Sirius-patruljen inddrages 

arbejdsmarkedsteorier, der enten repræsenterer det enkelte individs præferencer og adfærd eller har en 

industriel tilgang. Med andre ord inddrager de udvalgte teorier både arbejdsmarkedets udbuds- og 

efterspørgselsside. Human Capital-teorien tager udgangspunkt i udbudssiden og bygger på frivillighed, da 

det her antages, at der eksisterer et frivilligt valg omkring tilegnelse af kvalifikationer. Kvalifikationer og 

præferencer kan netop kan være relevante som bidrag  til forklaring på kvinders manglende deltagelse på 

Sirius-patruljen.  

Teorierne, der tager udgangspunkt i efterspørgselssiden, bygger på en antagelse om, at der eksisterer en 

form for diskrimination. I afhandlingen benyttes diskriminationsteorierne arbejdsgiverdiskrimination og 

statistisk diskrimination. Stereotype opfattelser af mænd og kvinder inddrages i forbindelse med 

sidstnævnte teori. Yderligere inddrages der i nedenstående analyse en af de nyere økonomiske teorier – 

insider-outsider-teorien, der anskuer problemformuleringen med elementer fra både udbuds- og 

efterspørgselssiden.  

De udvalgte teorier giver et indtryk af, hvordan patruljens arbejde på Nordøstgrønland vil blive påvirket, 

hvis kvinder bliver en del af Sirius-patruljen. De anvendte arbejdsmarkedsteorier har begrænsninger i 

forhold til forklaringen på kvinders manglende deltagelse. Derfor inddrages der endvidere yderligere empiri 

som supplement til besvarelse af problemformuleringen.  

 

3.1. Human Capital teorien 

Human Capital teorien er en arbejdsmarkedsteori skabt af Gary S. Becker.116 Teorien tager udgangspunkt i 

arbejdsmarkedets udbudsside. Helt grundlæggende består human kapital af de kvalifikationer og den viden, 

individer tilegner sig.117 Det vil dermed sige, at teorien udelukkende bygger på de kvalifikationer og 

kompetencer, en person tilegner sig gennem uddannelse eller anden form for læring. Teorien vedrører 

derfor ikke de medfødte evner, en person besidder. Den enkelte medarbejder betragtes ifølge Human 

Capital teorien som et kapitalapparat, hvori der kan foretages investeringer, som øger medarbejderens 

værdi. Ved investering i human kapital kan den enkelte medarbejder tilegne sig mere viden og større 
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kompetence, således at arbejdsindsatsen forbedres. En bedre arbejdsindsats vil bevirke, at arbejdsgiveren 

kan opnå et bedre output. Et individs human kapital påvirker dermed vedkommendes chancer for at få et 

job, og den spiller derfor en rolle for, om vedkommende bliver integreret eller marginaliseret på 

arbejdsmarkedet.118  

Human Capital teorien bygger ydermere på, at der er konkurrence på markedet, hvor arbejdstagerne 

benytter sig af det jobtilbud, der er det bedste. De tilbud, en arbejdstager får, vil samtidig afhænge af den 

human kapital, vedkommende besidder. Hertil forklarer økonomisk teori dog ikke, hvorfor arbejdstagere 

har bestemte præferencer i forbindelse med tilegnelse af human kapital og jobtyper. 

En arbejdstagers human kapital kan opdeles i specifik og generel human kapital. Forskellen består i, 

hvorvidt human kapitalen relaterer sig til en specifik arbejdsplads, eller om den er af tilsvarende værdi for 

andre arbejdsgivere. Sidstnævnte er tilfældet, når andre arbejdsgivere kan have gavn af kompetencerne. 

Eksempler på human kapital kan være uddannelse, helbred, informationssøgning omkring jobmuligheder, 

villighed til at være geografisk fleksibel mv.119  

Human Capital teorien er domineret af den neoklassiske arbejdsmarkedsteori, hvor det i den simpleste 

udgave af teorien vil være en nyttefunktion, der afgør, om en arbejdstager ønsker et job, og om 

arbejdstageren får maksimeret sin nytte. Arbejdstagerens adfærd kan påvirke vedkommendes 

indkomstmuligheder, hvilket vil betyde, at en arbejdstager selv er den afgørende faktor for, om 

vedkommende bliver ansat f.eks. på Sirius-patruljen. Dette er et led til at forklare, hvorfor kvinder hidtil 

ikke har været deltagende på Sirius-patruljen.  

Selvom jobbet som patruljefører på mange områder adskiller sig fra andre jobs, udelukker det ikke, at 

denne ansættelse må anses for at konkurrere imod øvrige jobs, en kvinde vælger at søge imod. Argumentet 

herfor er, at det tydeligvis er tilfældet, at kvinder på nuværende tidspunkt vælger andre arbejdspladser, 

hvorfor konkurrencen mellem disse ikke blot bør negligeres til, at der er betydelig forskel på de udbudte 

jobs. Selvom der kan være store forskelle på et job som patruljefører og det alternativ, som kvinder i stedet 

vælger, anses der alligevel at eksistere konkurrence, som Forsvaret er en del af, når faktum er, at de 

”mister” ansøgere. Konkurrencen består dog ikke i, at kvinder kan finde alternative jobs, hvor de skal uføre 

tilsvarende arbejde, men derimod blot i at de kan vælge en anden form for beskæftigelse.  

 

Human Capital teorien kan overordnet forklare kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen med, at 

de ikke har de kvalifikationer og præferencer, der er nødvendige for  jobbet som patruljefører. Nedenfor 
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inddrages forskellige former for human kapital, der kan have indflydelse på kvinders adfærd, og på hvorfor 

de hidtil ikke har været repræsenteret på Sirius-patruljen. 

3.1.1. Investering i human kapital 

Når individer investerer i human kapital, er det med henblik på at opnå så stort et afkast af investeringen 

som muligt. Dette gælder ligeledes, når individer foretager investeringer i egen human kapital, som 

medfører, at de tilegnes en række kvalifikationer, og dermed øger deres produktivitet og 

beskæftigelsesmuligheder på flere forskellige områder. I dette afsnit vil der blive afveget fra typiske 

omstændigheder, hvor en investering i f.eks. uddannelse foretages af arbejdsgiveren. I stedet fokuseres der 

også på den situation, hvor arbejdstageren selv foretager investeringen. Årsagen hertil er, at der tages 

udgangspunkt i situationen før, der rekrutteres til Sirius-patruljen. Derfor er det endnu ikke aktuelt for 

arbejdsgiveren at investere.  

Hvis informerede rationelle kvinder skal have incitament til at investere i den human kapital, det kræver for 

at blive ansat på Sirius-patruljen, er det afgørende, at de forventer at opnå et afkast, således at deres 

investering er rentabel. Den faktor at Sirius-patruljen udelukkende tilbyder ansættelser, der varer 26 

måneder, kan bevirke, at kvinder ikke tidsmæssigt kan nå at få et positivt afkast fra deres investering. 

Kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen kan således forklares med, at de ikke har incitament til at 

tilegne sig de nødvendige kvalifikationer, og dermed ikke er egnede til optagelse på Sirius-patruljen. 

Tidshorisonten er dog den samme for mænd, hvilket indikerer, at mændenes investering bliver rentabel i 

løbet af de 26 måneder, kontrakten varer. Dette kan skyldes, at den investering mænd skal foretage er 

mindre eller at det løbende afkast, de får ved deltagelse på Sirius-patruljen, er højere end kvinders.  

Da ansættelsen som patruljefører kun varer 26 måneder, vil det være en fordelagtig strategi for fupperne i 

højere grad at fokusere på de kvalifikationer, der ikke udelukkende relaterer sig til patruljens arbejde.  

3.1.1.1. Investering i generel human kapital 

For at blive rekrutteret til Sirius-patruljen kræver Forsvaret, at aspiranternes human kapital indebærer en 

række generelle kvalifikationer. En af de generelle kvalifikationer udledes af kravet om, at aspiranterne skal 

have en stærk fysik. Kvinders generelle præferencer for stillesiddende eller mindre fysisk arbejde der ses 

nedenfor i afsnit 3.1.5, stemmer ikke overens med kravet om en stærk fysik. Mange kvinder vælger 

generelt at investere i andre kvalifikationer end dem, der gør dem fysisk stærke. Der eksisterer dog flere 

generelle kvalifikationer, som kan have indflydelse på kvinders deltagelse på Sirius-patruljen. 

For at kvinder vælger at investere i disse kvalifikationer, kræver det, at investeringen er rentabel. Hertil bør 

ansøgerne afholde udgifterne i forbindelse med tillæring af disse generelle kvalifikationer.120 Det tyder dog 
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ikke på, at dette er tilfældet, da aspiranterne på nuværende tidspunkt bliver lønnet både under Sirius-

forskolen og under opholdet i Nordøstgrønland, hvor de bl.a. tilegner sig kompetencer, der har generel 

værdi. Det er dog muligt, at Forsvaret har taget højde for dette, og derfor har reguleret lønnen herefter 

inden ansættelse. Denne mulighed eksisterer, da ansættelsesforløbet er fuldt ud planlagt forud for jobbets 

begyndelse, hvorfor der ikke skal afholdes løbende udgifter, når fupperne er blevet udstationeret til 

Nordøstgrønland. Hvis lønnen ikke er reguleret i overensstemmelse med omkostningerne til uddannelse, er 

det Forsvaret, der afholder udgifterne til de generelle kvalifikationer, der tillæres efter ansættelses-

forholdets begyndelse. Aspiranterne afholder derimod selv udgifter til de generelle kvalifikationer, de 

tillærer sig inden optagelse på Sirius-forskolen.  

3.1.1.2. Investering i specifik human kapital 

Der skal i forbindelse med optagelse til Sirius-patruljen ydermere investeres i specifik human kapital. Denne 

specifikke human kapital er udelukkende eller i meget stor grad kun relevant i forbindelse med jobbet som 

patruljefører. Dermed er den specifikke human kapital begrænset til kun at have relevans under de 26 

måneders udstationering i Nordøstgrønland. Sirius-aspiranternes incitament til at investere i de specifikke 

kvalifikationer, der netop er nødvendige i forbindelse med Sirius-patruljen, kan være lille. Dette skyldes, at 

der udbydes et meget begrænset antal stillinger som patruljefører på Sirius-patruljen, da der udelukkende 

skal rekrutteres seks nye fupper årligt. Dette understreger den proportionale sammenhæng, der eksisterer 

mellem mængden af jobs, hvor denne human kapital er relevant og ansøgernes villighed til at investere i 

specifik human kapital.
121

 Da aspiranternes incitament ikke er tilstrækkeligt til, at de selv vil afholde 

udgifterne til denne type human kapital, bør Forsvaret afholde denne udgift, da de netop får det primære 

udbytte herfra. 

3.1.1.3. Investering i generel og specifik human kapital gennem On-the-Job Training  

On-the-Job Training består i, at arbejdstagere tilegner sig viden, imens de udfører deres job. Denne måde 

hvorpå arbejdstagere tilegner sig viden, gavner både arbejdsgivere og arbejdstagere. Denne form for 

investering vil man typisk benytte i forbindelse med yngre medarbejdere, da denne gruppe i større grad 

tiltrækkes af, at denne mulighed eksisterer.122 Det er netop tilfældet, at de ansatte på Sirius-patruljen er en 

gruppe yngre arbejdstagere, hvilket stemmer overens med valget om at benytte On-the-Job Training. 
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I forbindelse med On-the-Job Training er det sædvanligvis tilfældet, at arbejdstagerne tillæres 

kvalifikationer, der består af en kombination af både generel og specifik human kapital.123 Det har 

indflydelse på fordelingen af de udgifter, der skal afholdes, om human kapitalen er generel eller specifik.  

On-the-Job Training på Sirius-patruljen medfører bl.a., at fupperne tilegner sig en række generelle 

kvalifikationer, der har samme værdi for Forsvaret som for andre arbejdsgivere. Omvendt medfører det 

ligeledes, at fupperne tilegner sig en række specifikke kvalifikationer, der udelukkende er til gavn for 

Forsvaret. On-the-Job Training i forbindelse med Sirius-patruljen foregår på Sirius-forskolen samt under 

selve opholdet på Grønland. Her tillæres aspiranterne en række såvel generelle som specifikke 

kvalifikationer. Udgifterne i forbindelse med Sirius-forskolen og opholdet i Nordøstgrønland, hvor en del af 

de nødvendige generelle og specifikke kvalifikationer tilegnes, afholdes umiddelbart af Forsvaret.  

3.1.2. De anvendte statistikkers usikkerheder 

I de nedenstående afsnit er der anvendt en række statistikker, hvilket er forbundet med en række 

usikkerheder. Usikkerhederne består i, at de anvendte statistikker ikke er direkte sammenlignelige med 

forholdene omkring Sirius-patruljen. Sirius-patruljen er en specialstyrke, der udfører fysisk og psykisk hårdt 

arbejde, og forholdene, hvorunder fupperne arbejder, anses for at være yderst ekstreme. De ekstreme 

arbejdsforhold medfører, at der kræves noget særligt af Sirius-deltagerne. Derfor bør der påregnes en 

faktor i forhold til de anvendte statistikker, som vedrører mere gennemsnitlige omstændigheder. Dette vil 

øge validiteten og derved give et mere retvisende billede af kvinders reaktion på arbejdsforholdene i 

Nordøstgrønland.  

3.1.3. Kvinders villighed til at flytte efter et job 

En arbejdstagers villighed til at flytte væk fra sine vante omgivelser herunder familie og venner er en 

kvalifikation, som er en del af den generelle human kapital. Denne kvalifikation har værdi for en række 

forskellige arbejdsgivere. Det at være villig til at flytte efter et job har værdi for bl.a. virksomheder, der 

udstationerer deres ansatte for en given periode. Kvalifikationen har ligeledes værdi for Forsvaret bl.a. i 

forbindelse med Sirius-patruljen, da udstationering til Nordøstgrønland er en obligatorisk del af arbejdet 

som patruljefører. Hvis kvinder således er villige til at flytte, vil de kunne have potentiale både som 

patruljeførere på Sirius-patruljen, men også som medarbejdere hos en række andre arbejdsgivere. Dermed 

vil denne kvalifikation øge kvinders markedsværdi. Hvis kvinder derimod ikke er villige til at flytte, vil dette 

være en mulig forklaring på, hvorfor de ikke er repræsenteret på Sirius-patruljen. Denne forklaring 

forudsætter, at der eksisterer en sammenhæng mellem køn og villighed til at flytte. Ifølge en rapport fra 
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Socialforskningsinstituttet124 synes dette dog ikke umiddelbart at være tilfældet, når det kommer til den 

danske befolknings geografiske mobilitet. Ud fra resultaterne i denne rapport synes kvinders manglende 

deltagelse på Sirius-patruljen umiddelbart ikke at kunne forklares med, at dette køn generelt ikke er villig til 

at flytte. Når denne parallel mellem rapportens resultater og Sirius-patruljen drages, skal der tages højde 

for, at rapporten bygger på geografisk mobilitet blandt arbejdstagere. Geografisk mobilitet tager under 

normale omstændigheder udgangspunkt i arbejdstageres villighed til at flytte til en anden del af landet for 

at arbejde. I en sådan situation er der mulighed for, at arbejdstagere kan tage familien med. Samtidig 

pålægges der ingen begrænsninger fra arbejdsgiveren vedrørende, hvornår de ansatte kan besøge eller få 

besøg af familie og venner. Dette bevirker, at rapporten mister repræsentativitet i forhold til en 

sammenligning med Sirius-patruljen, da der eksisterer en væsentlig forskel i, at fupperne på Sirius-patruljen 

skal flytte til Grønland i 26 måneder. Jobbet som patruljefører medfører, at fupperne skal forlade familie og 

venner i Danmark og være isoleret fra omverdenen som en del af en lille gruppe. Dette afviger i høj grad fra 

de typiske jobs, rapporten undersøger. Derfor må det på anden vis belyses nærmere, hvorvidt køn spiller en 

rolle i forhold til arbejdstageres villighed til at flytte til et andet land, langt væk fra familie og venner. Hertil 

har det ligeledes betydning, at arbejdstageren flytter væk i en periode udelukkende med henblik på at 

arbejde. I den forbindelse inddrages en rapport udarbejdet af Office for National Statistics i Storbritannien 

vedrørende kortsigtet indvandring til England og Wales, hvor opholdene er af 3-12 måneders varighed.125 

Ifølge denne rapport er der ikke nogen entydig forskel på antallet af mænd og kvinder, der flytter til 

England og Wales i 3-12 måneder i forbindelse med arbejde. Dette kan ses i figuren nedenfor, der er 

udarbejdet på baggrund af data i rapporten. 

 

 

Figur 2: Kortsigtet indvandring til England og Wales fordelt på køn og alder, midt 2004 – midt 2011 
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Jobbet som patruljefører medfører en række ekstreme karakteristika, hvilket rapporten tilsvarende ikke 

tager højde for. Dette indebærer en udfordring i forbindelse med at benytte rapportens data til forklaring 

af kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen. En forskel består i, at der i det anvendte data, som er 

grundlaget for figur 2, ikke tages højde for, hvorvidt en person flytter væk alene, med sin kæreste eller med 

anden familie. Rapportens data omhandler ydermere ophold af en varighed på maksimalt 12 måneder, 

hvilket er væsentligt kortere end udstationeringen til Grønland. Som det fremgår af figur 2, er personer i 

alderen 16-17 år inddraget i rapporten. Denne aldersgruppe er ikke relevant for Sirius-patruljen, da der 

eksisterer et alderskrav på 18 år, hvilket udspringer af betingelsen om gennemført værnepligt. Hertil 

kommer ligeledes, at der er tale om ophold i Storbritannien, samt at arbejdstagerne har mulighed for at 

besøge og få besøg af familie og venner under deres ophold. Der eksisterer dermed betydelige forskelle på 

forholdene i undersøgelsen og på omstændighederne i relation til Sirius-patruljen. Dette udelukker en 

direkte sammenligning imellem de to situationer. På trods af forskellene eksisterer der dog stadig et 

sammenligningsgrundlag. Dette består bl.a. i, at der er tale om ophold i et fremmed land, hvilket også er 

aktuelt for Sirius-deltagerne. Rapporten omhandler arbejdstagere af forskellige nationaliteter, der rejser til 

Storbritannien, hvorfor udfordringen herved varierer fra individ til individ. Derfor kan deres situation i visse 

tilfælde være sammenlig med den udfordring, Sirius-deltagerne stilles overfor i forbindelse med at skulle 

rejse væk fra vante omgivelser. Selvom den periode arbejdstagere skal være udstationeret hhv. på 

Grønland og i Storbritannien afviger fra hinanden, antages begge ophold at være af væsentlig længde, 

hvorfor det giver grundlag for sammenligning. I forbindelse med Sirius-patruljen vil omstændighederne dog 

være betydeligt mere ekstreme, hvorfor der bør påregnes en yderligere faktor, som tager højde for dette, 

hvis rapporten skal kunne udgøre et realistisk sammenligningsgrundlag. Ved at påregne denne faktor 

afspejler resultaterne i højere grad de ekstreme forhold omkring opholdets varighed samt afstanden til 

pårørende, der eksisterer på Sirius-patruljen. Men da der i dette tilfælde ikke eksisterer nogen entydig 

forskel på kønnenes præferencer i forhold til villigheden til at flytte, vil en sådan faktor ikke medvirke til at 

forklare, hvorfor kvinder ikke deltager på Sirius-patruljen.  

3.1.3.1. Sammenligning med kvindelige soldaters udstationering til Afghanistan 

De ekstreme arbejdsforhold, der følger af en ansættelse på Sirius-patruljen, er umiddelbart svære at 

sidestille med job i andre brancher. Der synes dog at eksistere en række ligheder med Forsvarets øvrige 

udstationeringer, f.eks. når de sender soldater til Afghanistan. Siden 2002 har der i alt været udstationeret 

9.559 soldater til Afghanistan. Heraf er 659 kvinder. Dette svarer til, at kvinder udgør ca. 6,9 pct. af de 

udstationerede.126 Generelt har der igennem de seneste år været en stigning i antallet af kvinder 
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udstationeret til Afghanistan, hvilket kan ses i figur 3 nedenfor. Der skal tages forbehold for, at figuren 

inddrager politiske beslutninger om bl.a. et felthospital i 2009 med 59 kvindelige ansatte. Samtidig afspejler 

figuren beslutningen om at tilbagetrække soldaterne fra Afghanistan. Det fremgår ydermere af figur 3, at 

antallet af kvinder, der udstationeres til Afghanistan, er betydeligt mindre end antallet end mænd. Denne 

udstationering udgør, ligesom det er tilfældet med Sirius-patruljen, et eksempel på det kønsopdelte 

arbejdsmarked.  

 

 

Figur 3: Udsendte til Afghanistan fordelt efter køn, 2002 – 1.juli 2013127 

 

Som udgangspunkt har udstationering til Afghanistan og Nordøstgrønland ligheder i forhold til de ekstreme 

karakteristika, jobbene indebærer. Begge jobtyper stiller høje krav til arbejdstagernes fysik og mentalitet, 

når de skal udstationeres til fremmede lande. Dette krav er en nødvendighed, da begge jobs udsætter de 

udstationerede for situationer, hvor deres liv kan være på spil. Hertil er en lighed mellem jobbene ligeledes, 

at de udstationerede opererer i grupper, hvor der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold. Derfor er 

det afgørende for jobbets udførelse, at de ansatte bevarer overblikket i ekstremt pressede situationer, 

således at de ikke udsætter sig selv og kolleger for farlige situationer. En lighed består ydermere i, at de 

udstationerede i Afghanistan ligesom fupperne på Grønland begge er rejst væk fra deres hverdag og vante 

omgivelser. Hertil indebærer begge jobs, at de udstationerede ikke på samme måde som ved typiske jobs 
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har mulighed for fritid.128 Der eksisterer dog også en række forskelle på de to jobs. Disse består bl.a. i 

længden af udstationeringerne og størrelsen af de grupper, der bliver udstationeret. Da der udstationeres 

kvinder til Afghanistan men hidtil ikke til Grønland, indikerer dette bl.a., at varigheden kan have betydning 

for kvinder, da opholdet på Grønland er betydeligt længere. Forskellen på varigheden er 20 måneder, da 

jobbet som patruljefører varer 26 måneder frem for de 6 måneder, soldater udstationeres til Afghanistan. 

Jobbenes varighed kan således forklare, hvorfor kvinder vælger at lade sig udstationere til Afghanistan, 

men derimod ikke til Nordøstgrønland.   

At ingen kvinder hidtil har været udstationeret til Grønland kan ligeledes forklares med, at fupper på Sirius-

patruljen bliver udstationeret i mindre grupper end ved soldaters udstationering til Afghanistan. I 

forbindelse med at Forsvaret udstationerer soldater til Afghanistan, skal de bruge et større antal 

medarbejdere, end hvad der er nødvendigt til Sirius-patruljen. Når der således skal rekrutteres flere 

medarbejdere, er der større sandsynlighed for, at en andel heraf er kvinder. Dermed kan gruppernes 

størrelse forklare, hvorfor der er udstationeret kvindelige soldater til Afghanistan og ikke til Grønland. 

Gruppernes størrelse kan ligeledes have en betydning for kvinder i forhold til, at de under en udstationering 

til Grønland vil have væsentlig færre kolleger, end de har i Afghanistan. Grundet de større grupper, der 

udstationeres til Afghanistan, vil der også være større sandsynlighed for, at der her er flere kvindelige 

kolleger.  

3.1.3.2. Afrunding  

Med udgangspunkt i ovenstående analyse konkluderes det, at kvinders villighed til at flytte efter et job kan 

blive påvirket af både udstationeringens varighed og antallet af kolleger. Dermed kan forklaringen på 

kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen bl.a. findes i, at udstationeringen varer 26 måneder. 

Hertil spiller det også en rolle, at der kun udstationeres en lille gruppe på 6 fupper til Grønland hvert år. 

3.1.4. Kvinders præferencer for at arbejde få timer  

Det antal timer, kvinder er villige til at bruge på deres arbejde, kan have indflydelse på deres manglende 

deltagelse på Sirius-patruljen. Timeantallet er relevant, fordi jobbet som patruljefører indebærer, at der 

skal investeres mange timer i at arbejde.  

Figur 4 nedenfor illustrerer antallet af mænd og kvinder, der arbejder på deltid. Det fremgår af figuren, at 

der er stor forskel på, hvor mange timer mænd og kvinder har som ordinær arbejdstid. Figuren illustrerer, 

hvordan der i årene 2008-2013 har været langt flere kvinder end mænd, der har arbejdet på deltid. Dette 

indikerer, at flere kvinder har præferencer for kortere arbejdsdage. 
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Figur 4: Deltidsansatte fordelt efter køn, 2008-2013129 

 

I en rapport fra Beskæftigelsesministeriet er der foretaget en spørgerunde, hvor tilfældigt udvalgte 

deltidsansatte i alle aldre er blevet spurgt om årsagen til, hvorfor de er på deltid. Hertil svarer omkring hver 

tredje kvinde, at deltidsarbejdet er begrundet i andre familiære og personlige forpligtelser. Til 

sammenligning hermed er det kun knap hver syvende mand, der tillægger denne begrundelse størst 

betydning. Dette indikerer tydeligt, at flere kvinder end mænd ligger større vægt på forholdet til familien. 

Statistikken viser ydermere, at 4 pct. af de deltidsansatte kvinder begrunder det nedsatte timeantal med, at 

de skal passe børn. Modsat benytter ingen af mændene i undersøgelsen denne begrundelse.130 

Prioriteringen af familiære og personlige forpligtelser er i høj grad modstridende med at skulle rejse til 

Grønland i 26 måneder for at arbejde, hvor der stort set ikke er mulighed for at se familien.131 Det 

bemærkes hertil, at der i denne statistik ikke er skelnet imellem de forskellige aldersgrupper. Dette skaber 

usikkerhed i forbindelse med at konkludere, om det er kvinder under 30 år, som typisk er dem, der er 

relevante ansøgere til Sirius-patruljen, der generelt prioriterer familie over arbejde. Hertil bemærkes, at 

gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er 29 år,132 hvilket umiddelbart er omkring grænsen for, 

hvornår ansøgere er egnede, da der på Forsvarets hjemmeside nævnes, at de vælger unge ansøgere.133 En 

stor del af kvinderne begrunder deres valg af deltidsansættelse i familiære forhold, hvilket er et forhold, der 
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vurderes at betyde mest for kvinder, der har fået børn, og således har stiftet egen familie, som de gerne vil 

være i nærheden af. Typisk er unge kvinder sidst i deres teenageår og først i 20’erne endnu ikke nået til det 

stadie, hvor de ønsker at stifte familie. I så fald må deres præferencer for kortere arbejdstid være 

begrundet i andre forhold.   

For at gøre statistikken mere aktuel for Sirius-patruljen og dermed forsøge at skabe et retvisende billede af, 

hvorfor kvinder ikke er deltagende på patruljen, begrænses aldersgruppen, så den i højere grad relaterer 

sig til Sirius-patruljen. Nedenfor i figur 5 illustreres antallet af deltidsansatte i alderen 16-24 år, da de 18-24 

årige antages at være den primære målgruppe for Sirius-patruljen. Hertil var det ikke muligt at udelade de 

16-17 årige fra statistikken.  

Til trods for at grafen omfatter en yngre aldersgruppe end figur 4, er der ikke betydelige ændringer på 

fordelingen af mænd og kvinder på deltid. Det fremgår således af figur 5, at der for denne yngre alders-

gruppe stadig er en dominerende andel af kvinder på deltid. 

 

 

Figur 5: Deltidsansatte fordelt efter køn og alder, 2009-2013134 

 

En mulig forklaring, på at kvinder i denne aldersgruppe stadig i større grad arbejder på deltid, er, at flere 

kvinder end mænd tager en uddannelse. Hvis flere kvinder er under uddannelse, vil dette kunne forklare, 

hvorfor de vælger deltidsarbejde frem for fuldtid. En kvinde, der er under uddannelse, antages at fokusere 

på at uddanne sig frem for at varetage et fuldtidsjob, hvilket dermed indikerer, at vedkommende ikke 

ønsker at arbejde som patruljefører på Sirius-patruljen. Det fremgår af bilag 8, at flere kvinder end mænd i 

alderen 18-24 år er påbegyndt en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Dermed kan 

prioriteringen af at få en uddannelse i en tidlig alder være medvirkende til at forklare, hvorfor kvinder i 
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denne aldersgruppe i højere grad er på deltid. Statistikken i Beskæftigelsesministeriets rapport siger 

derimod, at mænd generelt i højere grad end kvinder begrunder deres deltidsarbejde med, at de er under 

uddannelse. Ifølge denne statistik benytter over halvdelen af mændene sammenlignet med ca. hver 3. 

kvinde denne begrundelse. Da mange kvinder tager en uddannelse i en ung alder, hvor familiære forhold 

næppe er af interesse, kan det indikere, at det er de yngre kvinder, der benytter uddannelse som 

begrundelse for, at de arbejder deltid. For mændene er uddannelse tværtimod den primære begrundelse 

for alle aldersgrupperne.  

Prioriteringen af at få en uddannelse i en tidlig alder, er ikke den eneste forklaring på, hvorfor flere kvinder 

end mænd arbejder på deltid. En yderligere forklaring kan være, at det ikke nødvendigvis er kvinders egne 

ønsker, at have færre timer på arbejdet. Der er som tidligere nævnt forskel på, hvilke jobs der primært 

beskæftiger mænd og kvinder. Hvis der således er mindre behov for fuldtidsansatte i de jobs, der typisk er 

kvindedominerede, kan dette forklare, hvorfor flere kvinder arbejder på deltid, da der ikke er den samme 

mulighed for kvinder for at få en fuldtidsstilling. Hvis årsagen til at flere kvinder har deltidsarbejde ikke 

skyldes egne præferencer herfor, kan deres manglende deltagelse på Sirius-patruljen ikke forklares med 

ønsket om en kortere arbejdstid. 

 

Ifølge ovenstående findes der flere mulige forklaringer på, hvorfor kvinder i gennemsnit arbejder færre 

timer end mænd. De forklaringer, der er givet i dette afsnit, skal ikke anses for at være udtømmende, da 

deltidsarbejde er individuelt begrundet. Der kan således være mange årsager til, at der er flere kvinder, der 

arbejder på deltid, og det er ikke nødvendigvis blot et udtryk for, at de ikke gider arbejde mange timer. 

Omvendt kan det ikke udelukkes, at kvinder har andre præferencer i forhold til arbejdstid end mænd. Hertil 

vil det næppe være tilfældet, at kvinder vil ansøge om jobbet som patruljefører på Sirius-patruljen, hvis de 

har præferencer for at arbejde få timer, da der i denne stilling bliver arbejdet alle ugens dage.135  

3.1.5. Kvinder foretrækker mindre fysisk krævende jobs og kvindedominerede arbejdspladser 

Der er en generel forskel på, hvilken type jobs mænd og kvinder primært søger hen imod, hvilket fremgår af 

figur 6 nedenfor. Et langt større antal mænd end kvinder er ansat i fysisk krævende brancher såsom bygge 

og anlæg, landbrug, skovbrug og fiskeri samt industri, råstofindvinding mv. Omvendt er et større antal 

kvinder beskæftiget i den offentlige administration, undervisning og sundhed, samt kultur, fritid og anden 

service. Disse kvindedominerede brancher er mindre fysisk krævende, og de stiller ikke store krav til de 

ansattes fysiske formåen. Dette indikerer, at mange kvinder i deres valg af job enten bevidst eller ubevidst 

fokuserer på, at arbejdet ikke skal være fysisk krævende. Heri ligger, at det ofte er disse fag- og 
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arbejdsområder, der vækker kvinders interesse. Hertil kan det ydermere være tilfældet, at nogle kvinder 

fravælger mere fysisk krævende jobs, fordi de ved, at arbejdspladserne indenfor disse områder er 

mandsdominerede. Koncentrationen af mænd i en branche kan ligeledes påvirke kvinders interesse for et 

fagområde.  

  

Figur 6: Kønsfordeling i de enkelte brancher, 2011136 

 

I figur 6, der viser fordelingen af mænd og kvinder i forskellige brancher, er der ikke taget højde for de 

forskellige aldersgrupper. Dette kan potentielt have indflydelse på kønsfordelingen og skabe en usikkerhed, 

hvis der er forskel på, hvilke præferencer personer har afhængig af deres alder. Der eksisterer dog meget 

væsentlige forskelle på antallet af mænd og kvinder, der er ansat i brancherne bygge og anlæg, landbrug, 

skovbrug og fiskeri samt industri, råstofindvinding mv., hvor kvinder i høj grad er underrepræsenteret. 

Selvom der i figur 6 ikke er taget højde for arbejdstagernes alder, medfører den markante kønsfordeling i 

brancherne, at der antages også at eksistere en væsentlig forskel på antallet af mænd og kvinder i den for 

Sirius-patruljen relevante aldersgruppe.  

 

Sirius-patruljen udfører som tidligere beskrevet bl.a. fysisk meget hårdt arbejde, da der skal tilbagelægges 

mange kilometer gennem sneen på slædeturene. Denne patruljering foregår under ekstreme vejrforhold, 
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hvilket i høj grad udfordrer fuppernes fysik. Sirius-patruljen er et eksempel på et yderst krævende arbejde 

og en sammenligning med statistikken i figur 6 indikerer, at kvinder søger væk fra jobbet som patruljefører 

pga. det fysiske aspekt. Kvinders præferencer for mindre fysiske jobs kan således forklare, hvorfor der hidtil 

ikke har været kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen.  

 

Udover at der er forskel på, hvilken branche mænd og kvinder typisk foretrækker, er der også stor forskel 

på den sektor, de to køn arbejder i. Man ser i langt højere grad mænd i den private sektor og i de offentlige 

selskaber, mens kvinder dominerer den kommunale og regionale sektor.137 Opdelingen i forhold til 

sektorerne kan forklares med, at kønnene generelt søger imod arbejdspladser, hvor deres køn er 

overrepræsenteret. Hvis det således er tilfældet, at kvinder og mænd generelt søger mod arbejdspladser, 

der i forvejen er domineret af deres eget køn, kan dette være med til at forklare, hvorfor kvinder ikke søger 

om deltagelse ved Sirius-patruljen, da denne arbejdsplads hidtil udelukkende har beskæftiget mænd. 

Dermed kan kvinders præferencer for ikke at arbejde på en mandsdomineret arbejdsplads være afgørende 

for deres manglende deltagelse på Sirius-patruljen.   

3.1.6. Forsvarets reaktion på kvinders adfærd  

Når arbejdstagere udviser en adfærd, vil det medføre nogle reaktioner fra arbejdsgiverne. I det pågældende 

tilfælde vil det betyde, at individers adfærd medfører en reaktion fra Forsvaret. Hvis kvinder således udviser 

en adfærd, der ikke stemmer overnes med de krav, der stilles til jobbet som patruljefører på Sirius-

patruljen, vil Forsvaret reagere herpå.   

Ansættelsen ved Sirius-patruljen varer 26 måneder, og det er indeholdt i arbejdet, at fupperne bor på 

Grønland hele denne periode. Således undgår Forsvaret transaktionsomkostninger i forbindelse med 

hjemsendelse og rekruttering af en ny fup. Forsvaret vil dermed forsøge at rekruttere de aspiranter, som i 

denne forbindelse findes mest egnede, da Human Capital teorien tager udgangspunkt i, at en arbejdsgiver 

er rationel, og derfor ønsker at holde transaktionsomkostningerne lig 0. 

Hvis mange kvinder udviser en adfærd, der udrykker et ønske om at stifte familie el.lign., kan dette 

medføre, at Forsvaret har en generel opfattelse af kvinder, og derfor ikke har interesse i at rekruttere dem. 

Denne reaktion kommer som følge af, at Forsvaret vil eliminere transaktionsomkostningerne ved at undgå, 

at fupperne fortryder, at være taget afsted til Grønland, og således ønsker at vende tilbage til Danmark. 

Kvinders adfærd kan grundet Forsvarets reaktion herpå således forklare, hvorfor kvinder ikke deltager på 

Sirius-patruljen.  
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3.1.6.1. En lavere løn kan give kvinder adgang til Sirius-patruljen 

Human Capital teorien understreger vigtigheden i, at fupperne har de fornødne kompetencer til at udføre 

jobbet som patruljefører, hvis de skal ansættes til dette job. Når kvinder ikke er repræsenteret på Sirius-

patruljen, kan det ud fra teorien forklares med, at den løn en patruljefører får er for høj, i forhold til den 

human kapital kvinder besidder. Human Capital teorien løser dette ved at inddrage Forsvarets mulighed for 

at nedjustere kvinders løn, så den stemmer overens med deres kompetencer. Hvis kvinder ikke har den 

human kapital, der er nødvendig for jobbet som patruljefører, vil Forsvaret ikke ansætte dem, hvis 

lønnedgangen ikke fuldt ud kan kompensere for manglende kvalifikationer. Ligeledes vil kvinders 

ansættelse ved Sirius-patruljen efter Human Capital teorien afhænge af, om de er villige til at gå så langt 

ned i løn, at nytten ved at ansætte dem overstiger nytten ved at ansætte mænd.  

3.1.7. Sammenfatning 

Med udgangspunkt i ovenstående analyser kan det konkluderes, at der er flere forhold i kvinders human 

kapital, der kan have betydning for, hvorvidt de bliver ansat som patruljefører. Hertil er det væsentligt, at 

kvinder er villige til at flytte væk fra familie og venner og de vante omgivelser i Danmark for at udføre et job 

i Nordøstgrønland i 26 måneder. Hvorvidt kvinder er villige til dette afhænger bl.a. af varigheden af 

opholdet, arbejdes karakteristika samt forholdet til de andre deltagere. Som udgangspunkt er der intet der 

indikerer af, at kvinder ikke generelt er villige til at flytte til udlandet for at arbejde. Dette udledes både af 

en undersøgelse af indvandring til England og Wales, men ligeledes også af at der årligt udstationeres 

kvindelige soldater til Afghanistan. Opholdet på Grønland er dog væsentligt længere end opholdet i 

Afghanistan, hvilket indikerer, at 26 måneder er længere, end hvad kvinder generelt er villige til at væk fra 

den hverdag og de mennesker, de kender. Hertil har størrelsen af den udstationerede gruppe også 

betydning for kvinders villighed til at flytte efter et job.  

Ud fra statistik der viser, at kvinder generelt påbegynder en erhvervsuddannelse eller videregående 

uddannelse i en tidligere alder end mænd, gives der ligeledes en forklaring på, hvorfor kvinder ikke søger 

mod Sirius-patruljen. Forklaringen er, at et ophold på Grønland i 26 måneder er uforeneligt med ønsket om 

at påbegynde uddannelse i en tidlig alder.  

Jobbet som patruljefører indeholder en række karakteristika, som har betydning for, hvem der vælger at 

ansøge til Sirius-patruljen. Som statistikken i figur 6 illustrerer, søger kvinder generelt mod mindre fysisk 

krævende jobs, hvilket kan forklare, hvorfor de ikke ansøger til Sirius-patruljen. Denne forklaring suppleres 

af, at kvinder søger imod kvindearbejdspladser. Hertil benævnes, at det ikke nødvendigvis er alle kvinder 

der har præferencer for mindre fysisk krævende kvindejobs. Som eksempel herpå inddrages de kvindelige 

soldater, der udstationeres til Afghanistan, hvor de arbejder på en mandsdomineret arbejdsplads med 

fysisk krævende arbejde. På trods af lighederne mellem jobbet som patruljefører og en udstationering til 



Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 66 

Afghanistan er der stadig stor forskel på antallet af rekrutterede kvinder i de to jobs. Forskellen må 

begrundes i andre faktorer end fysisk hårdt arbejde og kønsfordelingen på arbejdspladsen, da begge dele 

gør sig gældende både på Grønland og i Afghanistan. Hertil kan de ekstreme vejr- og naturforhold på 

Grønland have en betydning for, hvorfor kvinder ikke tiltrækkes af jobbet som patruljefører. Opholdets 

varighed kan ligeledes være af betydning for, hvem der vælger at ansøge til Sirius-patruljen, og således har 

interesse i at tilegne sig den nødvendige human kapital.  

 

3.2. Diskriminationsteorier 

I diskriminationsteorierne tages der udgangspunkt i arbejdsmarkedets efterspørgselsside. Teorierne bygger 

på en opfattelse af, at arbejdskraften er lige produktiv – altså af samme fundamentale kvalitet. Hertil er det 

en grundlæggende antagelse, at arbejdsmarkedet rummer flere imperfektioner.138 Disse teorier forklarer 

kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen med Forsvarets præference for ikke at ansætte kvinder 

samt Forsvarets manglende viden om kvinders produktivitet.  

3.2.1. Arbejdsgiverdiskrimination 

Arbejdsgiverdiskrimination vedrører bl.a. situationen, hvor en arbejdsgiver specifikt har præference for ikke 

at rekruttere kvinder. Dette indebærer, at det for arbejdsgiveren, ud over den løn der skal betales til 

kvindelige medarbejdere, medfører en række ikke-pekuniære omkostninger at have kvinder ansat. 

Omvendt vil omkostningerne ved at have mænd ansat udelukkende bestå i lønninger. For at arbejdsgiveren 

opnår incitament til at ansætte kvinder, skal der være de samme omkostninger herved, som ved ansættelse 

af mænd. Dette kræver, at arbejdsgiveren ved fastsættelse af kvinders løn inddrager en 

diskriminationsfaktor, der bevirker, at kvinder bliver lavere lønnet.  

Hvis der er forskel på de enkelte arbejdsgiveres diskrimination mod kvinder, kan dette forklare, hvorfor der 

på én arbejdsplads ikke er ansat kvinder, mens dette køn er repræsenteret på andre arbejdspladser. Dette 

skyldes, at kvinder vil søge mod de arbejdspladser, hvor arbejdsgiveren ikke udviser diskriminerende 

adfærd. Således kan der opstå en segregering inden for de enkelte sektorer. 

Teorien om arbejdsgiverdiskrimination kan ydermere forklare kvinders manglende deltagelse på Sirius-

patruljen med, at ansættelse af kvinder vil medføre, at mandlige ansatte får disnytte. Mændene vil dermed 

nedsætte deres produktivitet, medmindre de kompenseres for det ubehag, kvinders ansættelse medfører. 

Dette bevirker, at mænd bliver dyrere at have ansat, og arbejdsgiverens samlede omkostninger stiger, 

hvorfor arbejdsgiveren ikke har incitament til at ansætte kvinder.  
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3.2.1.1. Teoriens forklaring på kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen 

Arbejdsgiverdiskrimination kan forklare kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen med, at 

Forsvaret har præference for kun at ansatte mænd. Forudsætningen for denne præference er, at der opstår 

ikke-pekuniære omkostninger ved at rekruttere kvinder, hvilket resulterer i, at mænd vil være billigere 

arbejdskraft. Arbejdsgiverdiskrimination kan bl.a. opstå ved, at Forsvaret risikerer at skulle kompensere de 

mandlige fupper, der allerede er på Sirius-patruljen, hvis de skal have en kvindelig kollega. Individuel 

kompensation til mændene forudsætter, at den enkelte deltagers ubehag kan præciseres. De mænd som 

skal patruljere med en kvinde vil umiddelbart have et større ubehag end de øvrige, hvorfor deres 

kompensation skal være tilsvarende større. Teorien kan således forklare kvinders manglende deltagelse 

med, at Forsvaret ikke har incitament til at rekruttere dette køn, da det vil medføre øgede omkostninger i 

form af udbetaling af kompensation. Hertil kan det dog være vanskeligt at fastslå, hvad 

kompensationsniveauet bør være. I forbindelse med kompensation af de mandlige fupper skal der tages 

højde for, at Sirius-patruljen udgør en lille gruppe, der med stor sandsynlighed vil dele information om 

deres kompensation med hinanden. Derfor kan det skabe konflikter fupperne imellem, hvis nogen 

kompenseres mere end andre.  

 

Det kan udledes af teorien om arbejdsgiverdiskrimination, at Forsvaret har incitament til at udelukke 

kvinder fra jobbet som patruljefører, hvis det vil skabe problemer, når unge mænd og kvinder skal arbejde 

sammen på en så isoleret arbejdsplads som på Sirius-patruljen. Det er muligt, at der kan opstå spændinger 

og flirt imellem kønnene, når de skal tilbringe meget tid tæt sammen. De problemer, der kan opstå herved, 

kan i henhold til parterapeut og sexolog Maj Wismann bestå i, at signaler bliver opfattet anderledes af 

modtageren end hensigten oprindeligt var.139 Ydermere kan flirt ende i forelskelse, der på Sirius-patruljen 

kan give større problemer end på en almindelig arbejdsplads. Dette skyldes, at fupperne er isoleret på 

Grønland, og i høj grad er afhængige af hinanden. Derfor det er sandsynligt, at Forsvaret inddrager risikoen 

for flirt i overvejelserne, inden nye aspiranter ansættes. Hvis denne form for konflikter opstår, kan det have 

betydning for fuppernes samarbejdsvillighed og ydeevne, hvilket Forsvaret ikke har interesse i. Dette kan 

medføre, at Forsvaret diskriminerer kvinder for at eliminere de risici, der ellers kunne opstå.  

Hvorvidt det reelt set er et problem, at begge køn er repræsenteret på Sirius-patruljen, er der udtrykt 

holdninger om fra to tidligere deltagere, Jack og Martin.140 De to tidligere patruljefører ytrer begge, at 

kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen kan give anledning til en række problemer i forbindelse med flirt og 

forelskelse. Dog udtrykkes det også, at kvinder vil kunne bidrage med noget positivt til Sirius-patruljen. 

                                                           
139

 www.fagbladet3f.dk/2-sektion/dit-job/689755c38f0c48568920127f7e9ee4ea-20121105-flirt-bare-loes-paa-jobbet 
hentet 7. februar 2014 
140

 Bilag 7 og bilag 9 

http://www.fagbladet3f.dk/2-sektion/dit-job/689755c38f0c48568920127f7e9ee4ea-20121105-flirt-bare-loes-paa-jobbet


Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 68 

Dette er udtryk for individers holdninger, hvorfor det ikke kan anses for et generelt udtryk for fuppernes 

holdninger. Til trods for dette giver holdningerne et indblik i, at der fra arbejdstagernes side ikke tages 

enstemmigt afstand fra, at kvindelig deltagelse kan have positiv indflydelse. Hertil forudsættes det, at Jack 

og Martin ikke har ændret deres holdning betydeligt, siden deres ansættelse på Sirius-patruljen.  

De mandlige fuppers holdning kan som tidligere nævnt have en betydning for, hvorvidt Forsvaret 

kønsdiskriminerer. Hvis der således eksisterer en forventning om, at der vil opstå konflikter som følge af 

mænd og kvinders flirt og forelskelse, kan dette forklare kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen.  

3.2.2. Statistisk diskrimination  

Statistisk diskrimination opstår som følge af, at en arbejdsgivers kendskab til arbejdsstyrken ikke er 

tilstrækkelig. Som kompensation for denne ufuldkomne information anvender arbejdsgiveren en 

gennemsnitsviden som grundlag for rekruttering. Denne gennemsnitsviden vil ikke knytte sig til individer, 

hvorfor de ansatte, der trækker produktiviteten op, vil lide under dette i form af diskrimination.  

Hvis mænd som en gruppe statistisk er bedre end kvinder, vil Forsvaret foretrække alle mænd frem for 

kvinder, og kønsdiskrimination kan opstå. Hvis det viser sig, at produktivitetsforskellen på mænd og kvinder 

er indbildt, bør denne diskrimination forsvinde over tid, når arbejdsgiveren opnår større viden om 

arbejdstagerne.141  

Statistisk kønsdiskrimination kan også opstå, selvom individerne har samme produktivitet. Dette er 

tilfældet, hvis mænd og kvinder ikke har samme usikkerhed i forhold til, hvordan deres produktivitet måles. 

Usikkerheden opstår, hvis arbejdsgiveren ikke er i stand til at konstruere et retvisende billede af, hvad 

begge grupper producerer. En forklaring på denne udfordring kan være, at måden, hvorpå man måler 

produktiviteten på mænd og kvinder, er udviklet med henblik på mænd. Derfor vil måleinstrumentet ikke 

være kønsneutralt og dermed ikke måle den korrekte produktivitet.  

 

En følge af statistisk diskrimination er feedback-effekter, som består i, at de diskriminerede tilpasser deres 

adfærd efter den statistiske diskriminationen. Dette afspejler sig i arbejdstagernes investering i human 

kapital, hvorfor statistisk diskrimination kan være en stor udfordring i forbindelse med rekruttering.  

3.2.2.1. Stereotyper  

Når der diskrimineres statistisk, sker det typisk på baggrund af, at stereotype forventninger og 

antagelser eksisterer. Stereotype opfattelser er en form for imperfekt information, hvor f.eks. kvinder i 

mange tilfælde bliver sammenholdt med nogle bestemte forestillinger om, hvilke kvalifikationer dette køn 

                                                           
141

 Udsen, 1992, s. 60 



Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 69 

har. Hvis en arbejdsgiver har en stereotyp opfattelse af kvinder, vil forestillinger og antagelser om et individ 

være direkte afhængig af dets køn.  

3.2.2.2. Teoriens forklaring på kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen 

Hvis Forsvaret bygger deres kendskab til ansøgere til Sirius-patruljen på en gennemsnitsviden, afspejler 

dette, at de ikke ved nok om arbejdsstyrken, eller at de har forudbestemte holdninger til, hvad f.eks. 

kvinder besidder af evner. Stereotype antagelser om kvinder kan f.eks. være, at de er meget omsorgsfulde, 

opmærksomme på deres omgivelser, mindre selviscenesættende osv. Disse stereotyper kan betyde, at 

både Forsvaret og de mandlige fupper har positive opfattelser af kvinder. Omvendt kan disse stereotyper 

også medføre, at kvinder ikke synes at passe ind i et job, hvor de skal forlade deres hjem og omgangskreds i 

26 måneder. Hvis Forsvaret således har en stereotyp opfattelse af kvinder, kan det betyde, at de har en 

forudindtaget holdning om, at kvinder føler en større tilknytning til familien, og således har sværere ved at 

lade sig udstationeres til Grønland i 26 måneder. En stereotyp opfattelse af at kvinder er mere følsomme 

end mænd (se bilag 4) kan betyde, at de har sværere ved at undvære familien. Hvis Forsvaret lægger vægt 

på disse stereotyper og i visse tilfælde statistiske opfattelser af kønnene, vil det medføre, at de ser en risiko 

ved at ansætte kvinder til Sirius-patruljen. Årsagen er, at Forsvaret vil forvente en større risiko for, at 

kvinder fortryder deres udsendelse, og dermed ønsker at komme hjem før tid. Hjemsendelse af en Sirius-

deltager vil påføre Forsvaret omkostninger.  

 

Ved statistisk kønsdiskrimination tages der ikke højde for den enkelte ansøgers egentlige egenskaber og 

personlighed. Mænd og kvinder stilles derimod overfor hinanden som to grupper med forskellige 

kvalifikationer. Hvis Forsvaret foretager denne form for statistisk diskrimination, hvor de udelukker kvinder, 

grundet stereotype opfattelser af dette køn, vil det være svært for kvinder på nogen måde, at bevise deres 

værd. Kvinder vil således ikke have mulighed for at påvirke Forsvarets stereotype opfattelse. En indbildte 

produktivitetsforskel vil dermed ikke blive udlignet over tid, som teorien påstår. Det kan således være 

svært for kvinder at komme ind på en arbejdsplads, hvor de ikke hidtil har været repræsenteret, hvis 

årsagen til dette er, at der fra arbejdsgiverens side foretages statistisk kønsdiskrimination. 

 

3.3. Insider-outsider teorien 

Insider-outsider teorien er en af de nyere økonomiske teorier, der tager udgangspunkt i både arbejds-

markedets udbuds- og efterspørgselsside. Teorien inddrager både dele af den neoklassiske og den 
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institutionelle tankegang til udledning af den enkeltes beskæftigelsesmuligheder.142 Teorien forsøger 

samtidig at forklare diskriminationen af grupper på arbejdsmarkedet, hvor f.eks. kønsdiskrimination kan 

være et udfald af arbejdstagernes adfærd. Det er således hverken produktions- eller markedsforhold, der er 

årsag til diskrimination, men derimod arbejdstagernes adfærd.143  

Ved at insiderne i rekrutteringsprocessen nægter at samarbejde med og acceptere en bestemt gruppe af 

potentielle nye ansatte, vil denne nye gruppe blive placeret som outsidere. Årsagen til at insiderne agerer 

således kan være, at de ser outsiderne som en trussel mod deres egen beskæftigelse, og derfor har en 

interesse i at påvirke virksomheden til ikke at ansætte dem. 

Insider-outsider teorien inddrager begrebet ubehagstillæg, som indebærer, at arbejdsgiveren må kompen-

sere de ansatte, der oplever ubehag ved ansættelse af nye medarbejdere. Årsagen hertil er, at arbejdsgi-

veren ønsker, at alle ansatte skal udføre nyttemaksimerende arbejde. Denne diskrimination fra arbejds-

tagerne vil medføre, at arbejdsgiveren vil undlade at ansætte outsiderne.  

3.3.1. Teoriens forklaring på kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen 

Insider-outsider teorien kan biddrage til at forklare, hvorfor kvinder ikke deltager på Sirius-patruljen. 

Teorien består todelt i, at de ansatte fupper har et ønske om at holde kvinderne ude af specialstyrken 

samtidig med, at det ikke er muligt for kvinderne at tilbyde deres arbejdskraft til en lavere løn og dermed 

blive ansat (modsat af hvad neoklassisk teori antager).  

Den første del af teorien inddrager den mulighed, at mandlige fupper ikke ønsker, at kvinder skal ansættes 

som patruljeførere på Sirus-patruljen. Årsagen hertil kan være, at mændene føler sig truet af kvindernes 

deltagelse. Det er dog næppe tilfældet, at Forsvaret vil opsige en fup, fordi der kommer nye potentielle 

fupper. Disse vil blot blive rekrutteret på det hold der efterfølgende udstationeres til Nordøstgrønland. Det 

vil ganske enkelt være for omkostningsrigt at skulle uddanne fupper af flere omgange end nødvendigt. 

Dette skal ses i lyset af, at der eksisterer et krav om, at man har gennemgået en træningsperiode op til 

udsendelsen til specialstyrken, og derfor ikke blot kan ansættes uden den forudgående træning. Hertil 

spiller udstationeringens varighed også en rolle, da den er begrænset til 26 måneder. Når dette stilles 

overfor de omkostninger, det medfører at rekruttere en ny fup, vil Forsvarets incitament til at afskedige 

ansatte være meget begrænset. Kvinder kan derfor udelukkende true mænds ansættelser under 

rekrutteringsprocessen. Dette udelukker begrundelsen i Insider-outsider teorien om, at ansatte ønsker at 

holde outsidere ude, fordi de føler sig truede pga. afskedigelser. Da kvinders deltagelse i 

rekrutteringsprocessen er yderst begrænset, er denne del ikke væsentlig at inddrage yderlige. Til trods for 
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dette kan mænd stadig have interesse i at holde kvinder ude. Denne interesse kan opstå, hvis de af andre 

grunde ikke ønsker, at kvinder skal deltage på Sirius-patruljen.  

Hvis kvindelig deltagelse bliver aktuel, er der mulighed for, at en mand skal patruljere med en kvindelig 

kollega. Når to fupper skal patruljere sammen, skal de som gruppe udføre en opgave, der bl.a. består i 

dagligt at tilbagelægge et antal km. Her påvirkes mandens forhold til den kvindelige kollega af hans 

forventning til den indsats, hun yder. Hvis opfattelsen er, at der grundet den kvindelige kollegas indsats ikke 

tilbagelægges samme kilometerantal, vil dette have negativ indflydelse på mandens forhold til hende. 

Begrundelsen herfor er, at manden enten skal kompensere for kvindens lavere produktivitet eller 

acceptere, at de samlet leverer mindre. For at motivere manden til at kompensere for kvindens lavere 

produktivitet, skal Forsvaret oppebære et ubehagstillæg, som kompenserer manden for at arbejde sammen 

med en kvinde. Denne kompensation kan Forsvaret undgå ved ikke at ansætte kvinder til Sirius-patruljen. 

Derved vil de mandlige fuppere kunne påvirke Forsvaret til ikke at ansætte kvinder, således at dette køn 

bliver outsidere.  

Hvis en patrulje grundet kvindelig deltagelse tager længere tid om at tilbagelægge det forventede antal km, 

vil det øge risikoen for, at Forsvaret ikke finder arbejdet tilfredsstillende udført. Dette vil i forbindelse med 

typiske ansættelser medføre en risiko for afskedigelse af arbejdstageren. Afskedigelse vil dog som tidligere 

nævnt næppe være aktuelt for Sirius-deltagere. Argumentationen herfor gør sig også gældende i 

forbindelse med mindre tilfredsstillende udført arbejde.  

Dermed kan en forklaring på kvinders manglende deltagelse være, at Forsvaret af økonomiske årsager ikke 

har incitament til at ansætte kvinder, hvilket medfører, at de bliver outsidere som følge af 

kønsdiskrimination. Hertil er det ikke muligt for kvinder at opnå deltagelse på patruljen blot ved at mindske 

deres lønkriterium. Dette skyldes, at diskriminationen af kvinder ikke blot forsvinder ved, at de tilbyder at 

arbejde til en lavere løn. 

3.3.2. Undersøgelse af kønskrænkende adfærd i Forsvaret  

I 2002 blev der foretaget en undersøgelse af forholdene omkring kønskrænkende adfærd i Forsvaret.144 

Undersøgelsen er relevant i forbindelse med insider-outsider teorien, fordi kønskrænkende adfærd kan 

være medvirkende til, at der opstår en opdeling mellem insidere og outsidere. Undersøgelsen er udført af 

Institut for Militærpsykologi og omhandler ansatte i Forsvaret samt en udvalgt gruppe af civilt ansatte. I 

undersøgelsen benævnes Sirius-patruljen ikke direkte. Selvom undersøgelsen ikke består af besvarelser fra 

kvindelige fupper på Sirius-patruljen, udgør den fundament for en komparativ sammenligning. 

Undersøgelsen kommer i grove træk frem til, at kvinder i Forsvaret i højere grad end civilt ansatte er udsat 
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for kønskrænkende adfærd. Dermed er der en overvejende sandsynlighed for, at dette også vil være 

tilfældet for kvinder, hvis de bliver rekrutteret til Sirius-patruljen, da denne specialenhed er en del af 

Forsvaret. Det gælder for hele Forsvaret herunder også for Sirius-patruljen, at deres personel primært 

består af mænd. Der foreligger dog en væsentlig forskel på ansættelsen som patruljefører og de øvrige 

ansættelser i Forsvaret. Bl.a. hersker der på Sirius-patruljen ikke samme hierarki, som der ellers findes i 

Forsvaret generelt. Dog er dette hierarki til dels stadig aktuelt, hvilket bl.a. skyldes, at nogle fupper har 

mere erfaring end andre. Samtidig vil fupperne være underlagt ordrer fra overordnede lige så vel som 

andre steder i Forsvaret.  

En yderligere forskel består i, at fupperne på Sirius-patruljen udstationeres i mindre grupper og arbejder to 

og to, når de patruljerer. Denne arbejdsform har betydning for mændenes adfærd overfor deres kolleger, 

da de vil agere anderledes, når de skal samarbejde tæt i små grupper. Denne form for tætte samarbejde 

over længere tid ses ikke umiddelbart tilsvarende andre steder i Forsvaret.  

Undersøgelsen er foretaget på baggrund af individers egne opfattelser af givne situationer, hvorfor 

rapporten bygger på subjektive besvarelser. Dette gør det muligt at vurdere, hvordan kvinder reelt opfatter 

adfærden i Forsvaret.  

I undersøgelsen af kønskrænkende adfærd i Forsvaret blev alle militært ansatte kvinder adspurgt, samtidig 

med at undersøgelsen bygger på svar fra en udvalgt gruppe civilt ansatte kvinder og udvalgte militært og 

civilt ansatte mænd. Undersøgelsen omfatter 3.119 personer, hvoraf 88 pct. responderede på 

spørgeskemaet.145 Et af resultaterne fra undersøgelsen er, at 33 pct. af de militært ansatte kvinder havde 

oplevet situationer med kønskrænkende adfærd.146 Det interessante herved er for det første, at tallene for 

de civilt ansatte kvinder og mænd samt for de militært ansatte mænd kun var omkring 10 pct.147 Dette 

resultat viser, at kønskrænkende adfærd ikke er noget, arbejdstagere generelt oplever på deres 

arbejdsplads. For det andet konstaterer undersøgelsen, at gruppen af 18-25 årige militært ansatte kvinder 

er dem, der har været mest belastet af denne form for adfærd.148 Denne aldersgruppe er relevant i forhold 

til Sirius-patruljen, fordi det typisk er i den alder, man finder specialstyrken interessant som arbejdsplads.  

3.3.2.1. Undersøgelsens usikkerheder 

Målgruppen i undersøgelsen er primært militært ansatte kvinder i Forsvaret dvs. Hæren, Flyvevåbnet og 

Søværnet.149 I forbindelse med undersøgelsen er alle militært ansatte kvinder blevet adspurgt via en 

spørgeskemaundersøgelse. Rapporten er ydermere baseret på en stikprøve af tilfældigt udvalgte militært 
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ansatte mænd og civilt ansatte mænd og kvinder. Dette medfører en vis usikkerhed, der består i 

udvælgelsen af stikprøven og den struktur, der er i bortfaldet. Bortfaldet består i, at spørgeskemaet ikke 

besvares. Dette kan resultere i, at nogle grupper af personers besvarelser i mindre grad er repræsenteret 

end andre gruppers, hvilket har indflydelse på repræsentativiteten. Svarprocenten for militært ansatte 

kvinder og mænd er 85 pct., for de civilt ansatte kvinder er svarprocenten 93 pct., og for de civilt ansatte 

mænd er svarprocenten 94 pct.150 Disse svarprocenter afviger ikke væsentligt fra hinanden, og den samlede 

besvarelsesprocent på 88 pct. synes at være høj, hvilket synes at være  repræsentativt.  

3.3.2.2. Kvinders incitament til at tilegne sig human kapital påvirkes af kønskrænkende adfærd 

Kønskrænkende adfærd i Forsvaret kan have indflydelse på kvinders ønske om at komme med på Sirius-

patruljen. Dette afspejler sig i, at den kønskrænkende adfærd påvirker deres incitament til at tilegne sig den 

human kapital, der relaterer sig til jobbet som patruljefører. I hvilken grad kvinders incitament påvirkes 

afhænger af, hvor krænkende de finder den adfærd, der udvises. Hertil fremgår det af undersøgelsen, at de 

kommentarer, kvinder i Forsvaret oftest får, er dem, der opfattes som værende mindst krænkende.151 Til 

trods for dette er kommentarer om kvinders berettigelse på arbejdspladsen mere hyppige for kvinder, der 

er ansat militært end civilt.152 Disse kommentarer opfattes i høj grad som krænkende, og kan derfor sende 

et negativt signal til kvinder om Forsvaret som arbejdsplads. Hvis Forsvaret generelt opfattes som en 

arbejdsplads, hvor kvinder i højere grad end på andre arbejdspladser oplever kønsdiskriminerende adfærd, 

har det indflydelse på, om kvinder vælger at ansøge til Sirius-patruljen. Derved vil det ligeledes påvirke 

deres incitament til at tilegne sig den human kapital, der er relevant for jobbet som patruljefører. Således 

kan kønskrænkende adfærd andre steder i Forsvaret forklare, hvorfor kvinder ikke søger en stilling som 

patruljefører på Sirius-patruljen. 

3.3.2.3. Kvinders oplevelse af kønskrænkende adfærd på Sirius-patruljen 

Undersøgelsen om kønskrænkende adfærd i Forsvaret er interessant i forhold til at belyse, hvordan kvinder 

ud fra resultaterne vil opleve at være deltager på Sirius-patruljen. Hertil er kvinders opfattelse af 

omgangstonen i Forsvaret relevant, da denne er af betydning for, hvorvidt kvinder ansøger til Sirius-

patruljen. Undersøgelsen viser, at antallet af militært ansatte kvinder, der har oplevet situationer med 

kønskrænkende adfærd, er ca. 23 procentpoint højere end antallet for de civilt ansatte kvinder.153 Dette 

tyder på, at kvinder kan forvente, at risikoen for at opleve kønskrænkende adfærd er større, hvis de søger 

ind til Forsvaret, hvor Sirius-patruljen hører under. I undersøgelsen er en forklaring på forskellen i antallet 
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af kvinder, der har oplevet kønskrænkende adfærd, at kvinder i Forsvaret i større udstrækning end de civilt 

ansatte arbejder tæt sammen med mænd. Sirius-patruljen er netop et ekstremt eksempel på, at de ansatte 

har et tæt samarbejde. Da undersøgelsen begrunder kønskrænkende adfærd med, at der er et tæt 

samarbejde kønnene imellem, er det overvejende sandsynligt, at der på Sirius-patruljen vil opstå denne 

type adfærd, hvis der ansættes kvinder. Det tætte samarbejde på Sirius-patruljen eksisterer både når 

fupperne er samlet i husene på Daneborg, men i særdeleshed også når to deltagere er på patrulje rundt i 

nationalparken. I sidstnævnte situation er fupperne isoleret med én partner i flere måneder, hvorfor 

undersøgelsens argument med det tætte samarbejde er yderst relevant. I situationen hvor en mand og en 

kvinde patruljerer sammen, er kvinden ikke, som det er tilfældet andre steder i Forsvaret, minoritet, og de 

to fupper er i denne situation yderst afhængige af hinanden. På Sirius-patruljen vil et tæt samarbejde 

således næppe medføre kønskrænkende adfærd, da dette modarbejder det samarbejde, fupperne i høj 

grad af er afhængige af.  

Under fuppernes ophold på Daneborg er det tilfældet, at en kvindelig deltager bliver minoritet, hvis hun 

rekrutteres, da hun her arbejder iblandt et overtal af mænd. Hvis denne situation sammenlignes med 

undersøgelsens resultater, kan det udledes, at der er en vis risiko for, at kvinder vil opleve 

kønsdiskriminerende adfærd fra de øvrige mandlige fupper. Hertil skal det tætte samarbejde under 

patruljeringen inddrages, da dette afhængighedsforhold mellem de ansatte også vil påvirke mænds adfærd 

på Daneborg.  

Det kan med udgangspunkt i ovenstående konkluderes, at den kønskrænkende adfærd kvinder generelt 

oplever i Forsvaret i mindre grad vil have betydning på Sirius-patruljen. Dette begrundes med 

nødvendigheden af et tæt samarbejde og godt sammenhold iblandt de udstationerede fupper. På trods 

heraf kan den generelle opfattelse, af at kvinder ansat i Forsvaret oplever kønskrænkende adfærd, være 

medvirkende til, at kvinder ikke søger imod Sirius-patruljen, da de søger væk fra arbejdspladser, hvor de 

tror, at der eksisterer kønsdiskriminerende adfærd.  

 

3.4. Frivillighed kontra diskrimination 

I de foregående økonomiske afsnit er der foretaget en analyse af såvel den frivillighed, kvinder har i 

forbindelse med valg human kapital som diskrimination af kvinder. Begge aspekter bidrager til at forklare, 

hvorfor kvinder ikke hidtil har deltaget på Sirius-patruljen.  

Human Capital teorien bygger på en frivillighed for arbejdstagerne mht. til valg af uddannelse og anden 

tilegnelse af kvalifikationer. På efterspørgselssiden er det ikke arbejdstagerne selv, der er afgørende for 

deres ansættelse, men derimod arbejdsgiverne. I diskriminationsteorierne eksisterer en antagelse om, at 

der kan forekomme en form for diskrimination af arbejdstagerne. Denne diskrimination kan som tidligere 
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nævnt komme til udtryk på baggrund af en stereotyp eller statistisk opfattelse af, hvilket køn der er egnet 

til jobbet. Dermed eksisterer der en holdning om, at ansøgere af det ene køn, er de rigtige til jobbet. Dette 

vil som udgangspunkt være uafhængigt af de kvalifikationer, ansøgerne med det ”forkerte” køn har. 

Ydermere kan der eksistere diskrimination fra arbejdskollegerne, hvilket indebærer, at mandlige fupper 

kræver et ubehagstillæg, hvis der ansættes kvinder på arbejdspladsen. 

Frivilligheden fra udbudssiden og diskriminationen fra efterspørgselssiden kan virke gensidigt forstærkende 

i tilfælde, hvor en kvinde har en forventning om, at hun vil møde modstand ved at ansøge om ansættelse 

som patruljefører. Dette vil påvirke hendes valg, således at hun ikke vælger at tilegne sig den human 

kapital, der nødvendig på Sirius-patruljen. Situationen er dermed, at adfærden afspejles i human kapitalen, 

der endvidere afspejler, hvad der rent faktisk er muligt grundet diskriminationen. Således kan 

diskrimination resultere i, at kvinder frivilligt vælger ikke at tilegne sig den human kapital, der er relevant 

for Sirius-patruljen, selvom de endnu ikke selv direkte er blevet udsat for diskrimination.  

3.5. Kvinders valg af job og Forsvarets valg af arbejdstagere 

Kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen kan på den ene side anskues ud fra, hvad der skal til, for 

at en arbejdstager søger et job. På den anden side kan en forklaring også findes i de kriterier, hvorefter 

arbejdsgiveren udvælger en arbejdstager til et job. Ved at definere disse to aspekter i forbindelse med 

rekruttering til Sirius-patruljen, kan der gives en teoretisk forklaring på, hvorfor kvinder ikke deltager i 

specialenheden. Herunder hvorfor kvinder enten ikke ansøger om deltagelse, eller hvorfor Forsvaret ikke 

ønsker at ansætte dem. I den forbindelse benyttes dele af Nabanita Datta Guptas empiriske model om 

erhvervsmæssig status.154 Udgangspunktet i modellen er, at både mænd og kvinders nyttefunktion er U = 

βY. Her er β præferenceparametre, mens Y er en vektor af løn og jobkarakteristika. I Guptas model 

anvendes βs, da præferenceparametrene gælder begge køn. Da der i denne afhandling tages udgangspunkt 

i kvinders adgang til Sirius-patruljen, er βs erstattet med β
f
, således at funktionen udelukkende omhandler 

kvinders præferenceparametre. Modellen kan dermed være med til at forklare, hvorfor kvinder ikke er en 

del af Sirius-patruljen. Det afgørende, for om en kvinde vil søge jobbet som patruljefører, er, den nytte 

jobbet giver hende. Dette afspejler sig i, at kvinder kun ansøger til specialstyrken, hvis følgende gør sig 

gældende: 

 

Uij* - Uik* = β
f
(Yij - Yik) + (εij - εik) > 0 
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Her gælder i forbindelse med jobbet som patruljefører på Sirius-patruljen, at: 

- i er indekstallet for antallet af kvindelige arbejdstagere 

- j er jobbet som Sirius-deltager 

- k er et af alle andre jobs  

- f indikerer, at det vedrører kvinder 

Formlen kan forklares således, at kvinder vil ansøge om optagelse til Sirius-patruljen, hvis deres nytte ved 

dette job fratrukket den nytte de ville få ved andre jobs, er større end nul. Her gælder, at forskellen i nytten 

ved Sirius-patruljen kontra nytten ved andre jobs skal svare til kvinders præferenceparametre i forbindelse 

med forskellen i løn og jobkarakteristika på Sirius-patruljen sammenlignet med andre jobs. Her tillægges en 

uforklarlig faktor, defineret ved epsilon, både som et element i jobbet ved Forsvaret samt ved andre jobs. 

Ifølge denne model vil kvinder ansøge til Sirius-patruljen, hvis de får en højere nytte ved dette job end ved 

at arbejde andre steder. Nytten afhænger således af præferenceparametre for løn samt jobkarakteristika 

og derudover en uforklarlig faktor. En uforklarlig faktor skal medregnes, da det virker usandsynligt, at 

kvinders nytte ved et job udelukkende består af løn og jobkarakteristika. Der vil således i langt de fleste 

tilfælde eksistere andre uforklarlige forhold, der har en betydning for, hvilken nytte kvinder har ved et job. 

Formlen udelukker dog ikke, at nytten alene består af præferencer for løn og jobegenskaber, men dette vil 

næppe være tilfældet.  

Da der endnu ikke har været kvinder på Sirius-patruljen, indikerer det, at der er faktorer, som påvirker 

kvinders nytte i forbindelse med dette job således, at nytten herved ikke overstiger nytten ved et 

alternativt job. Forklaringen kan ydermere findes i, at jobbet ved Forsvaret giver kvinder en disnytte, 

hvorfor de ikke vælger dette job. Det vil gælde for de få kvinder, der har ansøgt til Sirius-patruljen, at deres 

nytte ved jobbet overstiger nytten ved et alternativ job. For disse kvinder må der således findes en anden 

forklaring på, hvorfor de ikke er blevet rekrutteret til Sirius-patruljen, og dermed inddrages Forsvarets 

baggrund for at udvælge fupper.  

 

I forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen, kan Forsvaret vælge enten at ansætte eller afvise en 

ansøger. Hvorvidt kvinder ansættes til Sirius-patruljen vil ud fra Guptas model afhænge af følgende: 

 

πij - τj = γj Xi + ηij > 0 

 

Her gælder i forbindelse med rekruttering til jobbet som patruljefører på Sirius-patruljen, at: 

- πij er produktiviteten for en ansat på Sirius-patruljen 
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- τj er tærskelværdien for, hvad der skal produceres på Sirius-patruljen 

- Xi er produktivitetsmålere for kvinder 

- γj er kvinders produktivitet på Sirius-patruljen 

- ηij er Forsvarets nytte ved at have kvindelige deltagere på Sirius-patruljen 

Formlen forklarer, at Forsvaret vil ansætte kvinder, hvis deres produktivitet fratrukket tærskelværdien er 

større end nul. Dette betyder, at den del af kvinders produktivitet, som Forsvaret kan observere, 

sammenlagt med Forsvarets nytte ved at have kvinder ansat på patruljen, skal overstige 0. Den nytte, 

Forsvaret kan opnå ved kvindelig deltagelse, kan være både positiv og negativ, hvorfor der i modellen tages 

højde for, at der kan eksistere arbejdsgiverdiskrimination. Denne form for diskrimination vil komme til 

udtryk ved, at Forsvaret undlader at ansætte kvinder, hvis nytten herved er negativ.   

Da Forsvaret hidtil ikke har ansat kvinder, indikerer dette, at kvinders produktivitet ikke overstiger 

tærskelværdien, hvorfor det ikke kan svare sig for Forsvaret at ansætte dem. Grundet kvinders manglende 

deltagelse er der endnu ingen eksempler på, hvad deres reelle produktivitet er, hvorfor udelukkelsen ikke 

kan være et resultat af en mangelfuld produktivitet.  

 

Ud fra Guptas model gives der således bud på, hvilke faktorer der er afgørende for, om kvinder er 

repræsenteret på Sirius-patruljen. At kvinder hidtil ikke har været deltagende på Sirius-patruljen, kan ud fra 

modellen begrundes i faktorer på både udbudssiden og efterspørgselssiden. Da kun meget få kvinder har 

ansøgt, tyder det på, at det er forhold på udbudssiden, der er den primære forklaring på kvinders 

manglende deltagelse på Sirius-patruljen. Ud fra modellen konkluderes det således, at der eksisterer 

faktorer, der bevirker, at kvinders nytte ved jobbet som patruljefører ikke er tilstrækkelig. 

 

3.6. Forsvarets standard til ansøgere til Sirius-patruljen 

Det er væsentligt, at en arbejdsgiver i forbindelse med rekruttering undersøger gruppen af ansøgere, så de 

rette kandidater kan udvælges. Det afgørende for ansættelse er normalt, hvilken ansøger der har den 

højest forventede produktivitet. I forbindelse med Sirius-patruljen antages det derfor, at Forsvaret vil  

bestræbe sig på at finde arbejdstagere, der på bedst mulig måde kan gennemføre slæderejserne og de 

øvrige opgaver, fupperne stilles overfor i Nordøstgrønland. Dette indebærer, at en fup ikke udvælges på 

baggrund af en forventning til, at vedkommende kan maksimere profitten i den forstand, man normalt 

tænker på dette i neoklassisk teori,155 fordi der reel set ikke bliver produceret og omsat noget.  

                                                           
155
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Sirius-deltagerne er på patruljering i ca. 8 måneder årligt,156 og især under vinterrejserne er vejrforholdene 

meget ekstreme. Udover de ekstreme vejrforhold er der bl.a. risiko for at falde gennem isen eller f.eks. 

møde en isbjørn. Disse risici stiller krav til deltagerne om, at de skal kunne holde hovedet koldt i meget 

ekstreme situationer. I sådanne situationer skal der udelukkende tænkes praktisk, og hvis deltagerne går i 

panik, kan det få fatale konsekvenser. Dette vil Forsvaret selvsagt forsøge at undgå, hvorfor de er 

interesserede i, at fupperne besidder de rette egenskaber. Udover at fupperne kan blive udsat for ekstreme 

situationer, skal de også være i stand til at håndtere de situationer, der er en del af deres hverdag. De 

daglige gøremål er deltagerne selv ansvarlige for, og ligeledes er det deres ansvar, hvis der skal repareres 

noget på husene, på slæderne mv. Tilsvarende skal fupperne være i stand til at håndtere udfordringerne 

med slædehundene.157 Det er væsentligt, at Sirius-deltagerne med det samme formår at sætte sig i respekt 

overfor hundene, da de er en forudsætning for at kunne patruljere, og ikke må blive en trussel. Hertil er det 

nødvendigt, at fupperne besidder en vis styrke og psyke, som ikke er påkrævet i almindelige jobs.  

Da jobbet som patruljefører indebærer en række exceptionelle udfordringer, er det essentielt, at Forsvaret i 

forbindelse med rekruttering sætter en standard til Sirius-deltagerne. I den forbindelse kan det være svært 

at observere og måle fuppernes indsats. Udfordringen ligger i, at fupperne er på patrulje uden 

overordnede, og at de under patruljeringen bliver påvirket af mange udefrakommende ting bl.a. i 

forbindelse med de ekstreme vejrforhold. Hertil vil en standard til Sirius-deltagerne være en måde, hvorpå 

Forsvaret med større sandsynlighed finder de rigtige deltagere til at udføre jobbet som patruljefører, 

hvorfor behovet for at måle de ansatte bliver mindre.  

Fupperne der hidtil er blevet vurderet som egnede patruljeførere til Sirius-patruljen, har som tidligere 

nævnt alle været mænd. Dette kan evt. forklares med, at Forsvaret har sat en standard for ansøgerne, 

kvinderne ikke kan leve op til. En sådan standard vil indgå i Forsvarets rekrutteringsproces, hvor de på 

nuværende tidspunkt bl.a. anvender en rekrutteringsvideo.158 Denne video giver et billede af den standard, 

Forsvaret ønsker, at ansøgerne skal leve op til, samt de egenskaber de skal være i besiddelse af. I videoen 

ses bl.a. klip, hvor en Sirius-deltager arbejder under ekstreme vejrforhold, hvor to deltagere råber hinanden 

ind i hovederne og hvor det nævnes, at en håndværkerbaggrund er fordelagtig. Videoens indhold indikerer 

ydermere, at man skal have en god udholdenhed osv. for at kunne udføre de opgaver, der følger af jobbet 

som patruljefører. Videoen opremser ikke egentlige krav, men derimod udvalgte egenskaber og reaktioner 

fra tidligere deltagere. Dette oplysningsmateriale indikerer, at de typer, der beskrives i videoen, anses for at 

være dem, Forsvaret ønsker at rekruttere til Sirius-patruljen. En sådan video vil dermed give udtryk for en 

form for standard til potentielle fupper. Hermed forsøger Forsvaret at sikre, at de tiltrækker den gruppe 
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ansøgere, de finder bedst egnede til jobbet som patruljefører, hvilket kan forklare kvinders manglende 

deltagelse.   

3.6.1. Screening 

Når en arbejdsgiver skal ansætte medarbejdere, eksisterer der et naturligt ønske om at få fat i de bedste 

ansøgere. Det kan dog være svært udelukkende at tiltrække de gode ansøgere, hvorfor det er nødvendigt 

for arbejdsgiveren at finde en måde at differentiere de gode ansøgere fra de dårlige. Det problem der 

opstår, når en uønsket ansøger søger et job hos arbejdsgiveren, kaldes adverse selection.159  Screening er et 

værktøj, arbejdsgiveren kan benytte til at mindske dette problem, og er en metode, hvormed 

arbejdsgiveren kan lære mere om ansøgeres kvalifikationer. Adverse selection opstår på arbejdsmarkedet, 

når der eksisterer asymmetrisk information imellem en arbejdsgiver og en ansøger, hvis de ikke besidder 

den samme viden omkring ansøgerens evner. 

Screening som løsning på adverse selection kan forekomme på forskellige måder. Den åbenlyse og meget 

ligetil måde, hvorpå arbejdsgiveren kan få indblik i ansøgeres kvalifikationer, er ved at se på erfaringer fra 

tidligere jobs, samt hvilken uddannelse ansøgeren besidder.160 For at arbejdsgiveren får mest muligt ud af 

disse informationer, kræver det, at de fungerer som effektive signaler omkring ansøgeres kvalifikationer. 

Nedenfor i afsnit 3.7 analyseres arbejdstageres signalering yderligere.  

Når arbejdsgiveren ved hjælp af information omkring erfaring og uddannelse har frasorteret en del af 

ansøgerne, er det nødvendigt at foretage yderligere screening af de resterende ansøgere. Dette øger 

sandsynligheden for, at de mest kvalificerede ansøgere ansættes. En screeningsmetode kan være at stille 

ansøgerne over for en test, for at se hvordan de løser de enkelte opgaver. Ydermere kan der anvendes 

psykologsamtaler eller udvidede jobsamtaler med ansøgerne, således at arbejdsgiveren kan øge 

kendskabet til de enkelte ansøgere. Det er dog væsentligt at pointere, at der med disse screeningsmetoder 

følger omkostninger, som skal tages i betragtning i forbindelse med valg af metode. En screening vil være 

økonomisk rentabel, når den gevinst der er ved korrekt ansættelse af en god ansøger, overstiger summen 

af tabet ved ukorrekt afvisning af en god ansøger samt omkostningerne til screening. 

3.6.1.1. Screening af ansøgere til Sirius-patruljen 

Den måde, hvorpå Forsvaret indledningsvis forsøger at frasortere en række uønskede ansøgere og derved 

mindske problemet med adverse selection, er ved at opstille en række adgangskrav. Her ser Forsvaret på, 

om og hvordan ansøgerne har klaret værnepligten, om de har afklarede familieforhold, et godt helbred 

samt et godt syn. Således frasorterer Forsvaret de ansøgere, der ikke er egnede som patruljefører på Sirius-
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patruljen. For efterfølgende at kunne skelne mellem de tilbageværende ansøgere, har Forsvaret opstillet en 

række tests. Denne rekrutteringsproces er delt op i to moduler (se bilag 1), hvor det første modul bl.a. 

består af fysiske tests af ansøgerne. Denne form for test afspejler Forsvarets ønske om, at deltagerne skal 

være i god fysisk form, for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, de stilles overfor på Grønland. Ved 

således at teste ansøgernes fysik gør Forsvaret et forsøg på at frasortere de ansøgere, der ikke lever op til 

standarden. Dermed udgør disse tests en måde, hvorpå Forsvaret screener aspiranter, og således udlignes 

den asymmetriske information omkring ansøgernes fysik. Afprøvningen af ansøgernes fysik fungerer som 

en stopprøve, hvorfor de der ikke klarer sig igennem sorteres fra, og derfor ikke kommer videre til modul 2. 

I dette modul stilles aspiranterne overfor samtaler med en psykolog, og der foretages ligeledes en række 

helbredsundersøgelser. Dette indikerer, at det ikke blot er vigtigt for Forsvaret, at deltagerne er i god fysisk 

form, men ligeledes at de psykisk kan håndtere ekstreme forhold og situationer, samt det at være isoleret 

på Grønland med et lille antal mennesker i en periode på 26 måneder.  

 

Screening kan således være et vigtigt redskab i forhold til udvælgelsen af fupper, og kan samtidig være 

medvirkende til at forklare kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen. Forklaringen ligger i, at de 

kvinder, som hidtil har ansøgt om optagelse til Sirius-patruljen, er blevet frasorteret som følge af 

screeningsprocessen, fordi de ikke har levet op til standarden for en god patruljefører. Denne forklaring er 

dog begrænset i det omfang, at den udelukkende vedrører det fåtal af kvinder, der har ansøgt om 

optagelse til patruljen.  

3.6.2. Forsvarets standard kan være udtryk for diskrimination 

Det er muligt for Forsvaret at holde kvinder ude ved at sætte en standard, de ikke kan leve op til. Hvis det 

er tilfældet, at Forsvarets hensigt med standarden er at holde kvinder ude, foreligger der 

arbejdsgiverdiskrimination. Forsvaret diskriminerer således kvinder, fordi de udelukkes fra jobbet som 

patruljefører på Sirius-patruljen.  

Formålet med rekrutteringsmaterialet og rekrutteringsforløbet er at betydning for, om kvinders manglende 

deltagelse kan begrundes i arbejdsgiverdiskrimination eller i en kønsneutral standard, som mange kvinder 

ikke kan leve op til. 

 

3.7. Teori om signalering 

Signalering giver ansøgere mulighed for igennem visse handlinger at oplyse en arbejdsgiver om, hvilken 

type medarbejder vedkommende er, og hvilken værdi vedkommende kan tilføre en arbejdsplads. Michael 

Spence har introduceret en teori om signalering som et alternativ til Human Capital teorien. Teorien tager 
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udgangspunkt i et marked, hvorpå der eksisterer asymmetrisk eller ufuldkommen information. Denne teori 

adskiller sig fra Human Capital teorien, der tager udgangspunkt i neoklassisk teori, hvor der antages at være 

fuldkommen konkurrence og dermed fuldkommen information.  

På arbejdsmarkedet agerer både arbejdsgivere og arbejdstagere. En arbejdstager besidder en række 

karakteristika, hvoraf nogle kan påvirkes af vedkommende selv, mens andre såsom køn, alder og race ikke 

kan. Når en arbejdstager aktivt gør en indsats for at forbedre de kvalifikationer, der er observerbare for 

arbejdsgiveren, betragtes det efter denne teori som signalering.161 Signalering kan bl.a. bestå i uddannelse, 

hvor en ansøger via et eksamensbevis el.lign. signalerer til arbejdsgiveren, at vedkommende besidder en 

række kompetencer. Signalering giver dermed ansøgere mulighed for at videregive information til en 

arbejdsgiver, således at arbejdsgiveren kan adskille de enkelte ansøgere fra hinanden. Signalering er 

udelukkende effektiv, når den giver arbejdsgiveren mulighed for at differentiere mellem de enkelte 

ansøgere og således på baggrund heraf vurdere hvilke ansøgere, der er egnede til et job. Hvis en 

uddannelse er let at gennemføre, kan det medføre, at også arbejdstagere, der er mindre produktive, kan 

gennemføre denne. Hvis dette er tilfældet, vil det ikke være muligt for en arbejdsgiver at adskille de gode 

ansøgere fra de mindre gode. For at signalering derimod kan siges at være effektiv, skal den gevinst, der er 

for de gode ansøgere ved at signalere være højere end omkostningen herved, mens gevinsten for de 

dårlige ansøgere skal være lavere end omkostningen. I en sådan situation vil kun de gode ansøgere vælge at 

signalere, hvorfor der opstår et ”separating equilibrium”.162 Her ved arbejdsgiveren, at kun de gode 

ansøgere vælger at signalere. Hvis der derimod er tale om, at de dårlige ansøgere også opnår en gevinst 

ved at signalere, der er højere end omkostningerne hertil, er der tale om et ”pooling equilibrium”, hvor 

arbejdsgiveren ikke kan adskille de to typer fra hinanden.163 I en sådan situation vil hverken de gode eller de 

dårlige ansøgere signalere. 

De gode ansøgere har en fordel ved ”separating equilibrium”, da de således bliver adskilt fra de dårlige 

ansøgere. Omvendt er de dårlige ansøgere bedre stillet i ”pooling equilibrium”, hvor de ikke differentieres 

fra de gode ansøgere, fordi signalering i dette tilfælde ikke vil være effektivt.  

3.7.1.1. Værnepligten som signal til Forsvaret 

Et af adgangskravene til Sirius-patruljen er, at værnepligten skal være gennemført.164 Dette krav er et 

redskab, Forsvaret benytter for bedre at kunne vurdere ansøgere til patruljen på baggrund af, hvordan de 

har klaret værnepligten. Da værnepligten ligesom Sirius-patruljen hører under Forsvaret, medfører kravet, 

                                                           
161

 Spence, 1974, s. 10 
162

 Lazear & Gibbs, 2009, s. 39 
163

 Lazear & Gibbs, 2009, s. 39 
164

 http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/Elite_Siriuspatruljen_i_soevaernet.aspx#over1 
hentet 12. februar 2014 

http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/Elite_Siriuspatruljen_i_soevaernet.aspx#over1


Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 82 

at ansøgerne skal have været inde i ”systemet”. Som følge heraf har Forsvaret informationer om ansøgerne 

fra tidligere erfaringer, hvilket mindsker ufuldkommen information.  

Når et individ har gennemført værnepligten, giver dette vedkommende mulighed for at sende et signal til 

Forsvaret om sit potentiale som arbejdskraft på Sirius-patruljen. Værnepligten er et uddannelsesforløb 

udbudt af Forsvaret, hvor de værnepligtige tilegner sig en række egenskaber, der er grundlæggende for 

ansatte i Forsvaret. Disse egenskaber tillæres gennem undervisning i bl.a. våbenbetjening, 

orienteringslære, feltuddannelse og signaltjeneste.165 Når værnepligten er gennemført, vil denne efter 

Human Capital teorien have indflydelse på de enkelte arbejdstageres beskæftigelsesmuligheder. Den 

gennemførte værnepligt bliver dermed en del af human kapitalen, men er atypisk, fordi den udgør en pligt 

for nogle mænd, der således påtvinges at investere i denne uddannelse. Hvis uddannelsen gennemføres, vil 

dette være et signal til Forsvaret. Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet, at værnepligten er et effektivt 

signal, som kan medvirke til at give Forsvaret et retvisende billede af, hvilke ansøgere der er egnede til 

Sirius-patruljen. For at værnepligten er et effektivt signaleringsværktøj, er det afgørende, at den kan 

medvirke til at differentiere de forskellige ansøgere fra hinanden for at tilstræbe et ”separating 

equilibrium”. Da værnepligten er en basisuddannelse, som endda i nogle tilfælde påtvinges unge mænd, 

der ikke nødvendigvis har interesse heri, vil en gennemført værnepligt næppe give et retvisende billede af, 

hvem der kan anses for at være gode Sirius-deltagere. Begrundelsen herfor er, at jobbet som patruljefører 

indebærer høje krav til, at fupperne mentalt er meget engagerede. Værnepligten kan dermed ikke i sig give 

et retvisende billede af, hvorvidt ansøgerne er gode eller dårlige. Dermed udgør den ikke i sig selv et 

effektivt værktøj til at differentiere ansøgerne til Sirius-patruljen, hvilket kan være forklaringen på, at 

Forsvaret også stiller krav om, at værnepligten skal være gennemført med et tilfredsstillende resultat. 

 

Ved afslutningen af basisuddannelsen gives der en bedømmelse af hver enkelt værnepligtig. Bedømmelsen 

tager udgangspunkt i den værnepligtiges ”brugbarhed” – altså hvordan der rent fysisk er blevet præsteret, 

samt ”forhold i tjenesten” hvor det omvendt er den værnepligtiges holdninger, modenhed og 

samarbejdsevner, der vurderes.166 Til bedømmelsen kommer der ydermere en vurdering af, i hvilket 

omfang den værnepligtige er egnet som konstabel eller sergent. Dette er relevant i forhold til Sirius-

patruljen, fordi ansættelsen som patruljefører medfører, at vedkommende skal kunne føre 

politimyndighed, hvilket forudsætter en højere rang end værnepligtig.  

Da alle, der søger ind til Sirius-patruljen, skal have gennemført værnepligten, vil en god karakter være et 

signal til Forsvaret om, at man i højere grad har potentiale til jobbet som patruljefører. For at et signal er 
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effektivt, skal det medføre, at det er muligt for de gode ansøgere at differentiere sig fra de dårlige. For at 

opnå en god karakter i forbindelse med værnepligten kræver det, at de værnepligtige yder et givet niveau 

(Q), hvilket for den enkelte har nogle omkostninger (C). For de gode (g) vil omkostningerne til at yde denne 

indsats være mindre end for de dårlige (d). Hvis omkostningerne ved indsatsen er lavere end gevinsten, vil 

den værnepligtige vælge at signalere. Ligeledes gør det omvendte sig gældende. Hvis signalering skal 

fungere som et effektivt redskab til at adskille de gode værnepligtige fra de dårlige, skal følgende gøre sig 

gældende: 

 

Cg < Qg – Qd < Cd 

 

I tilfælde af at ovenstående gør sig gældende, vil det kun være de gode, der vælger den indsats, som er 

nødvendig for at få en høj karakter. Dermed vil det udelukkende være de gode, som sender et signal til 

Forsvaret om, at de er mere egnede til Sirius-Patruljen, da de har gennemført værnepligten med et 

tilfredsstillende resultat. I så fald opstår et ”separating equilibrium”, hvor signalering effektivt at adskiller 

de gode ansøgere fra de dårlige.  

Hvis kvinders omkostninger ved at yde en god indsats er større end den gevinst, de vil opnå herved, vil de 

vælge ikke at yde den gode indsats og dermed ikke sende et signal til Forsvaret. Hvis mænds omkostninger 

ved signalering er lavere end deres forventede gevinst, vil de yde den gode indsats og således signalere 

deres egnethed til Forsvaret. Hvis dette gør sig gældende, kan kvinders manglende deltagelse på Sirius-

patruljen forklares med, at de ikke sender de rette signaler til Forsvaret, hvorfor de ikke vurderes som 

værende egnede til stillingen som patruljefører.  

 

3.8. Kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen kan ikke altid forklares 

Til trods for at der benyttes flere økonomiske teorier til at forklare kvinders manglende deltagelse på Sirius-

patruljen, er der stadig dele, der ikke synes at kunne forklares. Disse uforklarlige faktorer består i, at der 

eksisterer uobserverbare data f.eks. i form af evner og motivation, som ikke er målbare. Hvis kvinder har en 

større mængde uobserverbare data end mænd, vil man i højere grad kunne tillægge disse data værdi i 

forbindelse med forklaring af kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen. Betydningen af de 

uobserverbare data kan dog ikke afgøres, når der netop ikke er datagrundlag for det.   
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3.9. Kvinders forventede indflydelse på Sirius-patruljen som arbejdsplads 

I et indlæg fra 2010 skriver Dansk Metal på deres hjemmeside, at det er en fordel for såvel mænd som 

kvinder, når kvinder søger ind på uddannelser, der i høj grad er domineret af mænd.167 Dette begrundes 

med, at når kvinder efterfølgende ansættes på mandsdominerede arbejdspladser, udvikles et bedre 

arbejdsmiljø, en rarere omgangstone, samt der kommer et øget fokus på sammenhængen mellem arbejds- 

og familieliv. At arbejdsmiljøet forbedres, når en arbejdsplads ikke længere udelukkende består af mænd, 

kommer ligeledes til udtryk i en rapport udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidligere 

Socialforskningsinstituttet), der omhandler en undersøgelse af kvinder i byggefag.168 Rapporten nævner 

som eksempel på en forbedring af arbejdsmiljøet, at kvinders tilstedeværelse på mandsdominerede 

arbejdspladser kan sikre, at arbejdsmiljøreglerne omkring tunge løft i højere grad overholdes. Her er der 

tale om en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Ændringen skyldes, at kvinder ofte har nemmere ved at 

bede om hjælp, uden at dette påvirker deres selvfølelse. Dette bevirker, at det generelt på arbejdspladsen 

bliver mere legitimt at få hjælp fra kolleger eller maskiner, hvilket også har indflydelse på det psykiske 

arbejdsmiljø. Hvis miljøet derimod udelukkende er mandsdomineret, kan der eksistere et såkaldt ”Tarzan-

syndrom”,169 hvor det ikke i samme grad er legitimt at tage vare på sit helbred ved at bede om hjælp. 

Ovennævnte indlæg fra Dansk Metal og rapporten udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for 

Velfærd indikerer, at arbejdsmiljøet på mandsdominerede arbejdspladser forbedres, når der ansættes 

kvinder. Dette overføres til Sirius-patruljen, som netop er en arbejdsplads udelukkende med mandlige 

ansatte. Hvis der rekrutteres en kvindelig deltager til patruljen, kan det med udgangspunkt i ovenstående 

medføre, at arbejdsmiljøet, der eksisterer på Sirius-patruljen i Nordøstgrønland, forbedres. Dette vil gælde 

for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Det fysiske arbejdsmiljø kan ved kvindelig deltagelse 

påvirkes i retning af, at det bliver mere legitimt at bede om hjælp i forbindelse med de opgaver, der skal 

løses og som er fysiske krævende. Det kan lette arbejdet at være flere om at løse opgaven. I en artikel fra 

Metroxpress udtaler Stefan Thorbjørnsen, specialkonsulent i Forsvarskommandoen, at det øgede antal af 

kvinder i Forsvaret har medført en bedre ’opgaveløsning’, da kvinderne ofte er mere kreative end 

mændene.170 Denne artikel understøtter dermed, at kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen vil være 

fordelagtigt. 

Vedrørende det psykiske arbejdsmiljø kan forholdet kolleger imellem og herunder omgangstonen blive 

forbedret ved, at der ansættes kvinder på denne mandsdominerede arbejdsplads. Hertil er det relevant at 
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inddrage, at omgangstonen jf. afsnit 2.5.4.2 af de tidligere deltagere opfattes som værende god og sober. 

Denne opfattelse stammer udelukkende fra mænd, hvorfor der kan sås tvivl om, hvorvidt kvinder vil være 

af samme opfattelse.  

Den i afhandlingens afsnit 3.3.2 omhandlede undersøgelse om kønskrænkende adfærd i Forsvaret 

bemærker, at omgangstonen i de organisatoriske enheder, hvor de militært ansatte kvinder færdes, 

generelt er grovere og mere seksuelt betonede end på de arbejdspladser, hvor der er civilt ansatte. Hvis 

denne grove tone ligeledes er eksisterende på Sirius-patruljen, kan det være en fordel for Forsvaret at 

ansætte kvinder, hvis kvindelige deltagelse kan forbedre omgangstonen. Specialkonsulent i 

Forsvarskommandoen, Stefan Thorbjørnsen, har ydermere udtalt, at det øgede antal kvinder i Forsvaret har 

været medvirkende til, at mændene har oppet sig, således at omgangstonen kønnene imellem er blevet 

bedre, og ydermere har det øgede antal af kvinder påvirket mændene til i højere grad at vaske og ranke sig, 

hvilket Forsvaret sætter pris på.171  

Det er tilfældet, at Forsvaret har videreformidlet et ønske om, at omgangstonen på Daneborg skal være god 

og sober, således at forskerholdene, der rejser dertil om sommeren, får en behagelig oplevelse, og danner 

sig et godt billede af Sirius-patruljen.172 Dette har betydning, fordi det er i Forsvarets interesse, at disse 

forskerhold giver Sirius-patruljen og forskerstationen god omtale.  

For at kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen medfører en positiv effekt på arbejdsmiljøet, er det 

væsentligt, at kvinderne ikke blot accepterer arbejdsmiljøet som det er, og således indordner sig under de 

eksisterende forhold. 

 

3.10. Delkonklusion 

Kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen kan vha. Human Capital teorien forklares med, at kvinder 

ikke har den human kapital, der skal til for at blive patruljefører. På baggrund af denne teori er der i 

afhandlingen set nærmere på kvinders villighed til at flytte efter et job, deres præferencer for at arbejde få 

timer og deres præferencer for mindre fysiske jobs samt deres søgen imod kvindedominerede 

arbejdspladser. Analysen af disse kvalifikationer har netop vist, at kvinders human kapital ikke stemmer 

overens med, hvad der er nødvendigt for patruljeførere på Sirius-patruljen. Teorien forklarer samtidig, at 

kvinder ikke vil have nogen indflydelse på Sirius-patruljen, da de grundet manglende relevant human 

kapital ikke bliver rekrutteret til patruljen. 

En anden forklaring på kvinders manglende deltagelse er givet på baggrund af arbejdsmarkedsteorierne om 

diskrimination. Disse teorier forklarer, at kvinder holdes ude af Sirius-patruljen pga. Forsvarets præference 
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for ikke at ansætte dette køn. Herunder er statistisk diskrimination en forklaring på, hvordan denne 

præference opstår. Kvinders manglende deltagelse kan ligeledes forklares med, at de placeres som 

outsidere, og således ikke har mulighed for at indtræde i stillingerne som patruljefører. Ud fra insider-

outsider teorien er det dermed de mandlige fupper, der er årsag til, at kvinder ikke bliver rekrutteret til 

Sirius-patruljen, da deres deltagelse medføre disnytte.   

 

Kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen er ligeledes blevet forklaret ud fra Nabanita Datta 

Guptas empiriske model om erhvervsmæssig status. Modellen benyttes til at opstille kriterier for, hvornår 

kvinder vil ansøge til Sirius-patruljen, og hvornår Forsvaret vil vælge at ansætte kvinder. Hvis kriterierne i 

modellen ikke er opfyldt, vil det resultere i, at kvinder ikke bliver ansat på patruljen. Da der hidtil har været 

meget få kvindelige ansøgere til Sirius-patruljen, kan kvinders manglende deltagelse ud fra modellen 

primært forklares med, at der er noget, der påvirker kvinders nytte, således at de ikke ansøger. Ud fra 

modellen kan kvinders manglende deltagelse ikke forklares entydigt, men derimod både begrundes i 

kvinders egen human kapital ligeså vel som i kønsdiskrimination, da begge faktorer påvirker deres nytte. 

Endvidere kan Forsvarets standard til ansøgerne medføre, at kvinder bliver frasorteret. Dette kan komme 

som følge af de signaler, kvinder sender Forsvaret. Yderligere kan screening af ansøgerne resultere i, at 

kvinder ikke bliver rekrutteret. Uobserverbare data kan ligeledes have en indflydelse på, hvorvidt kvinder 

deltager på Sirius-patruljen, men betydningen af disse kan af gode grunde ikke afgøres. 

Slutteligt udledes det, at kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen, kan have en positiv effekt på såvel det 

fysiske som det psykiske arbejdsmiljø,.  
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4. Integreret analyse 

4.1. Den juridiske og økonomiske analyse sammenholdes 

I denne del af afhandlingen sammenholdes den juridiske og økonomiske analyse for at kunne vurdere 

hvilke uoverensstemmelser, der er imellem disse to. Dette gøres ved at analysere de forhold, hvor de 

juridiske regler og de økonomiske teorier er modstridende.    

4.1.1. Human Capital teorien tager ikke højde for Forsvarets kønsmainstreamingspligt 

I afsnittet vedrørende Human Capital teorien fastslås det, at kvinder skal være i besiddelse af den human 

kapital, der er relevant for Sirius-patruljen, for at de har potentiale til at blive rekrutteret. Dette indebærer, 

at kvinder skal være villige til at flytte langt væk fra deres vante omgivelser og have præferencer for både 

mange timers arbejde samt for fysisk hårdt arbejde. Hvorvidt kvinder besidder den for Sirius-patruljen 

relevante human kapital afhænger af, om de har incitament til at investere heri. Kvinders manglende 

deltagelse på Sirius-patruljen kan således ud fra Human Capital teorien forklares med, at de ikke besidder 

den human kapital, der er nødvendig for jobbet som patruljefører på Sirius-patruljen. Uoverensstemmelsen 

imellem den human kapital kvinder generelt besidder, og den human kapital der kræves til jobbet, kan 

findes både i de af jobbets karakteristika, der ikke er mulighed for at ændre på, men lige såvel i de forhold 

Forsvaret har mulighed for at ændre på, således at kvinder finder disse attraktive. Hertil er det Forsvarets 

pligt at kønsmainstreame, jf. LBL 1a og dermed sørge for, at øge tilstrømningen af kvinder. 

Mainstreamingspligten har dog ikke relevans for al den human kapital, der analyseres i den økonomiske 

analyse. Dette skal forstås således, at Forsvaret f.eks. ikke kan påvirke de ekstreme vejr- og naturforhold, 

der eksistere i Nordøstgrønland. Omvendt kan Forsvaret kønsmainstreame, ved at ændre på antallet af 

timer der arbejdes samt på antallet af forventede km tilbagelagt dagligt, når der patruljeres. Forsvaret kan i 

den forbindelse foretage tiltag, som medfører, at arbejdsdagene bliver kortere. Uanset om en kortere 

arbejdsdag kan opveje kvinders manglende præferencer for fysisk hårdt arbejde og antallet af arbejdstimer, 

undtager det ikke Forsvaret fra at overholde den kønsmainstreamingspligt, der er hjemlet i LBL § 1a. 

Human Capital teorien tager således ikke hensyn til, at Forsvaret er pålagt denne mainstreamingspligt, 

hvorfor kvinders manglende deltagelse ikke udelukkende kan forklares med, at det er deres human kapital, 

der ikke matcher Sirius-patruljen, da Forsvaret også har til opgave at imødekomme kvinder. Således skal 

Forsvaret gøre en indsats for, at kvinder i højere grad får incitament til at tilegne sig den human kapital, der 

er relevant for Sirius-patruljen.  
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4.1.1.1. Kvinders villighed til at flytte efter et job 

En af de kvalifikationer, jobbet som patruljefører kræver, er, at de ansatte skal være villige til at flytte til 

Nordøstgrønland i 26 måneder. I den økonomiske analyse er det konkluderet, at kvinders villighed til at 

flytte efter jobs bl.a. afhænger af, hvor længe udstationeringen varer. Dermed eksisterer et forhold i 

forbindelse med jobbet som patruljefører, der medfører, at kvinder afholdes fra at ansøge om optagelse til 

Sirius-patruljen. Forsvaret synes at have mulighed for at påvirke dette forhold, men det fremgår ikke, at de 

gør en indsats for at forkorte varigheden, som er et problem for kvinder. Dermed inddrager Forsvaret ikke 

kønsaspektet i forbindelse med deres planlægning af opholdet. 

En måde hvorpå Forsvaret kan gøre en indsats for at øge tilstrømningen af kvinder er, at de ændrer i 

opholdets varighed for på den måde at overholde den kønsmainstreamingspligt, der er hjemlet i LBL § 1a. 

Hertil er det nødvendigt at inddrage forklaringen på, hvorfor opholdet netop varer 26 måneder. 

Patruljeringen i Nordøstgrønland omfatter både forårs- og efterårsrejser. Der er stor forskel på rejserne i de 

to perioder, da patruljeringen i vinterhalvåret foregår med slæde og om sommeren med skibe. De to 

perioder er vidt forskellige både grundet forskellige transportmidler, men i særdeleshed også pga. de 

ekstreme og barske vejrforhold, der eksisterer om vinteren. Disse vejrforhold kan bestå i ekstreme 

frostgrader kombineret med voldsomme storme samt store mængder sne. Derudover kan deltagerne 

risikere at støde på isbjørne og andre vilde dyr. Det er derfor vigtigt, at patruljeførerne er forberedte og 

tager forholdsregler. Dette er årsagen til, at der på patruljeringerne opereres med en ny og en erfaren 

deltager, således at den erfarne kan oplære den nye fup til at handle rationelt i alle situationer.173 Hvis 

Forsvaret skal forkorte opholdets varighed, vil der opstå en udfordring i forhold til denne ordning, da der vil 

være risiko for, at den nye fup ikke oplæres korrekt i forhold til enten vinter- eller sommerpatruljeringen. 

Hvis Forsvaret grundet kønsmainstreamingspligten skal forkorte ansættelsen, vil den måde hvorpå viden 

videregives ikke i samme grad være mulig, da der som nævnt er forskel på de opgaver, der udføres i løbet 

af året. Hvis opholdet f.eks. reduceres til at vare et år, vil den erfarne fup, kun have patruljeret i f.eks. 

sommerhalvåret, hvorfor vedkommende ikke har oplevet de ekstreme forhold, der eksisterer i 

vinterhalvåret. Den erfarne fup har således ikke grundlag for at oplære en ny. Ændringen af opholdets 

længde synes derfor ikke at være den optimale måde at mainstreame på. Derfor bør Forsvaret i stedet 

ændre andre forhold, således at opholdets varighed ikke påvirker kvinder mere end mænd.  

En måde hvorpå Forsvaret kan minimere risikoen for, at kvinder afholdes fra at ansøge pga. varigheden, er 

ved at indføre mulighed for, at de i løbet af de 26 måneder kan afholde ferie. En mulighed for ferie, skal 

vurderes i forhold til kvinders behov og samtidig i forhold til hvad der er realistisk i henhold til de 

omstændigheder, Sirius-patruljen arbejder under.  Ved at åbne op for, at fupperne kan afholde ferie, vil de 
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ikke være tvunget til at være isoleret længe uden familie og venner. Årsagen til at Forsvaret endnu ikke har 

indført denne mulighed kan skyldes en bekymring for, at fupperne ikke ønsker at returnere til Grønland 

efterfølgende. Dette argument er udledt af det faktum, at fupperne i forbindelse med tandeftersyn har et 

kort ophold på Island,174 og ikke bliver sendt hjem til Danmark for dette. Dette kan indikere, at Forsvaret 

foretrækker, at fupperne ikke kommer tilbage til Danmark og risikerer, at de vil blive hjemme. Bekymringen 

fra Forsvarets side synes dog ikke at være begrundet, da soldater, som er udstationeret til eksempelvis 

Afghanistan, kommer hjem på leave efter tre måneder og efterfølgende returnerer til deres job. Dette taler 

for, at Forsvaret bør indføre mulighed for at afholde ferie i løbet af de 26 måneder. Dermed efterlever 

Forsvaret ikke deres mainstreamingspligt i forhold til ansættelsens varighed. Ved at indføre muligheden for 

at afholde ferie, vil Forsvaret således inddrage kønsaspektet og foretage tiltag med henblik på at øge 

tilstrømningen af kvinder.      

4.1.2. Human Capital teorien inddrager ikke kønsligestilling angående aflønning 

Human Capital teorien bygger på, at arbejdstagere vha. deres human kapital kan øge deres 

beskæftigelsesmulighed. Hertil gælder, at den enkelte kan justere sit lønkrav, således at kravet stemmer 

overens med vedkommendes human kapital, og dermed kompenserer for manglende kvalifikationer. Da 

det i den økonomiske analyse konkluderes, at kvinder ikke besidder den human kapital, der stemmer 

overens med, hvad der er nødvendigt på Sirius-patruljen, forklarer teorien dermed, at kvindelige 

patruljeførere bør aflønnes lavere. Hvis kvinder således får en lavere løn end mænd, tages der ikke højde 

for princippet om lige løn til mænd og kvinder. Dette princip medfører, at Forsvaret ikke blot kan give 

kvinder lavere løn end mænd, hvis de to køn er ansat til at udføre samme arbejde eller arbejde af samme 

værdi. Princippet er implementeret i ligelønsloven (LLL) § 1, stk. 2, 1. pkt. Løsningen med at ansætte 

kvinder til en lavere løn, er dermed ikke forenelig med EU-retten. At mænd og kvinders arbejde på Sirius-

patruljen er af samme værdi, vil Human Capital teorien argumentere imod, fordi teorien indebærer, at 

kvinder grundet manglende kvalifikationer netop ikke bidrager med samme værdi som mænd. Argumentet 

vil dog ikke kunne retfærdiggøre denne forskelsbehandling, fordi mænd og kvinder ansattes til at udføre 

samme arbejde, hvilket ligeledes er omfattet af LLL § 1, stk. 2, 1. pkt.  

4.1.3. Forsvarets præference for ikke at ansætte kvinder er kønsdiskriminerende  

I den økonomiske analyse benyttes diskriminationsteorierne, der forklarer kvinders manglende deltagelse 

med, at Forsvaret har præference for ikke at ansætte kvinder. Denne præference udgør direkte 

diskrimination af kvinder, da de pga. deres køn behandles ringere end mænd i en tilsvarende situation. 

Dette strider imod princippet om ikke-forskelsbehandling af mænd og kvinder og herunder LBL § 2, der 
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fastslår, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige i forbindelse med ansættelse. Det er således 

ikke tilladt for en arbejdsgiver blot at undlade at ansætte kvinder, hvis årsagen hertil udelukkende er, at 

arbejdsgiveren har præference for at ansætte mænd. Hertil er der i forbindelse med direkte diskrimination 

som udgangspunkt ikke mulighed for retfærdiggørelse, medmindre det kan påvises, at den diskriminerende 

handling er omfattet af en konkret hjemlet undtagelse. En præference for kun at ansætte mænd er derfor 

direkte diskriminerende og kan ikke retfærdiggøres.   

4.1.4. Forsvaret kan sætte en kønsdiskriminerende standard til ansøgerne 

I forbindelse med rekruttering til Sirius-patruljen sætter Forsvaret en standard til ansøgerne, således at de 

kan rekruttere de fupper, der er bedst egnede til jobbet som patruljefører. Denne standard bygger på såvel 

fysiske som psykiske egenskaber, der er fordelagtige i forbindelse med opholdet på Grønland. Hvis 

Forsvaret derimod sætter standarden med det formål eller den effekt at kvinder holdes ude fra Sirius-

patruljen, udgør denne standard en forskelsbehandling af kvinder, som er i uoverensstemmelse med LBL § 

2. 

På Forsvarets hjemmeside anvendes udtrykket ”SIRIUS-mand” i forbindelse med beskrivelsen af hvilke 

egenskaber, Forsvaret finder nødvendige for jobbet som patruljefører på Sirius-patruljen. I den juridiske 

analyse konkluderes det, at anvendelsen af dette udtryk i forbindelse med annoncering af et job udgør 

forskelsbehandling af kvinder, der er strid med LBL § 6. Den måde hvorpå den økonomiske analyse 

inddrager muligheden for at sætte en standard til ansøgerne, kan således ikke lovligt ske ved anvendelse af 

udtrykket ”SIRIUS-mand”, da dette vil være uoverensstemmende med LBL § 6 

Der er ikke juridisk noget til hinder for, at Forsvaret sætter en jobrelevant standard til ansøgerne, så længe 

denne ikke udgør nogen form for direkte såvel som indirekte forskelsbehandling af kvinder. Det væsentlige 

er i denne forbindelse, Forsvarets formål med at sætte standarden, samt hvilken effekt den reelt har.  

4.2. Efficiensanalyse 

Kønsmainstreaming er pålagt Forsvaret, jf. LBL § 1a, hvilket indebærer, at Forsvaret skal gøre en indsats for 

at øge tilstrømningen af kvinder. Hvis tilstrømningen øges, således at det resulterer i, at der ansættes 

kvinder på Sirius- patruljen, er det relevant at kende de fordele og ulemper, dette vil medføre. Ligeledes er 

det væsentligt, hvorvidt det er samfundsmæssigt efficient at have kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen, 

hvilket afgøres ud fra Forsvarets, de mandlige fuppers og kvindernes nytte herved.  

4.2.1. Definition af begrebet efficiens 

Begrebet efficiens anvendes i forbindelse med analyse af, om det er mest fordelagtigt med kvindelig 

deltagelse på Sirius-patruljen eller ej, og således hvilken situation der vil være at foretrække. De to 

situationer sammenlignes, for at finde frem til den samfundsoptimale løsning og dermed den løsning, hvor 
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Forsvaret, de mandlige fupper og kvinderne samlet stilles bedst. For at finde frem til dette ses der på, 

hvilken situation der er Kaldor-Hicks efficient. En situation er Kaldor-Hicks efficient, når den samlede 

gevinst herved er større end tabet, så vindere kan kompensere eventuelle tabere. En situation kan således 

være at foretrække, selvom den har negative følgevirkninger for nogle i form af disnytte, da der skal ses på 

den samlede nytte. Kaldor-Hicks kriteriet repræsenterer således virkningerne for samfundet og ikke for de 

enkelte aktører, som det er tilfældet med Pareto-kriteriet. En situation kan siges at være Pareto-optimal, 

når ingen kan stilles bedre, uden at nogen stilles værre. Dette kriterium tilllader ikke som Kaldor-Hicks både 

vindere og tabere. En Pareto-optimal løsning vil altid være Kaldor-Hicks efficient, mens det modsatte ikke 

gør sig gældende. 

Den nytte, der tages udgangspunkt i, vil være afhængig af både Forsvarets, de mandlige fuppers og kvinders 

reaktioner på, hvorvidt kvinder hhv. deltager og ikke deltager på Sirius-patruljen. Den individuelle nytte vil 

afhænge af individernes præferencer, og vil derfor være et uhåndgribeligt og varierende begreb. Dette vil 

ligeledes gælde for samfundets nytte, da denne er baseret på individernes nytte blot på overordnet plan. 

4.2.2. Hvornår er kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen efficient? 

Da der hidtil ikke har været kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen, findes der ikke nogen undersøgelser 

eller resultater, der viser, hvorvidt kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen er efficient. Der kan dog med 

udgangspunkt i den juridiske og økonomiske analyse vurderes, hvordan en øget tilstrømning af kvinder og 

som følge heraf kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen påvirker nytten for hhv. Forsvaret, de mandlige 

fupper og kvinderne. Hertil vurderes, hvornår kvindelig deltagelse vil være efficient i forhold til den 

situation, der eksisterer i dag, hvor ingen kvinder deltager på Sirius-patruljen. Hvorvidt kvinders deltagelse 

er Kaldor-Hicks efficient afhænger dermed af både Forsvarets, de mandlige fuppers samt kvindernes nytte. 

Der vil være en række faktorer, der påvirker agenternes nytte både i en positiv og en negativ retning, 

hvilket inddrages nærmere nedenfor. De nævnte faktorer skal ikke anses for at være udtømmende. 

4.2.2.1. Forsvarets (dis)nytte ved kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen 

Forsvarets nytte vil på flere måder blive påvirket positivt af, at tilstrømningen af kvinder øges, og at 

kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen som følge heraf bliver aktuel. For det første vil den øgede 

tilstrømning af kvindelige ansøgere medføre, at det samlede antal af ansøgere til Sirius-patruljen øges. 

Dermed har Forsvarets Rekruttering flere ansøgere at vælge imellem. Derfor er det sandsynligt, at 

aspiranterne, der udvælges til Sirius-forskolen, besidder et højere niveau, end det hidtil har været tilfældet. 

Som følge af et højere niveau blandt aspiranterne kan der opstå mulighed for, at Forsvaret kan forkorte 

uddannelsesperioden. Dette forudsætter, at de udvalgte aspiranter allerede besidder nogle af de 

grundlæggende kvalifikationer, der ellers skal afsættes tid og ressourcer til på Sirius-forskolen. En øget 
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tilstrømning af kvinder og dermed flere ansøgere kan således mindske Forsvarets omkostninger i 

forbindelse med rekruttering. Hvis aspiranternes niveau generelt hæves, er der sandsynlighed for, at 

fupperne, der i sidste ende sendes til Nordøstgrønland, i højere grad end tidligere er kvalificerede. Hvis 

dette er tilfældet, vil Forsvarets nytte blive påvirket positivt, fordi opgaverne, Forsvaret er pålagt at skulle 

udføre på Grønland, vil blive løst hurtigere og bedre.  

Da kvinder besidder andre egenskaber end mænd, vil deres deltagelse tilføre nye kvaliteter til patruljen. I 

den forbindelse vil kvindelig deltagelse indebære, at nogle af de opgaver, der skal løses i nationalparken i 

Nordøstgrønland, bliver løst bedre. Da kvinder, som det fremgår af bilag 4, har tendens til grundigere 

overvejelser, kan det bevirke, at resultatet forbedres, når et stykke arbejde skal udføres. Ydermere kan 

kvinders evne til indlevelse i situationer samt deres evne til at håndtere flere opgaver ad gangen være til 

gavn for Forsvaret.  

Ifølge empiri benyttet i afsnit 3.9 om kvinders forventede indflydelse på Sirius-patruljen som arbejdsplads, 

vil kvindelig deltagelse påvirke arbejdsmiljøet positivt. Dette skyldes bl.a., at kvinder ofte er bedre til at 

spørge om hjælp i forbindelse med fysisk hårdt arbejde, hvilket medfører, at det på en arbejdsplads, hvor 

kvinder er repræsenteret, bliver mere legitimt at spørge efter hjælp. Dette vil være til gavn for Forsvaret, 

fordi Sirius-patruljen i høj grad er en arbejdsplads, hvor fupperne udfører fysisk hårdt arbejde. Kvindelig 

deltagelse kan ydermere have positiv indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø på Sirius-patruljen, ved at 

omgangstonen deltagerne imellem generelt forbedres. En sådan forbedring vil være en gevinst for 

Forsvaret, da de har interesse i, at omgangstonen skal være god og sober, således at de forskere, der 

opholder sig på Daneborg om sommeren, danner sig et godt indtryk af Sirius-patruljen, og som følge heraf 

giver patruljen god omtale. Et forbedret fysisk og psykisk arbejdsmiljø påvirker generelt Forsvaret positivt, 

da god arbejdskraft typisk har højere krav til et godt arbejdsmiljø. Et forbedret arbejdsmiljø kan dermed 

være med til at forbedre kvaliteten af de aspiranter, der søger om optagelse til patruljen og således øge 

Forsvarets nytte. 

Slutteligt kan kvindelig deltagelse have en positiv indflydelse på de mandlige fuppers arbejdsindsats, hvilket 

medfører en gevinst for Forsvaret. Mændenes indsats påvirkes både i tilfælde af, at de motiveres til at 

præstere mere, når der er kvindelig deltagelse på patruljen, men også i tilfælde af at de lærer noget af 

kvinderne, således at de bliver i stand til at udføre jobbet bedre eller hurtigere. Forsvaret opnår dermed 

også i denne forbindelse en gevinst ved at have kvindelig deltagelse på patruljen, da bedre arbejdskraft vil 

øge deres nytte.  

 

Der er dog ikke udelukkende gevinster for Forsvaret ved at rekruttere kvinder til Sirius-patruljen. Da det er 

fastslået i den økonomiske analyse, at kvinder ikke i samme grad som en mænd kan undvære familie og 
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venner i en længere periode, er der en risiko for, at kvindelige deltagere vil at afbryde opholdet og rejse 

hjem før tid. Dette vil medføre en række omkostninger for Forsvaret både til hjemsendelse men ligeledes til 

rekruttering af en ny fup, der skal erstatte den hjemsendte.  

Ydermere er det tilfældet, at kvinder som udgangspunkt er fysisk svagere end mænd, hvorfor de 

umiddelbart er ringere stillet i forhold til det fysiske aspekt ved jobbet som patruljefører. Kvindelig 

deltagelse kan således resultere i, at patruljeringen tager længere tid, hvilket vil mindske Forsvarets nytte. 

Hvis Forsvaret som følge af kvindelige deltageres svagere fysik er nødsaget til at rekruttere yderligere 

personel, vil det øge deres personaleomkostninger.  

Forsvarets nytte ved kvindelig deltagelse vil blive påvirket af, hvorvidt de mandlige fupper føler et ubehag i 

forbindelse med kvindelig ansættelse. I så fald vil de mandlige fupper enten kræve et ubehagstillæg eller  

alternativt mindske deres effektivitet. Disse følgevirkninger af kvindelig deltagelse vil ligeledes øge 

Forsvarets personaleomkostninger og dermed påvirke deres nytte negativt.  

Kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen forklares ud fra diskriminationsteorierne med, at 

Forsvaret har præference for kun at ansætte mænd. Hvis Forsvaret har denne præference, vil det medføre, 

at de får disnytte ved at ansætte kvinder i stedet for mænd. 

Hvis antallet af kvindelige ansøgere øges, som følge af at Forsvaret efterlever mainstreamingspligten, kan 

det medføre omkostninger for Forsvaret, i og med at rekrutteringsprocessen skal være mere nuanceret, da 

kvinder besidder en række andre kvalifikationer end mænd. Som følge af kønsmainstreamingspligten i LBL § 

1a, vil Forsvaret ydermere blive pålagt omkostninger, da de skal tilpasse forholdene i Nordøstgrønland på 

de områder, hvor mainstreaming er relevant, således at kvinders behov imødekommes i samme grad som 

mænds. 

 

Det er nødvendigt at opveje de pågældende gevinster og omkostninger, kvindelig deltagelse medfører for 

Forsvaret, for at vurdere, hvorvidt der er tale om, at Forsvaret opnår en nytte eller disnytte herved. Hvis 

omkostningerne er højere end gevinsterne, vil kvinders øgede interesse i Sirius-patruljen og deres 

deltagelse indebære disnytte for Forsvaret. Hertil vil det omvendte gøre sig gældende, hvis gevinsterne 

overstiger omkostningerne. 

4.2.2.2. De mandlige fuppers (dis)nytte ved kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen 

Kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen kan udover at have indflydelse på Forsvarets nytte ligeledes påvirke 

de mandlige fuppers nytte. Mændenes nytte inddrages, fordi den har indflydelse på den samlede 

samfundsmæssige nytte. 

For det første kan kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen være medvirkende til, at mændene som tidligere 

nævnt kan tilegne sig flere kvalifikationer grundet vidensdeling fra kvinderne. Dette vil øge mændenes 
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nytte, da de derved tilegner sig kvalifikationer, der ifølge Human Capital teorien øger deres fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder. Ydermere kan mændene opnå en højere nytte, hvis de generelt har præference 

for at arbejde sammen med kvinder. Hvis dette er tilfældet, vil kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen have 

positiv effekt på de mandlige fuppers nytte. 

 

Omvendt vil kvinders deltagelse på Sirius-patruljen kunne medføre en disnytte for de mandlige fupper. Hvis 

mænd har præferencer for udelukkende at arbejde sammen med andre mænd, vil det medføre, at de får 

disnytte, hvis der ansættes kvinder på Sirius-patruljen. Ydermere kan det give de mandlige fupper disnytte, 

hvis en kvindelig deltager udtrykker, at hun ønsker at afbryde opholdet. Dette har især indflydelse på den 

mandlige fup, kvinden patruljerer med, da de to personer i denne situation udelukkende har hinandens 

selskab. Uanset om to kvinder eller en mand og en kvinde patruljerer sammen, vil en sådan manglende 

arbejdsglæde skabe disnytte. Hvis en kvindelig Sirius-deltager tager hjem før tid, skal hendes makker under 

opholdet skabe et bånd til en ny deltager. Dette har omkostninger for den tilbageværende makker, og kan 

mindske vedkommendes nytte.  

Det kan ydermere medføre en omkostning for den mandlige fup, at en kvindelig kollega som nævnt kan 

have en svagere fysik, da mændene i så fald enten skal kompensere herfor eller skal acceptere, at tempoet 

på patruljeringerne og udførelsen af jobbet foregår langsommere end med en mandlig kollega. Det synes 

ikke at være tilfældet, at en kvinder på Sirius-patruljen ikke kan udføre samme fysiske arbejde som mænd, 

men dette udelukker ikke, at kvinders tempo kan være anderledes, hvilket således har indflydelse på de 

mandlige fuppers nytte.  

 

Mændene påvirkes individuelt, i det tilfælde hvor der kommer kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen. 

Hertil kan den individuelle påvirkning både være positiv og negativ for mandlige fupper, og mændenes 

samlede nytte afhænger af, hvad der vejer tungest. 

4.2.2.3. Kvinders (dis)nytte ved deltagelse på Sirius-patruljen 

For at finde den samlede nytte og dermed finde frem til den samfundsoptimale løsning, er det nødvendigt 

at se på de mulige gevinster og omkostninger, deltagelse på Sirius-patruljen vil have for kvinder. 

For kvinder kan jobbet som patruljefører medføre, at de tillærer sig en række kvalifikationer, der påvirker 

deres fremtidige jobmuligheder positivt. Dette indebærer, at de ifølge Human Capital teorien i fremtiden 

har større mulighed for at få et job eller for at opnå en højere løn i et givet job, hvorfor de opnår en gevinst 

ved deltagelse på Sirius-patruljen. Hvis kvinder finder jobbet som patruljefører attraktivt og interessant, vil 

det ligeledes påvirke deres nytte positivt at blive ansat til stillingen.  
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Omvendt kan kvinders deltagelse på Sirius-patruljen medføre en række omkostninger, der påvirker den 

enkeltes nytte negativt. Hvis de lange og udfordrende patruljeringer i Nationalparken i Nordøstgrønland er 

krævende i en grad, kvinder ikke kan leve op til, kan det påvirke dem negativt, da deres opfattelse af egen 

arbejdsevne svækkes. Hertil kan der eksistere en række udfordringer af kvinders fysiske kunnen i 

forbindelse med de uforudsete situationer, der kan opstå under patruljeringen – især i forbindelse med de 

ekstreme vejr- og naturforhold, der eksisterer på Grønland.  

Opholdet på Nordøstgrønland varer 26 måneder, hvilket ifølge den økonomiske analyse synes at have 

negativ indflydelse på kvinder, da de ikke er villige til at være udstationeret i en periode af en sådan 

varighed. Dette kan skyldes afstanden til familie og venner samt manglende mulighed for jævnlig kontakt 

med disse. De lange arbejdsdage som deltagelse på Sirius-patruljen medfører, vil ligeledes påvirke kvinders 

nytte negativt, når de har præferencer for at arbejde få timer. 

Endeligt er kvinders nytte påvirket af de mandlige fupper adfærd overfor dem. Hvis der således udvises 

diskriminerende eller kønskrænkende adfærd overfor kvinder på Sirius-patruljen, vil dette påvirke deres 

nytte ved jobbet i negativ retning. 

 

Ligesom det var tilfældet med Forsvarets og de mandlige fuppers nytte, er det også nødvendig at vurdere 

både de positive og negative aspekter for kvinder ved jobbet som patruljefører. Hvis kvinder således skal 

have en positiv nytte ved at deltage på patruljen, er det afgørende, at de positive aspekter vejer tungere 

end de negative. En positiv nytte ved ansættelse til stillingen som patruljefører vil dog ikke nødvendigvis 

indebære, at det er dette arbejde, der giver kvinder størst nytte sammenlignet med andre ansættelser. 

4.2.2.4. Samfundets samlede nytte ved kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen 

Samfundets samlede nytte påvirkes som nævnt af Forsvarets, de mandlige fuppers og kvindernes 

individuelle nytte. For at kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen er Kaldor-Hicks efficient, er det afgørende, 

at den samlede nytte herved er større end ved situationen, hvor kvinder ikke deltager. Hertil skal de, der får 

en disnytte ved kvindelig deltagelse, kunne kompenseres af dem, der vinder nytte ved deltagelsen. Er det 

ikke tilfældet, at vinderne kan kompensere eventuelle tabere, vil der ikke være tale om, at situationen med 

kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen er Kaldor-Hicks efficient.  

Nytten er ikke alene afgørende for, hvorvidt kvinder skal ansættes til Sirius-patruljen, da Forsvaret ikke kan 

tilsidesætte det fundamentale EU-retlige princip om ligebehandling af mænd og kvinder, hvorfra 

mainstreamingspligten udspringer. Kvinder kan således ikke blot forblive marginaliseret I forbindelse med 

Sirius-patruljen med den begrundelse, at dette vil give den største samfundsmæssige nytte. Det står dog 

kvinder frit for, om de vælger at ansøge til jobbet som patruljefører, hvilket således viser, at der kan være 

en sammenhæng mellem kvinders deltagelse og deres nytte herved. Selvom kvinder ikke ønsker at ansøge 
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til Sirius-patruljen, skal Forsvaret stadig overholde deres mainstreamingspligt, jf. LBL § 1a. Kvinders 

manglende deltagelse kan netop være et tegn på, at Forsvaret ikke overholder denne pligt. 

Ved at se på den individuelle nytte i stedet for udelukkende på den samlede samfundsmæssige nytte, kan 

kvindelig deltagelse vurderes i forhold til, om situationen er Pareto-optimal. Hvorvidt dette er tilfældet 

afhænger af, om kvindelig deltagelse udgør den situation, hvor hverken Forsvaret, de mandlige fupper eller 

kvinderne kan stilles bedre uden at nogen stilles værre. Hvis dette ikke er tilfældet, er kvindelig deltagelse 

ikke Pareto-optimal. 

 

4.3. Delkonklusion 

I det integrerede afsnit sammenholdes den juridiske og den økonomiske analyse med det formål at 

konkludere på, hvilke uoverensstemmelser der er mellem disse to, således at der både tages højde for jura 

og økonomi.  

Ved en sammenligning af den juridiske og økonomiske analyse fremtræder en uoverensstemmelse i form 

af, at Human Capital teorien ikke tager højde for Forsvarets kønsmainstreamingspligt, der er hjemlet i LBL § 

1a. Hertil konkluderes, at Forsvaret skal foretage ændringer, således at kvinder ud fra deres human kapital 

ikke påvirkes negativt grundet deres køn 

Ydermere foreligger der en uoverensstemmelse i forbindelse med, at Human Capital teorien foreslår, at 

kvinder kan påvirke egne beskæftigelsesmuligheder ved at nedjustere deres lønkrav, hvis de ikke besidder 

den relevante human kapital. Teoriens forklaring tager ikke højde for ligelønsloven § 1, stk. 2, 1. pkt., 

hvorefter det ikke er tilladt at betale kvinder mindre i løn, hvis de er ansat til at udføre samme arbejde som 

mændene eller arbejde af samme værdi. 

Kvinders manglende deltagelse forklares i den økonomiske analyse ud fra diskriminationsteorierne med, at 

Forsvaret har præference for kun at ansætte mænd. I den juridiske analyse konkluderes, at denne form for 

forskelsbehandling ikke er lovlig jf. LBL § 2. Den økonomiske analyse forklarer ydermere kvinders 

manglende deltagelse med, at Forsvarets standard til ansøgerne er kønsdiskriminerende, hvilket ikke er i 

overensstemmelse med LBL § 2. Samtidig er anvendelsen af udtrykket ”SIRIUS-mand” ikke en måde, hvorpå 

Forsvaret lovligt kan sætte en standard til ansøgerne, da dette er uoverensstemmende med LBL § 6. 

Der foretages ydermere en analyse af hvorvidt kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen vil være efficient. 

Hertil konkluderes, at kvindelig deltagelse er Kaldor-Hicks efficient i det tilfælde, hvor Forsvarets, de 

mandlige fuppers og kvindernes samlede nytte er større end hvis kvinder ikke deltager på Sirius-patruljen. 

Kvinders deltagelse er Pareto-optimal, når ingen kan stilles bedre, uden at nogen stilles værre. Hvorvidt 

kvinder bør deltage på Sirius-patruljen afhænger dog ikke udelukkende af, om dette er efficient, da det 

generelle EU-retlige princip om ligebehandling af mænd og kvinder skal overholdes.  
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5. Konklusion  

I den juridiske analyse konkluderes det, at adgangskravet til Sirius-patruljen om aftjent værnepligt ikke 

anses for at være indirekte diskriminerende efter LBL § 1, stk. 3. Da kravet ikke udgør ulovlig  

forskelsbehandling, overtrædes LBL § 2 ikke. Hvorvidt det krav om bestået optagelsesprøve Forsvaret 

opstiller, overtræder LBL § 2 afhænger af, hvorledes Forsvaret vurderer aspiranternes fysiske og mentale 

testresultater. Hvis disse vurderes ud fra en mandlig standard, foreligger der ulovlig kønsdiskrimination. 

Hertil er det afgørende, at de krav der stilles, er nødvendige for jobbet som patruljefører, og kvindelige 

egenskaber må ikke udelades, hvis disse er relevante for stillingen. Udover at der stilles en række krav til 

deltagerne, foretager Forsvaret annoncering om stillingen som patruljefører på internettet. Her anvendes 

udtrykket ”SIRIUS-mand”, der er en overtrædelse af LBL § 6.  

Den kønsmainstreamingspligt, Forsvaret er pålagt efter LBL § 1a, vil i forbindelse med de fysiske krav til 

aspiranterne være overtrådt, hvis Forsvaret vurderer aspiranterne ud fra en mandlig standard, fordi 

kønsaspektet dermed ikke er inddraget. Forsvaret bør i henhold til hvilke psykiske krav, der opstilles, og 

hvordan disse formidles og vægtes, lægge større vægt på de for jobbet relevante kvindelige kvaliteter. 

Forsvaret inddrager ikke kønsaspektet tilstrækkeligt i forhold vurderingen af de mentale kvaliteter, og de 

efterlever derfor ikke kønsmainstreamingspligten, jf. LBL § 1a. I forbindelse med fuppernes ophold i 

Nordøstgrønland overtrædes LBL § 1a i forhold til kvinders præferencer vedrørende antallet af 

arbejdstimer og i forhold til fysisk arbejde. Ydermere efterlever Forsvaret ikke kønsmainstreamingspligten i 

deres oplysningsmateriale omkring jobbet som patruljefører på Sirius-patruljen. 

I forbindelse med rekrutteringsprocessen til Sirius-patruljen og herunder det efterfølgende ophold i 

Nordøstgrønland forekommer der således både ulovlig kønsdiskrimination og manglende 

kønsmainstreaming. 

 

I den økonomiske analyse konkluderes det ud fra Human Capital teorien, at kvinders manglende deltagelse 

på Sirius-patruljen kan forklares med, at de ikke besidder den relevante human kapital. Analysen af 

kvinders human kapital viser i den forbindelse også, at deres human kapital ikke stemmer overnes med, 

hvad der er nødvendigt for jobbet som patruljefører.  

Arbejdsmarkedsteorierne om arbejdsgiverdiskrimination forklarer kvinders manglende deltagelse med, at 

Forsvaret har præference for ikke at ansætte kvinder. Herunder supplerer statistisk diskrimination med 

forklaring på, hvordan denne præference opstår ud fra en generalisering af kvinders produktivitet.  

I insider-outsider teorien er det de mandlige fupper, der er årsag til, at kvinder ikke har mulighed for at 

indtræde i stillingerne som patruljeførere, da kvinder placeres som outsidere, og dermed ikke deltager på 
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Sirius-patruljen. Kvinders deltagelse vil efter denne teori medføre disnytte hos de mandlige fupper og som 

følge heraf også hos Forsvaret. 

Nabanita Datta Guptas empiriske model om erhvervsmæssig status opstiller kriterier for, hvornår kvinder 

vælger at ansøge til Sirius-patruljen, samt hvornår Forsvaret vælger at ansætte kvinder. Grundet det 

begrænsede antal kvindelige ansøgere kan kvinders manglende deltagelse ud fra modellen primært 

forklares med, at noget påvirker deres nytte, således at de ikke ansøger. Dette leder til, at kvinders 

manglende deltagelse ikke kan forklares entydigt, men derimod både kan begrundes i kvinders præferencer 

og kønsdiskrimination, da begge faktorer påvirker deres nytte. 

Endvidere kan Forsvarets standard til ansøgere til Sirius-patruljen medføre en frasortering af kvinder. 

Kvinders signaler til Forsvaret og Forsvarets screening af ansøgere kan også forklare, hvorfor kvinder ikke 

bliver rekrutteret. Uobserverbare data kan ligeledes have en indflydelse på kvinders manglende deltagelse 

på Sirius-patruljen, men betydningen af disse kan af gode grunde ikke afgøres. 

I den økonomiske analyse konkluderes det endvidere, at kvindelig deltagelse kan have positiv indflydelse på 

Sirius-patruljen, da kvinder har en positiv effekt på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.  

 

I det integrerede afsnit konkluderes det, at der er en række uoverensstemmelser mellem den juridiske og 

økonomiske analyse. Der eksisterer en uoverensstemmelse mellem de to analyser, da Human Capital 

teorien ikke tager højde for Forsvarets kønsmainstreamingspligt, der er hjemlet i LBL § 1a. Human Capital 

teorien foreslår, at kvinder kan påvirke egne beskæftigelsesmuligheder ved at nedjustere deres lønkrav, 

hvis de ikke besidder den relevante human kapital. Dette stemmer ikke overens med ligelønsloven § 1, stk. 

2, 1. pkt., der udspringer af princippet om ikke-forskelsbehandling.  

Kvinders manglende deltagelse forklares ud fra diskriminationsteorierne med, at Forsvaret har præference 

for kun at ansætte mænd, hvilket er uoverensstemmende med LBL § 2. Denne bestemmelse er ligeledes 

overtrådt, hvis Forsvaret sætter en standard til ansøgerne, der er kønsdiskriminerende. Anvendelsen af 

udtrykket ”SIRIUS-mand” er ikke en lovlig måde at sætte en standard til ansøgerne på, da dette er 

uoverensstemmende med LBL § 6. 

Det konkluderes i det integrerede afsnit, at den samlede samfundsmæssige nytte afhænger af, hvordan 

individer påvirkes af forskellige faktorer. Ud fra dette er kvindelig deltagelse på Sirius-patruljen efficient, 

når Forsvarets, de mandlige fuppers og kvindernes samlede nytte er større, end hvis kvinder ikke deltager 

på patruljen.  
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6. Perspektivering 

Ved udarbejdelsen af denne afhandling er der foretaget analyser af problemstillingen omkring kvinders 

manglende deltagelse på Sirius-patruljen ud fra et juridisk og et økonomisk aspekt samt efterfølgende i et 

sammenholdende afsnit. I forbindelse med disse analyser søger afhandlingen for det første at besvare, 

hvorvidt der forekommer ulovlig kønsdiskrimination og manglende kønsmainstreaming i forbindelse med 

rekrutteringsprocessen til Sirius-patruljen og herunder det efterfølgende ophold i Nordøstgrønland. 

Dernæst er det blevet analyseret hvorvidt og i hvilket omfang arbejdsmarkedsteorier kan forklare kvinders 

manglende deltagelse. Hertil suppleres arbejdsmarkedsteorierne af andre teorier samt en empirisk 

undersøgelse for således at få en bredere vinkel på problemformuleringen. Afslutningsvist sammenholdes 

disse to analyser i en integreret analyse, hvor der ydermere, ses nærmere på, hvornår kvinders deltagelse 

vil være efficient.  

På baggrund af disse tre dele af afhandlingen er der dukket en tilstødende problemstilling op, der er 

relevant i forbindelse med emnet. Denne består i, at samfundets generelle kønsopfattelse kan være 

årsagen til dannelsen af det kønsopdelte arbejdsmarked. Dermed er der mulighed for, at adfærd og 

holdninger der taler for arbejdsmarkedets kønsopdeling videregives mellem generationer. Dette kan 

yderligere give en forklaring på kvinders manglende deltagelse på Sirius-patruljen. Sådanne handlinger kan 

forekomme i både institutioner, skoler og andre offentlige myndigheder. Således giver afhandlingen et 

interessant grundlag for at analysere nærmere, om de offentlige myndigheder efterlever deres pligt til at 

kønsmainstreame, jf. ligestillingslovens § 4.  
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Bilag 1  

 
Fra: FPT-KTP-REK-AUD <FPT-KTP-REK-AUD@mil.dk> 
Dato: 5. nov. 2013 13.27.18 CET 
Til: "michelletoudal@yahoo.com" <michelletoudal@yahoo.com> 
Emne: SV: Rekruttering til Sirius patruljen [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 
 
Hej Signe og Michelle 
 
Udvælgelsen kort fortalt: 
 
Egnede ansøgere indkaldes til modul 1 afprøvning i uge 37 i nordjylland. Prøven varer fra mandag til 
torsdag. Der startes med en fysisk test som er en stop prøve. Om torsdagen afgøres hvem af de 
resterende der har klaret modul 1 tilfredsstillende. 
 
De 12 bedst egnede indkaldes til modul 2 som foregår i Jonstrup i uge 39. Dette er en to-dages 
afprøvning som består af psykologsamtaler og helbredsundersøgelse. 
Af disse 12 skal vælges 7 som skal starte på forskole, men kun 5 bliver Sirius, de to andre bliver 
reserver. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Møllebro 
CSG 
Rekrutteringsafdelingen 
 
__________________________________________ 
 
FPT /Forsvarets Rekruttering 
Jonstrupvej 240 
Postboks 145 
2750 Ballerup 
 
Tlf.: +45 3266 5000 
Tlf. direkte: +45 4489 5151 
fpt-rek312@mil.dk 
www.fpt.dk 
 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Michelle Toudal [mailto:michelletoudal@yahoo.com] 
Sendt: 31. oktober 2013 10:38 
Til: fvr@fvr.dk 
Emne: Rekruttering til Sirius patruljen 
 
Hej 
 
Har i mulighed for at hjælpe med besvarelse af et spørgsmål vedrørende rekrutteringsforløbet til 
Sirius patruljen? 
Vi har søgt rundt på nettet og fundet lidt forskellige beskrivelser af forløbet, hvorfor vi er i tvivl om 
hvordan det egentligt foregår. 
Vi er interesserede i at vide, hvordan forløbet er, efter der er blevet sorteret ansøgere fra ud fra 
adgangskravene. Det er noget med, at der herefter er en optagelsesprøve. Hvad omfatter denne og 
hvor længe varer den 
- et sted står der to dage, et andet sted to uger? Der står desuden, at de to uger er fordelt således at 
den første uge foregår i nordjylland og den anden i jonstruplejren. Har i mulighed for kort at 

mailto:FPT-KTP-REK-AUD@mil.dk
tel:2013%2013.27.18
mailto:michelletoudal@yahoo.com
mailto:michelletoudal@yahoo.com
tel:%2B45%203266%205000
tel:%2B45%204489%205151
mailto:fpt-rek312@mil.dk
http://www.fpt.dk/
mailto:michelletoudal@yahoo.com
mailto:fvr@fvr.dk
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specificere, hvad der foregår de enkelte steder? 
Og hvad så herefter? Hvornår bliver der sorteret yderligere fra og hvornår udvælges de 7 der 
kommer på forskolen? 
 
Mvh 
Signe og Michelle 
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Bilag 2 

 

Fysisk test på 2-dages optagelsesprøve til Sirius Patruljen 

http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/Fysisk_test.aspx hentet 31/10-2013 

 

Core+ 

Styrketesten består af 6 øvelser 

Ryg 

 

Forreste, øverste hoftefremspring placeres ca. to 

fingersbredder ud over plintens kant. Hænderne 

flettes på brystet. 

 

Testen starter, når overkroppen løftes til vandret 

position. 

Foretages i 150 sek. 

 

 

90 grader mave 

 

Teststillingen indtages således der opnås 90 graders 

vinkel i knæ og hofte, mens hænderne flettes på 

maven. 

 

Bemærk: Ryggen holdes ret med hovedet i lige 

forlængelse af kroppen, og brystet skydes frem under 

hele testen. 

Foretages i 120 sek. 

 

 

 

Træk til bryst 

http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/Fysisk_test.aspx
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Udgangsstilling er hængende med strakte arme og 

strakt krop (hælene placeres på en skammel eller 

lignende således at kroppen hænger vandret). 

Afstanden mellem hænderne (tommelfingertil 

tommelfinger)er 45 cm.  

 

Et træk svarer til, at brystet føres til bom og tilbage 

til udgangsstilling (helt strakte arme). 

 

Bemærk: Der arbejdes kontinuerligt uden pauser i 

udgangsstillingen. 

 

Foretages med 12 gentagelser 

 

  

Sidebro højre/venstre 

 

Albue og underarm placeres på gulvet, overarmen skal 

stå lodret. Fødderne placeres oven på hinanden.  

 

Testen starter, når hoften løftes og der er opnået en 

lige linje fra fødderne op gennem rygsøjlen og hovedet 

 

Bemærk: Testen gentages til modsatte side. 

 

Foretages i 105 sek.  
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Rygbro højre/venstre 

 

Foden placeres i gulvet med fuld kontakt og det andet 

ben strakt langs gulvet. Hænderne flttes på brystet 

således at albuerne ikke rører gulvet.  

 

Teststillingen indtages ved at løfte hoften op fra gulvet 

til begge knæ har samme højde og lårene er parallelle. 

Samtidig med at der opnås en ret linje fra fod på det 

strakte ben til skulder.  

 

Testen starter, når teststillingen er indtaget. 

 

Bemærk: Testen gentages med modsatte ben. 

Foretages i 75 sek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunges 
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Udføres (med en belastning på 20 kg) som et fremfald 

(skridt) til forreste bens hæl er min. en håndsbredde 

(10 cm) foran bagerste bens knæ. Der knæles ned til 

bagerste bens knæ har en maks. afstand på en 

håndsbredde (10 cm) til gulvet.  

 

Under testen skal hoften holdes vandret, forreste knæ 

skal bevæge sig lige hen over foden, og ryggen skal 

holdes så lodret som muligt, med et naturligt svaj. 

 

Bemærk: En udførelse er ét fremfald på et ben og 

tilbage. Efter hvert fremfald skiftes ben. 

Gentagelserne udføres langsomt og kontinuerligt 

uden pausen. 

 

Foretages med 50 gentagelser 
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Bilag 3 

Uddrag fra: www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/OPTAGELSE/Pages/default.aspx hentet 10. april 2014 

 

 

 

 

http://www.forsvaret.dk/GLK/SIRIUS/OPTAGELSE/Pages/default.aspx
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Bilag 4 

”Psykiatere: Der er psykologiske forskelle på mænd og kvinder” 

 

www.powerkvinderne.dk/liste/397-de-psykiske-og-biologiske-forskelle-mellem-maend-og-kvinder hentet 

10. Januar 2014 

 

 

Mænd: 

- Mindre emotionel 
- Mere digitalt tænkende 
- Mere rumligt orienteret 
- Én opgave ad gangen 
- Evne til systematisering 
- Dominans, konkurrence 
- Selvstændighed (autonomi) 
- Handlingsorienteret 

 

 

Kvinder: 

- Mere emotionel 
- Mere sprogligt orienteret 
- Bruger pejlemærker 
- Flere opgaver ad gangen 
- Bedre finmotorik 
- Evne til indlevelse 
- Tilknytning 
- Lavere selvfølelse 
- Tendens til rumineren (grundige overvejelser) 

 

 

 

 

http://www.powerkvinderne.dk/liste/397-de-psykiske-og-biologiske-forskelle-mellem-maend-og-kvinder
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Bilag 5 

 

Fra: FPT-REK313 Thomasen, Stefan Nørgaard <FPT-REK313@mil.dk> 
Dato: 31. jan. 2014 13.21.19 CET 
Til: "michelletoudal@yahoo.com" <michelletoudal@yahoo.com> 
Emne: SIRIUS [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 

Hej Signe og Michelle 

Hej 

Vi har en række spørgsmål til rekrutteringsprocessen til Sirius-patruljen, som vi håber i kan 
være behjælpelige med.  

Først og fremmest er vi interesserede i at høre hvor mange kvinder der ind til nu har ansøgt 
om deltagelse til Sirius-patruljen, og hvor langt disse er nået i processen? 

Hvad er jeres bud på hvorfor kvinder ikke søger ind til Sirius-patruljen? 

Har i nogle billeder af Daneborg og patruljens boliger deroppe - så vi kan se boligforholdene.? 

Der har været 2 kvinder der før har søgt SIRIUS, det er begge kun nået til den fysiske 
afprøvning hvor de er dumpet, det vil sige kun et par timer inde i forløbet. Så der er altså ikke 
nogen kvinder der virkelig er afprøvet i forløbet. 

Mit bud på hvorfor der ikke er noget der søger, er det anstrøg af mystik der stadig er omkring 
det at være ved SIRIUS, at det skal være super brede vestjyder der kan arbejde i dagevis uden 
mad og søvn med bare hænder og i minus 45 graders frost. Det er jo ikke ligefrem noget der 
tiltaler kvinder. Så er der selvfølgelig også alt det med at være væk i 2 år uafbrudt, ikke at gå i 
bad i op til 4 måneder og ikke mindst den kæmpe både fysiske og psykiske belastning det er at 
arbejde så intensivt under så ekstreme vilkår. 

Jeg ved lidt om det da jeg selv har været ved SIRIUS i 3 år, 2 som almindelig fup og 1 år som 
chef. Og jeg er en glad sjællandsk student med masser af humor og et kæmpe behov for 
socialt samvær, fest og farver. Så der er plads til mange typer…. 

Har ikke lige billeder af Daneborg her, men i kan bare søge på SIRIUS på nettet så er der 
masser af billeder fra tidligere fupper. Boligforholdene er i øvrigt gode (de har fået toiletter 
siden jeg var der, griner) men da du er på patrulje 8 måneder om året hvor du hovedsageligt 
bor i telt på isen så er boligforholdene lidt ligegyldige, smiler. 

Glæder mig til jeres ansøgning!!!!!! 

Mvh. Signe og Michelle 

 
Med venlig hilsen 

mailto:FPT-REK313@mil.dk
tel:2014%2013.21.19
mailto:michelletoudal@yahoo.com
mailto:michelletoudal@yahoo.com
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Stefan Nørgaard Thomasen 
SSG 
Forsvarets Rekruttering 
__________________________________________  
FPT /Forsvarets Rekruttering 
Jonstrupvej 240 
Postboks 145 
2750 Ballerup 
  
Tlf.: +45 4489 5000 
Tlf. direkte: +45 4489 5152 

tel:%2B45%204489%205000
tel:%2B45%204489%205152
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Bilag 6 

 

Fra: Jack Hindborg <jack@ilti.dk> 

Dato: 20. feb. 2014 21.08.21 CET 

Til: Signe Bruhn Poulsen <signebruhnpoulsen@gmail.com> 

Emne: Vedr.: Sirius-patruljen 

 

Hej Signe. 

 

Så er jeg hjemme fra 3 travle uger i kamerika…:-)   eller snare ka ikke merika..:-) 

 

Først med hensyn til boligen, så er det korrekt at det er 2 x 6 værelser i 2 forskellige bygninger, 

Begge disse bygninger har samtidig andre funktioner, men værelse “enden” er adskilt. 

 

Ledelse er yderst opmærksom på god opførsel…:-)   så ja. 

 

Med hensyn til billeder: mine er jo som udgangspunkt ikke digitale da jeg er de gamle Støderes 

klub… Jeg har forsøgt at scanne nogle ind men det er ikke en fed løsning. 

Jeg Har skrevet til SIRIUS kontoret og sagt at du skriver !  De kan og vil hjælpe dig med fotos OG 

evt. tegninger over hvordan stationen er bygget op m.m. så du har en del data. 

De had mail og telefon: 

 Tlf.: (+45) 9819 6551 

Fax: (+45) 9819 6559 

Email: lcg@mil.dk 

 

Håber det kan bruges. 

Iøvrigt er bogen 1000 dage med SIRIUS skrevet af “Mikkelsen” god med tegninger… 

 

Ellers må i endelig sige til… 

 

Snakkes 

PS. Vil gerne høre om projektet og hvordan det er gået… når det er klart… :-) 

 

Best Regards 

mailto:jack@ilti.dk
mailto:signebruhnpoulsen@gmail.com
mailto:lcg@mil.dk
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ILTI 

 

Jack Hindborg 

 

Phone: +45 2859 4236 

www.ilti.dk  

 

Inspiration - Learning - Training - Implementation 

 

Fra: Signe Bruhn Poulsen  <signebruhnpoulsen@gmail.com          

Dato: 30. jan. 2014 kl. 15.30 

Emne: Sirius-patruljen 

Til: Jack Hindborg <jack@ilti.dk> 

 

Hej Jack 

 

Tak for snakken sidst. Den var meget brugbar for os. I den forbindelse vil vi høre dig, om du kan 

bekræfte følgende af formelle årsager: 

 

- Boligen i Daneborg er indrettet i to huse af 6 værelser. Hvert hus har et bad og et toilet, som skal 

deles mellem husets beboere. 

 

- Ledelsen er opmærksom på at sikre, at der tales pænt, fordi der om sommeren kommer forskere 

og evt. andre besøgende til Daneborg. 

 

Er der dukket nogen billeder op fra Daneborg eller slæderejserne, som vi kunne få lov at se? 

 

Mvh. Michelle og Signe 

 

http://www.ilti.dk/
mailto:signebruhnpoulsen@gmail.com
mailto:jack@ilti.dk
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Bilag 7 

 

Fra: Martin Mogensen <martin@go-gris.dk> 
Dato: 19. feb. 2014 kl. 20.32 
Emne: RE: Sirius-patruljen 
Til: Signe Bruhn Poulsen <signebruhnpoulsen@gmail.com> 
 
 
Hej SIGNE  

Jeg vil gerne bekræfte det i har skrevet.   
 
Når der planlægges ruter regner man med at køre 25 km pr dag med en hviledag indlagt hver 6 dag.  
 
Har i flere spørgsmål siger i bare til. 
Mvh Martin 
 
 
Sendt fra Samsung mobil 
 
-------- Oprindelig meddelelse -------- 
Fra: Signe Bruhn Poulsen <signebruhnpoulsen@gmail.com>  
Dato: 19/02/2014 09:47 (GMT+01:00)  
Til: Martin <Martin@go-gris.dk>  
Emne: Sirius-patruljen  
 

Hej Martin 
 
Tak for snakken sidst. Det var brugbart for os, hvilket også er derfor, vi gerne vil inddrage noget af 
din viden om Sirius-patruljen i vores opgave. Dette skal bruges i forbindelse med at belyse en 
holdning fra en person, som rent faktisk har været deltager. I den forbindelse vil vi af formelle 
årsager bede dig bekræfte på skrift, hvad vi talte om. Du må meget gerne knytte kommentarer til 
nedenstående:  
 
Når kvinder og mænd skal arbejde tæt sammen på Sirius-patruljen, kan dette give anledning til en 
række problemer, som følge af flirt og følelser kønnene imellem.  
 
Samtidig vil vi høre dig om, hvorvidt der eksisterer et krav eller en forventning til, hvor mange km 
man dagligt kan tilbagelægge? 
 
Mange tak for hjælpen. 
 
Mvh. Michelle og Signe. 
 

 
 

mailto:martin@go-gris.dk
mailto:signebruhnpoulsen@gmail.com
mailto:signebruhnpoulsen@gmail.com
mailto:Martin@go-gris.dk
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Bilag 8 

Tal fra Danmarks Statistik, www.dst.dk hentet d. 15. april 2014 
 
Elever der er påbegyndt uddannelse fordelt efter køn og alder, 2008-2013 
 

Uddannelse omfatter: Erhvervsfaglige grundforløb, erhvervsuddannelser, korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser samt bachelor og forskeruddannelser. 
 

 

 
 

http://www.dst.dk/
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Bilag 9 

Fra: Jack Hindborg <jack@ilti.dk> 
Dato: 29. nov. 2013 09.19.19 CET 
Til: Signe Bruhn Poulsen <signebruhnpoulsen@gmail.com> 
Emne: Vedr.: Sirius patruljen 
 
Hej Igen. 
Jeg havde lige lidt tid og har givet kommentarer i lilla :-) 
Foreslår dog stadig et møde såfremt i ønsker det... 
 
Best Regards 
 
Jack Hindborg 
 
ILTI 
 
Direct: +45 2859 4236 
Mail: jack@ilti.dk 
 
Inspiration  Learning  Training  Implementation 
 
 
Den 26/11/2013 kl. 15.48 skrev Signe Bruhn Poulsen <signebruhnpoulsen@gmail.com>: 
Hej Jack 

Vi har tidligere rettet henvendelse til dig, da vi håber meget på, at du vil være os behjælpelig med 
en række spørgsmål omkring Sirius patruljen. Vi har kendskab til dig via dit samarbejde med 
Gjensidige, hvor jeg (Signe) fik dit telefonnummer fra Dan Nix.… Dejligt, tak til Dan 

Vi er i øjeblikket ved at skrive vores afhandling på studiet cand.merc.Jur og har i den forbindelse 
nogle tanker, som vi meget gange vil have kommentarer på fra en, som rent faktisk har oplevet det 
miljø, som man lever i i forbindelse med rekrutteringen og deltagelsen på Sirius patruljen. … 

Vores afhandling drejer sig blandt andet om, hvorvidt der i forbindelse med rekrutteringen til 
Sirius patruljen forekommer tilstrækkelig kønsmainstreaming. Kønsmainstreaming er en pligt der 
er pålagt Forsvaret som arbejdsgiver, der indeholder kravet om, at de skal sikre dem, at der er en 
tilstrækkelig tilstrømning fra begge køn. Det er i den forbindelse ingen hemmelighed, at kvinder 
ikke er repræsenteret her, hvorfor vi stiller spørgsmål ved om Forsvaret opfylder 
mainstreamingspligten. …Kønsmainstreamin er ikke eksisterende på SIRIUS. Det er det ene sted 
der er undtaget. Årsagen er lægelig. Det er ikke tilladt at tilbyde arbejde som med stor 
sandsynlighed vil give varige men. Og det er netop sagen ved SIRIUS. Alle de unge mænd lider 
periodisk af urinrørsbetændelse grundet klimaet. Da kvinder får 4-5 gange letter 
underlivsbetændelse end mænd får urinrørsbetændelse, vil det være stærkt sandsynligt at det 
vil betyde 2 år med underlivsbetændelse, hvilket er en god grund til et kronisk forløb…  Det er 
den udleverede årsag….! 

mailto:jack@ilti.dk
mailto:signebruhnpoulsen@gmail.com
mailto:jack@ilti.dk
mailto:signebruhnpoulsen@gmail.com
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Hertil vil vi meget gerne bede dig om at respondere på nedenstående, hvis du har tid og lyst: 

Rekruttering 

Hvad fik dig til at søge et job, som du på forhånd vidste ville bringe dig væk fra de kendte 
omgivelser så længe? … Jeg var lidt atypisk idet da jeg søgte, hvidste jeg ikke så meget. Jeg søgte 
ALt hvad der fandtes, bare for at komme væk fra hvor jeg var. Og dem jeg fik først svar fra var 
SIRIUS. Dajeg blev oplyst var det udelukkende spændende... 

Hvorvidt oplevede du under din rekruttering til Sirius patruljen situationer, hvor kvinder ikke blev 
anset for velkomne eller med samme potentiale som mænd? … Kvinder var skam anført som 
velkomne og de var OG ER i den grad vurderet EGNET til tjenesten. I mange udstrækninger er jeg 
overbevist om at de er bedre rustet til den psykiske del, end mænd. Det er den lægelige årsag 
der har været til grund. Måske har det heller ikke været så atraktivt for kvinder, selvom der 
findes nogle der laver rigtige ekspeditioner (se evt. Linkedin: Danna Corke (hils fra Jack). 

Hvad skulle man ændre i rekrutteringsprocessen, hvis kvinder skulle få lyst til at søge? –Og ville 
sådan en ændring kunne foretages uden at det ville mindske kvaliteten af de kompetencer, det 
ønskes at deltagerne skal have? …Jeg tror det ville styrke kompetencer og alsigihed. Jeg tror der 
skulle søge målrette på køn, men det er jo ikke et issue hvis de ikke må tilbydes jobbet. Tror der 
er andre årsager der bøvler, selvom de unge fupper syntes det lyder atraktivt….. 

Derudover har vi nogle praktiske spørgsmål til forløbet: 

Hvornår i rekrutteringsprocessen(i modul 1 ell. 2) foregår de skriftlige prøver og vandøvelserne? … 
Der er ved Sirius ikke vandøvelser. De anvendes ved Frømandskopset og hvis i vil vide mere om 
det må i sige til. Der har jeg tilbragt 16 år, men det er jo en anden sag… :-) 

 
Skriftlige samt psykolog prøver ligger INDEN udvælgelsen til forskolen 

På Grønland 

Hvad var den største udfordring for din under dit ophold på Grønland? … I starten var der jo en 
del spænding og oplevelser ved at være deroppe og se alt det nye. Men samtidig var der en slag 
hjemve som ikke skulle indfries, og som ebbede ud i løbet af de første 3-4 uger. Så var der det 
modsatte de sidste 3 -4 uger lige inden hjemrejse, hvor de pludselig gik op for mig som ung 
mand (24) at jeg og vi faktisk havde gået rundt heroppe i 2 år UDEN at have danset, snakket osv. 
med nogle piger. Og så gik der lidt hysteri i det… :-)Under selv opholdet var der en sublim ro som 
gjorde at det som i sikkert mener med udfordringer, blot er en del af det al løse opgave, omend 
der er kortvarige pres men ikke egentlige udfordringer. Det er meget lettere at forklare på et 
møde. 

Ville det gøre opholdet mere anspændt, hvis der pludselig kom kvindelig deltagelse? Tror du det 
ville skabe flere konflikter eller flere situationer, hvor man blev usikker på hinanden pga. 
forskellige køn? … unægteligt, især i starten, og såfremt hverdagen var kendt uden. Det er jo en 



Kønsdiskrimination  Michelle Toudal og Signe Bruhn Poulsen 

 122 

masse unge mænde som er isoleret. Jeg tror egentlig hurtigt at det ville falde tilbage til hverdag 
og fungerer fint. Der ville så opstå de samme "latterlige" gnidninger som resten af forsvaret har 
problemer med en gang i mellem når en af mange bliver "forelsket" i en af få... 

Det har jo været italesat, men affejet grundet det sundhedsfaglige issue. Nå er der jo 
sommergæste m.m. deroppe af begge køn og det fungerer jo tilforladeligt. 
 

Hvordan ville det kunne fungere med fx hygiejne, sovemuligheder osv. hvis mænd og kvinder 
skulle leve side om side? 

…Det ville fungerer nøjagtigt som på søværnets skibe når alle er hjemme på basen. Aftaler om 
hvem der gør hvad hvornår osv. Det vil virke. På slæderejserne er det ikke et problem. Jeg er 
overbevist om at der hurtigt ville blive fundet fælles fodslaw og at dagligdagen ville fungerer. På 
slæderejserne er der ikke meget hygiejne bortset fra tandbørstning og alle har langt undertøj på 
hele tiden så der er ikke nogle issues der ikke ville virke normale og acceptable. At de så lokalt 
lavede andre aftaler ville jo fungere lokalt. 
 

Ville du foretrække at være makker med en mand frem for en kvinde, når I skulle ud på slæden? … 
Rent arbejdsmæssigt vil det absolut ikke gøre nogen forskel for mig. Begge køn ville til fulde 
kunne løse opgaven og begge køn ville få det til at fungere. Når jeg tænker tilbage på da jeg var i 
starten af 20'erne ville jeg nok løbe rundt med lidt fokus problemer, men det ville ikke være 
uhåndterbart.  

Vi håber meget, at du vil hjælpe os i forbindelse med afhandlingen. Hvis du ikke ønsker at udtrykke 
dig skriftligt, så vil vi også meget gerne afholde et møde og på den måde høre mere til kutymen på 
patruljen. 

 

… Der er en mulighed for at i kan interviewe en masse siriusfolk mundtlig på samme sted den 
12/12 hvis det har interesse. Så må i lige snarest give et kald…  Jack  +45 28594236. 

 
… Håber ellers at disse svar kan bruges indtil videre…. 

 
…   MVH 

 
… Jack 

Mvh. Michelle Toudal og Signe Poulsen 

 

 


