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Abstract 
 

The conceptualisation of ‘gender equality’: development, 

participants, and consequences  
 

In Denmark today, gender equality is still a vastly debated topic despite the fact that the fight 

for women’s rights goes back a hundred years. In search of potential reasons, this master 

thesis explores the development in the conceptualisations of ‘gender equality’ including who 

or what is assigned agency in the debate, and discusses potential consequences of the 

overall development. From a historical outline of the fight for gender equality in Denmark, it 

takes a closer look at the public debate in newspapers in 1968 and 2008. Social 

constructionism, philosophical hermeneutics, and critical theory form the basis of the Critical 

Discourse Analysis approach, and from this a framework for Faircloughian analysis is 

developed.   

 

The analysis consists of three parts: an analysis of discursive practice, textual practice, and 

social practice. Based on Laclau and Mouffe’s theory of nodal points and Lakoff and 

Johnson’s conceptual metaphors, the thesis explores the net of discourses that arise from the 

texts, and vie to conceptualise ‘gender equality’. After summing up the results of the 

discursive practice, the thesis scrutinises how the discourses are constructed textually with an 

emphasis on how agency is distributed within and across the utterances of the different texts 

based on analysis of semantic roles and passive diathesis. With the analysis of discursive 

and textual practice, the discourse analysis is concluded. Subsequently, the social practice is 

analysed, and in this, the results of the analysis are briefly discussed in light of Giddens’ 

theory of post modernity. 

 

The results indicate that the conceptualisation of “gender equality” has developed recently, 

and that it is today a common sense concept with a fixed meaning: equal representation of 

men and women in the workplace and the home. The debate has become detached from 

great narratives, and is instead based on quantitative measures and opinion. Politicians have 

become active participants in the debate in the roles of debaters and policy makers, and the 

state is expected to play a large part in the creation of equality between men and women. 

Finally, the thesis suggests that this development can be seen as part of the extensive social 

practice in the postmodern society, where social relations are “diembedded” to the modern 

welfare state, and the individual is dependant upon expert systems, in that the politicians act 

as representatives of expert knowledge, and consistently suggest policy making as the 

solution to gender inequality.  
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0.0 Indledning  
Denne afhandling rummer en analyse af debatindlæg fra de store danske dagblade. Analysen 

undersøger udviklingen i samfundets syn på ligestilling mellem mand og kvinde i Danmark 

igennem de sidste 100 år med vægt på nedslag i 1968 og 2008. 

 

0.1 Problemfelt 
Ligestilling er et hyppigt diskuteret emne i de danske medier. De fleste kender til begreber 

som ”kvindekamp”, ”rødstrømper”, ”kvinderettigheder” og ”kvindekvoter”. Ligestillingsdebatten 

har traditionelt været kvindeligt territorium, for ligestilling har været kvindernes kamp, da de 

har måttet kæmpe sig til ejendomsret, valgret og retten til uddannelse. Det er mit indtryk, at 

man også i dag debatterer ligestilling med fokus på kvinder. Særligt kvinders placering i 

bestyrelser og lederstillinger og i bestemte erhverv. Ligeledes diskuteres ligeløn og mænds 

deltagelse i børneopdragelsen – fx i forbindelse med barselsorlov - med henblik på at lade 

kvinderne forfølge en karriere. Grunden til at mange af disse temaer fortsat debatteres må 

selvsagt være, at ligestilling endnu ikke er opnået.  

 

Men i modsætning til tidligere i mine 28 år oplever jeg, at også mændene og mændenes 

muligheder, rettigheder og andre forhold debatteres. Og mændene taler om deres egne 

forhold og rettigheder i forhold til kvinden. Fx sendte DR2 programmet ”Hjælp! Min kone er 

skide sur!” i vinteren ’09. Mænd blev heri interviewet om deres forhold til det modsatte køn og 

udtalte bl.a., at kvinder typisk er sure og kontrollerende, og at de ønsker at bestemme over, 

og manipulere med, manden i parforholdet (DR 2009).  

Skuespiller mv. Søren Fauli, som er en af mændene i programmet, talte allerede i 2004 om, 

at kvinder ikke længere kan bruge mænd ”til noget som helst” (Vesterberg 2004). Han har 

senere fulgt op på sine udtalelser i debatindlæg Fauli (2008) og interviews (Holm Nielsen et 

al. 2008) på trods af, at han på både indirekte og direkte vis er blevet opfordret til at ”spis(e) 

en tudekiks” (Søndergaard 2008).  

Hertil kommer, at jeg har observeret, at manden bliver debatteret som køn på linie med 

kvinder mere end tidligere (fx DR 2010), og at den nyligt ændrede forældreansvarslov, som 

giver fædre lige ret til deres børn, fortsat debatteres, trods den er vedtaget. Så det 

forekommer mig, at mænds forhold til kvinder generelt - i hjemmet, i parforholdet og i 

forældreskabet mv. – som noget nyt  i min levetid debatteres med også manden i fokus.  

 

Den umiddelbare ændring i ligestillingsdebatten kan indikere en brydningstid, og jeg finder 

det derfor relevant netop nu at undersøge, hvordan ligestillingen har udviklet sig frem til i dag, 

og hvilke konsekvenser denne udvikling, og samtidens potentielt ændrede syn på køn og 

menneske, har på ligestilling i samfundet i dag. 
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0.2 Problemformulering 
Ud fra nutidens ligestillingsdebat fremgår det, at der fortsat ikke er ligestilling mellem 

kønnene, og at det er et problem. Og da det fortsat debatteres, hvorledes ligestilling opnås, 

interesserer jeg mig for at undersøge udviklingen i debatten for at se, om der er sket en 

ændring i konceptualiseringen af ”ligestilling”, eller om det er mangel på forandring og reel 

udvikling i kønnenes ligestilling, der gør den fortsatte debat relevant – eller om der er noget 

helt tredje på spil. Derudfra vil jeg undersøge i hvilken grad den potentielle ændring i 

samfundets syn på ligestilling indikerer noget om samfundets syn på mennesket, og hvilken 

betydning den ændring har for ligestillingen af kønnene i vor samtid. Derfor spørger jeg i 

denne afhandling: 

 

Hvordan har ligestillingsdebatten udviklet sig  

- og hvilken betydning har det for ligestilling i dag? 
 

Og for at kunne besvare mit hovedspørgsmål vil jeg undersøge: 

 

 Hvordan har opfattelsen af hvad ligestilling er - og af hvem eller hvad,  

 der kan skabe den - ændret sig?  
 

Jeg forventer, at der er en vekselvirkning mellem en samtids tilgang til ligestilling og det 

grundlæggende syn på mennesket, der præger den selv samme tid. Det er dette indbyrdes 

forhold, jeg undersøger med henblik på at afdække, hvordan ligestillingsdebatten har ændret 

sig, og hvad det betyder for ligestillingen i dag.  

 

0.2.1 Afgrænsning: præcisering af problemformuleringen  
Med ”ligestilling” henviser jeg i denne afhandling konsekvent til den indbyrdes ligestilling 

mellem mænd og kvinder i Danmark. Den undersøgte periode går fra omkring 1900-tallets 

begyndelse og til 2009 med vægt på 1968 og 2008.  

 

I min analyse af menneskesyn fokuserer jeg på, om der er en gennemgribende måde hvorpå 

man i ligestillingsdebatten oplever mennesket i forhold til et agency/struktur-kontinuum; Altså 

interesserer jeg mig for i hvilken grad mennesket opleves som et relativt autonomt individ 

med stor indflydelse på eget liv - egen tanke og handling – eller som determineret af sociale, 

økonomiske, institutionelle eller lignende strukturer, som sætter rammerne om menneskets 

tanke og handling. 

For at besvare min problemformulering vil jeg inden for den angivne periode lave to nedslag i 

den offentlige debat for at undersøge, om der sker en udvikling i ligestillingen og i forståelsen 

heraf. Nedslagene er valgt ud fra den historiske gennemgang herunder og repræsenteres af 

8 debatindlæg fra de store, danske dagblade, som jeg vil udsætte for kvalitativ analyse. 
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1.0 Ligestilling – et historisk rids 
Dette afsnit skaber den historiske ramme for den empiri, jeg senere vil præsentere og 

analysere. Det er ikke muligt at inkludere alle aspekter af ligestillingens historiske udvikling 

gennem periode, så her fokuserer jeg på 2 ”bølger” i ligestillingens historie. Men først indleder 

jeg med en kort gennemgang af de ideologier, der har påvirket samfundet i perioden, da jeg 

forventer, at der foregår en vekselvirkning mellem en samtids tilgang til ligestilling og det syn 

på mennesket, der præger den selv samme tid.  

 

En stor del af afsnittets information bygger på almen viden om den danske historie, som jeg i 

en grad forudsætter bekendt hos afhandlingens målgruppe, og der refereres derfor ikke til 

kilder i samme grad som det ses i resten af afhandlingen. Hvert underafsnit indledes dog med 

information om, hvilke kilder der dokumenterer de sagsforhold, jeg beskriver. 

 

1.1 Ideologier gennem tiden 
I dette afsnit trækker jeg særligt på Kühle (1994), Århus Universitets historieside 

Danmarkshistorien.dk (2010), dvd-serien ”Gamle Danmark 1945-1975” (2007) og 

Statsministeriets (2009) oversigt over regeringer gennem tiden. 

  

1.1.1 De store 
De ”fire store” partier, Højre (senere Det Konservative Folkeparti), Venstre, Det Radikale 

Venstre og Socialdemokratiet -  som repræsenterer hhv. konservatismen, liberalismen, 

socialliberalismen og socialdemokratismen - har på skift, og i forskellige konstellationer, haft 

regeringsmagten gennem de sidste 100 år. 

 

Før 1900-tallet var Danmark præget af liberalisme, og partiet Venstre sad fortsat på 

regeringsmagten i starten af 1900-tallet og frem til 1929 i langt størstedelen af tiden. Men 

med arbejderklassen, som opstod under industrialiseringen, kom kampen mellem arbejdere 

og arbejdsgivere. Arbejdernes parti, Socialdemokratiet, sad herefter på magten i de fleste år 

frem til 1982, hvor Det Konservative Folkeparti overtog regeringsmagten. Ganske vist 

dannedes en VKR-regering ved valget i 1968, der sad til ’71 og igen fra ’73-’75, men de to 

regeringer førte en politik, som historiebøgerne senere har karakteriseret som næsten 

socialdemokratisk, bl.a. pga. den kraftige udvidelse af den offentlige sektor (fx Kühle 

1994:192).  

Fra 1982 til 1993 sad Det Konservative Folkeparti og Venstre ved regeringsbordet, som 

derefter blev overtaget af en socialdemokratisk ledet regering fra 1993 til 2001. Herefter blev 

Anders Fogh Rasmussen fra Venstre statsminister, og Venstre og Konservative har dannet 

regering lige siden. 
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1.1.2 ...og de små 
Ind imellem de dominerende ideologier, som skiftende regeringer har repræsenteret, har 

andre partier og ideologier også været i spil.  

 

Omkring starten af 30’erne var der tegn på en mindre, spirende nationalsocialisme/nazisme, 

og i 1945 blev DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, valgt ind i Folketinget med 12,9% af 

stemmerne, men røg ud igen i 1960. Året før havde den tidligere formand, Aksel Larsen, 

dannet Socialistisk Folkeparti, som fik 6% af stemmerne ved valget i 1960. Ved næste valg 

blev det til 10% af stemmerne. I 1967 dannede en række tidligere SF’ere på marxistisk 

grundlag partiet Venstresocialisterne. 

 

VKR-regeringen af 1968 havde frigivet pornoen og aborten, og som modreaktion herpå 

opstod Kristeligt Folkeparti (Kühle 1994:212), som kom med i Folketinget i 1973 og var et af 

partierne i bl.a. firkløverregeringen i 1982-88. Også Centrumdemokraterne reagerede på 

tidens politiske tendenser og havde deres udspring i Socialdemokratiets højrefløj. CD sad i 

Folketinget fra 1973 til 2001. 

 

I 1972 dannedes også Fremskridtspartiet, hvis leder, Mogens Glistrup, slog sig op på ikke at 

betale skat. Partiet fremstod som et oprør mod skattestigninger og de senere års udvikling 

inden for den offentlige sektor (Kühle 1994: 212-15). Partiet kom i Folketinget med 18 

mandater ved jordskredsvalget 1973. En udløber heraf er Dansk Folkeparti, som er den 

siddende VK-regerings støtteparti i dag.  

 

1.2 Kvindekamp i bølger 
I dette afsnit baserer jeg særligt min viden på databaserne under ”Dansk Kvindehistorie” på 

kvinfo.dk (2009a-e), på Berg et al. (1984), Kühle (1994) og på Humm (1995).  

 

Jeg fokuserer på de to tidligere perioder, ”to bølger” af ligestillingskamp og –debat, som 

kønsteoretikere af forskellig observans (fx professor i køn og kultur Nina Lykke (2008) og 

professor i sociologi Henning Bech (2005)) ofte udpeger som særligt relevante for forståelse 

af ligestillingens udvikling. Perioderne er interessante, da der forekommer en række markante 

ændringer i kvinders rettigheder, muligheder, repræsentation i erhvervs- og samfundsliv 

og/eller i tanker, ideer og opfattelser af kvinder, køn og ligestilling. 

 

1.2.1  Den første bølge: 1870 – 1920 
Igennem tiden har ligestillingskampen som oftest været benævnt ”kvindekampen”, da der i 

høj grad har været fokus på at skabe de samme rettigheder for kvinder, som mændene 

havde i forvejen. I 1857 var ugifte kvinder over 25 år blevet ligestillet med mænd både 

økonomisk og juridisk, men gifte kvinder hørte fortsat under mandens myndighed. Den første 
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kvinderettighedsorganisation, Dansk Kvindesamfund, opstod i 1871 og havde som mål at 

forbedre kvindens stilling i samfundet (Kühle 1994:143). Og ved grundlovsændringen i 1915 

lykkedes det de danske kvinder at opnå stemmeret på lige fod med mænd.  

 

Herhjemme havde to grupper af kvinder kæmpet for valgret. På den ene side var 

arbejderkvinderne, for hvem ligestillingskampen primært drejede sig om at blive anerkendt på 

linje med mænd inden for fagforeninger og på arbejdspladser i forbindelse med løn og 

arbejdsvilkår. På den anden side fandt man kvinder fra højere sociale lag i byerne. For dem 

drejede ligestillingskampen sig om at sætte ligestilling og kønsrollemønstre til debat, i lige så 

høj grad som den drejede sig om lige løn for lige arbejde, lige adgang til uddannelse og 

erhverv og ligestilling i ægteskabet (Ibid.:144).  

 

Generelt fokuseredes der i starten af 1900-tallet på at skabe ”ligestilling de jure”; på at skabe 

de samme rettigheder for mænd og kvinder.  

 

1.2.2  Den anden bølge: 1960 – 1985 
I 60’erne ændrede ligestillingskampen sit fokus, da kvinderne reagerede på, at deres 

’medsøstre’ ikke benyttede sig af de rettigheder og muligheder, de havde fået efter den første 

bølge af ligestillingskamp. De søgte nu en ”de facto-ligestilling”, hvor kvinder var 

repræsenteret på lige fod med mænd. 

 

Ligesom med den første bølge af kvindekamp, som blev udkæmpet som følge af 

industrialiseringen, opstod den anden pga. opgangstider, der krævede, at kvinderne kom på 

arbejdsmarkedet: Den opstod under det økonomisk opsving, der fulgte efter 30’ernes 

depression og krig, og som skabte et stor efterspørgsel på arbejdskraft (Kühle 1994).  

 

Kvinderettighedsorganisationer begyndt i denne periode at tale om ’kønsroller’ og 

’mandesamfund’, og i 70’erne kom den radikale ”Rødstrømpebevægelse(n)” på banen. Den 

satte det kvindelige skønhedsideal under debat ved at brænde bh’er og lave protestaktioner 

for ligeløn. Kvinderne fra bevægelsen tog på Femølejr og boede i kollektiver, hvor mænd ikke 

var velkomne. Tidligere havde hverken kvindeorganisationer eller fagbevægelsen haft større 

fokus på ligeløn og fri abort, men disse emner kom særligt til debat under den anden bølge.  

Også i den akademiske verden var der fokus på køn, og af en række centrale værker fremgik 

det, at kønnet var socialt skabt (jf. fx Meads ”Køn og Kultur” (1969) og Beauvoirs ”Det andet 

køn” (1977), som blev oversat til dansk første gang i hhv. 1962 og 1965).  

 

Mens den første bølge var kædet sammen med arbejderbevægelsen og kampen for bedre 

rettigheder, også til andre grupper i samfundet end kvinderne, var anden bølge en del af det 

internationale ungdomsoprør. Oprøret var opstået på baggrund af det økonomiske opsvings 

efterspørgsel på også unge menneskers arbejdskraft, hvilket gjorde de unge til en ny gruppe 
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af forbrugere og arbejdere. Også de benyttede deres nyfundne indflydelse til at gøre op med 

de ”patriarkalske værdier”, de mente gennemsyrede samfundet. En af 

ungdomsgrupperingerne var ”hippierne”, som eksperimenterede med samlivsformer, 

euforiserende stoffer, sex og seksualitet. En anden gruppering var de universitetsstuderende i 

Vesten, der inspireret af marxismen gjorde op med autoriteter - først og fremmest professorer 

og andre autoriteter i universitetsverdenen.  

 

Et par af kvindebevægelsens centrale paroler var ”Det private er politisk” og ”En kvinde uden 

mand er som en fisk uden cykel”. Og med dem stod de i opposition til husmoderen, som 

fortsat var at finde i mange danske hjem og som i starten af 60’erne havde domineret 

ligestillingsdebatten med argumenter for kvindens traditionelle plads i hjemmet (jf. kvinfo.dk).  

 
Ud fra denne gennemgang finder jeg særlig interesse i at undersøge perioden omkring 

slutningen af 60’erne, da det er her, sidste ”ligestillingsbølge” fandt sted, og her, de store 

ideologier bag regeringsmagten i 1968 stredes med en række mindre konsensusprægede 

ideologier som socialisme og marxisme. Hertil kommer, at der var valg i 1968, og det er min 

oplevelse, at den offentlige debat op til et valg ofte i højere grad end sædvanligt lægger vægt 

på at debattere samfundets grundlæggende værdier, og at man i dagligdagen ofte taler om 

’68’-generationen’ som en generation, der ændrede samfundet. Slutningen af 60’erne 

fremstår således som en brydningstid, og jeg vælger derfor at sammenligne data fra 1968 

med data fra 2008, hvor jeg også, jf. indledningen, har observeret, hvad der kunne være en 

potentiel brydningstid.  

 

2.0 Empiri  
Min empiri udgøres af  8 debatindlæg fra hhv. 1968 og 2008, og jeg præsenterer her min 

udvælgelsesproces og den valgte empiri. 

 

2.1 Udvælgelsesprocessen 
 

1968 
Jeg har valgt genren debatindlæg, særligt kronikker, fra de store danske dagblade. Det har 

jeg, da det er her, jeg forventer at finde forskellige holdninger til ligestilling i samtiden. Og det 

har også gjort min dataudvælgelse fra 1968 praktisk mulig, da tidens kronikker er indekseret i 

bøger med titlen ’Avis kronik index’ på det Kongelige Bibliotek. Herfra har jeg kunnet udvælge 

kronikker fra 1968, finde dem på mikrofilm og skrive dem om fra skærm eller udskrift til 

dokumenter på computeren.  
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Som det vil fremgå senere i afhandlingen, er ordet ’ligestilling’ ikke blevet konceptualiseret 

endnu i 1968, og jeg har derfor ikke kunnet opstille ordet som et søgekriterium. Derfor har jeg 

i stedet taget udgangspunkt i de emner, det historiske rids præsenterer, og herudfra udvalgt, 

hvad jeg forstår som tekster, der behandler emnet ’ligestilling mellem mand og kvinde’. Fra 

kronikindekset fik jeg det indtryk, at relativt mange mænd debatterede ligestilling i 1968, og 

jeg har derfor også udvalgt empirien, så  både mænd og kvinder er repræsenteret som 

afsendere. Det skal dog tilføjes, at udvalget af kronikker har været afgrænset af praktiske 

grunde, idet flere tekster var utydelige på både mikrofilm og print.  

 

2008 
Min 08-empiri indeholder også debatindlæg fra 2009, idet jeg har udvalgt indlæggene fra et 

større sæt, som dækker perioden 15.05.08 til 15.05.09. Men i min afhandling omtaler jeg af 

praktiske grunde denne empiri som 2008-empirien. Og her er selvfølgelig også valgt genren 

debatindlæg fra de store, danske dagblade. 

 

Empirien er udvalgt ud fra søgning på avisdatabasen Infomedia. Min søgning på emnet 

’ligestilling’ på Infomedia gav et utal af resultater. Derfor indsnævrede jeg udvalget ved at 

kræve af søgeresultatet, at ordet ’ligestilling’ indgik i overskriften. Det gav et resultat på 113 

artikler. 13 artikler blev valgt fra, da de ikke drejede sig direkte om ligestilling mellem mand og 

kvinde, men mellem andre grupperinger (fx homoseksuelle/heteroseksuelle). Yderligere 15 

blev valgt fra, for at jeg kunne fokusere på ligestilling i danskernes dagligdag. De 15 

fokuserede nemlig på ligestilling mand/kvinde i kongehuset og på kvinder i udlandet. 85 blev 

tilbage i mit brede datasæt.  

 

Ud af de 85 artikler, der omhandlede ligestillingen i dagligdagens Danmark mellem mand og 

kvinde, havde 64% deres hovedfokus på arbejdsmarkedet, 24% på samfundet generelt uden 

særligt fokus på bestemte sociale rum eller institutioner, og 13% fokuserede på den private 

sfære.  

 

Emnebehandling i udvalgt data (N=85) 
Mens kategorien ’samfundet generelt’ fokuserede på at gøre status over ligestillingen på 

mange forskellige områder i én og samme tekst, handlede teksterne om det, jeg vil kalde 

’privaten’, dvs. om kønsrollefordelingen i børnepasning og i hjem, forældreansvarsloven og 

herefter om sex og sygdom. 49% af teksterne inden for kategorien ’arbejdsmarked’ 

omhandlede kvinders repræsentation i ledelse og bestyrelser (30%) og på universiteterne 

(19%). Øvrige emner var kvinders repræsentation i andre institutioner: medier og 

medievirksomhed, kulturinstitutioner, politik og politiske institutioner, udvalg, nævn og 

tillidsposter i forbindelse hermed. Hertil kommer forskelle mellem mænd og kvinder i løn, 

forsikring og skat. 
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Afsendere 

Information bragte med 38% flest tekster, som omhandlede ligestilling. Herefter fulgte 

Politiken med 19% af de 85 tekster og Jyllands-Posten med 15%. Derpå fulgte Berlingske 

Tidende, BT, Kristeligt Dagblad og Børsen, Ekstrabladet og Weekendavisen i nævnte 

rækkefølge.  

 

49% af teksterne var opinionstekster. Opinionsteksternes fordeling pr. avis følger 

procenterne, som er beskrevet ovenfor. 69% af de 42 opinionstekster var skrevet af kvinder, 

mens 26% var skrevet af mænd (de øvrige 5% var skrevet af begge). Kvinderne var primært 

repræsentanter for arbejdsmarkeds-/interesseorganisationer (31%) eller politiske partier 

(28%) og ’meningsdannere’ (24%) – akademiker, forfatter, journalist, studerende. Mændene 

udtalte sig primært som ’meningsdannere’ (55%) – akademiker, forfatter, komponist, 

skuespiller eller repræsenterede arbejdsmarkeds-/interesseorganisationer (18%). 

 

2.2 Empiripræsentation 
2008 
I mit udvalg af debatindlæg i 2008 har jeg lagt vægt på, at min empiri består primært af 

genren ’kronik’, og at der er både mænd og kvinder repræsenteret blandt afsenderne. Mit 

udvalg ser derfor således ud: 

 

 
   Oversigt over empiri fra 2008 

 

Politiken og Information, som var de mest ligestillingsdebatterende dagblade er hermed 

repræsenteret af henholdsvis 3 og 2 af 8 indlæg. To mænd er afsendere af 

opinionsindlæggene, 25%, og de tilhører begge kategorien ’meningsdannere’, som de fleste 

af de 26% mandlige debattører i mit datasæt tilhører. Blandt kvinderne er 4 af 6 politikere, 

mens én er repræsentant for en arbejdsmarkedsorganisation, og én er meningsdanner. 

Kvinderne repræsenterer således de 3 største afsenderkategorier blandt kvindelige 

debattører, som det fremgår ovenfor.  
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    Empiri fra 2008 fortsat 

 

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der også en grad af repræsentation af det større 

datasæt mht. debatindlæggenes hovedfokus og emner, idet der er en overvægt a tekster, der 

fokuserer på arbejdsmarkedet og herunder kvinder i topjobs og i specifikke institutioner. 

Herpå følger et fokus på ’samfundet generelt’ med to indlæg, som debatterer den generelle 

ligestilling i samfundet og gør status over den. En enkelt har ’privaten’ som hovedfokus. Jeg 

har således, i min udvælgelse af de 8 debatindlæg, søgt at nærme mig en grad af 

repræsentation ift. det større datasæt, jeg har undersøgt. 

 

1968 
Min empiri fra 1968 indeholder følgende: 

 
    Empiri fra 1968 
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Empirien er her opdelt efter emner på samme vis som 2008-empirien: 

 

 
    Empiri fra 1968 fortsat 

 
 
 
3.0 Videnskabsteori & metode 
 
I dette afsnit vil jeg præsentere den epistemologi og ontologi – den forståelse af, hvad viden 

er, forståelse af videns status og af måden, viden skabes - denne afhandling bygger på. Og 

jeg vil klargøre, hvad det betyder for analysen og dens resultater med henblik på senere at 

beskrive, hvilken teori og fremgangsmåde, forankret i dette paradigme, jeg vil benytte i min 

undersøgelse. Og som det vil fremgå, bygger afhandlingen på socialkonstruktionismen, 

hermeneutikken og kritisk teoris vidensforståelse, inden for hvilken den kritiske 

diskursanalytiker Norman Fairclough inddrages. Hvorledes Faircloughs teori og metode lader 

sig sammensmelte med det videnskabsteoretiske udgangspunkt, vender jeg tilbage til. I dette 

afsnit skal først præsenteres de teoretiske tilgange, der udgør opgavens 

videnskabsteoretiske udgangspunkt, og som har afgjort - og vil påvirke - mit syn på den 

valgte teori og metode: 
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Afhandlingens fundament 

Figuren illustrerer, hvorledes det videnskabsteoretiske udgangspunkt påvirker både valg af teori og 

metode. Metoden er yderligere påvirket af valget af teori.  

 

 

3.1 Den kvalitative metode 
Min metode er ideografisk (Nygaard 2005:42) og bygger på en forventning om, at vejen til at 

forstå virkeligheden går gennem unikke hændelser og fortolkninger, som der ikke kan 

opstilles generelt gældende teorier for. Virkeligheden må forstås ved at komme så tæt på 

virkelighedsopfattelsen omkring og hos de subjekter, der undersøges. Derfor benytter jeg  

den kvalitative metode. Og centralt herfor er, at man gennem dataindsamling kan skabe en 

dybere forståelse for det fænomen, som studeres. Formålet er således at forstå frem for at 

forklare, hvorfor et givet forhold er, som det er (Holme & Solvang 1996;Andersen 2003:41-7). 

Jeg ser derfor, i overensstemmelse med Langer (1997:158), min kandidatafhandling som et 

indlæg i en faglig diskussion inden for mit videnskabelige og emnemæssige felt og ikke som 

en analyse, der kan nå frem til nogle objektive, endegyldige sandheder. 

 

3.2 Socialkonstruktionisme 
Inden for psykologien skelnes mellem konstruktionisme og konstruktivisme, idet Piaget 

benyttede sidstnævnte betegnelse i sin teori, før socialkonstruktivisterne benyttede deres 

teori inden for samme felt  (Burr 1995). I denne afhandling er en skelnen mellem 

samfundsvidenskabernes brug af konstruktivisme og konstruktionisme ikke relevant, da de er 

udviklet parallelt (Åkerstrøm Andersen 1999 og Dyrberg et al. 2000), og begge mener, at 

sprog og menneskelig fortolkning skaber verden. Det, der adskiller de to retninger, er, hvad 

og hvordan fx sproget skaber (ibid.), og denne afhandlings syn på dette er beskrevet i 

teoriafsnittet, som følger. 

 

Der findes mange grene inden for socialkonstruktionismen, men som videnskabsteoretisk 

ståsted vil jeg benytte den brede definition af socialkonstruktionismen og her beskrive, hvad 

de mange grene har til fælles. 

Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Socialkonstruktionisme + hermeneutik 
       + kritisk teori 

Teori 
Kritisk diskursanalyse: Fairclough 

Metode 
Kvalitativ: 

Faircloughs 3-dimensionelle model 
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Socialkonstruktionismen ser virkeligheden som konstrueret. Intet eksisterer uden menneskets 

erkendelse af eksistensen. Fortolkning står derfor som et centralt begreb i 

socialkonstruktionismen, idet menneskets fortolkninger - og fortolkninger af andre 

menneskers forståelser - er de elementer, der skaber virkeligheden og verden. Burr (1995:2) 

opstiler 4 præmisser, som går igen i forskellige socialkonstruktionistiske tilgange:  

 

1. En kritisk indstilling over for selvfølgelig viden 

Hermed forstås viden som en ikke-objektiv sandhed. Viden og virkelighed kan kun forstås 

gennem kategorier, som ikke afspejler en endegyldig sandhed ’ude i verden’, men som i sig 

selv udgør virkeligheden.  

 

2. Historisk og kulturel specificitet  

Mennesket forstås som et produkt  af en historisk og kulturel kontekst. Og viden om 

virkeligheden og måden, denne repræsenteres, er kontingente. Hermed skal ikke forstås, at 

alt er relativt, idet de fleste socialkonstruktionister ser viden som relativt fastlåst i konkrete 

situationer, og at denne fastlåsthed udstikker begrænsende rammer for, hvad der forstås som 

meningsfyldt. Social handlen er diskursiv handlen, som konstruerer den sociale verden og 

dens viden, identiteter og relationer, og som samtidigt er konstrueret heraf. 

 

3. Sammenhæng mellem viden og sociale processer  

Forståelsen af viden, virkelighed og verden skabes, opretholdes og udfordres gennem sociale 

processer, hvor der kæmpes om, hvad der er sandt og falsk. 

 

4. Sammenhæng mellem viden og social handling 

Forståelsen og konstruktionen af, hvad der er virkelighed og sandhed, får konkrete sociale 

konsekvenser, da forskellige verdensbilleder fører til forskellige, tænkelige handlinger og 

lader andre handlinger være utænkelige. 

 

Disse fire præmisser udgør således grundlaget for den forståelse af mennesker, viden og 

verden, som jeg lægger til grund for analyse og fortolkning i denne kandidatafhandling. Som 

overbygning hertil inddrager jeg den filosofiske hermeneutik med henblik på at opstille 

metodiske rammer for selve fortolkningsprocessen af disse størrelser. 
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3.3 Filosofisk hermeneutik 
Hermeneutikken beskæftiger sig ikke med, hvad  en tekst kan fortælle sin læser, men 

hvordan læseren kan kommunikere med teksten: ”(Hermeneutikkens) ærinde er at besvare 

spørgsmålet om, hvordan vi udvinder meningen af de livsytringer, der omgiver os, hvordan vi 

udvinder ånden af bogstavet” (Gulddal & Møller 1999:11).  

Jeg vil her beskæftige mig med den filosofiske gren, da den i modsætning til de øvrige grene 

ikke har et specifik genstandsfelt, men beskæftiger sig med ”forståelsen som den udfolder sig 

i hele spektret af menneskelig omgang med verden” (Gulddal & Møller 1999:10) . Særligt 

Gadamers hovedværk inden for denne tradition, Sandhed og Metode (2004), vil derfor danne 

grundlag for de hovedkoncepter i den filosofiske hermeneutik, der præsenteres her. 

 

3.3.1 Den hermeneutiske proces 
Centralt i hermeneutikken står den hermeneutiske cirkel; at vi kun kan forstå dele ved at 

forstå helheden, og at vi kun forstår helheden ved at fortolke de enkelte dele (Fredslund 

2005:73ff.): 

 

 

 

 

 

 

 
           Den hermeneutiske cirkel 

 

Således er der tale om et dialektisk og processuelt forhold; når en tekst fortolkes, må 

fortolkeren derfor gennemgå den hermeneutiske cirkel, indtil der opstår en mening uden 

interne modsigelser, for at fortolkeren kan nærme sig en sandhed om det, der analyseres 

(ibid.: 76).  

 

Hermeneutikkens forståelse af ’tekst’ inkluderer også genstande, symboler, billeder og andet, 

forskeren retter blikket mod (ibid.), men i denne opgave forstås tekst som det, der også i 

dagligdagen betegnes tekst, altså en række sammenhængende, nedskrevne, sproglige 

ytringer. For at forstå disse tekster må teksten fortolkes gennem den hermeneutiske proces; 

altså forstås i en vekselvirkning mellem tekst og kontekst. Gadamer pointerer, at fortolkeren 

under denne proces må gøre sig sine forforståelser1 klart (1998:276-277), idet det forfægtes, i 

skarp kontrast til den positivistiske videnskab, at forforståelser ikke kan fjernes fra 

forskningen, men er en ”altid tilstedeværende og nødvendig betingelse for overhovedet at 

                                                
1 Ofte benytter danske tekster om hermeneutik i stedet  for ’forforståelse’ begrebet ’fordom’, men jeg benytter 
førstnævnte her for at undgå forveksling med dagligdagsforståelsen af det negativt ladede ord ’fordom’. 

DEL 

HELHED 
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kunne forstå” (Fredslund 2005:78). Gadamer mener således, at al viden er en udbygning og 

dennes udlægning af noget, vi allerede har en forståelse af (ibid.), og at forforståelse og 

forståelse står i et dialektisk forhold til hinanden jf. den hermeneutiske cirkel. Gadamer 

inkluderer således den fortolkende i den hermeneutiske cirkel og anerkender det dialektiske 

forhold mellem subjekt og objekt. Som Hastrup (1999) skriver: ”Når noget forstås er der altid 

en, der forstår”. 

 

3.3.2 Forståelsesprocessens elementer 
Gadamer placerer fortolkerens udgangspunkt og tekstens kontekst under fællesbegrebet 

’situation’ (ibid.:80). Fra situationen ser vi objektet inden for en bestemt synsvidde, som 

Gadamer kalder ’horisont’, og der stræbes mod en bred horisont, hvor større sammenhænge 

bliver tydelige på linje med det, der er lige foran os. En horisont er en dynamisk størrelse, 

som ændrer sig i takt med, at forforståelsen sættes på prøve (Gadamer 1998:305), som det 

fremgår af figuren herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den Hermeneutiske Proces og dens elementer En illustration af, hvorledes fortolkningsprocessen tager 

udgangspunkt i situationen - som består af fortolkerens forforståelse og tekstens kontekst – og herfra betragter 

forskningsobjektet, altså teksten, gennem en horisont. Således opnås en forståelse, som leder til en ny forforståelse, 

som afføder nye spørgsmål til objektet og hermed påbegynder processen påny. (Egen tilvirkning)   

FORFORSTÅELSE 
TEKSTKONTEKST 

SITUATIONEN 

HORISONT 

FORSTÅELSE 

 
TEKST 

 



Hvad er ligestilling, og hvem sørger for at stillingen står lige?                                                 Side 22 af 87 

Ud fra teksten og forforståelsen, der er til stede i situationen, samt den horisont, et 

fortolkningsobjekt skues gennem, opstår der altså en forståelse. Denne forståelse skaber nye 

forforståelser, som skaber en ny horisont og hermed nye muligheder for forståelse, og sådan 

fortsættes det dialektiske forhold. 

 

Jeg forstår derfor den hermeneutiske proces som en spiral – mere end en cirkel - hvor der via 

den hermeneutiske proces opnås et højere niveau af erkendelse for hver gang 

fortolkningsprocessen har fundet sted. Hermed mener jeg, at der er opnået et højere niveau 

af erkendelse ved hver afslutning af en hermeneutisk proces, som så kan danne forforståelse 

i en ny hermeneutisk proces.  

 

3.3.3 Horisontsammensmeltning 
En fortolker og det fortolkede, teksten, har som fælles mål - gennem dialog - at stræbe mod 

en horisontsammensmeltning; en situation, hvor fortolkerens horisont, situation og 

forforståelse mødes med tekstens horisont, situation og forforståelse.  

En endelig sammensmeltning kan ikke opnås, men Gadamers begreb 

’horisontsammensmeltning’ dækker over det forståelsesrum, der kan opstå mellem tekst og 

fortolker; over det fortolkningsrum, de to størrelser, kan blive enige om (Fredslund 2005:80): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Horisontsammensmeltning 

  Figuren illustrerer det forståelsesrum, som opstår ved, at  

 der stræbes efter en horisontsammensmeltning (Egen tilvirkning) 

  

 

Det er i den fælles forståelse - i sammensmeltningen af den horisont, subjekt og objekt 

bringer ind i fortolkningsprocessen - at en evident fortolkning bliver mulig, og en forståelse 

opstår som en proces frem for et endeligt resultat, hvor forforståelsen påvirkes, og horisonter 

rykker sig (ibid.:81), og en ny erkendelse opstår.  

 

 
FORTOLKER 

 
TEKST 

FÆLLES 
FORSTÅELSE 
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Min fortolkningsproces forstår jeg således som en sammensmeltning mellem min 

forforståelse og den forforståelse min empiri bringer med sig. Teksterne og jeg mødes i det 

felt, hvor vores horisonter skaber et mulighedsrum for dialog og fortolkning, og af 

fortolkningsprocessen fremkommer ny forforståelse og dermed ny erkendelse inden for det 

felt, jeg behandler. 

 

3.4 Socialkonstruktionisme & filosofisk hermeneutik  
Socialkonstruktionismen og den filosofiske hermeneutik udgør to forskellige, selvstændige 

retninger inden for videnskabsteorien, men forstås her som et hele, der bygger på et sæt 

præmisser, der kan syntetiseres. Dette synspunkt er i overensstemmelse med bl.a. Rendtorff, 

der skriver: ”(Der) er ikke modsætning mellem socialkonstuktivisme og hermeneutik, men 

man bør snarere sige, at socialkonstruktivismens kritiske perspektiv forudsætter den 

hermeneutiske fortolkning som betingelse for overhovedet at gå i gang med analyserne.” 

(2003:101) 

 

Som det fremgår ovenfor, tilbyder hermeneutikken altså en mulig operationalisering af 

socialkonstruktionismen. Konstruktionismens syn på viden og virkelighed genfindes i den 

filosofiske hermeneutik. Jeg mener hermed, at begge retninger forstår : 

 

• Viden og virkelighed som fortolkning og som udtryk for fortolkerens inddeling i 

kategorier, som må baseres på forforståelse – som hos hermeneutikken – eller som 

diskursive eller sproglige kategorier som hos socialkonstruktionismen 

 

• Menneske, viden og virkelighed som kontekstuelle størrelser, der tager 

udgangspunkt i en konkret situation, hvorfra der tolkes jf. hermeneutikkens 

situationsbegreb og konstruktionismens anden præmis. 

 

• At der kæmpes om sand og falsk viden i en vedvarende proces. Dette foregår bl.a. 

gennem sociale processer hos konstruktionismen og i kampen mellem forståelse og 

forforståelse i hermeneutikken. 

 

Om sidste punkt skal det dog bemærkes, at hermeneutikken hævder, at der findes en 

sandhed, som er målet for erkendelsen, og som følge heraf skelner den – inspireret af 

marxismen - mellem en sand og en falsk bevidsthed (Fredslund 2005:81-82). Og her nærmer 

Gadamers hermeneutik sig den kritiske teori, som er beskrevet herunder. Alt imens nærmer 

socialkonstruktionismen sig også den kritiske teori i sit fjerde princip, idet måden, hvorpå 

virkeligheden konstrueres og forstås, medfører sociale konsekvenser. Derfor skal den kritiske 

teori have et ord med på vejen inden mit videnskabsteoretiske ståsted er beskrevet 

udtømmende. 
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3.5 Kritisk teori 
Udsprunget af Frankfurterskolen i 1930’erne, som havde bl.a. Nietzsche, Freud og Marx som 

inspirationskilder, søger den kritiske teori at afdække magtforhold, tvang og undertrykkelse, 

uanset om det drejer sig om menneskets underkastelse af egne illusioner eller egen 

irrationalitet eller om samfundets klasseinddeling (Horkheimer & Adorno 1995). Mennesket 

forstås som en størrelse, der er indlejret i et samfund med potentielt undertrykkende 

ideologier, og videnskabens formål bliver at afdække magten og frigøre mennesket herfra 

(Birkler 2005:112).  

 

Den kritiske teori ønsker altså at afdække samfundets magtforhold. Ligeledes ønsker den at 

reflektere kritisk over den videnskab, hvormed vi afdækker virkeligheden og samfundet (ibid.), 

på samme vis som Gadamer påbød fortolkeren at reflektere over sine forforståelser for at 

opnå en ’sand bevidsthed’. Og på samme måde som socialkonstruktionismen fastslår, at 

virkelighedstolkningen får konkrete, sociale konsekvenser inden for en bestemt kontekst, som 

mennesket må reflektere over, hvis det skal bevidstgøres eller frigøres, som det vil blive 

ekspliciteret i afsnittet om Faircloughs kritiske diskursanalyse herunder. 

 

De fleste teoretikere inden for den kritiske teori, som fx Althusser (fx Smith 2006), bygger 

således deres teori på en marxistisk forståelse af samfundet og herunder på den opfattelse, 

at mennesket kan besidde en ”falsk bevidsthed” eller ”misrecognition” (Bordieu 1977:kap.4). 

Det er i denne forståelse den kritiske forsknings opgave at bevidstgøre mennesket og skabe 

den ”sande erkendelse”.  

 

3.6 Metoderefleksion & præcisering af forståelsesrammen 
I forlængelse af afsnittet herover skal det præciseres, at jeg ser mennesket som værende i 

stand til - i en grad betinget af sociale, historiske og kulturelle strukturer - at reflektere kritisk 

over virkelighed og viden, og jeg finder ikke, jf. mit socialkonstruktivistiske og metodiske 

grundlag, at en endegyldig, objektiv sandhed kan fremkomme.  

 

Som diskursanalytiker inden for en socialkonstruktionistisk og hermeneutisk tradition er min 

fremmeste opgave ikke at afdække, hvad der ’ligger bag diskursen’, eller finde ud af, hvad 

mine kilder ’i virkeligheden’ siger, idet jeg anerkender, at viden og virkelighed er diskursivt 

konstrueret. Analysens formål er således ikke at skelne sande fra falske udsagn, men at 

undersøge, hvilke mønstre der findes i udsagnene, og hvilke sociale konsekvenser den 

repræsenterede virkelighedsopfattelse får (jf. den kritiske teori) (Jørgensen & Phillips 1999: 

31).  

 

I denne afhandling er det kritiske perspektiv derfor ikke et led i at afdække en uerkendt 

sandhed om det sociale domæne, afhandlingen undersøger, men at gøre brug af min kritiske 
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bevidsthed og yde et sagligt modspil til den virkelighedsforståelse, som fremkommer gennem 

metodisk analyse af data. Den kritiske teori benyttes således til at perspektivere og yde 

modspil til analysens resultater for at undersøge, hvilke aspekter der ikke italesættes, og 

hvilke der evt. skjules igennem italesættelse fra bestemte vinkler og udgangspunkter. Mit 

fokus i denne afhandling er hermed på at ”gennemarbejde et bestemt materiale i forhold til en 

bestemt teori (...)” og  dermed opnå ”den fremmedgørelse fra (m)in hverdagsforståelse af 

materialet, der er essentiel i socialkonstruktionistisk forskning” (Jørgensen & Phillips 

1999:168) for herefter at reflektere kritisk over analysens resultater og herigennem skabe et 

kritisk modspil inden for mit videnskabelige og emnemæssige felt. 

 

Hertil skal tilføjes, at Gadamer i sit hovedværk ’Sandhed og Metode’ fra 1960 (2004) 

fremfører, at metodevalget kan være en fejlkilde på vejen mod forståelse. Han sætter således 

’sandheden’ – eller forståelsen - frem for metoden og ser metoden som den forforståelse, 

teksten mødes med af sin fortolker. Gadamer fremfører derfor, at det er vigtigt at forholde sig 

metodisk fleksibelt, tilpasse sin fremgangsmåde til objektet og forsøge også at gå bag om 

metodologien for at afsløre de forforståelser, der ligger som præmis for den valgte metode. 

Med andre ord lægger Gadamer op til en horisontsammensmeltning mellem subjekt og 

objekt, som ikke baseres ukritisk på en fast metodisk tilgang (ibid.). Og denne forståelse vil 

jeg følge, idet min analyse ikke vil følge en på forhånd fastsat struktur, men søge at 

strukturere de forståelser min empiri og jeg mødes om i en horisontsammensmeltning i en 

fleksibel, hermeneutisk proces. Jeg gør rede for mine valg og tilgange undervejs i specialet 

for at gøre min forforståelse klar for læseren. 

 

 
4.0 Kritisk diskursanalyse  
 

Kritisk diskursanalyse (herefter ’KDA’) bygger på de videnskabsteoretiske forståelser, som er 

denne afhandlings fundament. Således ses herunder hvordan hermeneutikken kommer til 

udtryk i KDA gennem den hermeneutiske forståelse af processer og mellem institutioner, 

mennesker og strukturer. Ligeså trækkes der på forståelser fra socialkonstruktionismen. Og 

kritisk teori udgør også en central del af KDA’s fundament, idet den stiller krav til analytikeren 

om en kritisk stillingstagen til analysens resultater.  

 

Denne opfattelse af KDA’s sammenhæng med de 3 teorier fremgår også af KDA-

teoretikernes tekster. Om socialkonstruktionismen som grundlag for KDA skriver fx 

Jørgensen & Phillips (1999:13-14). Om kritisk teori fx Fairclough (1992). Og om KDA’s forhold 

til hermeneutik: Wodak & Meyer (2001:6,16,19).  

 

Formålet med KDA som tilgang er ”at opstille teorier og metoder til teoretisk at problematisere 

og empirisk at undersøge relationerne mellem diskursiv praksis og sociale og kulturelle 
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udviklinger i forskellige sociale sammenhænge” (Jørgensen & Phillips 1999:72). Med andre 

ord efterstræber KDA altså at undersøge en problemstilling gennem en art triangulering, der 

fokuserer på lingvistik, diskurs og den sociale kontekst, der omgiver disse. Også 

sammenhænge mellem de 3 niveauer beskæftiger KDA sig med, da de gensidigt påvirker 

hinanden. Sprog skaber og skabes af diskurser. Og sprog og diskurser påvirker og påvirkes 

af den sociale kontekst, de indgår i.  

 

Og  da formålet med denne afhandling er at undersøge en social udvikling gennem analyse 

af tekstempiri, finder jeg, at KDA er en relevant tilgang, som det vil fremgå af dette afsnit.  

Jeg vil fokusere på lingvisten Norman Faircloughs begreber og metoder til operationalisering 

af KDA efter nogle indledende bemærkninger om KDA’s teoretiske grundlag. Afsnittet 

afsluttes af en gennemgang af analysens praktiske fremgangsmåde. Det skal her nævnes, , 

at jeg opdeler analysen i tre dimensioner: den tekstuelle, den diskursive og den 

sociokulturelle. 

 

 

4.1 KDA’s grundlag 
Jørgensen & Phillips (1999:73ff.) opstiller på baggrund af Fairclough og Wodaks KDA-

præsentation (1997:271ff.) fem træk, som de forskellige tilgange til KDA har til fælles. De fem 

træk beskrives for at redegøre for det  overordnede teoretiske syn på viden og verden, som 

KDA anlægger, og jeg fremlægger herunder hvilken betydning disse træk har for min analyse. 

 

Sociale og kulturelle processer og strukturer er delvist lingvistisk-       

diskursive størrelser 
Den sociale verden, dens identiteter og relationer, udgør kernen i KDA’s forståelse af ’sociale 

praksis’. Med til at konstituerer den verden er: 

 

a) Samfundsmæssige fænomener af ikke-sproglig og ikke-diskursiv karakter og 

b) ’Diskursiv praksis’, som er udtryk for den proces, hvorigennem en tekst produceres 

og konsumeres - altså modtages og fortolkes.   

 

Virkeligheden konstrueres hermed ikke udelukkende af diskurser, men også af 

samfundsinstitutioner, sociale og kulturelle strukturer mv. Men diskursiv praksis fremstår som 

et særligt centralt analyseobjekt i KDA; Det er den diskursive sociale og kulturelle 

reproduktion og forandring, KDA har til formål at belyse som kernen i en analyse. 

 

Diskurs er konstitueret og konstituerende 
Diskursiv praksis er ikke blot konstituerende, men også konstitueret. Diskursive praksisser er 

således skabt af de praksisser, og af de øvrige sociale dimensioner, som spiller ind i den 
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sociale verden. Og på samme gang producerer og reproducerer de nye praksisser og 

forståelser af den sociale verden. Altså foregår der en hermeneutisk proces mellem de de 

lingvistiske og ekstralingvistiske elementer beskrevet herover.  

 

Sprogbrug skal analyseres empirisk i sin sociale kontekst 
Sprog er inden for KDA både en form for handling, som sprogbrugeren kan bruge til at 

påvirke verden (som hos Austin 1976), og en handling som er placeret i en bestemt social og 

historisk kontekst, som påvirker handlingen (Jørgensen & Phillips 1999:74). Sprog er derfor 

helt centralt, og KDA tager derfor sit naturlige afsæt i en helt konkret tekstanalyse og 

analyserer denne i sin sociale kontekst.  
 

Diskurs fungerer ideologisk 
KDA forfægter at diskursive praksisser skaber og reproducerer magtforhold mellem sociale 

grupper. Denne effekt kaldes ’den ideologiske effekt’. Analysen har til formål på én gang at 

analysere de processer som skaber magtforholdet og at analysere disse processer og 

magtforholdets indflydelse på at opretholde bestemte sociale gruppers interesser (Fairclough 

1995b:132f.). 

 

KDA er politisk engageret i social forandring 
Overordnet stræber KDA efter at bidrage til at forandre magtforholdene i kommunikationen 

mellem mennesker og i samfundet (Jørgensen & Phillips 1999:76) og er dermed ikke politisk 

neutral, men kritisk og engageret i social forandring. KDA forventer at resultaterne af en 

analyse benyttes til at skabe en radikal social forandring (ibid.). 

 

4.2 KDA i denne afhandling 
På baggrund af KDA’s grundlag vil jeg som udgangspunkt analysere både de lingvistiske og 

diskursive træk i min empiri, men også inddrage samfundsvidenskabelig teori med henblik på 

at undersøge ekstralingvistiske samfundsfænomener, som påvirker ligestillingsdebatten. 

 

Ligestillingsdebatten forstås som skabt af mangfoldige diskurser og strukturer, men også som 

et fænomen, der i lige så høj grad former og skaber debatten og ligestillingen i samfundet. 

Det er dette sidste perspektiv, jeg fokuserer særligt på i denne afhandling, hvor jeg 

undersøger hvordan ligestillingsdebatten skaber nogle bestemte forståelser og ideer om 

virkeligheden, som påvirker alt fra kønnenes daglige omgang over juridiske bestemmelser til 

statens indsatsområder. Mit fokus er herunder også på, hvorledes ligestillingsdebatten skaber 

magtforhold og i hvor høj grad tekstens personer karakteriseres ved agency eller fremstår 

som underlagt strukturer. 
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Selvom mit hovedfokus ligger på hvorledes empirien skaber, må jeg alligevel analysere 

hvordan den er skabt, idet det også afslører noget om, hvordan den skaber: Gennem navnlig 

den lingvistiske del af analysen undersøges hvorledes diskurserne er skabt gennem valg af 

lingvistiske træk under produktionen.  

 

Jeg koncentrerer også analysen om at identificere de ideologiske diskurser, som er på spil i 

skabelsen af magtforhold og menneskesyn gennem alle tre niveauer af analysen. I den 

lingvistiske del undersøges hvorvidt en række lingvistiske træk afslører noget om magtforhold 

i det indbyrdes forhold mellem kønnene og andre aktører eller strukturer i 

ligestillingsdebatten. Den diskursive praksis undersøges for overordnede diskurser, som 

konkurrerer om at repræsentere virkeligheden. Og i analysen af den sociale praksis 

diskuterer jeg bl.a., om der er ideologier, der er trængt ud af ligestillingsdebatten og hvordan 

de ideologiske diskurser, der er på spil i tekster kan påvirke den faktiske ligestilling og det 

overordnede menneskesyn i samfundet.  

 

Nogen radikal social forandring forventer jeg ikke at kunne skabe med min afhandling, men 

under analysen af den sociale praksis vil jeg yde et kritisk modspil til de i teksterne 

dominerende forståelser af køn, ligestilling, mennesket og magt ved at udfordre 

diskursanalysen. 
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4.3 Faircloughs begreber og metoder 

Fairclough stiller nogle begreber og tilgange til rådighed, som er brugbare i den praktiske 

tilgang til den kritiske diskursanalyse. De, der er relevante ift. denne afhandlings 

problemformulering præsenteres her.  

 

Den tredimensionelle tilgang 
Faircloughs opstiller en tredimensionel model: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Den kommunikative begivenheds tre dimensioner 
                   (Egen tilvirkning på baggrund af  Fairclough 2008:29) 
 
 

 

At modellen er tredimensionel henviser til, at den grafisk opstiller analysen i tre niveauer: det 

tekstuelle niveau, hvor tekster analyseres lingvistisk, det diskursive niveau, hvor de 

overordnede diskurser identificeres og analyseres, og det sociokulturelle niveau, hvor 

ekstralingvistiske og ikke-diskursive fænomener inddrages i analysen.  

 

Oftest opstilles modellen rent grafisk endimensionalt, men her har jeg valgt at illustrere at 

selve diskursanalysen består i en analyse af den diskursive praksis og den tekstuelle praksis, 

som rent praktisk er tæt relaterede, da begge tager udgangspunkt i teksters ytringer. Den 

sociale praksis er hos Fairclough ikke en del af selve diskursanalysen, men en nødvendig del 

af en analyse af sociale fænomener (Fairclough 2008). 

 
I praksis indleder jeg min analyse med at undersøge den diskursive praksis for herefter at 

dykke ned og undersøge hvilke lingvistiske træk der konstruerer og understøtter de centrale 

diskurser. Til sidst vil jeg sammenholde diskursanalysen med den sociale praksis. Disse 

praksisser kræver en forståelse af det overordnede fundament, Fairclough bygger sin KDA 

på, og de mest centrale begreber herfra og denne afhandlings tilgang til dem beskrives derfor 

herunder. 

 

 

Social praksis 

Diskursiv praksis 

Tekstuel 
praksis 
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4.3.1 Diskursbegrebet 
Overordnet kan begrebet ’diskurs’ forstås som ”en bestemt måde at tale om og forstå verden  

(eller et udsnit af verden) på” (Jørgensen & Phillips 1999:9). Og Faircloughs forståelse af 

begrebet er tæt knyttet til denne forståelse. Hidtil har jeg kun benyttet ordet ’diskurs’ som 

abstrakt substantiv, men i resten af denne afhandling vil jeg, som Fairclough, benytte to nært 

nærtbeslægtede betydninger af ordet: 

 

1. (som hidtil) som abstrakt substantiv, hvor det referer til sprogbrug som social praksis 

2.  som substantiv med artikel, hvor det referer til en måde at tale på, der giver 

betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv (Fairclough 1995a:135) 

 

Således vil jeg altså skelne mellem at bruge begrebet ’diskurs’ som et overordnet begreb, der 

dækker sprogbrug og sprogbrugs funktion generelt, og til at omtale hvorvidt der findes 

konkrete diskursive mønstre, der udgør en bestemt type diskurs – fx en rettighedsdiskurs, en 

økonomisk diskurs eller en feministisk diskurs. 

 

4.3.2 Interdiskursivitet  
Faircloughs begreber ”intertekstualitet” og ”interdiskursivitet” henviser til at alle 

kommunikative begivenheder - alle sproglige ytringer i deres kontekst – bygger på tidligere 

begivenheder. Alle ord har en betydning og en historie med sig, som tilføre betydning til den 

kommunikative begivenhed (Jørgensen & Phillips:84). I min læsning af flere af Faircloughs 

bøger forstår jeg, at Fairclough benytter begrebet ”tekst” på to forskellige måder (fx 

Fairclough 1992:4-5):  

1. som den skrevne eller talte række ytringer jf. hverdagsforståelsen af ”tekst” 

2. som et mere overordnet semiotisk begreb, hvor tekst ligner hans forståelse af 

”diskurs”, idet tekst henviser til fx tidligere tiders virkelighedsforståelse (jf. den 

hermeneutiske tekstforståelse). 

 

Det jeg interesserer mig for i denne analyse er at undersøge: 

1. hvilke diskurser, der benyttes og udelades i ligestillingsdebatten 

2. hvordan ligestillingsdebatten evt. har ændret sig fra ’68 til ’08 ift. hvilke diskurser, 

der indgår og 

3. hvordan diskurserne strides om at udgøre ’den almene forståelse’ eller ’common 

sense’  

 

Derfor finder jeg det kun relevant at benytte begrebet ”diskurs” som defineret i afsnittet 

herover og ikke ”tekst” forstået som semiotisk praksis over tid eller mellem sociale domæner.  
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”Interdiskursivitet” dækker således over: 

1. det net af forståelser, der trækkes på i de konkrete tekster i min empiri  

2. og de diskurser, der strides om at inddrage og indholdsudfylde mellem teksterne 

 

Interdiskursivitet i denne afhandling ses således, når tekster trækker på tidligere etableret 

diskurser eller diskurser fra andre sociale domæner. Fx er der tale om interdiskursivitet hvis 

en sygdomsdiskurs benyttes i en tekst om velfærdsstatens indretningen, eller hvis der 

trækkes på seksualitetens natur i prostitutionsdebatten ved at henvise til forståelser fra det 

antikke Grækenland. Begrebet ’manifest intertekstualitet’ (Fairclough 1992:117) skal som led i 

denne forståelse inddrages, hvor der trækkes direkte på andre tekster via citater eller 

kildereferencer, da det er med til at etablere og understøtte diskurser. 

 

Benyttes diskurser kreativt ved at mikse diskurser eller inddrage nye diskurser i kontekst, 

hvor de ikke er benyttet tidligere, mener Fairclough, der er tale om en forandringsproces. 

Benyttes de konventionelt, eller som det oftest ses, er der tale om en opretholdelse af den 

dominerende sociale orden og virkelighedsforståelse (ibid.). Her skal det påpeges, at en 

kreativ brug af diskurser ikke henregnes til det enkelte menneskes kreative evner, men til en 

kreativitet, som gøres mulig af sociale forhold, som fremmer forandring (Fairclough 

1992:kap.4).  

 

Den i dette afsnit omtalte strid mellem diskurserne vil jeg yderligere begrebsliggøre i de to 

følgende afsnit. 
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4.3.3 Diskursordnen 

Diskurser eksisterer i diskursordner. ’Diskursordnen’ indeholder summen af diskurstyper 

inden for et socialt domæne, som udgøres af diskurser og genrer: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diskursordnen: Figuren anskueliggør, hvorledes diskursordnen består af forskellige diskurstyper, som er skabt 

gennem diskurser og genrer. Det stiplede illustrerer at antallet af diskurstyper, diskurser og genrer ikke er afgrænset 

til en bestemt mængde. (Egen tilvirkning). 

 

En analyse vil derfor oftest fokusere på ét socialt system eller ét socialt domæne og afdække 

hvilke diskurser, der kan gøre sig gældende her inden for. Disse diskurser vil ofte være 

rangordnet således at én diskurs kan være mere benyttet - eller hævde at være tættest på en 

sand beskrivelse af virkeligheden - end en anden.  

 

Også de bestemte genrer, der benyttes inden for bestemte sociale domæner finder 

Fairclough relevant at inddrage (1995b:56). Jeg afstår dog fra at undersøge genrebrug i 

ligestillingsdebatten, da jeg allerede i min dataudvælgelse har udvalgt ’debatindlæg i de 

danske dagblade’, som genre og ikke forventer at undergenrer vil være inddraget i væsentlig 

grad i min empiri qua den konventionelle opinionsgenre i dagbladene.  

 

Jeg bruger denne forståelse af konkurrencen mellem diskurser inden for ligestillingsdebatten 

til at undersøge og diskutere hvilke hoveddiskurser, der dominerer debatten og dermed hvilke 

forståelser af den sociale virkelighed, der dominerer. Og med til det hører spørgsmålet om 

hvordan der skabes hegemoni - og hermed magt - på baggrund af de ideologiske diskurser i 

empirien. 

Diskursordnen 

Diskurser 

Genrer 

Diskurser 

Genrer 

... 

... 

... 

Diskurstype 

Socialt domæne 

Diskurstype 

Socialt domæne 
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4.3.4 Ideologi, hegemoni og magt 
Med ”ideologi” forstår Fairclough, på linie med Althusser, betydningsrelationer, som er i stand 

til at producere, reproducere og transformere dominansrelationer i samfundet (1992:87) Han 

skelner mellem ideologiske og ikke-ideologiske diskurser, men tilbyder ikke redskaber til at 

skelne mellem de to. I denne afhandling forstår jeg alle diskurser som potentielt ideologiske, 

da jeg ikke mener, der kan skelnes uden at fortolkeren kan sætte sig ud over 

fortolkningsprocessen og på et relativt objektivt grundlag kan afgøre hvilke diskurser, der 

benyttes ikke-ideologisk. Og det ser jeg ikke som muligt jf. mit videnskabsteoretiske ståsted. 

 

De diskurser, der kan trækkes på virker ud fra min gennemgang ovenfor uendelige, men 

Fairclough fremfører, at de er begrænsede af ”hegemoniske relationer” og ”hegemoniske 

kampes status” (Faircough 1993:137). Diskursordnen fungere således som et domæne inden 

for hvilket dominerende grupper kæmper om at hævde og bevare bestemte strukturer og 

relationer (Fairclough 1995b:56). Med begrebet ”hegemoni” trækker Fairclough på 

kulturmarxisterne Althussers og Gramscis magtdefinitioner, som dækker over evige kampen 

omkring ustabile forhold mellem forskellige grupperinger i samfundet. Hegemoni skabes af 

alliancer og etablering af ens ideologi i stedet for andres. (Fairclough 1992:92). Enhver 

udøver af en diskurs, enhver sprogbruger, indgår i denne kamp om at få mest mulig 

indflydelse på den herskende diskurs i samfundet. Og Fairclough ser denne proces om at 

definere den sociale praksis som dynamisk og uendelig (ibid.).  

 

Men i modsætning til de strukturalistisk funderede Althusser og Gramsci ser Fairclough ikke 

mennesket som et fuldstændigt passivt, ideologisk formet objekt, men tilkender det bl.a. 

fortolkning som handlemulighed: ”(S)ubjekter er ideologisk positionerede, men de er også i 

stand til at handle kreativt og skabe deres egne forbindelser mellem de forskellige praksisser 

og ideologier, som de udsættes for, og de er i stand til at omstrukturere de praksisser og 

strukturer, de er positioneret af” (Faircough 1992:91 oversat i Jørgensen og Phillips 1999:87). 

Så det er en kritisk refleksion, sprog- og diskursbrug og ageren i social praksis, der kan give 

individet indflydelse på magten, men kampen om magten vil altid bestå, i det der altid vil være 

disput om, hvad der er og bør være ”common sense”; om hvordan virkeligheden faktisk er.  

 

Inden jeg påbegynder min analyse vil jeg nærmere afgrænse hvilke konkrete redskaber, jeg 

benytter til at undersøge de her beskrevne fænomener og begreber, som er på spil i tekster. 

Min tilgang til hver praksis’ analyse vil blive beskrevet inden netop den praksis analyseres. 

Jeg starter med at analysere i den diskursive praksis i 1968 og 2008. 
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5.0 Diskursiv praksis 
I dette afsnit undersøger jeg, hvilke diskurser der trækkes på i empiriens tekster, og hvordan 

de konstruerer ”ligestilling”. Faircloughs begrebsapparat danner den overordnede ramme for 

analysen, men her vil jeg yderligere operationalisere min tilgang til analysen vha. en række 

begreber fra hhv. pragmatikken og diskurspsykologien, som indskrives i Faircloughs KDA-

tilgang. 

 

Jeg refererer til empiriens tekster - 68A – 68H og 08A – 08H - som er vedlagt som bilag. De 

tal, der figurerer i parenteser gennem analysen, henviser til linjetal i de nævnte tekster.  

 

5.1 Analysetilgang 
 

Jeg inddrager her Wilson og Sperbers relevanskriterium, Laclau og Mouffes begreber 

”nodalpunkter” og ”flydende betegnere” og to af Lakoff og Johnsons begrebsmetaforer.  

 

5.1.1 Relevanskriteriet 
”Theory of relevance” har sine rødder i lingvisten Grices maksimer for, hvorledes mennesker 

samarbejder i kommunikation, men det er Wilson & Sperbers definition, jeg vil forholde mig til 

(1991). De skriver, at man i kommunikation må forvente, at den, der taler, gør sin udtalelse så 

relevant som muligt for tilhøreren. Og tilhøreren må derfor inferere relevansen, hvor den ikke 

er konkret fremført (ibid.:382). Således forventer jeg, som en overordnet præmis for analysen 

af både diskursiv og tekstuel praksis, at det, der inddrages i ligestillingsdebatten, har relevans 

for ligestillingsområdet.  

 

5.1.2 Nodalpunkter 
Inden for et diskursivt felt, hvilket overordnet kan ses som en bredere betegnelse for 

Faircloughs diskursorden (Jørgensen & Phillips 1999:38), findes en mængde stridende 

diskurser. Disse diskurser forsøger hver især at indholdsudfylde de sproglige tegn, som 

Laclau og Mouffe benævner ’elementer’ ved at reducere betydningen af de enkelte elementer 

og dermed gøre dem til ’momenter’ (Laclau & Mouffe 1985). Alle andre betydninger af 

begrebet, som findes i andre diskurser, lukkes således ude for at skabe den pågældende 

diskurs.  

 

I hver diskurs er der tillige et eller flere ’privilegerede tegn’, som kaldes ’nodalpunkter’. 

Nodalpunkterne i en diskurs er de tegn, de øvrige elementer og momenter ordnes omkring. 

Fx er ’kroppen’ i lægevidenskabsdiskursen og ’folket’ i nationalitetsdiskursen privilegerede 

tegn; De er de centrale punkter i en tekst, som de øvrige elementer ordnes omkring og 
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indholdsudfylder. Nodalpunkterne benævnes ’flydende betegnere’, når de kæmper om at 

indholdsudfylde de privilegerede tegn på tværs af diskurserne (ibid.), altså interdiskursivt.  

 

Den grafiske fremstilling herunder illustrerer, hvordan hver diskurs i en diskursorden 

reducerer elementer ved at bortkaste en række betydninger til det diskursive felt og dermed 

tilvejebringer et betydningsbegrænset moment. Disse momenter binder sig til nodalpunkterne, 

som de giver betydning (ibid.). Og uden for den givne diskurs, i det diskursive felt, udgør 

nodalpunkter flydende betegnere, som kæmper om at definere og give betydning til det 

diskursive felt i sin helhed; om at vinde i diskursordnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stridende diskurser i en diskursordens diskursive felt. (Egen tilvirkning) 

Figuren illustrerer sammenhængen mellem en række centrale begreber i Laclau og Mouffes diskursteori (Laclau & 

Mouffe 1985). En trekant udgør således en diskurs. Én pil inden for en diskurstrekant indikerer proces. To indikerer 

en forbundethed. 

 

 

Idet jeg allerede i problemformuleringen har defineret debatten om ligestilling som ét samlet 

genstandsfelt og dermed et felt med en diskursorden, har jeg også på forhånd defineret det 

privilegerede tegn, der strides om at indholdsudfylde, nemlig ”ligestilling”. Og det er dette 

tegn, jeg vil undersøge som nodalpunkt og flydende betegner i diskursanalysen herunder. 
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5.1.3 Metaforisk forståelse 
I forlængelse af teorien om flydende betegnere vil jeg inddrage Lakoff og Johnsons 

’begrebsmetaforer’, som det benyttes til analyse af diskursiv praksis hos Fairclough (fx 1992) 

og Jørgensen og Phillips (1999:179). Lakoff og Johnson har mere specifikt undersøgt 

hvordan, begreber udfyldes, og hvordan de kan give mening og struktur til sproglige ytringer. 

Her inddrager jeg to af deres tre begrebsmetafortyper (Lakoff & Johnson 1980). Den tredje, 

ontologiske, metaforforståelse er i denne kontekst overflødig, idet jeg ikke vil undersøge, 

hvordan de abstrakte begreber i min empiri generelt gøres konkrete, men i stedet 

undersøger, hvorledes nodalpunkter indholdsudfyldes med både abstrakt og konkret indhold. 

Det er denne baggrundsforståelse, jeg inddrager i fortolkningsprocessen af analyse af den 

diskursive praksis.  

 

Strukturelle metaforer 
Den ’strukturelle metafor’ betegner det, at et område italesættes vha. et andet områdes 

begreber (Lakoff 1987; Lakoff & Johnson 1980). Et ofte benyttet eksempel er 

begrebsmetaforen ’diskussion som krig’. Det henviser til, at man i og om diskussioner ofte 

taler om ’at vinde’ eller ’at forsvare sig’. Begrebsmetaforen fremhæver således bestemte 

aspekter af det at diskutere og skjuler andre. Man kan i eksemplet sige, at der er tale om en 

krigsdiskurs, som forhindrer andre aspekter i at træde frem – fx diskussion som samarbejde 

eller som proces. Jeg finder derfor forståelsen for strukturelle metaforer givtig at inddrage, da 

det kan afsløre noget om, hvorledes ligestilling konstrueres diskursivt.  

 

Orienteringsmetaforer 
Orienteringsmetaforen organiserer begreber i rummelige modsætningspar, som tillægges 

betydning afhængig af kulturel kontekst (Lakoff & Johnson 1980). Man kan på dansk tale om 

at være ’helt oppe under skyerne’ eller ’i højt humør’ i modsætning til ’nedtrykt’ eller at 

humøret er ’helt i bund’. Herigennem struktureres noget godt i sproget som op og skidt altså 

som ned. Andre af disse rummelige orienteringsmetaforer kan være ”ude – inde”, ”frem – 

tilbage” mv. Den ene side af modsætningsparret vil unægteligt også beskrive den anden, idet 

der ikke kan tillægges en betydning og beskrivelse til det ene, uden at modsætningen gælder 

det andet. Jeg finder forståelsen for orienteringsmetaforen relevant at inddrage, da den kan 

afdække, hvad der værdisættes som positivt og negativt i ligestillingsdebatten som led i at 

undersøge, hvad/hvem der kan skabe eller forhindre ligestilling.   
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5.1.4 En faircloughsk ’teorioversættelse’ 
Hvor Laclau og Mouffes diskursteori i høj grad bygger på de samme præmisser og teorier 

som KDA og derfor er lette at ’teorioversætte’, uden det strider mod det faircloughske 

grundlag (jf. Phillips 1998; Jørgensen & Phillips 1999:155 ff.), forholder det sig anderledes 

med Lakoff & Johnson og Sperber & Wilson. Det skal derfor bemærkes, at Lakoff og 

Johnsons metaforteori hører under den kognitiviske sprog- og diskursforståelse (Jørgensen & 

Phillips:179), hvor sproget anses for at være  en afspejling af mentale kategoriseringer - af 

den måde mennesket kognitivt forstår verden på. Og også Sperber & Wilson inddrager en 

kognitivistisk tilgang til mennesket og virkeligheden, som ikke findes hos Fairclough. I 

forbindelse med denne analyse oversættes begreberne til en faircloughsk forståelse: de er 

ikke en afspejling af menneskets kognition, men et sprogligt udtryk, der strukturerer og giver 

mening til diskurser og virkelighedsforståelser. Jeg forstår derfor relevanskriteriet som en 

præmis for alle interpersonelle, kommunikative begivenheder, men ikke som noget, der er 

forankret i en intrapersonel tilgang til virkeligheden. Og metaforbegrebet benyttes også 

strukturerende ift. analysen af kommunikationen mellem mennesker og ikke som et udtryk for 

hvorledes mennesket strukturerer egen forståelse af verden gennem mentale sprogkategorier 

og –kategoriseringer.  
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5.2 1968 – konservativ og progressiv 
Empirien fra 1968 deler sig overordnet i to stridende diskurser: En konservativ og en 

progressiv diskurs. Det er ikke de brede, politiske ideologier, som fx konservatismen, jeg her 

forholder mig til, men ’konservativ’ og ’progressiv’ som adjektiver, der dækker over tilgange 

der hhv. taler for det bestående og henter sine argumenter i traditioner og historie, eller for 

nødvendigheden af, og det gode ved, fremskridt ift. samtiden eller fortiden. 

  

Teksterne fra 1968-empirien fordeler sig således: 

 

Den konservative diskurs  

- 68C: Husmoder fremfører, at de ligestillingsorienterede kvinder, som vil ud på 

arbejdsmarkedet og ønsker, at andre kvinder også kommer ud på arbejdsmarkedet, 

lader de kvinder, der ønsker at være hjemmegående husmødre, i stikken i deres 

kamp 

- 68D: Mandlig højskoleforstander taler mod splittelsen af den traditionelle 

familiestruktur, idet han mener, den ødelægger samfundet og det, han omtaler som 

”folkelivet” 

 

Den progressive diskurs 

- 68A: Kvindelig konsulent argumenterer for flere muligheder og rettigheder for kvinder 

på arbejdsmarkedet generelt 

- 68B: Mandlig advokat argumenterer for, at manden er kommet i en juridisk klemme 

som følge af en samfundsudvikling, der fokuserer på kvindens stilling  

- 68E: Mandlig psykolog fremfører, at de feminine værdier bør udbredes i samfundet, 

og at kvinderne ikke må lade sin følsomhed ødelægge af det, han italesætter som 

den ”maskuline materialisme” 

- 68F: Husmoder skriver om samfundsudviklingens manglende fokus på børnene og 

de ligestillingsfortalende kvinders manglende sympati med husmoderen 

- 68G: Kvindelig cand.mag. argumenterer for kvinders ligestilling inden for den katolske 

kirke 

- 68H: Mandlig læge argumenterer for kvindens emancipation og for opløsning af det 

traditionelle ægteskabs uskrevne regler 

 

Som det fremgår, skabes den konservative og den progressive diskurs ikke afhængigt af om 

det er en mand eller kvinde, der er afsender, eller om det er en mand eller kvinde, der er 

fokus på i teksten, eller om teksten primært fremhæver positive følger af ligestilling eller de 

mere kritisable følger af ligestilling. Teksterne deler sig efter deres forhold til tid.  
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5.2.1 Tid - frem eller tilbage? 
Grundlaget for de overordnede diskurser er en strid om at indholdsudfylde momentet tid. Og 

her strides der om værdisætningen og indholdsudfyldelsen af orienteringsmetaforerne:       

 

• ’gammelt – nyt’,  

• ’tradition – modernitet’  

• ’fortid – fremtid’ 

 

Teksterne i den konservative diskurs værdisætter det gamle, det traditionelle, det historiske 

som noget positivt, mens det nye fremstår som mere negativt ladet. Og det omvendte forhold 

gør sig gældende for den progressive diskurs. 

 

5.2.1.1 Tid i den konservative diskurs 
I 68C tematiseres en splittelse mellem generationerne, og husmødrene og  ”det såkaldt 

patriarkalske samfund” (86) repræsenterer det traditionelle - som det fx ses i l. 84: ”at have en 

hustru på gammeldags maner” - mens de udeerhvervende kvinder står for et brud med det 

traditionelle og en udvikling i retning af et nyt og ukendt samfund. I l. 33-35 skriver 

afsenderen, som er husmoder: 

 

”Hvordan vil de unges tilværelse komme til at forme sig, hvis samfundet giver sig i 

sammenføjningerne, og hele det såkaldte patriarkalske mandesamfund lider 

nederlag? Vil de, der er unge i dag, blive lige så lykkelige som deres tipoldemor?” 

 

Her ses bekymringen for fremtiden og den oplevelse, at udviklingen bringer et samfund, der 

”giver sig i sammenføjningerne”, med sig. Det bliver hermed italesat, at det kit, der traditionelt 

har holdt samfundet sammen og oprejst, består af den udearbejdende mand og den 

hjemmegående hustru. Og et brud med denne opdeling medfører, at samfundet falder fra 

hinanden. Som modsætning fremstilles fortiden som den lykkelige tid qua den nævnte 

lykkelige tipoldemor.  

 

Fremtiden opstilles som en splittet og følelseskold tid.  Husmoderen fremfører, at det er en 

brydningstid, samfundet står midt i (37), og beskriver, hvorledes den er karakteriseret ved 

opløsning, skilsmisser og uansvarlighed over for børn (92-3), og hvordan den nedbryder ”de 

moralske normer”, som er knyttet til ”familiesystemet” (94-5). Og herunder hører en kritik af 

børnenes liv i de institutioner, fremtiden vil bringe med sig - i teksten kaldt ”celle-systemet” 

(100): ”Det gælder jo at udrydde enhver form for særpræg og individuel tankegang” (101).  

 

Og den konservative, bevarende diskurs fremstår særligt tydelige idet husmoderen nærmer 

sig sin konklusion og diskussion af, hvorledes samtiden må forholde sig til fremtiden: 
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”(...)at man i tide må bremse den udvikling, der alt for bevidst lægger an på at få flest 

mulige kvinder til at forlade hjemmet som arbejdsplads” (105) 

 

På samme vis opstiller højskoleforstanderen i 68D familien som kernen i det gode, 

traditionelle samfund. Det ses tydeligt i de afsluttende linier: 

 

” Hvis ikke mennesket finder tilbage til familiens på én gang organiske og åndelige 

fællesskab, vil folkelivet synke sammen under vægten af sin egen hjælpeløshed. Og 

det vil rive samfundslivet med sig i faldet. Dette vil ske i vor tid, hvis ikke nogen eller 

noget griber ind” (160-2) 

 

Således fremstår familien igen som det stabile element, der opretholder samfundet, som vil 

falde fra hinanden eller ligefrem synke, hvis ikke familien holder sammen på det. Og igen 

fremsættes ønsket om at bremse udviklingen: nogen eller noget må gribe ind. 

 

Det moderne opstilles i modsætning hertil som en ”omvæltningens tid”, der virker ”berusende” 

og ”lammende” (22-4). Forstanderen understøtter tematiseringen af det moderne ved at 

inddrage teknologien (17-20) som centralt tema. Det er teknologien, der skaber den moderne 

udvikling, som det fremgår af disse to centrale ytringer:  

 

”Der ligger følelse bag det, at moderne teknik anlægger boligbyggeriet således at 

man kan være sikker på ikke at have plads til de gamle i huset” (97-8) 

 

” Spørgsmålet er: hvordan er fjendskabet mod en samlet familie opstået? Svaret 

ligger sandsynligvis gemt i den selvforstærkende kraft, videnskab og teknik ejer. En 

kraft, der som kæmpemæssig dåseåbner klipper hjemmenes indelukkethed op og 

lader verden vælte ind i hjemmet gennem dagspresse, film, radio, fjernsyn og andre 

massemeddelelsesmidler” (145-8) 

 

Hermed tegnes et billede af den moderne tid som præget af en nærmest autonom 

teknologisk udvikling, som nedbryder samfundet qua sin familienedbrydende virkning, sin 

magt over menneskets liv og sårbare privatsfære. 

 

De to tekster er altså enige om, at det traditionelle familiemønster med den hjemmegående 

hustru, den udearbejdende mand og børnene er samfundsbærende, at den repræsenterer 

den gode fortid, og at en udvikling, der ødelægger det mønster, må forhindres for at 

opretholde et godt samfund. Teksterne karakteriserer altså ”gammelt” som godt og ”nyt” som 

dårligt, jf. orienteringsmetaforbegrebet.  
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5.2.1.2 Tid i den progressive diskurs 
Den progressive diskurs er mere kompleks, idet den fremstiller et langt mere broget billede af, 

hvilke temaer der tilhører ligestillingsdiskursen, og hvilke problemstillinger der er centrale. 

Den er dog enig med den konservative diskurs i, at familien hører til ”gammel”, mens 

udeerhvervende kvinder hører til ”nyt”. Men i modsætning til den konservative diskurs, ser jeg 

helt overordnet i den progressive diskurs, at ”nyt” italesættes som godt og ”gammelt” som 

dårligt. Og hvor den konservative diskurs skabtes ved at skrive sig op imod en uønsket 

udvikling, skabes den progressive hovedsageligt ved, at afsenderne skriver op imod en 

samtid og fortid, den ønsker ændret. 

 

I 68A fremføres det således, at det er kvindens traditionelle plads i hjemmet, der har afskåret 

hende fra arbejdsmarkedet, og at nye muligheder må skabes for kvinden i form af bl.a. 

økonomisk støtte, uddannelse og børnepasning uden for hjemmet, så kvinden kan komme på 

arbejdsmarkedet. Konsulenten Hohwy fremfører ikke direkte, at hun ønsker flere kvinder på 

arbejdsmarkedet, men konstaterer derimod, at det bringer fremtiden nu engang med sig: ”Det 

er en kendsgerning”, skriver hun (20). Men qua relevanskriteriet må det forventes, at hendes 

motivation for at skrive et indlæg om barrierer for kvinder på arbejdsmarkedet bygger på en 

holdning til, at en fremtid, hvor kvinder er på arbejdsmarkedet, er ønskværdig og/eller 

nødvendigt. 

 

På samme vis understreges der i 68F, at ”(...) kvindesagen efterhaanden er ved at vokse sig 

ud af det specielle tilhørsforhold til børn og hjem. –Der er lang vej igen” (135-7). Her ses det, 

at udviklingen er i gang væk fra samtidens kønsopdeling og frem mod en fremtid, hvor 

kvinden ikke er knyttet særligt til børn og hjem. I samtiden i 1968 kan man jf. tekst 68F være 

”opdraget efter det gamle mønster” (203), som opstilles som modsætning til fremtiden.  

I 68G fremføres det at det bestående samfund bygger på forældede forhold, men at en 

revision er på vej for at sikre kvinden en bedre fremtid: 

 

” Når kvinden end ikke i det borgerlige samfund i praksis er blevet virkelig 

ligeberettiget som menneske, kan man vel ikke undres over, at en 2000-årig 

institution som kirken halter meget langt bagefter. Fortidens sociologiske opfattelse af 

kvinden præger stadig katolsk moralteologi. Flere og flere og naturligvis især lægfolk 

er blevet klar over dette, og en revision er da også under opsejling” (14-8) 

 

Og i 68B gøres der konkret op med ”den reaktionære konservatisme, der ser det som sin 

opgave at værne ægteskabsinstitutionen for næsten enhver pris”. Her henviser juristen 

Jacobsen til mandens ligestilling i samtidens retspraksis, som han ser som udtryk for en 

konservativ tilgang til samfundet og familien, der bygger på, at han er familiens økonomiske 

overhoved (18-21). Via manifest intertekstualitet (15) knytter han sin tekst til Tage Voss’ 

(68H), som også italesætter fortiden som en modsætning til den ønskede udvikling, idet han 
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indledningsvis skriver, at ”(s)elve ægteskabsinstitutionen skriver sig fra tider, da 

samfundsenheden var familien(...)” (20), og at ”(æ)gteskabet foregøgler en familiesikkerhed” 

(113) og ”(...) er en temmelig hul overlevering” (119).  

 

 

4.2.1.3 Tidsdiskurserne i 1968 
Ligestilling og generel samfundsudvikling knyttes sammen i begge diskurser, idet det, der 

karakteriserer selve samfundsudviklingen i teksterne, er ligestilling mellem kønnene i 

ægteskabet,  arbejdsmarkedet og spændingsfeltet herimellem. Og det, der karakteriserer og 

skaber ligestilling er, en uundgåelig samfundsudvikling. Ligestilling fremstår, qua teksternes 

stærke trækken på tidsdiskurser, som ét samtidsfænomen blandt andre, som karakteriserer 

en brydningstid. Samfundets generelle udvikling og ligestilling kan derfor ikke skarpt adskilles, 

men må ses som stærkt forbundne. Og en afstandtagen fra samfundsudviklingen bliver 

således en afstandtagen fra ligestilling mellem kønnene og omvendt.  

 

Fælles er altså de to stridende diskurser i 1968 om at mene, at fremtiden kommer, og at den 

kommer med den udearbejdende kvinde og på andre måder ændrede kvinderolle. I kontrast 

til denne står den traditionelle familie med mand, hjemmegående hustru og børn. Disse hører 

fortiden til. Der er således konsensus om en strukturelmetaforisk forståelse, som foreskriver, 

at ”ligestilling er udvikling”. Ligestillingen kan ikke findes i fortiden og kan ikke skabes uden et 

brud med fortiden og/eller det bestående. Der, hvor den konservative og den progressive 

diskurs derimod strides, er ift., hvorvidt denne fremtid er af det gode eller af det onde; hvorvidt 

den er samfundsopbyggende eller samfundsnedbrydende. Den progressive mener, den er 

opbyggende, den konservative nedbrydende.  

 

Hermed er grobunden lagt for relevansen af at kigge nærmere på, hvordan diskurserne mere 

specifikt indholdsudfylder ”ligestilling” som nodalpunkt. 
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5.2.2 Ligestilling som nodalpunkt 
 

5.2.2.1 Ligestilling i den konservative diskurs 
I den konservative diskurs er ”ligestilling” knyttet til en ligestilling mellem generationerne. 

Husmoderen og manden, som repræsenterer forældregenerationen, står sammen på den 

ene side af vægten, mens den udearbejdende kvinde og samtidens teknologiske udvikling 

står på den anden. I 68D beskrives konkret, at det er tre gruppers samfundsskabende bånd, 

tre generationer, der brydes som led i samfundsudviklingen og den teknologiske tidsalder, 

som er medskyldig  i den manglende balance mellem grupperne:  

 

”Således er den tekniske civilisation ved at vælte et tusindårigt og hensigtsmæssigt 

mønster, nemlig den tre-slægtsleds-balance, som indtil nu har været et 

grundmenneskeligt vilkår”  (90-1) 

 

I 68C omtales de ”ansvarsbevidste forældre” over for unge ”piger” (fx 46). Og i l.129 ff. 

omtales også kvindens stilling, men her er der tale om ”stillingen” for ”to modstridende 

interesser for kvinder”, og ikke mellem kvinder og mænd:  

 

”Den ene gruppe som har udeerhverv og er til dels økonomisk uafhængige (...), og 

den anden gruppe, som ikke ser nogen fordel i, at det patriarkalske familiesystem 

undermineres” (129-32) 

 

Det er således ikke ligestillingen mellem mand og kvinde, der fremstilles som kernen i 

beskrivelsen og problematiseringen af en ligestilling mellem grupper i samfundet. 

Ligestillingen mellem kønnene kædes derimod sammen med den udvikling, som danner 

modvægt til den traditionelle familie. Ligestilling mellem mand og kvinde agerer dermed tema 

i en større diskurs om at stille grupper i samfundet lige. 

 

5.2.2.2 Ligestilling i den progressive diskurs 
Mere kompleks er ”ligestilling” som nodalpunkt i den progressive diskurs. Hvor problemet i 

den konservative diskurs var udviklingen, og løsningen en bremsning af udviklingen, fremstår 

ligestilling mellem mand og kvinde som det centrale problem i den progressive diskurs. 

Løsningsforslagene og italesættelsen af, hvad der skaber barrierer for at ligestillingen kan 

indtræffe, er derimod mangfoldige, men helt overordnet deler den progressive diskurs sig i to 

forskellige, overordnede forståelser:  

 

1. Ligestilling som lige repræsentation - og lige adgang og rettigheder - inden for en 

række sociale domæner, hvor kønnene skal være ligeligt repræsenteret, førend der 

er ligestilling. Herunder hører en rettighedsdiskurs, som udtrykker en forventning om 

at de lige rettigheder skaber den lige repræsentation. 
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2. Plads til kvinden i samfundet. Nedbrydning af et mandsdomineret samfund. Fokus på 

at kvinden er væsensforskellig fra manden, og at der skal være plads til denne 

forskellighed 

 

Lige repræsentation 

Den lige repræsentation efterspørges inden for hhv. arbejdsmarkedet generelt, 

præstegerningen, ægteskabet og retspraksis ved skilsmisse. 

 

Ligestilling indholdsudfyldes med betydningen lige repræsentation i adgang til - og vilkår og 

deltagelse - på arbejdsmarkedet med henblik på at skabe  lige økonomiske vilkår for mænd 

og kvinder i 68A (50, 72, 78-80). Og kvinden skal være ”ligeberettiget som menneske” i ”det 

borgerlige samfund” (14-5) og i kirken, hvor hun skal kunne udfylde præsterollen på lige fod 

med mænd i 68G. I 68B er der fokus på manden som det køn, der skal ligestilles, men 

ligestillingsfokuset er fortsat på den retslige og talmæssige ligestilling, som endnu ikke er 

opnået, heller ikke for manden. Her henviser Jacobsen til, at kvinder og mænd er juridisk 

ligestillede i loven, men at kvinden fortsat favoriseres af retspraksis, så manden ikke er ligeligt 

repræsenteret i statistikker over, hvem der får børn og bolig, og hvem der skal betale bidrag 

til den anden part efter en skilsmisse: 

  

”Den ligeret, (Danske Kvinders) Nationalråd(et) ellers siger, man kæmper for, synes 

kun at tilgodese det ene køns interesser. Det er måske på tide, vi stifter ”Danske 

Mænds Nationalråd”. Det ville måske bringe den ligevægt, vi i dag savner. For det 

synes i dag, at være således, at kvinderne på nogle punkter – og navnlig i 

skilsmissesager – er betydelig mere ”lige” end mændene.” (68B:126-30).   

 

Alt imens fremfører læge Tage Voss et syn på ligestilling som en ’erotisk ligestilling’, hvor 

kvinder kan agere seksuelt på linie med manden; pga. sine socioøkonomiske rettigheder: 

 

”I dag er den enkeltes sikkerhed baseret på forholdet til organisationer: sygekasse, 

lejerforening, forsikringsselskab, fagforbund. Hendes rettigheder skulle være 

nogenlunde sikret. Hun skulle være i stand til at blæse på manden, og klare sig uden 

ham. Både han og hun skulle kunne elske, med hvem de vil, uden at noget som helst 

sker ved det.” (78-82). 
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Ligeværdighed er plads til forskellighed 

Teksterne 68E og 68F taler om at skabe et ligeværdigt forhold mellem mand og kvinde ved at 

skabe plads til feminine værdier i samfundet.  

 

Ligestilling mellem mand og kvinde er ikke, at kvinden agerer ”paa linje med mændene” (114) 

i 68F. Herimod er det en kvindesag at skabe plads til ”en ny stil, nemlig (kvindernes) egen” 

(106-9), og denne stil inkluderer, at kvinden får lov at være kvinde (122), og det betyder, at 

hun skal tage vare på sine børn: ”Kvindesag og børnesag hører sammen” (134). Og i 68E 

knyttes ligestilling til et ønske om at udvikle et mere feminint samfund, da de feminine værdier 

fremstilles som de rette til at nedbryde kløfter mellem kønnene. Psykologen i 68E skriver 

således om kvinderollen: 

 

”(...) man høster tifold igen: man reddes ind fra kulden, ind i artsfællesskabet. Farvel 

fremmedgørelse, farvel afgrund mellem menneskene, farvel afgrund mellem 

kønnene” (102-3)   

 

Tidligere har han beskrevet det han benævner ”mandeverdenen”, som kold og materiel, og 

han argumenterer således for, at samfundet bevæger sig i en mere menneskelig retning, og 

denne retning ser han kvinden og hendes feminine værdier som repræsentant for (68E). 

 

5.2.3 Ligestilling i 1968    
Ligestilling mellem kønnene er ikke ønskværdig i den konservative diskurs. Den unge kvindes 

brud med det traditionelle familiemønster skaber splid generationerne og traditionerne 

imellem og fører mod et nedbrudt samfund, der har mistet det kit, der holder det sammen. 

Omvendt ser den progressive diskurs udviklingen i kvinderollen som en nødvendighed, der 

fører i retning af en god og ønsket udvikling. Denne diskurs underbygges af to underordnede 

diskurser: en diskurs, der fokuserer på køns forskellighed og plads til feminine værdier i 

samfundet, og en diskurs, der fokuserer på, at kønnene er lige og derfor skal være lige 

repræsenteret på arbejdsmarkedet – herunder i præstegerningen - i juridisk praksis og i 

seksuel udfoldelse. Denne lighedsdiskurs trækker på en rettighedsdiskurs, idet den fremfører, 

at lige rettigheder skaber eller bør skabe (68B) lige repræsentation. Og denne forståelse er 

indlejret i en dominerende tidsdiskurs, som det fremgik ovenfor. Dette illustreres grafisk 

herunder. 
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         Lige rettigheder 
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5.3 2008 – Repræsentationsdiskursens sejr? 

 

5.3.1 Tid og ligestillingsbegrebet i 2008 
Striden om tiden, som var central i 1968-empirien, er trængt i baggrunden. Der italesættes 

ikke længere i nævneværdig grad et opgør med en fortid og en længsel eller frygt for en 

fremtid i 7 af de 8 tekster, men i stedet fokuseres der på, hvordan det står til og burde stå til i 

samtiden.   

 

Kun én tekst, Faulis (08H), argumenterer for, at en udvikling i retning af mere ligestilling ikke 

er ønskværdig. Han kalder ligestilling for utopi, som det ses af overskriften, og taler for en art 

status quo. Som den eneste ser han en dyster fremtid forude, hvor kvinden ikke har brug for 

manden længere, og ser ligestilling som noget potentielt samfundsnedbrydende: 

 

”I Japan forskes der i befrugtning uden brug af sæd. Det er indtil videre lykkes2 med rotter, 

men det er muligt, at det også lykkes med mennesker. Og hvad er der så tilbage?”  

(08H: 204-6)  

 

”Hvad nu hvis ligestilling er et utopisk mål? Hvad hvis ligestilling i virkeligheden er 

samfundsnedbrydende?” (129-30) 

 

Men heller ikke hos Fauli fremstår tid som det centrale i ligestillingsdebatten.  

 

Stor uenighed finder man heller ikke om ligestillingsbegrebets indholdsudfyldelse eller om, at 

det er spændingsfeltet mellem arbejdsmarked og hjem, der er det centrale rum, ligestilling 

udspiller sig i; Alle tekster enes om at definere ligestilling som en lige repræsentation mellem 

kønnene og har fokus på deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvordan dette muliggøres eller 

forhindres af forholdene i privatsfæren. Så uanset om teksterne er positive eller kritiske over 

for denne opfattelse af ligestilling, så accepteres det, at det er, hvad samtiden forbinder med 

ligestilling: lige repræsentation på arbejdsmarkedet understøttet af lige fordeling af ansvar og 

opgaver i hjemmet. Og kun én tekst kritiserer direkte definitionen: 

 

”Målet om 50-50 fordeling er begrundet ideologisk, ikke fagligt, og går imod menneskenes 

naturlige tilbøjeligheder” (08D: 37-8) 

 
Sammen med Fauli i 08H udgør 08D således en repræsentationskritisk diskurs, som 

udfordrer den repræsentationspositive diskurs, som udtrykkes i de øvrige 6 tekster i 2008.  

 

                                                
2 Fauli skriver ”lykkes” (lykkedes) 
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Så striden står ikke om, hvad ligestilling er, men om, hvorvidt den er nødvendig, og om 

hvorvidt forståelsen af ligestillingsbegrebet er hensigtsmæssig eller ej. Striden mellem de to 

diskurser går ud på at indholdsudfylde ’køn’ og definere, hvad der betinger kønnets 

ligestilling.  

 

Den repræsentationspositive diskurs inkluderer samtlige kvindelige afsendere i empirien: 

 

- 08A: Formand for en fagforenings kvindeudvalg, Busk, skriver om en Rip Rap Rup-

effekt i erhvervslivet 

- 08B: Politiker fra SF, Vigsø Bagge, skriver om mænds barselsorlov  

- 08C: Cand.mag. og konsulent, Skadegaard, skriver om strukturel diskrimination i 

erhvervslivet 

- 08E: Politiker fra Enhedslisten3, Rosenkrantz-Theil, skriver om manglen på ligeløn 

kønnene imellem 

- 08F & 08G: Politiker fra Socialdemokraterne, Rademacher, efterlyser et 

ligestillingsudvalg i folketinget 

 

Den repræsentationskritiske diskurs inkluderer de to mandlige afsenderes tekster: 

- 08D: Biolog, Fog, skriver om menneskets biologi og kritiserer kønskvoter 

- 08H: Skuespiller, Fauli, skriver om forholdet kvinde og mand imellem i privatlivet 

 

5.3.2 Kønsroller eller biologi? 
Definitionen af kønnet som enten biologisk eller kønsrolle-defineret eksisterede også i 1968, 

men var trængt i baggrunden. De forskellige tekster fremlagde forskellige forståelser af, hvad 

et køn egentligt er for en størrelse (fx i 68E: 194-99, hvor der tages kraftig afstand fra den 

biologiske tilgang, eller i 68C:52, hvor der skabes distance til rolle-tanken med brugen 

”såkaldte” foran ”kønsrollebegreber”), men diskursen var implicit i teksterne og ikke 

fremhævet som det egentlige stridspunkt, der afgjorde, hvad ligestilling på det tidspunkt var, 

og om den var mulig og nødvendig. Her står det anderledes til i 2008, hvor denne diskurs er 

trukket i forgrunden, og det bemærkes, hvorledes der bruges megen plads og fokus på at 

definere, hvad det er, der står i vejen for ligestillingen i form af strukturer og roller eller biologi 

og naturlige kønsforskelle.  

 

 

 

 

 

                                                
3 Pernille Rosenkrantz-Theil var i 2008 tidligere MF for Enhedslisten, men er i dag folketingskandidat for 
Socialdemokraterne 
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Den repræsentationspositive diskurs 

I den repræsentationspositive diskurs fremstilles hhv. manden og en række uhåndgribelige 

sociale strukturer som noget, der hindrer kvinden i at deltage på lige fod med manden på 

arbejdsmarkedet. 

 

MANDENS PRIVILEGIUM 

I tekst 08A og C fremstilles manden som det priviligerede køn, som fx har indflydelse på, 

hvorvidt kvinden har adgang til arbejdsmarkedet eller ej. I tekst 08A fremstilles han således 

som en repræsentant for - og en art gatekeeper på - arbejdsmarkedet, idet det er ham, der 

udelader at ”ansætte kvinder til job i både toppen og bunden (...)” (26) og ”definerer 

arbejdsmarkedets krav” (27). Og det er også ham, der, som repræsentant for 

arbejdsmarkedet, er ansvarlig for at skabe ændringer i rekrutteringstendenserne (26-8), og 

derfor er det ham, der kan bryde uligheden ved ”at se indad” (28) gennem en bevidstgørelse.  

 

Og billedet af, at manden agerer gatekeeper på arbejdsmarkedet går igen i Skadegaards 

kronik (08C) om den usynlige diskriminationsstruktur, der eksisterer på arbejdsmarkedet; 

”strukturel diskrimination” (124). Og om den skriver Skadegaard bl.a: 

 

”Der er ikke en bevidst sammensværgelse, der har afholdt disse grupper fra at få del i 

magten. Der findes ikke en konspiration om at holde mennesker med handicap, ældre, 

kvinder eller brune mennesker ude. Det er bare blevet normen, at nogle grupper er bedre 

repræsenteret end andre, og det har vi vænnet os til. For at skabe adgang for alle – eller reel 

lighed – må mønstrene brydes.” (38-42) 

 

Herudfra springer en forståelse af, at den faktiske gatekeeper på arbejdsmarkedet, dvs. det, 

der holder kvinderne ude, er en ”norm” og nogle ”mønstre”, som må brydes for at man kan 

skabe ligestilling. Det er disse normer, der står i vejen for at ”bryde mønstret for den hvide 

mands reproduktion” (215). Og vejen mod bruddet med uligheden går, som hos Busk, 

gennem en bevidstgørelse, og det må derfor stå således til, i denne forståelse, at mennesket 

- hvad angår ligestilling - ikke er bevidst endnu. Det bemærkes, hvordan kvinder 

sammenstilles med handicappede, ældre, kvinder og”brune”. Og den, hun og de øvrige 

grupperinger sættes over for, er, som hos Busk, manden: ”I Danmark betyder det, at hvide 

mænd har de bedste chancer for at få ansættelse, og at alle andre er ringere stillet” (121-2). 

 

I de øvrige 4 tekster - 08B, E, F og G - i den repræsentationspositive diskurs er der fortsat 

fokus på strukturernes indflydelse på kønnenes muligheder. Men her deler 

strukturdefinitionen sig i to: 

1. struktur som uhåndgribelige strømninger i tiden 

2. socioøkonomiske strukturer 
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DE UHÅNDGRIBELIGE STRUKTURER 

Et eksempel på de uhåndgribelige strukturer, som har indflydelse på ligestilling, findes bl.a. 

hos Vigsø Bagge (08B) i l. 15-7: 

 

”samfundet (må) i langt højere grad fokusere på begge køns frigørelse fra de kulturelle og 

samfundsskabte stereotyper for at skabe bedre vilkår for mænd, kvinder og børn.”  

 

Her fremgår det, at der er nogle kulturelle og samfundsskabte opfattelser af kønnene på spil, 

og at mennesket må gøres fri heraf, for at kønnene kan ligestilles. Hos Rosenkrantz-Theil i 

08E fremgår det også, at der er noget på spil, som man ikke er bevidst om, idet hun skriver, 

at en ligelønskommission ”vil kunne afsløre hvorfor det går så galt i Danmark” (48). Der er 

altså noget, som ikke er afdækket, som ikke er til at få øje på, og som må frem i lyset, inden 

ligestilling kan skabes. Og det samme gør sig gældende, dog i mindre grad, hos Rademacher 

(08G: 52-3): ”En del af forklaringen ligger muligvis i vores familiemønstre – en anden kan 

ligge i den kultur, der er i erhvervslivet (...)”.  

 

DE SOCIOØKONOMISKE STRUKTURER 

De mere synlige strukturer ses i den repræsentationspositive diskurs i de løsninger, der kan 

skabe ligestilling. Rademacher fremfører bl.a. i 08G:23-5: 

 

 ”(...) vi kan ikke mindst forsøge at finde løsninger for de enlige forældre, der i mange tilfælde 

må leve med pasningstilbud og andre samfundsstrukturer, der er indrettet til, at man er to 

forældre” 

 

Her er samfundsstrukturerne gjort konkrete og henviser til, at politikerne, ”vi”, kan skabe 

strukturer, nogle politikker, der skaber ligestilling. Rademacher efterlyser også konsekvent et 

ligestillingsudvalg i Folketinget, der skal igangsætte en lang række tiltag (08G), fordi: 

 

”(...) vi som politikere skal gå forrest og tage debatten om, hvilke værdier der skal kendetegne 

det danske samfund, så vi får samfundets muligheder og tilbud rigtigt skruet sammen, som 

gør, at kommende generationer kommer til at føle sig som hele mennesker og ikke sat i et 

ulykkeligt dilemma mellem familie- og arbejdsliv.” (08F:39-42) 

 

Samme forståelse går igen i 08E, hvor Rosenkrantz-Theil efterspørger en ligelønskommision 

i folketinget, som det fremgår af eksemplet ovenfor. Og i 08B indleder Vigsø Bagge med: 

”ligestillingspolitik har trange kår i Danmark” (7) og tematiserer - jf. relevanskriteriet og det 

faktum at hun tekstlingvistisk placerer det som den indledende ytring – dermed, at ligestilling 

først og fremmest handler om politik. Det er altså politikernes ansvar at skabe en ligestilling, 

der kan hjælpe mennesker ud af ”et ulykkeligt dilemma”, og hjælpen skabes i form af 

lovgivning fra politisk hold.  
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Manden er i 08B, E, F, G forsvundet som gatekeeper, og strukturerne står alene tilbage som 

’ligestillingens magthaver’. Og det fremgår, at de socioøkonomiske strukturer må sættes ind 

fra politisk hold for at gøre op med de uhåndgribelige strømninger og tendenser, som 

undertrykker kønnene og umuliggør ligestilling. Så de uhåndgribelige og de mere konkrete, 

socioøkonomiske strukturer skabt af Folketinget udgør altså et nødvendigt sammenspil, hvis 

man vil manglen på ligestilling til livs. Hvor fokus i tekst A og C primært var på at skabe en 

bevidstgørelse, der skulle komme fra manden eller påvirke mandens privilegerede stilling, 

ved at andre blev gjort bevidst, er fokus i tekst 08B, E, F og G på det politiske niveau, der 

tillægges større indflydelse – en indflydelse, der skal til for at gøre op med de usynlige 

strukturer i samfundet, der forhindrer lige repræsentation og dermed faktisk ligestilling mellem 

kønnene.  

 

Kønnet defineres, som det ses, ikke eksplicit i den repræsentationspositive diskurs. Men ud 

fra det store fokus på strukturerne som det helt centrale, der modvirker en reel ligestilling 

mellem kønnene, må det infereres, at manden og kvinden i sig selv er lige størrelser – har 

lige evner, ambitioner og kompetencer.  

 

Den repræsentationskritiske diskurs 

Jeg citerede indledningsvist Fog (08D) for at være kritisk ift. repræsentationsdiskursen, idet 

målet om den lige repræsentation ifølge Fog går mod ”de naturlige tilbøjeligheder” (37-8). Og 

han understøtter diskursen om kønnet som biologisk i de følgende linier (38-43): 

 

”Det er veldokumenteret, at der er medfødte forskelle mellem de to køns interesser (i 

gennemsnit), og de kan derfor aldrig udjævnes frivilligt, kun ved pres og kvoter.  

Lad dog folk vælge karriere selv. Skab bedre – radikalt bedre – vilkår for at forene familieliv 

og forskning. Men undgå al usaglig favorisering af bestemte typer mennesker.” 

 

Fog underbygger, som det ses her, den biologiske diskurs med en voluntaristisk diskurs med 

”Lad dog folk vælge selv”. Og denne tilgang til kønnet og mennesket genfindes hos Fauli 

(08H). Han tillægger således kvinden særlige karakteristika som fx ”empati” (42) og påpeger 

”deres unikke evne til at skabe liv” (47). Den biologiske diskurs understøttes af en henvisning 

til mænd og kvinder som dyr; ”hanner” og ”hunner”: 

 

”For mænd er kvinder et nøglehul til livet. Hun er en nødvendighed for mandens eksistens, og 

derfor indretter de fleste mænd sig, så de kan få adgang til kvindeligt nærvær. Hvis der ikke 

er hunner, bliver hannerne sindssyge.”  (08H:65-7). 

 

Begge tekster understøtter også den biologiske diskurs med at fokusere på kvinden som 

”mor”, mens de øvrige tekster i 2008 italesætter kvinden med formen ”kvinder” og kun 

sekundært optræder en ”mor” som en rolle, kvinder kan indtage (fx 08B:40). Fog skriver fx i 
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sin indledende linie: ” Det er til skade for dansk forskning at tvinge kvinder ind i en karriere, 

der dårligt forenes med at sætte børn i verden” (08D:5-6), mens Fauli vier linierne 78-96 til at 

italesætte kvindens rolle som mor og i bl.a. l. 81-2 skriver om vigtigheden af moderen: 

”Gennem vores opvækst knytter både drenge og piger sig til den tryghed, som moderen 

repræsenterer. Mor er det bedste i verden” (81-82) og påpeger, at kvinden skal give manden 

”Den tryghed, som han stiftede bekendtskab med hos sin mor”. (145-6) 

 

Fauli fokuserer som den eneste i 2008 på parforholdet som det primære og arbejdsmarkedet 

som det sekundære, mens de øvrige tekster forholder sig omvendt. Her er det kvinden, der 

agerer gatekeeper i kraft af sin unikke natur, som det ses af beskrivelsen af kvinden som ”et 

nøglehul til livet” og en ”nødvendighed” for manden. Og det er i relationen mellem kvinden og 

manden i parforholdet, at magten fordeles, ikke på arbejdsmarkedet: 

 

”Det faktum, at manden ikke automatisk har adgang til det feminine, skaber en skæv 

magtstruktur mellem mænd og kvinder.” (08H:94-5).  

 

Og Fauli lægger ansvaret for ligestillingen over på kvindens skuldre i forventning om, at det er 

hendes vilje, der kan skabe ligestilling, som det ses af hans konklusion: 

 

Det store og dybt interessante spørgsmål er, hvad kvinderne egentlig vil med mændene. Det 

er for mig at se sagens kerne. (08H:201-2). 
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5.3.3 Ligestilling i 2008 
I 2008-diskurserne er tid og ligestillingsdefinitionen ikke længere stridspunkter. Samtiden, 

som den er og burde være, er i centrum, og ligestilling defineres som en lige repræsentation 

kønnene imellem, uanset om afsenderen er positiv eller negativ over for denne type 

ligestilling. Til gengæld er indholdsudfyldelsen af nodalpunktet i ligestillingsdiskursen ”køn” 

blevet en flydende betegner, der skaber en strid mellem de to overordnede diskurser. I den 

repræsentationspositive diskurs lægges hovedfokus på kønnet som en social rolle – en rolle 

på arbejdsmarkedet og i hjemmet – mens det i den repræsentationskritiske diskurs lægges 

på biologi, som det fremgår herunder. 

 

 
NODALPUNKT 

 

 
Repræsentationspositiv 

diskurs 
 

 
Repræsentationskritisk 

diskurs  

 
Tid 
 

 
Samtiden 

 
Samtiden 

 
Ligestilling 
 

 
Lige repræsentation 

 
Lige repræsentation 

 
Køn 
 

 
Hovedfokus: Social rolle 

 
Hovedfokus: Biologi 

 
 

Disse to forskellige ’kønspræmisser’ - det store fokus på køn som enten rolle eller biologi - 

slører, jf. den strukturel-metaforiske forståelse, jeg beskrev indledningsvist, andre potentielle 

syn på køn. Og denne præmis betinger forskellige definitioner af, hvad kerneproblemet i den 

manglende ligestilling mellem mand og kvinde er, hvad/hvem der forhindrer ligestilling, og 

hvordan ligestillingens barrierer må overkommes for at opnå ligestilling, som det fremgår af 

tabellen herunder. 
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I den repræsentationspositive diskurs er kerneproblemet i den manglende ligestilling, at 

kønnene ikke er ligeligt repræsenteret på arbejdsmarkedet og i hjemmets opgaver, og det er 

et problem i sig selv. Alt imens ser den repræsentationskritiske diskurs på ligestilling som 

enten noget, der ikke kræver en løsning – ikke kræver lige repræsentation – eller som et 

problem i parforholdet, hvor kvinden er manden overlegen i kraft af sin natur.  

Gatekeeperen, den eller det, der afholder kønnet fra ligestilling, er i den 

repræsentationspositive diskurs hhv. manden, de uhåndgribelige sociale strukturer, der i 

forskellig grad determinerer mennesket, og de socioøkonomiske strukturer, som modvirker 

den ligelige repræsentation. I den kritiske diskurs er gatekeeperen for den ligelige 

repræsentation naturen, og særligt kvindens naturlige moderrolle. Løsningen er i den kritiske 

diskurs ikke nødvendig ift. repræsentation på arbejdsmarkedet (08D) ej heller afhængig af 

kvindens vilje i parforholdet (08H). Til gengæld er løsningen en central del af 

ligestillingsdebatten i den positive diskurs, og den kræver en bevidstgørelse, der kommer fra 

mænd, en generel bevidstgørelse i samfundet og en række politiske handlinger, som kan 

skabe socioøkonomiske strukturer, der kan modvirke de uhåndgribelige strukturers 

dominans. 

 

 
PROBLEM & 
LØSNING 
 

 
Repræsentationspositiv 

diskurs 
 

 
Repræsentationskritisk 

diskurs 

 
Problem 

 
Kønnene er ikke ligestillet på 
arbejdsmarkedet / i hjemmet 

 
1) Kvinden er manden overlegen i 
kraft af sin biologi, og det 
begrænser mandens tilgang til 
”det feminine” 

 
2) Forholdene i samtiden er som 
de er, grundet naturen, og det er 
okay. Fokus er derfor ikke på 
konkrete løsninger 

 
 
Gatekeeper 
 

 
Manden 

 
Uhåndgribelige, sociale strukturer 

 
Socioøkonomiske strukturer 

 

 
Biologi / natur 

 
Kvinden som mor og bærer af det 

feminine 

 
Løsning 
 

 
Bevidstgørelse blandt mænd 

 
Bevidstgørelse generelt 

 
Politisk handling: 

socioøkonomiske strukturer 
 

 
Kvindens vilje 
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5.4 KONKLUSION: Diskursiv praksis 
I 1968 fremstod ligestillingsdiskursen som diskursorden som et udtryk for en brydningstid, idet 

tiden stod som en overordnet, strukturerende diskurs, hvorunder ligestilling fremstod som ét 

blandt andre - ikke nødvendigvis artikulerede - samtidsfænomener. To overordnede diskurser 

var på spil, og den ene så ikke ligestilling mellem mand og kvinde som nødvendig eller 

ønskværdig. Den anden ønskede derimod ligestilling, men delte sig i to syn: 

kønsforskellighed og ønsket om et mere feminint samfund og køns-lighed og ønsket om lige 

repræsentation og lige rettigheder kvinder og mænd imellem. Den stærkeste diskurs i 

diskursordenen var den progressive diskurs, som ønskede ligestilling mellem kønnene. 

 

I 2008 er det fortsat elementer fra den progressive diskurs, der synes at dominere 

ligestillingsdebatten. Den repræsentationspositive diskurs, som ser ud til at have hegemonisk 

status, idet den dominerer diskursordenen, fremfører og argumenterer for den lige 

repræsentation, som samtidens tekster samstemmende anerkender som indholdet i begrebet 

”ligestilling”. Men både denne diskurs og moddiskursen i 2008, den repræsentationskritiske 

diskurs, ser dog ud til at mikse diskurser fra 1968, men på en ny måde. 

 

Den repræsentationspositive diskurs trækker på en strukturdiskurs, hvor der er en række 

uhåndgribelige strømninger og fænomener på spil, som udfordrer ligestillingen mellem mænd 

og kvinder i praksis. På samme vis var der i den konservative diskurs i 1968 nogle 

uhåndgribelige, determinerende elementer i diskurs. Dengang var det tid og teknologi, men i 

2008 er disse trængt ud, og de usynlige strukturer udgøres nu af stereotypi, mønstre og 

sociale strukturer generelt. Denne forståelse for det uhåndgribelige i verden, som i en eller 

anden grad påvirker menneskets udfoldelse inden for ligestillingsdebatten, er således trængt 

fra en konservativ diskurs, der ikke ønsker ligestilling, over i en ligestillings- og 

repræsentationspositiv diskurs, hvor den benyttes til at tale for nødvendigheden af ligestilling. 

Men mens de uhåndgribelige strømninger i den konservative diskurs i 1968 måtte forhindres 

af et uspecificeret ”noget” eller ”nogen” (som i 68D), kender man i 2008 i den 

repræsentationspositive diskurs remedierne, der skal til for at overkomme det uhåndgribelige: 

politisk indgriben. Og hvor man i 1968 var bekymret for, at strømningerne skulle gribe ind i 

den sårbare privatsfære, er det her, den hegemoniske diskurs i 2008 ønsker at sætte ind.  

 

Moddiskursen i 2008, den repræsentationskritiske, trækker også umiddelbart på et nyt miks 

af diskurserne i 1968.  Der trækkes således på den konservative diskurs, idet fokus er tilbage 

på børnene og moderens forhold til dem og sin mand som det primære. Men i 2008 trækker 

den repræsentationskritiske diskurs også på den forståelse for kønsforskellighed, man fandt i 

1968’s progressive, ligestillingsfortalende diskurs. Og moddiskursen i 2008 placerer sig 

således op ad den ligeberettigelses-diskurs, som blev fremført af husmoderen i den 

progressive diskurs i 68F, hvori hun bl.a. fremførte, at ligestilling ikke er, at kvinden ”agerer 

paa linje med mændene”, og at ”kvindesag og børnesag hører sammen”.  
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Herunder har jeg illustreret grafisk, hvor den repræsentationskritiske (RKD) og 

repræsentationspositive (RPD) diskurs placerer sig ift. 1968-diskurserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Udviklingen i den diskursive praksis antyder nogle tendenser ift., hvem der har agency i 

ligestillingsdebatten, og hvordan agency-forholdet har udviklet sig: Er det strømninger, 

mennesket eller den lovgivende eller dømmende magt, der har agency og hermed primær 

indflydelse på ligestillingens udvikling? Det vil jeg undersøge nærmere i min analyse af den 

tekstuelle praksis herunder. 
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6.0 Tekstuel praksis 
Analysen af den tekstuelle praksis har til formål at afdække de lingvistiske træk i teksten, som 

skaber diskurser, og den understøtter og supplerer dermed analysen af den diskursive 

praksis (Jørgensen & Phillips 1999:82;94) og afdækker sociale relationer, identiteter og 

verdner gennem analyse af de lingvistiske valg, der er truffet af afsenderen (Fairclough 

1992a:kap.5;6). Fairclough tilbyder et væld af analysemuligheder, men jeg har valgt at 

fokusere på nogle helt konkrete aspekter baseret på min problemformulering, min teori og 

min empiri. Begrundelsen for valget af de enkelte aspekter fremgår herunder. 

 

Overordnet fokuserer jeg fortsat på: 

• Hvem der kan skabe ligestilling? – Hvem kan påvirke forholdene inden for 

ligestilling? 

 

Dette undersøges gennem konstruktionen af de semantiske roller. 

 

Hertil kommer en fortsat undersøgelse af: 

• Hvorledes ”ligestilling” konceptualiseres?  

• Og hertil: hvorledes teksterne skaber belæg for deres synspunkt – hvad 

argumenterer de med?  

 

Og dette undersøges gennem ordvalg. 

 

6.1 Tilgang: Semantiske roller 
For at undersøge, hvem der kan skabe og påvirke ligestillingen, har jeg undersøgt empiriens 

syntaks med fokus på de udtryk, der udgør de semantiske roller omkring aktivitets- og 

handlingsverbaler ved aktiv diatese over for brugen af passiv diatese. Jeg forventer i den 

forbindelse, at agentpladsen udfyldes af en størrelse, der af afsenderen tillægges en grad af 

agency. (Herefter refererer jeg til aktivitet og handling under ét, nemlig med 

verbalsubstantivet ’handling’). 
 

6.1.1 Semantiske roller ved aktivitets- og handlingsverbaler 
Jeg har undersøgt samtlige tekster med udgangspunkt i de semantiske roller (Herslund & 

Smith 2003:112-7): Agent, patient, experient og recipient. Disse roller påvirker hinandens 

betydning og danner relationer omkring prædikatet i en sætning (ibid.). Sætningen ’nogen gør 

noget ved nogen’ ser således ud, når man analyserer den for de semantiske relationer: 

Prædikat: Gøre (Agent: nogen1; Patient: noget; Recipient/Experient: nogen2). Dette kaldes 

det ideationelle skelet, idet det viser ’hovedhandlingen’ bag en given sætning. Prædikatet er 

den handling, der udføres, agenten er den, der udfører handlingen, patienten er den eller det, 
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der benyttes i handlingen, recipienten den der modtager noget, og eksperienten den, som 

påvirkes af handlingen (ibid.). Jeg har fokuseret på agentpladsen og inddrager de øvrige 

roller, da de fortæller noget om graden af agency og agency ift. hvad eller hvem.  

 

I analysen herunder søger jeg at afdække de overordnede ideationelle skeletter, der 

karakteriserer hver diskurs for at gøre handlingerne i empiriens ytringer sammenlignelige.  

 

De semantiske roller er blevet kritiseret for at fortælle mere om et sprogs måde at skabe 

syntaks på end om det semantiske indhold. Som Annikki Kristensen (2006:71) skriver: 

”Problemet med de semantiske roller er, at man som teoretiker nødvendigvis må forstå 

sætningen, før man kan analysere sig frem til, hvilke af sætningens størrelser der udgør 

hvilke semantiske roller”. For at imødegå denne kritik benytter jeg – i naturlig forlængelse af 

mit videnskabsteoretiske grundlag - de semantiske roller til at strukturere min forståelse og 

fortolkning af den enkelte sætning. 

 

Mens den formelle lingvist ville fokusere på ord og sætning i sin ”rene form”, kigger jeg som 

Fairclough (fx 1992:175ff.) - der er stærkt inspireret af den funktionelle lingvist Halliday (1994) 

- på ordenes funktion og relation ift. de øvrige ord i sætningen. At ”sidde” kan derfor godt 

være en aktivitet eller handling i udtrykket ”at sidde i folketinget”, mens ”løbe” kan være en 

tilstand i ytringer som ”han løber fra sit ansvar”, idet det ikke kræver en handling (i dette 

eksempel nærmest det modsatte).  

 

Negerede ytringer og ironi, som i fx 68E:118-9, er udeladt, da negationen ikke fremgår af en 

analyse af semantiske roller og dermed kan give et potentielt misvisende billede i en sætning 

som fx: ”Hun kan!” over for ”Hun kan ikke!”. Direkte citater er også udeladt, idet de ofte 

inddrages som et modspil til afsenderens holdning i opinionsgenren og derfor også kan give 

et misvisende billede af det, jeg her vil undersøge: Hvem tillægges af afsenderen agency og i 

hvilken grad? 

 

6.1.2 Passiv diatese og nominalisering 
I forbindelse med min analyse af agency inddrager jeg også sætninger, hvor agenten er 

udeladt, men der fortsat er en patient eller experient/recipient til stede, og det er der typisk i 

passiver og ved nominaliseringer. I en passiv sætningskonstruktion ”gøres/bliver der gjort 

noget ved nogen” uden den eller det, der gør noget, ekspliciteres. På samme måde er 

agenten implicit i nominaliseringer af verber eller adjektiver som i fx ”Der er ligestilling mellem 

mænd og kvinder inden for forsvaret” i stedet for ”I forsvaret har vi ligestillet mænd og 

kvinder”.  

 

Analysen af disse træk afslører i sammenhæng med de semantiske roller ved aktivitets- og 

handlingsverber, hvorvidt mennesket tillægges agency eller ej i de lingvistiske relationer.  
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Det skal bemærkes, at særligt afsenderne fra 1968 strukturerer deres tekster og udfylder 

agentpladsen meget forskelligt, hvorfor en overordnet udlægning af agencyforholdet 

besværliggøres. Jeg imødekommer dette ved at komme med et centralt eksempel fra hver af 

teksterne og konkluderer herefter ud fra disse. 

 

6.2 Agency 
I samtlige tekster i både 1968- og 2008-empirien gælder det, at der figurerer 3 typer aktører: 

 

1. Mennesket – herunder kønnet  

2. Samfundet generelt, stat, autoriteter, organisationer, lovgivning og mennesker med 

en officiel funktion her indenfor 

3. Uhåndgribelige fænomener  

 

De figurerer dog i varierende grad, og nogle aktører er dermed mere centrale i nogle tekster, 

mens andre aktører er centrale i andre.  

 

6.2.1 1968 
 

6.2.1.1 Den konservative diskurs 
  

MENNESKET SOM AGENT 

I den konservative diskurs tilkendes mennesket en grad af agency, men kun inden for de 

rammer, de uhåndgribelige fænomener tillader det. I 68C gives mennesket ikke meget 

handlerum, idet teksten er præget af passive konstruktioner og nominaliseringer. Kun i l. 61 

kan ”vi”, som henviser til forældregenerationen i 1968, agere aktivt i: ”Vi opdrager de unge 

piger til en slags egoisme, de skal blot først og fremmest sikre sig selv økonomisk”. 

Forældregenerationen tillægges også agency i tekstens konklusion: ”Det er vor generations 

store ansvar at være med til at stabilisere hendes stilling socialt og økonomisk. De 

udeerhvervende klarer sig nok”  

 

”Ansvar” fremstår her som en nominalisering af ”at tage ansvar”, men det fremstår klart af 

sætningens genitivform, at det er forældregenerationen, der må bære og udøve ansvar over 

for den unge kvinde, som ønsker at være husmor. Alt imens må den udearbejdende kvinde 

klare sig selv. Afsenderen tilkender i sin syntaktiske konstruktion forældregenerationen 

agency, hvor det drejer sig om de piger, der ønsker at være hjemmegående hustru, mens 

udearbejdende kvinder gør noget for sig selv, og dermed tilkendes de af afsenderen 

agentrollen, hvad angår deres egen situation.  
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Mennesket har også en grad af agency i 68D som fx i l. 35, hvor der med henvisning til de 

unges oprør mod kønsrollerne står: ”Man strejker, man springer af, man forbliver i 

barndommens beskyttende kønsløshed”. Teksten er skrevet med langt færre passive 

konstruktioner og nominaliseringer end i 68C, men mennesket tillægges ikke større agency, 

end at tiden og tidens kræfter fremstår stærkere, som det fremgår herunder. 

 

UHÅNDGRIBELIGE FÆNOMENER SOM AGENT 

Der er en markant brug af passiver og nominaliseringer i tekst 68C som i fx l. 28-30: 

 

” (...)et indtryk af de kvinders personligheder, som har ført slægten videre, hviler som en 

forpligtelse på mig om at yde mit bedste, for at alt det, jeg har taget imod her i livet, kan blive 

givet videre med den størst mulige ansvarsbevidsthed.” 

 

Nominaliseringen ”forpligtelse” skaber en situation, hvor tekstens afsender ikke kan agere 

imod denne forpligtelse, i modsætning til hvis hun var tilkendt agentpladsen som i ”jeg 

forpligter mig”. ”Jeg” kan derimod tage imod, men ikke give, idet afsenderen i den passive 

konstruktion ”det (...) kan blive givet videre” trænges i baggrunden. Afsenderen fremstår 

hermed med en vis ydmyghed over for nogle ting, der er, som de nu engang er, og det giver 

teksten et normativt præg, hvor individet trænges i baggrunden af det ansvar og de 

forpligtelser, det forventes at påtage sig. 

 

I l. 68C:92-7 benyttes også nominaliseringer, som disse:  

 

”(...) det er, som om mandens ansvar er blevet forflygtiget i takt med kvindens 

selvstændighed (...) Det er lettere at se, hvordan kvindens fortsatte emancipation vil skabe 

grundlag for løsere og løsere tilhørsforhold.”  

 

Heraf fremgår det, at det er en ukendt kraft eller strømning i tiden, som påvirker manden og 

kvinden, som det fremgår af det passive ”er blevet”: Manden har ikke selv fralagt sig sit 

ansvar, og kvinden har ikke kæmpet sig til at være selvstændig – det er noget, der er skabt af 

noget andet og udefinerbart. Skabelsen af kvindens selvstændighed tillægges en kraft, der 

gør, at den kan ændre det ansvar, manden før påtog sig. Kvindens frigørelse konstrueres 

som en skabende kraft i sig selv og trænger hermed kvindens agency i frigørelsesprocessen i 

baggrunden.  

 

68D sætter også de uhåndgribelige fænomener i agentrollen, som det bl.a. ses af i l. 149-54: 

 

”Et menneske kan høre nogle hundrede meter, men radioen har givet os høreevne, der 

omspænder hele kloden. Et menneske kan gennemtænke og kommentere sine 

livssammenhænge, men dagspresse og tidsskrifter får os til at svømme i kommentarer. Et 
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menneske kan se et par tusinde meter, men fjernsynet har givet os øjne, der omspænder 

hele kloden. Teknikken bringer mennesket i en sjælelig tilstand, der kan kaldes 

masseindtryks-druknedøden.” 

 

Her fremstår den moderne teknik som knyttet direkte til mennesket. Teknikken bliver en 

forlængelse, der forstærker menneskets evne til at sanse i en grad, der gør, at mennesket 

drukner. Det er således en meget voldsom kraft, som mennesket ligger under for i den 

konservative diskurs – en kraft, der kan drukne menneskets forstand. Og det understreges af 

de semantiske roller, der er konstrueret i sætningerne: 

 

Give (Agent: radio + Patient: høreevne + Recipient: mennesket) 

Give (Agent: fjernsyn + Patient: øjne + Recipient: ”os”/mennesket) 

Bringe (Agent: teknikken + Patient: masseindtryks-druknedød + Experient: mennesket)  

Få til at svømme (Agent: dagspresse og tidsskrifter + Patient: ”os”/mennesker) 

 

Fælles for disse sætningskonstruktioner er det ideationelle skelet: noget gør noget ved 

nogen. Og det er overordnet denne forståelse af de uhåndgribelige fænomener som agent 

og mennesket som patient, der skabes i de sproglige ytringer i den konservative diskurs. 

 

 

6.2.1.2 Den progressive diskurs 
I den progressive diskurs enes teksterne (68A, B, E, F, G, H) om at tillægge mennesket en 

høj grad af agency. Denne agency er ikke begrænset af en overmenneskelig kraft – som det 

ses i den konservative diskurs.  Teksterne deler sig i to grene:  

1. Mennesket er næsten helt frit 

2. Mennesket er frit inden for de kollektivt skabte rammer  

 

AGENTROLLEN: MENNESKET SOM NÆSTEN HELT FRIT 

Tekst F, G og H italesætter mennesket som næsten helt frit. Voss afviser fx i 68H fortidens 

orden og tillægger den enkelte kvinde og gruppen den agency, der skal til for at bryde med 

denne, ved at placere disse størrelser på agentpladsen. Det kræver altså menneskelig 

handling og menneskelig agency at skabe ligestilling, som det fx ses af l. 76-8: 

 

”Men den gammel-testamentlige patriarkalske orden har ingen baggrund i vor verden mere. 

Kvinden emanciperer sig. Hun har uddannelse på linje med manden, og kan klare sig 

økonomisk uden ham.”  
 

Her ses, hvorledes kvinden agerer for kvinden selv, idet hun frigør sig fra den patriarkalske 

orden og klarer sig selv. Så kvinden kan agere, men bestemte grupper tillægges også ansvar 
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for deres handling ift. ligestilling i fx l. 87-8: ”Men læg mærke til, at det er de mest reaktionære 

samfundsgrupper, der forskelsbehandler gifte og ugifte kvinder”.  

 

Denne agency tillægges i endnu højere grad den enkelte og gruppen i tekst 68F.  Fx står der i 

l. 151-5:  

 

”Hvorfor sætter alverdens kvinder sig ikke ned paa verdens regeringsbygningers trapper og 

siger: Vi sætter ikke børn i verden til kanonføde, napalm eller fragmentationsbomber. Det ville 

ændre historiens gang (...) Saa maatte statsmændene til at finde ud af at ordne de 

mellemnationale konflikter paa anden maade end ved mest effektivt at myrde løs paa 

hverandres unge mænd.” 

 

Agentpladsen udfyldes også her af mennesket; af henholdsvis kvinder og statsmænd. 

Menneskelig handling fremtræder som værende i stand til at ”ændre historiens gang”. Denne 

ændring skabes af, at kvinder står sammen og protesterer: Det ’at sætte sig’ er mere end en 

let handling her – der er i lige så høj grad tale om at ’sætte sig imod’ eller ’protestere’, og den 

handling forventes at medføre en handling på regeringsniveau. Der er altså en stor tro på, at 

menneskers handling kan ændre noget på det politiske niveau, og at det politiske niveau kan 

”ændre historiens gang”.  

 

Også i 68G ses dette syn på mennesket som den størrelse, der kan påvirke lovgivning og 

ordninger. Hertil kommer, at mennesket kan påvirke det uhåndgribelige fænomen ”det 

kvindefjendtlige” og ”mandsbetonede menneskesyn”:  

 

”Katolske lægfolk og ikke blot kvinder er i bevægelse, selv om det ikke endnu er kommet til 

revolution. Med dr. philos. Kari Børresens bog i hånden kan hendes køns- og trosfæller, også 

i udlandet, arbejde effektivt for revisionen af alt det kvindefjendtlige, som er en følge af 

fortidens mandsbetonede menneskesyn.” (76-9) 

 

I eksemplet kan lægfolk arbejde sig hen imod en revolution og ”køns- og trosfæller” arbejde 

for en revision. Mennesket italesættes således med en agency, der både kan ændre 

samfundet og ændre et bestemt menneskesyn. Det er altså mennesket, der kan gøre noget 

ved tingenes tilstand.  

 

Overordnet har teksterne i denne del af den progressive diskurs således det til fælles, at de 

strukturerer det ideationelle skelet omkring aktivitets- og handligsverber med mennesker på 

agentpladsen: nogen gør noget (ved/for noget/nogen).  
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MENNESKET ER FRIT INDEN FOR BESTEMTE RAMMER 

 

De passive konstruktioner i tekst 68A, fx l. 30-2, kamuflerer agenten: 

 

”Spørgsmålet er så, om det må anses for rimeligt, at samfundet skal yde kvinder mere service 

end mænd. Principielt skal der naturligvis ikke gøres forskel, men mon ikke samfundet har et 

’efterslæb’ at betale til de kvinder (...)” 

 

Det fremgår ikke i ytringen, hvem afsenderen mener der må ”anse” situationen på en bestemt 

måde. Den abstrakte størrelse ”samfundet” fremstår til gengæld som en aktiv agent i 

ligestillingsudviklingen og  gøres her til en konkret størrelse, der kan bidrage til kvindens 

ligestilling med ydelser og service. Men mennesket tilkendes også agency som i fx l. 45-6:  

 

”Sålænge det nuværende familiemønster og forsørgerbegreb råder, er det kvindens opgave 

at finde en løsning på dette spørgsmål.” (...)  

  

Her ser man, hvordan de uhåndgribelige fænomener ”-mønster” og ”-begreb” tillægges 

agency, idet de kan råde - altså herske eller bestemme - over noget eller nogen. Men i 

samme sætning fremgår det, at det er ”kvinden”, der er kraften bag et opgør med disse 

størrelser. 

 

I tekst 68B tillægges mennesket også agency, men manden og kvinden, som ofte står på 

agentpladsen, begrænses af de autoriteter, der står bag praksis ved skilsmissesager, som 

det fx ses i l. 56-60: 

 

”Manden kan kun gøre én ting: henvende sig til fogeden, der så med magt kan tage barnet fra 

moderen og give det til faderen i den weekend eller ferie, hvor overøvrigheden har bestemt, 

han skal have samkvemsret. Men for det første er et så drastisk skridt noget, de fleste mænd 

viger tilbage for, og for det andet er det jo ikke sikkert, at moderen og barnet er hjemme, når 

fogeden kommer...” 

 

Her ses det, at manden kan handle, men kun har mulighed for at gøre én ting, og det er at 

henvende sig til myndighederne. Derimod kan denne myndighed, fogeden, ”med magt” tage 

noget fra nogen. Og det er ”overøvrigheden”, som kan bestemme over situationen. Mænd 

kan således gøre én ting for at handle fremadrettet. Alternativet er at ”vige tilbage”.  
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Samme mønster kendetegner tekst 68E, der er kendetegnet ved, at den som eneste tekst har 

sit hovedfokus på at definere kønnene ift. hinanden. Heri tilkendes individet stor agency, men 

der er stor forskel på kønnenes handlingsrum, som beskrives med forskellige prædikater. Det 

gennemgående, indefinitte pronomen ”man” refererer gennem tekstens 106 første linjer til 

kvinden; kvinden fortolket ud fra afsenderens erfaringer som hjemmegående husmor. Dette 

”man”, kvinden, kan bl.a.:  

 

arrangere (27), planlægge (27), afpasse (29), finde (34), pusle om (37), opdage (39), nærme 

sig (41), cirkulere (44), sørge for (59), genskabe (77) og skaffe (77).  

 

Heroverfor kan ”mænd” og ”manden”:  

 

fuldkommengøre (121), findyrke (122), mase (127), forfølge (128), varetage (133), virke (136-

7), ruste sig (139), slås (142), overleve (147), klare (155), klare sig (155), bide (157), sparke 

(157) og holde ud (157).  

 

Manden tilkendes altså et væsentligt anderledes handlingspotentiale end kvinden. Imens 

kvinden fx kan ”pusle om”, kan manden ”klare”, og hvor manden kan ”varetage”, kan kvinden 

”arrangere” og ”sørge for”.  

 

Det må påpeges, at afsenderen forholder sig negativt til det, han kalder ” ”mandsverdenens” 

næsehornsmentalitet” (209), og han tillægger dermed ikke mandens kraftfulde agency positiv 

betydning. Han ønsker et brud med ”mandeverdenens kulde” (204). Men det ændrer ikke ved 

den lingvistiske konstruktion af mandens agency over for kvindens.  

 

Ligesom de øvrige tekster  inden for den progressive diskurs har disse tekster til fælles, at 

nogen gør noget (ved/for nogen).  
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6.2.1.3 Agency i 1968 
Agentpladsen udfyldes overordnet set på to forskellige måder i 1968: Af uhåndgribelige 

fænomener i den konservative diskurs og af mennesker i den progressive diskurs. Det 

ideationelle skelet fremstår altså forskelligt og fortæller noget om agency-synet i teksternes 

syntaks: I den konservative er det ”noget” – de uhåndgribelige fænomener normer og 

teknologi – der gør noget ved mennesket. I den progressive diskurs er der fokus på 

mennesket som handlende i tekstens ytringer, og her kan mennesket gøre ”noget” for eller 

ved nogen/noget. Dette fremgår grafisk her: 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det skal tilføjes, at mennesket i større eller mindre grad betinges også i den progressive 

diskurs, men at det, der betinger, er menneskeskabte entiteter som fx lovgivning og 

socioøkonomiske rammer og traditionel kønsfordeling på arbejdsmarkedet og i hjemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968 

Konservativ diskurs Progressiv diskurs 

Agent: Uhåndgribelige       
 fænomener 

Agent: Mennesket 

”Noget gør noget ved nogen” ”Nogen gør noget ved/for nogen/noget” 
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6.2.2 2008 
Teksterne i 2008 strukturerer også agentforholdet forskelligt, alt efter om de indgår i den ene 

eller den anden overordnede diskurs. Den repræsentationspositive diskurs placerer således i 

høj grad strukturer på agentpladsen, mens den repræsentationskritiske diskurs oftest placerer 

mennesket på agentpladsen. 

 

6.2.2.1 Den repræsentationspositive diskurs 
 

MANDEN & DE UHÅNDGRIBELIGE FÆNOMENER 

 

I tekst 08A er det hhv. kvinder og mænd som tilkendes agency i den syntaktiske struktur som 

i fx disse to eksempler: 

 

”Det er ellers ikke fordi, vi kvinder ikke forsøger at kaste os ind i kampen om pladserne. Aldrig 

har så mange kvinder sørget for at sikre sig en videregående uddannelse” (18-20) 

 

”Men så længe det er ældre mænd, der ansætter kvinder til job i både toppen og bunden af 

arbejdsmarkedet, så er det selvsamme mandlige ledere, der definerer arbejdsmarkedets 

krav” (...) ”så sker der ikke noget” (26-9) 
 

Her fremgår det, hvorledes begge køn tilføres agency ved at indtage agentpladsen i det 

ideationelle skelet. Kvinden tilkendes agency i en grad, så hun kan gøre noget for sig selv, 

mens manden fremstår som en gatekeeper på det arbejdsmarked, hun har forberedt sig til. 

Manden tilkendes her magten til at være ”nogen der gør noget ved nogle andre”, idet det er 

mænd, der kan repræsentere et helt arbejdsmarkeds krav og ansættelsespraksis og holde 

kvinden ude; han ”ansætter” og ”definerer”, og det er ham, der må gøre noget, ellers ”sker der 

ikke noget”. 

 

I 08C benytter Skadegaard sig i høj grad af passive konstruktioner og nominaliseringer 

ligesom husmoderen i tekst 68C, og i begge tilfælde sættes uhåndgribelige fænomener på 

agentpladsen. Skadegaard skriver fx: 

 

Selv om man ikke bevidst ønsker, at det sker, er det ofte underliggende traditioner og 

strukturer, der fastholder uligheden (130-1).  

 

Her er der nogle strømninger – uhåndgribelige fænomener – på spil, som gør noget ved 

andre fænomener, og dette er karakteristisk for Skadegaards tekst. Et andet karakteristisk 

træk ved teksten er den hyppige brug  af sammenstillinger, som også blev nævnt under 

diskursiv praksis. Bl.a. sammenstilles kvinder, ”brune”, handicappede, ældre (18, 28, 39-40) 

over for ”hvide mænd” (fx l. 133), men selvom Skadegaard diskursivt tillægger manden en 
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agency på arbejdsmarkedet, opstilles han ikke syntaktisk på agentrollens plads i ytringerne. 

Det er primært strømninger, der tillægges agency i tekst  08C. 

 

POLITIKEREN & STRUKTURERNE 
Tekst 08B tilkender derimod individet en vis grad af agency, idet det først og fremmest er 

underlagt nogle uhåndgribelige fænomener, som det fremgår af bl.a. indledningen: 

 

”Ligestillingspolitik har trange kår i Danmark. Ulighed og kønsstereotyper trives i bedste 

velgående her i 2009. Der løftes stadig øjenbryn, når en far vælger at gå på barsel i tre 

måneder eller længere. Og det er stadig nemt at få prædikatet ravnemor, hvis poderne 

hentes i børnehaven efter kl. 16. af en fortravlet mor, der også prioriterer sin karriere.” (7-10). 

 

Afsenderen indleder med at tematisere, at ”reel ligestilling” (overskriften) handler om 

ligestillingspolitik, og begrunder efterfølgende: 

Her ses, hvorledes det deponente verbum ”trives” lader ”ulighed” og ”stereotyper” stå på den 

aktive agents plads. Faderen og moderen tilkendes også en grad af agency i ”far vælger”, og 

en mor, der ”prioriterer” og i l. 10, får vi at vide, at det er moderen, der står bag den ellers 

passive konstruktion ”hentes”. Men hvem, der løfter øjenbryn, og hvem der giver ”et prædikat” 

trænges i baggrunden af de passive konstruktioner. Dog fremgår det af ko-teksten, at det 

skyldes uligheden og stereotyperne jf. relevanskriteriet, som altså får agentpladsen i ytringen. 

 

Den størrelse, som kan opløse denne ulighed og stereotypi, er SF, som det fremgår af 

agentpladsen i l. 23, 35 og 39. SF kan her hhv. ”medvirke”, ”øremærke” og ”give”. Infereret ud 

fra ko-teksten bliver SF knyttet til det afsluttende ”vi som samfund” og fremstår dermed som 

repræsentant for samfundet, hvori også læseren inddrages med brugen af det inkluderende 

”vi”: ”Der er behov for, at vi som samfund anerkender faderen og moderen på lige fod (...)” 

(48-9). 

 

Politikerne set som den størrelse, der tillægges den største grad af agency – og en agency, 

der kan modvirke de uhåndgribelige fænomeners agency – findes også hos de tre øvrige 

tekster forfattet af politikere: Julie Rademacher i 08F og 08G og Rosenkrantz-Theils tekst, 

08E.  

 

I tekst 08E sætter Rosenkrantz-Theil således begreber på den centrale agentplads. Her er 

det begreberne ”uligelønnen” og ”ligestillingen” (8, 9, 12, 26), der fremstår som fænomener 

med egen handlekraft. For at gøre op med disse to fænomener, som præger samfundet, skal 

politikerne agere, for det er ikke nok, at grupper af mennesker selv handler: 
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”Og selv om de strejkende i foråret fik givet den en ordentlig en på goddagen, så er det altså 

nødvendigt, at politikerne kommer på banen og får undersøgt hvorfor det bliver ved med at 

være så skævt” (24-5). 

 

Karakteristisk for Rosenkrantz-Theils tekst er, at hun benytter en jovial sprogbrug som den, 

der ses i eksemplet ”en på goddagen” og samtidig i bemærkelsesværdig grad benytter sig af 

kategorisk modalitet, som bl.a. ses i brugen af adverbiet ”faktisk”, som findes i l. 8, 11, 12 og 

35, og i den simple sætningskonstruktion S V (O), som det fx ses i den indledende sætning 

”Uligelønnen (...) vokser.” Hun benytter også i høj grad modalitet, som udtrykker 

nødvendighed, hvilket fx ses i udtrykket ovenfor: ”så er det altså nødvendigt”, i l. 26: ”det her 

burde jo være løst” og i 55: ”finansministeren bliver nødt til at stille op med sin pengepung”. 

Denne brug af modalitet understreger det budskab, Rosenkrantz-Theil skaber i den 

syntaktiske konstruktion med politikeren som den, der må vide og handle. Med brugen af 

modalitet fremstiller afsenderen altså sig selv som den, der besidder en viden eller god 

forståelse for, hvordan virkeligheden er (kategorisk modalitet), og hvad der er nødvendigt for 

at ændre den i en positiv retning (”nødvendighedsmodalitet”).  

 

Politikerne på agentpladsen genfindes i de sproglige konstruktioner hos Rademacher i fx:  

”I et ligestillingsudvalg kan vi få diskuteret mænds ret og muligheder for barsel (...)” 

 

Her ses politikerne i form af et ligestillingsudvalg på agentpladsen og mænds ret og 

muligheder på patientpladsen. 

 

Agentpladsen udfyldes således i den repræsentationspositive diskurs af hhv. mænd i 

erhvervslivet, politikere som repræsentanter for samfundet og uhåndgribelige fænomener 

som sociale strukturer, ulighed, stereotyper og socioøkonomiske begreber som ligelønnen og 

ligestilling.  

 

Der er flere typer agenter på spil i den repræsentationspositive diskurs. Der er manden, 

kvinden og politikerne: nogen gør noget ved noget/nogen. Men i flertallet af teksterne er 

også de uhåndgribelige fænomener – herunder sociale strukturer og socioøkonomiske 

begreber - tillagt en agentrolle: noget gør noget ved/for nogen.   
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6.2.2.2 Den repræsentationskritiske diskurs 
Den repræsentationskritiske diskurs er præget af, at agentpladsen er udfyldt med et 

menneske.  

 

Tekst 08D er præget af modalitet, der udtrykker mulighed som i fx: l. 9, 12 17. Tillige benyttes 

ofte en imperativ form (fx 42-3), som ikke indeholder en agent, og passiv diatese (fx 16, 25, 

32, 36) som slører, hvem agenten er. Men hvor der benyttes kategorisk modalitet træder 

agentrollen frem, og den udtrykker her vilje, som i fx ”(...) og derfor vælger relativt flere 

kvinder end mænd naturvidenskabelig forskning fra” (21-2) og i ”(...) den generation, hvor 

intelligente kvinder nedprioriterede familieliv” (49-50). I begge disse sætninger gælder det, at 

afsenderen, Fog, tillægger mennesket, særligt kvinden, agency, en rolle som den, der kan 

træffe valg. 

 

Hos Fauli, 08H, placeres mennesket ofte på agentpladsen. Og her indgår manden og kvinden 

også i en agentrolle, og det i en grad, som ikke genfindes i de øvrige 2008-tekster. Mænd står 

således som agent ved prædikaterne: ”indrette sig” (66), ”lede efter” (91), ”vælge” (101), 

”lægge af vejen” (102), ”deltage” (141), ”give tryghed” (153) mv. Mens kvinderne står som 

agent bag handlingerne: ”Gå fra ham” (72+100), ”skride” (73), ”bruge” (96+98), ”kræve” (101, 

144), ”afskaffe” (109), ”centrere virkeligheden (om sig selv)” (110), ”hvæse” (116), ”vrænger” 

(148) mv. 

 

Og kvinden fremstår i nogle tilfælde som ”nogen der gør noget ved nogen” som i fx: 

 

”Hvis kvinden er helt uafhængig af manden, økonomisk og socialt, er manden reduceret til et 

forplantningsorgan, som hun kan afskaffe, når hun efter fødsel og bleskift gerne vil centrere 

virkeligheden omkring sin egen selvrealisation.” (08H:108-10) 

 

Der er altså stor forskel på hvordan mandens og kvindens handlinger tillægges betydning og 

værdi, idet kvinden ud fra sin agentrolle i syntaksen fremstår som et offensivt handlende 

væsen, mens manden fremstår som mere defensiv. I forhold til den anden tekst i min empiri, 

der beskriver kønsforskellene udførligt, 68E, er det altså det omvendte forhold mellem mand 

og kvinde, der gør sig gældende hos Fauli. Kvinden har fået den fremadstormende rolle, 

mens mændene er de tilbageholdende, afventende væsener.  

 

Overordnet fremgår det, at nogen gør noget (ved nogen) i den repræsentationskritiske 

diskurs, og mennesket tillægges en høj grad af agency. 
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6.2.4 Agency i 2008 
Som i 1968 deler teksternes agentroller sig i to overordnede kategorier, alt efter om de hører 

under den repræsentationspositive eller -kritiske diskurs. Den repræsentationspositive diskurs 

har således hhv. de uhåndgribelige fænomener og konkrete mennesker – politikere, manden, 

kvinden - på agentpladsen. I den repræsentationskritiske diskurs dominerer mennesket, 

særligt kvinden, agentpladsen ved aktivitets- og handlingsverber. Dette illustreres herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 

Den repæsentations-
kritiske diskurs 

Den repræsentations- 
positive diskurs 

Agent: mennesket 
 (kvinden) 

Agent: Uhåndgribelige 
fænomener/mennesker 

”Nogen gør noget (ved nogen)” ”Noget gør noget ved/for nogen” 



Hvad er ligestilling, og hvem sørger for at stillingen står lige?                                                 Side 73 af 87 

6.3 Udviklingen i ordvalg 1968 – 2008 
 

Med ”ord” og ”ordvalg” henviser Fairclough ikke til leksemers denotation, men til den 

betydning ord, har og får i deres kontekst (1992a:185ff.). Teksters afsender, træffer en række 

valg blandt beslægtede udtryk og ift. den kontekst, ordene skal indgå i. Disse valg er dog ikke 

ifølge Fairclough fuldstændigt frie, men afhænger af de alternativer, den sociale praksis 

muliggør. Fairclough trækker på Kristevas (1986) brug af ’signifying’, idet han fremfører, at 

der er forskellige måder, hvorpå en tekst kan gives betydning via ordvalg, så den tillægger en 

bestemt værdi til et socialt domæne (Fairclough 1992a:190). Dette gør, at teksten også må 

fortolkes som afsendt fra et bestemt teoretisk, kulturelt eller ideologisk perspektiv (ibid.:191). 

 

3 overordnede temaer bemærkes i udviklingen inden for ordvalg mellem 1968 og 2008: 

 

1. Ordet ”ligestilling” forekommer kun i 2008-empirien 

2. En reduktion i antallet af forskellige ord, der beskriver kvinden 

3. Argumentationstyperne har ændret sig  

 

6.3.1 ”Ligestilling”  
I 1968 forekommer ordet ”ligestilling” kun én gang – i tekst 68A – og her henviser det til 

ligestilling mellem faglærte og ufaglærte på arbejdsmarkedet. Andre steder forekommer 

udtrykket ”kvindens stilling”, som refererer til kvindens juridiske og økonomiske rettigheder (fx 

i 68C). Ligestilling er derimod et hyppigt forekommende og dermed etableret ord i 2008-

empirien og forekommer også som det overordnede begreb, der behandles i teksterne, idet 

det figurerer i overskrifterne.  

 

Således er nominaliseringen af det ”at stille lige” udviklet fra at forekomme i mindre grad, og 

med kvinden i fokus, til at fremstå som en etableret konceptualisering, der henviser til ”at stille 

manden og kvinden lige”. I overensstemmelse med Fairclough (1992:191) ser jeg denne 

udvikling som en indikation på, at der er opstået en stabilitet i sproget; at der er opstået et 

etableret fikspunkt i betydningspotentialet, som det også fremstod i analysen af den 

diskursive praksis.  

 

6.3.2 Farvel til husmoderen 
I 1968-empirien benyttes der en mangfoldighed af ord til at beskrive kvinden. Hun omtales 

ikke kun som ”kvinder” eller ”kvinden”. Derimod inddrages hendes socioøkonomiske status og 

alder i ordvalget, der henviser til kvinder, fx: enlig (68A:43), gift (68A:43) husmødre (68A:89; 

68C: 120; 68C: 10; 68E:14), fruer (68C:114), ugifte mødre (68C:67), yngre frøkener (68C:64). 

I modsætning hertil er det hyppigste ord, der refererer til kvinden i 2008, ”kvinder”. Og kvinder 

er således gået fra at være beskrevet som en gruppe bestående af forskellige roller og typer 
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med forskellige behov og liv til at fremstå som en mere homogen gruppe, der kan beskrives 

under paraplybetegnelsen ”kvinder”, uden at der inddrages potentielt forskellige 

livssituationer.  

 

6.3.3 Fra autoriteter og fælles fortællinger til statistik  
I forbindelse med analysen af ordvalget i teksterne fra de to årstal, bemærkes det også, at 

argumentationsformen er forandret. Tekster i 1968 argumenterer ved at trække på en 

mængde forskellige referencer: 

 

• Egne oplevelser (68E, 68C)  

• Autoriteter (68A:81+68B:90,87; 68C:118; 68F:55,112, 68G:60,77), 

• Lovtekster (68B:64-9)  

• Skønlitterære fortællinger (68D:10,14,) og digte (68C:14-24, 68D:57,68F:115) 

• Faglitterære tekster (68B:72-3, 68G:29,35)  

• Religiøse referencer (68E:31,104; 68H:41, 62),  

• Navngivne personer og organisationer (68F:16,22,23,25,62,97,86,123, 68G:32) og i 

mindre grad: 

•  Statistik (68H:96,110;68B:28) 

 

Tekster fra 2008 trækker derimod på: 

• Statistikker (08A:12; 08:102), procenter (08A:16,23), tal (08A:12;08C:170, 08H72,99) 

• Unavngivne undersøgelser, ikke nærmere defineret forskning (08C:168;08D) 

• Lovgivning (08E) 

• Egne erfaringer (08H) 

 

Der er altså forekommet en forskydning i debatten om ligestilling, så der i højere grad 

trækkes på en kvantitativ tilgang og ikke længere inddrages større, fælles fortællinger fra fx 

skønlitteratur og religiøse tekster eller autoriteter som kilder. Dette underbygges også af 

Skadegaard, som skriver om den problemstilling, hun betegner som kernen i ligestilling: 

”strukturel diskrimination kan identificeres og måles” (08C:102-3). Ud fra analysen af 

”ligestilling” under diskursiv praksis og i dette afsnit, fremgår det, at ligestilling er gået fra at 

være et emne, der blev underbygget af fælles fortællinger eller bestemte erfaringer til i højere 

grad at være blevet ’hvermandseje’ og bygge på statistiske forhold.  
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5.4 Konklusion: Tekstuel praksis 

Af min gennemgang af analysen af de semantiske roller fremgår det, at det oftest er hhv. 

mennesket og de uhåndgribelige fænomener, der er agent i ytringerne. Tillige ser det ud til, at 

der er sket en forskydning mellem ’68 og ’08 ift. præcis hvem og hvad inden for disse to 

kategorier, der kan agere inden for hvilke typer diskurser. 

 

I  den konservative diskurs i 1968 dominerede og determinerede de uhåndgribelige 

fænomener menneskets verden, og de, der kunne gøre noget i begrænset omfang, var 

hovedsageligt de udeerhvervende kvinder. I den progressive diskurs var det også primært 

kvinderne, både husmødre og udeerhvervende, men til dels også mændene, der kunne 

agere. Hertil kom autoriteter. Den menneskelige agency var således den dominerende ’kraft’ i 

den progressive diskurs.  

 

I 2008 var de uhåndgribelige fænomener i form af sociale strukturer og socioøkonomiske 

strukturer placeret på agentpladsen i den repræsentationspositive diskurs. Over for disse stod 

mænd i et enkelt tilfælde i agentrollen. I et andet var manden indlejret i de uhåndgribelige 

fænomener, men stod ikke selv på agentpladsen. Afsenderen var i fire tilfælde politikere, og 

disse placerede i høj grad politikere og socioøkonomiske, politiske tiltag på agentpladsen. 

Karakteristisk  for politikernes ytringer var, at politiske tiltag skulle sættes ind over for de 

uhåndgribelige strømninger og fænomener. Heroverfor stod den repræsentationskritiske 

diskurs med det private menneske meget centralt – særligt kvinden - i agentrollen. Hun blev 

tillagt en høj grad af agency, som fæstnedes til kvindens vilje og valg.  

 

Overordnet ser der ud til at være skabt et nyt miks af, hvilke typer diskurser der trækker på 

hvilken type agency fra 1968 til 2008. I den dominerende diskurs i 1968 tillagdes mennesket 

agency i højere grad, end det var tilfældet i den dominerende diskurs i 2008.  Kvinden var i 

1968 en primær aktør i ligestillingskampen- og debatten. Hertil kommer, at der tegner sig et 

billede af, at de uhåndgribelige fænomener har ændret karakter fra tid, teknologi og 

samfundsnormer til sociale, uhåndgribelige strukturer og mønstre. Og de ser ud til, i forandret 

form, at være blevet forskudt fra at optræde i den konservative, ’ligestillingsnegative’ diskurs i 

1968 og til i 2008 at optræde i den ’ligestillingspositive’, dominerende diskurs. Omvendt 

optræder den progressive diskurs’ syn på kvinden i 1968 som en dominerende agent i den 

mindre, konkurrerende diskurs i 2008; den repræsentationskritiske. Det er illustreret grafisk 

herunder og den stiplede pil indikerer en forandring i indholdet i fænomenerne.  
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Ud fra analysen af ordvalg fremgår det, at ligestilling først er blevet et ’common sense’ 

hverdagsbegreb et sted mellem 1968 og 2008, hvor det til gengæld er konceptualiseret som 

overbegreb for en lang række problemstillinger. Der er generel konsensus om, at ligestilling 

denoterer lige repræsentation, som det også fremgik af diskursiv praksis. Ligestilling 

konceptualiseres i dag i højere grad som en kvantificerbar størrelse, der kan måles og vejes, i 

modsætning til den forankring, ligestilling havde i tid, kultur, erfaringer og praksis tidligere. 

Hertil kommer en reduktion af den mangfoldighed i kvinderoller, som ligestillingen drejer sig 

om, og kvinder optræder i dag under samlebetegnelsen ”kvinder”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIGESTILLINGSPOSITIVE   LIGESTILLINGSNEGATIVE 
 DISKURSER     DISKURSER 
 
 
1968 Den progressive diskurs    Den konservative diskurs 

  {Agency: mennesket          {Agency: uhåndgribelige fænomener 

  

 

 

2008 Den repræsentationspositive   Den repræsentationskritiske 

 diskurs      diskurs 

 {Uhåndgribelige fænomener   {Agency: mennesket 
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7.0 Konklusion og kritik: Social praksis 

Som Jørgensen & Phillips skriver (1999:98): ”Det er i analysen af forholdet mellem diskursiv 

praksis og social praksis, at undersøgelsen finder sine endelige konklusioner”. Det er dem, 

jeg vil finde her ved at afdække, hvilke ideologier der fremstår som hegemoniske i 

ligestillingsdebatten i 2008. Herefter sammenholder jeg udviklingen i ligestillingsdebatten med 

Giddens teori om det senmoderne samfund for at yde den et kritisk modspil. 

 

Mine analyseresultater indikerer, at der er forekommet en række ændringer fra 1968 til 2008: 

 

• Ligestillingsdebatten er i dag bygget på holdninger og statistik frem for fælles 

fortællinger og autoritetsargumentation 

• Med ’ligestilling’ menes nu lige repræsentation, ikke blot lige rettigheder og vilkår 

• Mennesket fremstår i dag som værende i nogen grad underlagt en række 

uhåndgribelige, ubevidste fænomener – sociale strukturer og mønstre – og det er 

disse, der må gøres op med for at skabe ligestilling 

• Menneskets agency er rykket i baggrunden, og staten er trådt i forgrunden som en 

primær aktør i skabelsen af ligestilling  

• Politikerne er indtrådt som afsendere i debatten og repræsenterer den holdning, at 

staten må skabe ændringer i de socioøkonomiske strukturer for at imødegå de 

determinerende sociale strukturer og strømninger 

• Kvinderollen er reduceret. Kvinder opfattes i dag som en nogenlunde homogen 

gruppe, mens der tidligere var flere kvinderoller på spil i debatten 

• Mændene fremstår ikke i bemærkelsesværdig højere grad som det centrale køn i den 

dominerende diskurs i ligestillingsdebatten sammenlignet med 1968 

 

Overordnet tegner der sig et billede af en ligestillingsforståelse, som baserer sig på den ’de 

facto-ligestillingsdebat’, der blev etableret omkring 60’erne (jf. historieafsnit). De ideologier, 

der gjorde sig gældende dengang, socialisme og til dels marxisme, ser ud til fortsat at præge 

den hegemoniske diskurs i ligestillingsdebatten i 2008. De usynlige strukturer, som er særligt 

i fokus i tekst 08C, bærer præg af en marxisme-lignende forståelse af mennesket som 

værende i besiddelse af en potentielt falsk bevidsthed, som mennesket må frigøres fra. Og 

med staten og repræsentanter herfor som hovedaktør tegner der sig et  billede af en 

grundlæggende socialistisk tilgang til ligestillingsdebatten, hvor staten ses som den aktør, 

som må agere for at skabe mere ligestilling og dermed et bedre samfund. Således ser det ud 

til, at den forståelse af ligestilling, som blev iværksat i 1960’erne og som byggede på en ’de 

facto-ligestilling’, i dag er herskende og ’common sense’. Det er denne konsensus, den 

mindre diskurs i 2008, yder et modspil ud fra et voluntaristisk ståsted. Her inddrages et mere 

liberalt orienteret menneskesyn, hvor mennesket skal skabe og vælge selv. Som led i 

moddiskursen argumenteres der også for ligeberettigelse i stedet for lige repræsentation, og 
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moddiskursen ser dermed ud til at trække på nogle af de forståelser, der gjorde sig gældende 

i ’de jure-ligestillingen’ før 1960’erne.  

 

Mine analyseresultater ift. de hegemoniske diskurser indikerer altså, at der er sket en social 

forandring mellem 1968 og 2008. De fælles fortællinger som argumentation i 

ligestillingsdebatten er erstattet af ’samtidsviden’ og kvantitativ videnskab, statistik. 

Afsenderen i 2008 fremstår som en form for ekspert med en særlig viden inden for ligestilling, 

idet der ikke trækkes på andre autoriteter eller personlige erfaringer med ligestillingen mellem 

mand og kvinde i dagligdagen. Forholdet til samfundet som et samlet hele, der inkluderer en 

lang række sammenhørende samtidsfænomener og -problemstilliner, er erstattet af ligestilling 

som et enestående fænomen og overbegreb for en lang række sociale problemstillinger. Så 

hvor samfundet før var en slags ’overbegreb’, hvorunder ligestilling hørte, er det i dag blevet 

ligestilling, der er overbegrebet til en lang række samfundsproblemstillinger. Lidt forsimplet 

kan man sige, at det i dag er i ligestillingen, vi finder udviklingen, ikke i samfundets generelle 

udvikling, vi finder ligestillingen.  

 

Giddens som modspil 

Sociologen Anthony Giddens (1996; Kaspersen 2001) fremfører, at samfundet har bevæget 

sig ind i en senmoderne tid, som er baseret på særligt tre afgørende faktorer: 

1. Adskillelse af tid og rum 

2. ”Udlejring” af sociale relationer 

3. Øget refleksivitet  

 

Med teknik og teknologi blev mennesket frigjort fra rummet først ved hjælp af bil og fly, og så 

gennem Internettet og moderne kommunikationsmidler. Og den samhandel og 

kommunikation på tværs af tid og rum, der hermed bliver mulig, frigør mennesket fra ’stedet’. 

Sociale relationer er hermed også løsrevet fra ’stedet’, og der er i den moderne velfærdsstat 

skabt en ’udlejring’ af de sociale relationer. Relationerne er løsrevet fra hverdagslivet, og det 

ser Giddens i, at fx en række omsorgsfunktioner er blevet ”udlejret” til den moderne 

velfærdsstat.  

 

Giddens fremfører, at vi i det senmoderne samfund er løsrevet fra traditioner og historie. Vi er 

sat fri fra de forventninger, et lokalsamfund eller familien havde til os tidligere, og kan således 

frit skabe vort liv gennem en refleksion og spejling i de omgivelser, vi vender blikket mod. I 

den forbindelse fremfører han, at traditioner, normer og værdier er blevet erstattet af 

information og videnskab, som forholder sig til alle aspekter af tilværelsen. Men den viden 

ændrer kontinuerligt karakter, og hvad der er sandt i dag kan potentielt forkastes i morgen. I 

denne komplekse verden bliver mennesket afhængigt af at have tillid til ’ekspertsystemer’. 

Med dette begreb henviser Giddens til fx teknologien bag en bil, et fly eller Internettet. 

Mennesket færdes således dagligt i et ekspertsystem, og med denne færden må mennesket 
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bringe en høj grad af tillid med sig, idet det kræver tillid til, at ekspertsystemet fungerer, når 

man fx sætter sig i et fly.  

 

På baggrund heraf kan ligestillingsdebatten i 2008 ses som et udtryk for, at det senmoderne 

samfund har løsrevet sig fra traditioner og traditionelle værdier og har udlejret sociale 

relationer til politikerne. Det er politikeren som ekspert, der ved noget om ligestilling og må 

sørge for dette sociale område. På den måde får politikerne en selvidentitet som eksperter og 

”indlejrer” sig således i det, Giddens kalder ”ekspertsystemet”. Denne situation lader 

menneskets agency træde i baggrunden til fordel for en tillid til politikerne som eksperter, og 

det skaber et potentiale for ideologisk magtudøvelse, hvis ikke mennesket benytter den 

kritiske refleksion, Giddens tilkender det.   

 

 

8.0 Afhandlingens konklusion 

Som det fremgår af de tre konklusionsafsnit i afhandlingen har selve ligestillingsdebatten 

udviklet sig fra at være bundet til tiden, traditionerne og samfundets normer til at være 

løsrevet herfra. Statistik og ekspertviden har erstattet de fælles fortællinger som 

argumentation i ligestillingsdebatten. Begrebet ’ligestilling’ er blevet udviklet mellem 1968 og 

2008, idet det ikke var et fast begreb i 1968, men er blevet konceptualiseret i 2008, hvor der 

er konsensus om, at ligestilling er lige repræsentation. Den overordnede målsætning for 

ligestilling var før 1960 en ’ligestilling de jure’, men har siden 1968 været en ’ligestilling de 

facto’. Det er i højere grad blevet en politisk sag på folketingsniveau at kæmpe for ligestilling,  

og samtidig er forventningerne til den enkeltes kamp for ligestilling for kvinder og mænd i 

samfundet faldet. Udviklingen kan ses som et led i udviklingen af det postmoderne samfund, 

hvor mennesket ikke længere er knyttet til lokalsamfundet, men i højere grad iværksætter en 

udlejring af de sociale relationer til staten.  
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TEKST 08A 
 
 
Politiken, 18.11.2008, 2. sektion, side 7 
 5 
Debat: Ligestilling: Stop Rip Rap Rup-effekten 
 
Af Line Busk, Formand for Ingeniørforeningens Kvindeudvalg 
 

Kære mænd. Hvis I virkelig mener, at kvinderne er så meget mere uegnede til ledende  10 

stillinger og bestyrelsesposter, som statistikkerne viser, og mellem 17 og 21 procent dårligere 

til deres job, som lønforskellene viser, så kom frit frem og sig det! Hvis ikke, så skulle vi 

måske tage og se lidt på, hvordan vi selv synes, at debatten kører lige nu. 

 

I dag er der kun 4 procent kvinder med i det øverste ledelseslag i de danske virksomheder, 15 

og det kvindelige islæt i bestyrelserne på de børsnoterede danske selskaber fylder kun 5,6 

procent. Det er ellers ikke fordi, vi kvinder ikke forsøger at kaste os ind i kampen om 

pladserne. Aldrig har så mange kvinder sørget for at sikre sig en videregående uddannelse 

og sørget for, at deres faglige fundament er i orden. 

 20 

Af de 15-69-årige på det danske arbejdsmarked med en lang videregående uddannelse er 42 

procent kvinder. Og på de videregående uddannelser udgør kvinderne i dag 57 procent af de 

studerende. 

 

Men så længe det er ældre mænd, der ansætter kvinder til job i både toppen og bunden af 25 

arbejdsmarkedet, så er det selvsamme mandlige ledere, der definerer arbejdsmarkedets krav. 

Og så længe ingen af de ledere ser indad og overvejer ændringer i deres rekruttering, så sker 

der ikke noget. 

 



I al den tid kan vi så stå i hver sin lejr og råbe: Rip Rap Rup effekt, der bliver modsvaret af, at 30 

nu vil mændene ikke høre mere klynkeri. 

 

Men hvem er det egentlig, der klynker, spørger jeg bare? Skulle vi ikke i stedet sammen finde 

ud af, hvordan vi definerer reelle kompetencer til de opgaver, der skal løses, i en 2008-

udgave? Og så lade de selvsamme kompetencer spille den afgørende rolle frem for køn?  35 

Jeg tror på, at det kan sende alle tudefjæs hjem og sikre, at vi får de bedst egnede ledere og 

bestyrelsesmedlemmer - uanset køn! 

 



 
TEKST 08B 

Kristeligt Dagblad, 06.05.2009, side 11 

Debat: Reel ligestilling. Vejen til et bedre børne- og familieliv1. 

Af Pernille Vigsø Bagge 5 

 

Ligestillingspolitik har trange kår i Danmark. Ulighed og kønsstereotyper trives i bedste 

velgående her i 2009. Der løftes stadig øjenbryn, når en far vælger at gå på barsel i tre 

måneder eller længere. Og det er stadig nemt at få prædikatet ravnemor, hvis poderne hentes 

i børnehaven efter kl. 16 af en fortravlet mor, der også prioriterer sin karriere. 10 

Derfor kan det heller ikke undre, at det stadig er en klassisk løsning i mange børnefamilier, at 

fædrene tilbringer flere timer på arbejdsmarkedet, mens mødrene (efter endt barselsorlov) 

drosler ned for at familielivet kan hænge sammen.  

 

SF mener, der er et behov for, at samfundet i langt højere grad fokuserer på begge køns 15 

frigørelse fra de kulturelle og samfundsskabte stereotyper for at skabe bedre vilkår for mænd, 

kvinder og børn.  

 

Vi har i alt for mange år stirret os blinde på kønnene og burde i stedet begynde at fokusere på 

feminine og maskuline værdier. Hvad enten man er mand eller kvinde, besidder man nemlig 20 

begge dele.  

 

                                                
1 (Jeg har indsat afsnit idet Infomedia havde kørt samtlige sætninger sammen på ét niveau) 
 



SF medvirkede til den nye forældreansvarslov for at sikre fædre bedre rettigheder i forhold til 

samvær og deltagelse i børnenes liv, hvis skilsmissen rammer. Fædre har brug for en 

løftestang til at forfægte deres ret og insistere på, at faderrollen også tages alvorligt. Det har 25 

de brug for i forhold til forhandlinger med arbejdsgiveren om orlov, og når orloven skal 

fordeles over køkkenbordet mellem mor og far. Vores indlejrede kønsrolleforventninger 

betyder jo, at mange mødre holder (for) hårdt på, at de skal have hovedparten af orloven.  

 

Men hvorfor egentlig det? Vi ved, at fædres orlov i forbindelse med børn har positiv betydning 30 

for fordelingen af arbejdsopgaverne i hjemmet. Dertil kommer, at faderen står bedre i en 

eventuel senere skilsmisse, idet moderen ikke kan forfægte at have monopol på den tætte 

kontakt til barnet eller børnene. Det er derfor helt nødvendigt, at mænd og fædre får bedre 

barselsmuligheder end tilfældet er i dag, så mænd stilles bedre i forhold til at kunne bevæge 

sig ind på de såkaldt feminine arenaer. SF vil derfor øremærke 12 ugers barsel specifikt til 35 

fædre – og med dagpengerefusion op til en løn på 350.000 kr. årligt, så det eksisterende 

løngab mellem mænd og kvinder ikke bliver en undskyldning for status quo!  

 

Endvidere vil vi give forældre, der oplever spædbarnsdød lige muligheder for barselsorlov. 

Det er dybt diskriminerende, som det er i dag, at det kun er moderen, der har ret til at afholde 40 

barselsorlov i den forbindelse. Faderen har jo også mistet et barn og har brug for en orlov til 

at bearbejde sorgen – på linje med moderen. SF vil også sikre fædrene bedre vilkår i 

forbindelse med barnets fødsel.  

 

Som det er i dag har faderen ikke nødvendigvis ret til at overnatte på sygehuset i forbindelse 45 

med barnets fødsel. En del hospitaler råder heller ikke over sengepladser til fædrene. Men 



det betyder jo, at der allerede fra dag ét i livet som nybagt far signaleres, at faderen er 

sekundær i forhold til barnet. Der er behov for, at vi som samfund anerkender faderen og 

moderen på lige fod – også i den sammenhæng. 

 50 

Pernille Vigsø Bagge er MF og SF’s børne og ligestillingsordfører 

 



TEKST 08C 

Politiken, 08.05.2009, Kultur, side 7 

Kronik: Ligestilling og kvoter 

 

Den hidtidige integrationspolitik har skabt flere problemer, end den har løst. Kvoter vil 5 

være et effektivt middel til at rette op på uligheden. 

 

Af Mira Skadegaard Thorsen 

SELV OM positive foranstaltninger med såkaldte kvoter bruges med succes i flere lande, kan 

forslag om at anvende dem herhjemme virkelig få mange op af stolen. 10 

 

Reaktionerne hviler ofte på forestillingen om, at der ansættes mindre kvalificeret arbejdskraft 

blot for at overholde kvoter, eller at kvoter underminerer lighedsprincippet i samfundet, fordi 

nogle får bedre muligheder end andre.  

 15 

Med sådanne opfattelser af kvoter er det ikke overraskende, at ideen møder modstand. Hvem 

vil ikke synes, at det var langt federe at blive ansat på grund af sine kvalifikationer og 

kompetencer, end fordi man er kvinde, brun eller måske begge dele? Udover en stor 

sandsynlighed for at føle sig ubehageligt tilpas i forhold til andre ansatte kan man være sikker 

på, at der bliver kigget mere skævt til én, end hvis man bare var en ’almindelig’ ansat. 20 

 

De andre, og måske en selv, vil være i tvivl om éns kompetencer, og det kan ikke være andet 

end ydmygende. Denne myte må aflives – det er en misforståelse. Kvoter bruges ikke sådan 

og får ikke disse effekter. 



 25 

Brug af kvoter handler ikke om at ansætte en mindre kvalificeret. Det handler om at ansætte 

en, der er mindst lige så kvalificeret. Forestillingen om mangel på kvalifikationer hænger 

sammen med fordomme om, at kvinder eller brune per definition er mindre kvalificerede end 

for eksempel hvide mænd. Det er selvfølgelig hverken en rationel eller rimelig holdning, men 

desværre er der mange ting i ligestillingsdebatten, der hviler på et særdeles tyndt grundlag.  30 

 

NÅR MAN indfører kvoter, er der tale om en bevidst og aktiv indsats for at forhindre en 

negativ tendens, hvor en bestemt gruppe i samfundet konsekvent får fortrinsret.  

 

Man udvider adgangen til magten og privilegierne fra at ligge hos en snæver gruppe til at 35 

omfatte minoritetsgrupper, der traditionelt er blevet forment adgang. 

 

Der er ikke en bevidst sammensværgelse, der har afholdt disse grupper fra at få del i magten. 

Der findes ikke en konspiration om at holde mennesker med handicap, ældre, kvinder eller 

brune mennesker ude. Det er bare blevet normen, at nogle grupper er bedre repræsenteret 40 

end andre, og det har vi vænnet os til. For at skabe adgang for alle – eller reel lighed – må 

mønstrene brydes. I praksis kan det for eksempel betyde, at hvis man står over for flere 

ansøgere med relevante og tilstrækkelige kompetencer og kvalifikationer, skal man vælge en 

repræsentant fra den minoritetsgruppe, man ønsker ligestilling for. Man skal bevidst øge 

repræsentationen af den gruppe personer, der historisk eller traditionelt er blevet holdt uden 45 

for den type stilling, og målsætningen kan passende blive at skabe en repræsentation, der 

svarer til repræsentationen i samfundet. 

 



Det kan også være, at krav til en bredere samfundsrepræsentation kan skabe et mere 

nuanceret og fleksibelt syn på, hvordan kompetencer opfattes, og hvilke krav der kan være 50 

diskriminerende i sig selv. For eksempel kan der være forskel på mænd og kvinder i forhold til 

erhvervserfaring og forhandlingsadfærd. 

 

Fordi man traditionelt har brugt en mand med en bestemt uddannelse, betyder det ikke altid, 

at det er nødvendigt.  55 

 

Det kan være, at en kvinde med en matematisk baggrund kan bestride arbejdsopgaverne på 

en lederpost lige så godt som hendes forgænger med en handelsbaggrund. 

 

Man må lige stoppe op og se på, om kravene eller forventningerne til den nye er relevante for 60 

jobbet. En god leder behøver ikke at ligne sin forgænger.  

 

BEGREBET kompetencer skal i det hele taget genovervejes, hvis der skal slås hul på 

diskriminationsproblemet. For eksempel er det ikke usædvanligt at stille krav om bestemte 

kompetencer til en stilling, hvor disse kompetencer ikke altid er relevante eller nødvendige for 65 

de opgaver, der skal udføres. Det vil i nogle tilfælde udelukke visse samfundsgrupper fra 

jobmuligheder uden grund. Intentionen er i denne situation underordnet, da diskrimination 

sker ofte som effekt eller udfald af en regel eller krav. Kræves en 9.-klasses eksamen til en 

stilling, hvor kompetencekravet blot er, at man kan læse dansk, udelukker man mennesker 

med udenlandsk baggrund, der som oftest har et grundskoleforløb i udlandet. 70 

 

Et andet eksempel er kvinders og mænds nogle gange forskellige karriereforløb. 



 

At en kvinde har haft en periode, hvor hun har været uden for det traditionelle arbejdsmarked 

(barsel/børnepasningsorlov m.m.), betyder ikke, at hendes beskæftigelse ikke har givet 75 

kompetencer. 

 

Men i vores kultur tænker vi traditionelt på kvinder, der ’går hjemme’ eller ’passer børn’, som 

enten uden kompetencer eller svage. Det er en fordom, der oftest er meget langt fra 

virkeligheden. 80 

 

Eksempler er der mange af, og brug af kvoter er ikke uden problemer. Diskrimination er 

kompleks, og som med så meget andet findes ingen perfekt løsning. 

 

Men anvendelsen af kvoter er utvivlsomt en af de mest effektive muligheder, vi har til at 85 

bekæmpe ulighed på arbejdsmarkedet. 

 

Hvad er det, der holder os tilbage? Modstanden bunder i høj grad i manglende viden om 

brugen af kvoter; hvorfor tages de i brug, og hvordan virker de egentlig? Har kvoter en 

betydning for samfundet og for ligestillingen? 90 

KVOTER BRUGES til at rette op på eksisterende uligheder i samfundet. At påstå, at kvoter 

skaber ulighed, giver ingen mening. 

 

Der er allerede en skæv fordeling af magt, job og privilegier. Der er historisk sket en 

systematisk forfordeling. Her er ikke nødvendigvis tale om synlig diskrimination, men om 95 

diskrimination, der er flettet ind i samfundet og dagligdagen. 



 

Det er subtilt. Derfor kan de fleste af os ikke undgå at blive en del af det. 

 

Hvis vi vil undgå at gentage disse uhensigtsmæssige mønstre, kræver det viden og 100 

bevidsthed. Vi må lære at identificere den såkaldte strukturelle diskrimination for at kunne 

beslutte os for, hvordan vi selv kan sige fra. Heldigvis kan strukturel diskrimination 

identificeres og måles.  

 

Alene samfundets opdeling er et tydeligt symptom, der kan angive nogle væsentlige tegn på, 105 

hvor der ligger diskriminationsudfordringer. 

 

Det kan være, at nogle grupper konsekvent falder bagud i uddannelsessystemet. 

 

Er der f.eks. nogle grupper, der overvejende repræsenteres ved negativt ladede billeder i 110 

medier og film? Er der uforholdsmæssigt mange repræsentanter fra særlige grupperinger i 

fængsler eller uden for arbejdsmarkedet? For Danmarks vedkommende er det slået fast med 

syvtommersøm, at kvinder ikke får lige løn for lige arbejde og besætter væsentligt færre 

lederstillinger end mænd. Repræsentationen i bestyrelser og i andre magtfulde poster i 

samfundet er et dybt relevant målingsparameter for uligheder, ligesom forskellig adgang til 115 

sociale goder er det. 

 

Kvoter er et blandt mange midler til at komme diskrimination til livs. Der findes allerede 

ulighed og diskrimination på arbejdsmarkedet. Det vil sige, der er allerede nogle mennesker, 

der får flere og bedre muligheder, flere chancer, alene fordi de har et bestemt køn eller farve. 120 



I Danmark betyder det, at hvide mænd har de bedste chancer for at få ansættelse, og at alle 

andre er ringere stillet. Det er paradoksalt, når kvotemodstandere er bange for, at man ved 

kvoter kommer til at ansætte mennesker med dårligere kvalifikationer; det er faktisk i høj grad 

det, der allerede sker i dag, på grund af eksisterende strukturel diskrimination. I dagens 

Danmark ansættes ikke alene efter de bedste kompetencer, hvad mange ellers bilder sig ind. 125 

Man ansættes på at have et ’dansk’ navn, den rette hudfarve, det rette køn. Den ulighed, vi 

frygter kvoterne for, er den samme ulighed, som vi allerede lider under, eller nogle nyder 

resultatet af.   

 

SELV OM man ikke bevidst ønsker, at det sker, er det ofte underliggende traditioner og 130 

strukturer, der fastholder uligheden. 

 

Hvide mænd sidder naturligvis ikke og gnider sig i hænderne, mens de taler om at holde de 

brune og kvinderne ude.  

 135 

Nej, det er mere komplekst. Mange gange sker diskrimination, uden at man selv er klar over, 

at man deltager i det. Det kan gøre det ganske svært at gøre op med uligheden. Derfor er 

kvoter et effektivt og konkret værktøj.  

 

Kvoterne er et strukturelt indgreb i et strukturelt problem. De bruges i en tidsbegrænset 140 

periode til at bryde en i øvrigt selvforstærkende proces, hvor flere systemiske, institutionelle 

og strukturelle mekanismer kommer i spil på en arbejdsplads.  

 



Mekanismerne er med til at gøre, at det igen og igen er de samme grupper i samfundet, der 

vælges fra, når der ansættes og forfremmes. Det er vigtigt at påpege, at det oftest ikke er 145 

fravalg eller tilvalg, der foretages med vilje. Der er typisk ikke tale om beslutninger, hvor der 

træffes bevidste valg på forhånd. Det kan endog være, at man igen og igen søger (og ønsker) 

ansøgere fra en bred vifte af samfundsgrupper; for eksempel når annoncen angiver, at alle 

uanset etnicitet, religion, køn eller handicap bør søge stillingen. 

 150 

Alligevel ender ansættelsen ofte med en person, der ’passer godt ind’, eller, med andre ord, 

hvor ’kemien er rigtig’. 

 

Den person, der vælges, ligner normen eller flertallet i den pågældende arbejdsfunktion. 

 155 

Når det bliver ved med at være majoriteten eller normen, der vælges til ved ansættelser eller 

forfremmelser, er der tale om strukturel diskrimination. Det er ikke det samme som direkte 

diskrimination.  

 

Det behøver ikke at være bevidst, det sker bare. Diskrimination bliver udfaldet uden 160 

nødvendigvis at være intentionen. 

 

De diskriminerende holdninger ligger implicit i normer, regler og forventninger til 

traditionsbunden adfærd. En slags indkodning eller lært adfærd og resultatet af traditioner, 

forestillinger, regler og vaner. 165 

 



INGEN SAMFUND er fri for diskrimination, heller ikke Danmark. Det bekræftes igen og igen 

ved de mange internationale og nationale undersøgelser, der påpeger, at Danmark har en 

markant udfordring i forhold til diskrimination. Selv om vi (og som hovedregel også vores 

ministre på området) bilder os selv ind, at vi er ligestillingsmestre, taler både tallene og 170 

vurderingerne et helt andet og klart sprog. Til trods for disse klare vink med en vognstang 

benægtes diskriminationen fortsat; måske fordi der ikke er en udbredt viden om, hvad der 

forstås ved begrebet diskrimination. 

 

Diskriminationsbeskyttelse indebærer, at alle mennesker uanset race, etnisk oprindelse, køn, 175 

alder, handicap, seksuel orientering, tro eller religion skal have lige adgang til og mulighed for 

at deltage i alle samfundets anliggender og nyde lige beskyttelse. 

 

Lige muligheder begrænses ikke kun ved direkte diskrimination, for eksempel når navnet er 

nok til, at man sorteres fra at komme til samtale; strukturel diskrimination spiller en meget 180 

større rolle, og større end man hidtil har indset. Problemet er, at strukturel diskrimination 

ligger under overfladen. Det er ikke et spørgsmål om, at individer vælger at holde nogen ude, 

for eksempel ved at beslutte, at man ville have hvide mænd eller unge kvinder til en bestemt 

stilling (det sker, men så hedder det direkte diskrimination). 

 185 

Som oftest er det sådan, at man selv oplever, at man er åben over for alle. Problemet er bare, 

at man kommer til at vælge ud fra nogle forestillinger, man ikke er helt klar over. Det vil sige, 

at der sker en ubevidst påvirkning og proces i situationen. Det, der virker familiært, trygt eller 

genkendeligt på et dybere niveau, bliver ofte det, der vælges. Vi er i bund og grund utrygge 

ved noget, der betragtes som anderledes eller usædvanligt. 190 



 

Her kan man for eksempel være stærkt påvirket af, hvordan medierne eller samfundet 

betragter og opfatter nogle frem for andre. Derfor sker det ofte, at man ’ser’ den, som enten 

ligner en selv eller skaber genkendelse, som den mest rigtige kandidat – man føler den 

særligt ’gode kemi’. Man er tryg og sikker (tror man) i sit valg. Man kommer bare nemt til at 195 

vælge den middelkvalificerede, man kender, frem for den mest kvalificerede og talentfulde 

person, som man ikke helt ved, hvem er. 

 

Det samme sker, når der skal rykkes op ad rangstigen eller udpeges ledere. De, som 

udvælges, er i de fleste tilfælde hvide mænd, fordi dem, der vælger, er hvide mænd. Der 200 

hviler et stort ansvar på ledere, og vi har tendens til at tro, at vi selv ville være den bedste til 

at varetage stillingen, og vi vil kun være trygge, hvis det er én, der ligner os selv, der 

varetager funktionen, når vi nu selv rykker op eller på anden måde er afhængige af den 

pågældende persons resultater. Danmark har betydelige udfordringer, hvor kvinderne støder 

hovedet mod glasloftet og etniske minoriteter mod en mur af fordomme.  205 

 

NÅR MAN bruger kvoter, ændrer man normen i en tidsbegrænset periode. Det, der er blevet 

vane, bliver bevidst udfordret. 

 

Det bliver afmystificeret og almindeligt at se enten kvinder, brune eller andre i en kontekst, 210 

hvor man måske ikke tidligere har været vant til det. En ny norm skabes. Rammen for, hvad 

der ’passer ind’ eller har den rigtige ’kemi’ udvides.  

 



Og de ’nye’, der har brudt loftet eller muren, vil alt andet lige være mere tilbøjelige til ikke at 

være utrygge ved at bryde mønstret for den hvide mands reproduktion. 215 

 

I Danmark har vi gennem bl.a. en lovgivning om diskrimination vist, at vi er interesserede i at 

møde udfordringen; at vi er bevidste og ønsker lighed. Vi mangler imidlertid forståelse for 

området, så vi kan bekæmpe diskrimination mere effektivt, og uden at vi uforvarende styrker 

den strukturelle diskrimination. Noget tyder på, at den hidtidige integrations- og 220 

assimilationspolitik har skabt flere problemer, end den har løst, omkring social 

marginalisering. Kvoter skaber ikke en ny ulighed, men er et effektivt middel blandt flere til at 

rette op på gamle uligheder.  

 



TEKST 08D 

Information, 13.02.2009, 1. sektion, Side 18/19 

Ligestilling: Ligestilling og kønskvoter 

Af Kåre Fog 

Det er til skade for dansk forskning at tvinge kvinder ind i en karriere, der dårligt forenes med 5 

at sætte børn i verden. Forskning og familieliv skal forliges, men bliver det ikke med kvoter. 

 

Ud af danske brandfolk er ca. 96 procent mænd og kun 4 procent kvinder. Uden nogen faglig 

grund laver brandvæsenet kampagner for at få flere kvinder ind – tilsyneladende fordi enhver 

skæv kønsfordeling provokerer til forsøg på udligning. 10 

 

Ligeså med de ansatte på universiteterne (Inf. 11./2.); det virker som om en 50-50 fordeling af 

kønnene er et formål i sig selv; ”ellers går vi glip af alt for mange potentielt dygtige forskere”, 

siger en politiker. Mon dog? 

 15 

De særlig dygtige bliver vel ansat uanset deres køn. Der må selvfølgelig ikke foregå 

kønsdiskrimination, og det gør der vel heller ikke. 

 

Når fordelingen ikke er 50-50, er det fordi nogle potentielt dygtige kvinder mangler. Men 

andelen af personer med interesse for f.eks. fysiske materialer  hhv. sociale samspil er ikke 20 

den samme blandt de to køn, og derfor vælger relativt flere kvinder end mænd 

naturvidenskabelig forskning fra. 

 



Den portrætterede kvinde, Kristine Niss, har fået et stort legat i kraft af at hun er kvinde. Hun 

kommer med den tvivlsomme påstand, at mænd i mange år er blevet ansat fordi de er mænd, 25 

så nu finder hun det i orden at cementere dette uretfærdige princip med omvendt fortegn. 

Ministeren opfordrer til, at hvis der overhovedet er en kvindelig ansøger til en stilling, skal hun 

altid indstilles til samtale (uanset hendes kvalifikationer?). Endnu et trin i retning af usaglig 

favorisering af bestemte personer. 

 30 

Fortalerne for ligestilling tror, at kvinder nok skal komme, hvis bare de får nogle forbilleder at 

se op til, hvis bare kulturen på arbejdspladsen ændres, hvis bare der er mange andre kvinder 

allerede, hvis bare... hvis bare... Hvad bygger man den tro på? 

 

Folk skal selv vælge 35 

En rektor citeres for at sige, at ”vi har ikke været gode nok” til at tiltrække kvinder. Det siges 

skamfuldt. Hvorfor denne skam? Målet om 50-50 fordeling er begrundet ideologisk, ikke 

fagligt, og går imod menneskenes naturlige tilbøjeligheder. Det er veldokumenteret, at der er 

medfødte forskelle mellem de to køns interesser (i gennemsnit), og de kan derfor aldrig 

udjævnes frivilligt, kun ved pres og kvoter.  40 

 

Lad dog folk vælge karriere selv. Skab bedre – radikalt bedre – vilkår for at forene familieliv 

og forskning. Men undgå al usaglig favorisering af bestemte typer mennesker. 

 

Intelligens er værdifuldt – det er Danmarks eneste råstof. Vi ved med stor sikkerhed, at 45 

intelligensforskelle i overvejende grad skyldes arveanlæggene. Vi ved, at kvindelige forskere i 

gennemsnit får betydeligt færre børn end andre kvinder. Vi ved, at den gennemsnitlige 



intelligens i Danmark, vurderet ud fra test af værnepligtige mænd, er begyndt at falde i de 

årgange af mænd, hvis mødre tilhørte rødstrømpegenerationen – den generation, hvor 

intelligente kvinder nedprioriterede familieliv. At tvinge intelligente kvinder ind i en karriere, 50 

der dårligt forenes med at sætte børn i verden, er på meget langt sigt til skade for dansk 

forskning. Gør derfor alt tænkeligt for at forlige forskning og familieliv, men drop alt om kvoter 

og pres. 

 

Kåre Fog er biolog 55 

  



TEKST 08E 
 
Ekstra Bladet, 08.08.2008, 1. sektion, Side 23 

 

Skinger snak om ligestilling 5 

Af Pernille Rosenkrantz-Theil, tidl. MF 

 

ULIGELØNNEN MELLEM mænd og kvinder i Danmark vokser. Faktisk er Danmark det land i 

Europa, hvor uligelønnen vokser mest. Kun i Finland er det lige så galt. 

 10 

I langt de fleste andre europæiske lande bliver gabet mellem mænd og kvinders løn faktisk 

mindre år for år. Men ikke her. Uligelønnen vokser faktisk, imens en række politikere har travlt 

med i tide og utide at belære indvandrere om, ’at her i landet har vi ligestilling’. Men hvor end 

vi gerne ville have det, så er det altså ikke tilfældet. 

 15 

Der er ikke ligestilling i Danmark. Det er ønsketænkning. Det ville klæde de selvsamme 

politikere at feje for egen dør, før de fejer for andres. 

 

I DANMARK HAR VI fortsat store lønforskelle mellem kvinder og mænd, og vi har et af 

Europas mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Ligelønsloven er godt nok ældre, end jeg er, 20 

men lovgivningen har ikke kunnet gøre det alene. 

 

Og selv om de strejkende i foråret fik givet den en ordentlig en på goddagen, så er det altså 

nødvendigt, at politikerne kommer på banen og får undersøgt, hvorfor det bliver ved med at 

være så skævt. Og derefter afsætter en stor pose penge til at rette op på problemet. Det er 25 



altså noget overraskende, at ligestillingen ikke er kommet længere. Det her burde jo være løst 

på nogenlunde samme tidspunkt, som de lilla bleer og ø-lejrene gik af mode. 

 

 

PINLIGT ER DET at læse i dagspressen, at ligestillingsminister Karen Jespersen end ikke   30 

vil udtale sig om uligelønnen. Hun mener, at det er et problem, der hører hjemme i 

Beskæftigelsesministeriet.  

 

Hun er ellers en af dem, der galer allermest skingert, når det handler om at belære andre om, 

hvor fantastisk det går med ligestillingen i Danmark. Men det er åbenbart kun snak. 35 

 

Hendes manglende vilje til at udtale sig stemmer faktisk også meget ringe overens med 

hendes egne målsætninger. I kataloget over sine indsatsområder som ligestillingsminister 

skriver hun nemlig, at hun vil ’...nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked’, og at ’det 

kønsopdelte arbejdsmarked er en af de største forklarende faktorer på lønforskellene mellem 40 

mænd og kvinder’. 

 

HVORFOR SÅ IKKE bruge denne anledning til at gøre noget seriøst ved sagen? Bare for at 

nævne en lillebitte ting, som jeg er overbevist om, at regeringen og Karen Jespersen ville få 

stor opbakning i befolkningen til, så er det at få nedsat den ligelønskommission, som de 45 

strejkende kvindefag i foråret stillede forslag om. 

 

Det vil kunne afsløre, hvorfor det går så galt i Danmark, og hvad vi kan gøre ved problemet. 

Det er da ikke meget at bede en gammel rødstrømpe og hendes foretrukne regering om? 



 50 

MAN HAR JO altid lov at håbe. Og faktisk håber jeg, at grunden til, at Karen Jespersen 

pludselig ikke vil udtale sig om et af sine egne kerneområder, er, at regeringen barsler med at 

nedsætte en ligelønskommission, så snart Folketinget åbner igen. 

 

Og at regeringen har indset, at uligelønnen er så pinlig vigtig at komme af med, at 55 

finansministeren bliver nødt til at stille op med sin pengepung. Inden regeringen skingrer 

videre over for alle mulige andre, ville det i hvert fald være klædeligt at få orden på vores eget 

ligelønsproblem. 



TEKST 08F 
 
Berlingske Tidende, 08.01.2009, Kultur & Debat, Side 12 

 

Debat: Tør du ligestilling, Thor Pedersen? 5 

Af Julie Rademacher, Ligestillingsordfører for S 

 

Ligestillingsudvalg 

I Berlingske Tidende kan man læse, at Thor Pedersen ikke mener, at kvinder gør en forskel i 

politik. Jeg er lodret uenig med Thor P. og stærkt utilfreds med, at han går ind og blander sig i 10 

denne ene sag  om ligestilling. 

Spørgsmålet er, om Thor P. tør gå ind i diskussionen om ligestilling og være med til at 

nedsætte et ligestillingsudvalg i Folketinget. Eller er dette det eneste ’pip’, vi kommer til at 

høre fra Folketingets formand? 

 15 

Endelig er der et par borgerlige kvinder, der tør melde sig ind i kampen for ligestillingen i 

Danmark, og straks mener Thor P., at han skal banke østrogenen på plads med sin hammer. 

Ligestillingsminister Karen Jespersen har heldigvis fundet sin gamle rødstrømpe og har 

forsøgt at banke Thor P. på plads med regeringsgrundlaget, men det er jo som at slå med en 

slatten karklud. Jeg mener, regeringen skal turde meget mere på ligestillingsområdet og finde 20 

løsninger for både det moderne familie- og karriereliv samt balancen mellem disse. Det er på 

tide, at vi kigger fremad mod løsninger på dette område, og det kræver nye ideer og nye 

kræfter. Regeringen skal op i gear, hvis Danmark igen skal i front på ligestillingen. 

 



Vi er nemlig slet ikke så gode til ligestilling i Danmark, som vi selv tror. Vi er dårligst i Norden, 25 

og flere sydeuropæiske lande har overhalet os på ligestillingsområdet – bl.a. Spanien, hvor 

regeringen med en mand i spidsen har haft kæmpe succes med at gøre ligestilling til sin 

største mærkesag. Ligestilling bør nemlig ikke – som i Danmark – ses som et problem og 

noget man er berøringsangst overfor. Det skal ses som løsningen på mange andre af de 

udfordringer, som den moderne velfærdsstat og familie står overfor. 30 

 

For mange familier kan det være svært at få hverdagen til at hænge sammen. Hvordan skal 

man både få tid til at få succes på jobbet samtidig med, at man skal nå børnenes, egne og 

ægtefællens fritidsinteresser samt rengøringen, vasketøjet og madlavningen – for da slet ikke 

at nævne parforholdet? 35 

 

Jeg mener, vi skal have en grundlæggende diskussion efterfulgt af reformer, hvor vi laver 

strukturerne om i samfundet, så der både bliver plads til at være familie, fodboldspiller og 

chef. Jeg mener, at vi som politikere skal gå forrest og tage debatten om, hvilke værdier der 

skal kendetegne det danske samfund, så vi får samfundets muligheder og tilbud rigtigt skruet 40 

sammen, som gør, at kommende generationer kommer til at føle sig som hele mennesker og 

ikke sat i et ulykkeligt dilemma mellem familie- og arbejdsliv. En af løsningerne er at få 

diskuteret og defineret en ny ligestillingspolitik og vision for Danmark. En politik, der både 

giver mænd plads til at være mænd, og kvinder plads til at være kvinder, men i balance med 

såvel arbejdsliv, familieliv, sig selv og hinanden. 45 

 

Derfor håber jeg, at Folketingets formand vil støtte op om, at vi i Folketinget skal have et 

ligestillingsudvalg, hvor vi kan diskutere disse emner. Alle partier har en ligestillingsordfører, 



og vi har en ligestillingsminister, men der er intet ligestillingsforum, som man har i mange 

andre lande. Denne debat afspejler netop, at vi har behov for et sådant udvalg. Tør du, Thor 50 

P.? 



TEKST 08G 
 
Information, 15.10.2008, 1. sektion, Side 20 

 

Ligestilling: Folketinget bør have et ligestillingsudvalg 5 

Af Julie Rademacher 

 

En ligestillingsminister uden ligestillingsudvalg er som en fodboldtræner uden hold 

 

I Folketinget er vi vidne til, at diskussioner om pension, barsel og uddannelse ofte ender i 10 

ligestillingsministerens skraldespand, fordi partierne ligestillingsordfører,ministeren og dennes 

embedsmænd ikke har et sted at mødes. 

 

Lad mig her give fem eksempler på, hvorfor det er på høje tid, at vi får et ligestillingsudvalg i 

Folketinget. 15 

 

For det første er vi mange gange ikke fulgt med – for eksempel når det gælder 

pasningsordninger, barsel og vilkårene for nybagte forældre. Vi hænger fast i forældede 

samfundsstrukturer, der ikke passer til den moderne familie, hvor både kvinder og mænd 

arbejder, og hvor  mange familier ikke længere består af mor, far og to børn.  20 

 

I et ligestillingsudvalg kan vi få diskuteret mænds ret og muligheder for barsel, kvinders 

mulighed for karriere kombineret med familieliv, og vi kan ikke mindst forsøge at finde 

løsninger for de enlige forældre, der i mange tilfælde må leve med pasningstilbud og andre 

samfundsstrukturer, der er indrettet til, at man er to forældre. 25 



 

Løsninger for de moderne familier er mange. F.eks. kunne man genindføre 

hjemmeserviceordningen, give flere penge til reservebedsteforældre eller sløjfe lukkedagene. 

Når der ikke er et bord som ligestillingsordførerne kan mødes om, er det svært at diskutere og 

nå til enighed om. 30 

 

Arbejdsmiljø 

For det andet bør et ligestillingsudvalg se på det dårlige arbejdsmiljø og det høje sygefravær, 

der rammer hårdt i mange kvindefag. Konflikten på arbejdsmarkedet var ikke bare en konflikt 

om løn. Det var en konflikt om arbejdsforhold i det offentlige. 35 

 

Det offentlige skal være et attraktivt sted at arbejde, og vi skal have sat fokus på de mange 

gode kvinder, der hver dag gør en stor indsats for andre mennesker. Stressede medarbejdere 

på grund af underbemanding og manglende tid til faglighed er en typisk kritik, ligesom flere 

påpeger, at alt for meget tid går med at måle og rapportere om et arbejde, der ikke er tid til at 40 

udføre. Et ligestillingsudvalg kan være med til at arbejde for at få enderne mellem 

arbejdsmarkeds-, kommunal- og sundhedspolitik til at nå bedre sammen. Det kan også sikre, 

at lønkommissionen ikke bliver en syltekrukke. 

 

Flere kvinder i front 45 

For det tredje halter vi stadig håbløst bagefter med at give kvinderne de samme 

karrieremuligheder som mændene. Mange kvinder udfordrer i dag de fag, som traditionelt har 

været mændenes. Problemet er bare, at mange af dem stadig ikke har de samme muligheder 



for at gøre karriere som de mandlige kolleger, og skellet sker ofte, når kvinderne bliver 

gravide. 50 

 

En del af forklaringen ligger muligvis i vores familiemønstre – en anden kan ligge i den kultur, 

der er i erhvervslivet, hvor man desværre ikke i alle tilfælde er i gear til at satse på de dygtige 

kvinder. Vi mangler et ligestillingsudvalg, hvor vi netop kan kombinere erhvervs- og 

arbejdsmarkedspolitikken med uddannelsespolitikken og finde gode løsninger for, hvordan vi 55 

får flere kvinder i front. 

 

Homorettigheder 

Som det fjerde vil jeg foreslå, at et ligestillingsudvalg ser på, hvorfor der er et ekstremt lavt 

antal af kvinder i forsvaret og i politiet. Hvorfor er det så svært at få kvinder disse steder? En 60 

politimand (mand!) eller soldat behøver ikke længere være to meter bred over skuldrene og 

kunne tage 200 kilo i bænkpres. Der er mange forskellige funktioner i nutidens forsvar og 

politi, som ikke kræver muskelmasse. Og hvis man går ud fra, at kvinder og mænd i 

gennemsnit er lige intelligente, er der jo en masse kloge kvindehjerner, som disse vigtige 

samfundsinstitutioner går glip af. 65 

 

Som det femte og sidste bør et ligestillingsudvalg se på homoseksuelles rettigheder. 

Homoseksuelle kæmper stadig med at blive accepteret i samfundet, og de kæmper med 

rettigheder i forhold til at få børn og blive gift. Flere folketingspolitikere har forsøgt at tale de 

homoseksuelles sag, men ligestillingsministeren vender bare det døve øre til. Det ville hun 70 

ikke kunne, hvis vi fik et ligestillingsudvalg i Folketinget, hvor de homoseksuelle kan 

henvende sig med deres ønsker om lovændringer. 



 

Moderne ligestilling handler ikke om, at mænd og kvinder skal være ens. Ligestilling er en 

fælles kamp for lige vilkår. For mænd og kvinder. For hinduer og kristne. For par og enlige. 75 

For homoseksuelle og heteroseksuelle. Det er på høje tid, at vi får et ligestillingsudvalg, hvor 

vi kan stille spørgsmål og søge løsninger til de mange udfordringer, vi står overfor. 

 

Julie Rademacher er ligestillingsordfører for Socialdemokraterne 



TEKST 08H 
 
Politiken, 30.10.2008, 2. sektion, Side 7 

 

Kronik: Ligestilling er ren utopi 5 

Søren Fauli er skuespiller 

Af Søren Fauli 

 

Der bruges i disse år mange kræfter på at opnå ligestilling mellem kønnene, men det eneste, 

der kommer ud af de anstrengelser, er grimme ord og forvirrede mænd. Ligestilling kan der 10 

aldrig blive. Naturligvis ikke. 

 

Jeg er godt og grundigt træt af feminisme. Jeg er ikke kun træt. Til tider er jeg også vred. 

Ligesom mange kvinder sikkert er vrede, når de bliver feminister. 

 15 

Allerede som 12-årig i 1975 oplevede jeg feminismen som uretfærdig. Jeg havde fået smag 

for at gå til rockkoncerter og havde denne fredag aften for første gang fået lov til at gå alene 

ned til det hedengangne Saltlager, hvor jeg tidligere havde oplevet flere koncerter sammen 

med min mor eller far. Jeg anede ikke, om der overhovedet var et arrangement denne aften, 

men jeg tog chancen og gik den lange vej derned. Det var spændende, for det var første 20 

gang, jeg på egen hånd drog ud i verden. 

 

Da jeg nærmede mig, kunne jeg se, at der var fakler udenfor. Jeg kom nærmere og kunne 

høre lyden af en sydende koncert, der var i fuld gang. Jeg havde altså ramt den rigtige aften, 



og jeg blev fyldt af spænding, da jeg åbnede porten til den lange trappe, som førte til 25 

Saltlagerets indgang.  

 

For enden af trappen stod et lille bord, hvor man skulle betale og stemples for at komme ind. 

Forventningsfuld gik jeg derned og tog mine håndvarme penge frem for at betale. Men dér 

mødte jeg uventet en mur. Jeg kunne ikke komme ind, for jeg var en mand, og netop denne 30 

aften var der ingen adgang for mænd. Pludselig kunne jeg godt se, at der faktisk slet ikke var 

andre mænd til stede. Jeg var alene blandt kvinder, og jeg var ikke velkommen, skønt der 

ikke var noget i verden, jeg hellere ville. Sådan har mange kvinder igennem tiden sikkert også 

haft det, når mændene har lukket sig om sig selv, men denne aften var det altså min tur til at 

smage udelukkelsens medicin. 35 

 

Jeg er lige fyldt 45. Jeg er en moderne mand, og det betyder, at jeg fra barnsben er opdraget 

med ligestillingsbudskabet ringende i ørene. Man har ladet mig vide, at kvinder er blevet 

undertrykt af mænd op gennem historien, og jeg fattede allerede som barn, at disse vilkår 

måtte ændres. 40 

 

Jeg har forstået, at den kvindelige empati har stor betydning, hvis man vil have et psykisk 

velfungerende samfund. 

 

Og jeg har intet problem med at lade kvinder bestemme. Faktisk holder jeg meget af at 45 

arbejde sammen med kvinder, og jeg elsker at beundre dem for alt muligt; for deres skønhed, 

deres omsorg, ja, og for deres unikke evne til at skabe liv. 

 



Sådan tror jeg egentligt, de fleste mænd har det. 

 50 

Men i de senere år er der gået noget galt. Det er, som om kvinder har fået ubegrænset frihed 

til at angribe, latterliggøre og mistænkeliggøre mænd. 

 

Det er blevet fuldstændigt gratis at sværte mandekønnet til i sexistiske vendinger, og det 

spænder lige fra påstande om, at kvinder er bedre ledere end mænd (hvilket omvendt 55 

betyder, at mænd er dårligere ledere end kvinder), til eksempelvis betegnelsen ’gammel gris’, 

en fordømmelse, som nedkaldes i flæng over mænd, hvis partner er yngre (hvad kaldes en 

kvinde med en yngre mand?). 

 

Nu kan man mene, at der findes lige så mange negative udsagn om kvinder. Det gør der 60 

selvfølgelig, men der er i dag konsensus om, at sådanne udsagn beror på 

mandschauvinisme, et ekstremt negativt ladet begreb, som forbindes med hensynsløs, 

gammeldags forstokkethed.  

 

For mænd er kvinderne et nøglehul til livet. Hun er en nødvendighed for mandens eksistens, 65 

og derfor indretter de fleste mænd sig, så de kan få adgang til kvindeligt nærvær. Hvis der 

ikke er hunner, bliver hannerne sindssyge.  

 

Men sådan har kvinderne det tilsyneladende ikke med mændene. 

 70 

Kvinder i dag er ikke økonomisk afhængige af mænd, og det har fået afgørende betydning. 

Nøgletal viser, at det i 75 procent af skilsmisserne er kvinderne, der går. Før var det ofte 



sådan, at manden gik til fordel for en yngre kvinde. I dag skrider kvinderne for at få plads til at 

udleve deres ambitioner. Tidligere stod kvinden forarmet tilbage, når manden skred. Uden 

penge. Slidt og nedkørt. I dag er det mandens tur til at stå hjælpeløs tilbage. Ikke på grund af 75 

skidt økonomi, men af mangel på kvindeligt nærvær i livet – uden et nøglehul. 

 

Hvis vi skal finde forklaringen på mandens afhængighed af kvinden, tror jeg, at vi skal se på 

undfangelsen og tiden efter. Fra det øjeblik, vores skabelse starter, møder vi moderen. De 

første ni måneder af vores liv er vi inde i kvindens mave. Her bliver afhængigheden af den 80 

kvindelige tryghed dannet, sammen med resten af os. Gennem vores opvækst knytter både 

drenge og piger sig til den tryghed, som moderen repræsenterer. Mor er det bedste i verden. 

 

I det øjeblik, vi selv udvikler seksuel bevidsthed, deler drengene og pigerne behov for 

moderens kvindelighed sig. Pigerne begynder at fralægge sig bindingen, fordi de opdager, at 85 

de selv bærer den kvindelighed, som de blev skabt i. Derfor har mange unge kvinder også 

store konflikter med deres mødre, når frigørelsen finder sted. Den unge kvinde vil bestemme 

over sin egen livmor og ikke bare være en kopi af sin mor. 

 

Den unge mand drages derimod fortsat af forundringen over det kvindelig mirakel i deres mor. 90 

Manden vil resten af sit liv lede efter kvinder, der kan matche den tryghed, som hans mor gav 

ham. 

 

Det faktum, at manden ikke automatisk har adgang til det feminine, skaber en skæv 

magtstruktur mellem mænd og kvinder. Kvinden har noget, som manden skal bruge for at 95 

klare sig. Kun hvis manden har noget, som kvinden skal bruge, er der balance.  



 

Man kan naturligvis hævde, at kvinden skal bruge mandens sæd. Det skal hun selvfølgelig. 

Men når hun har fået de børn, som hun ønsker, viser skilsmissestatistikken med al 

tydelighed, at hun går fra ham i det øjeblik, han ikke honorerer hendes krav. Manden må 100 

vælge mellem at blive skilt fra sin  familie og at rette ind og blive sådan, som kvinden kræver. 

Og til det fordres, at han udvikler sine følsomme sider, skatter de nære værdier og lægger 

sine maskuline standarder af vejen. 

 

Ligestilling betyder, som jeg hører det, at kvinder og mænd skal have samme muligheder, 105 

og at de skal værdisættes ens. Men hvis kvinderne i virkeligheden ikke orker det besvær, som 

mænd indebærer, men hellere vil bruge kræfterne på sig selv, så skaber ligestillingen ikke 

ligestilling. Hvis kvinden er helt uafhængig af manden, økonomisk og socialt, er manden 

reduceret til et forplantningsorgan, som hun kan afskaffe, når hun efter fødsel og bleskift 

gerne vil centrere virkeligheden omkring sin egen selvrealisation.  110 

 

Ideen om, at mænd og kvinder skal være lige om børnene, er grundlæggende noget sludder. 

Det hele begynder med, at kvinden bliver gravid. Det er nu hundrede procent op til hende, om 

barnet skal komme til verden eller ej, og dét uanset faderens ønsker. 

 115 

Hvis han eksempelvis ikke ønsker barnet, hvæser tusinde rasende kvinder, ’at han jo bare 

kunne have passet bedre på’. Hvis kvinden derimod ikke ønsker barnet, så er det hendes ret 

at få det fjernet, for det er jo hendes krop. 

 

Det giver god mening, men er totalt uforeneligt med ideen om ligestilling.  120 



 

Jeg er på mange måder helt uforstående over for de dele af ligestillingsdebatten, der drejer 

sig om at gennemtvinge ligestilling. I Norge lukker myndighederne i dag de bestyrelser, hvor 

der ikke sidder nok kvinder, og på det svenske filminstitut er ligestilling skrevet ind som en 

særlig kønsparagraf i filmaftalen, hvor produktionsstøtten i fremtiden skal fordeles jævnt 125 

mellem mænd og kvinder. Så er det ligegyldigt, hvor gode eller dårlige de er. Det er lige så 

udynamisk og stift, som kommunismen var engang. 

 

Hvad nu hvis ligestilling er et utopisk mål? Hvad hvis ligestilling i virkeligheden er 

samfundsnedbrydende? Hvis det netop er i forskellighedens spænding, at udviklingen flyder? 130 

Hvordan skal vi kunne udnytte spændingsfeltet imellem mænd og kvinder, hvis der død og 

pine skal være ligestilling? Hele fundamentet i ligestillingstanken er at udjævne forskelle 

mellem mennesker, men det nedbryder samtidig den dynamik, som forskelligheden giver. Jeg 

forstår ikke ønsket om at bevise, at kvinden er lige så god som manden til dit og dat. Det er 

muligt, at det er det rigtige svar, men det er det forkerte spørgsmål. 135 

 

Kvinden er uundværlig, og det kan ikke ligestilles med noget som helst.  

 

Det er muligt, at mænd engang i fortiden trynede kvinder og tog deres bidrag til verden for 

givet. Dengang var det en tradition, at manden sad på et værtshus, mens kvinden fødte. 140 

Sådan er det virkelig ikke mere. I dag deltager mænd med glæde og er stolte over deres 

ansvar; både for kvinden og for børnene. Ikke at det er uproblematisk; for mænd kan være 

meget længe om rigtig at indse omfanget af dette ansvar. Kvinden er i sin gode ret til at stille 

krav, det kan ofte være nødvendigt, men hun må bare ikke glemme samtidig at give manden 



den tryghed, som han har brug for. Den tryghed, som han stiftede bekendtskab med hos sin 145 

mor.  

 

’Jeg gider sgu da ikke være hans mor!’, vrænger kvinder. Men en god kvinde skal udfylde 

moderens plads i manden. Hun skal vide lige præcis, hvilke gode og trygge ting hendes mand 

har fået af sin mor. Og så skal hun give ham dem. Samtidig med at hun viser ham sin egen 150 

tilgang til verden. Og bliver påskønnet for det.  

 

En god mand skal se kvinden som hun er, og give hende tryghed til at udfolde sine drømme.  

 

Ideen om ligeløn for lige arbejde tager udgangspunkt i, at vi fundamentalt er lige. Ud fra 155 

denne retfærdighedsmodel giver det god mening, at vi får det samme i løn for samme stykke 

arbejde. Min påstand er bare, at vi overhovedet ikke er lige i udgangspunktet. 

 

Kvinder er, med deres magt over livet, mændene totalt overlegne. Mænd skal ikke have mere 

i løn end kvinder, fordi de er bedre end kvinderne. De skal have mere i løn, fordi de er 160 

dårligere end kvinderne. 

 

I dag viser tal fra Socialforskningsinstituttet, at hele 22,7 procent af alle danske mænd, der 

runder 44 år, aldrig får børn, og det sker formodentlig, fordi de ikke har nok at tilbyde de 

stærke og uafhængige kvinder.  165 

 



Hvis mænd er frataget positionen som den, der yder det største økonomiske bidrag til 

familien, bliver de reduceret til semikvinder, dvs. mænd, der render rundt og passer børn 

næsten lige så godt som en rigtig kvinde.  

 170 

Denne mand er meget let at respektere på papiret. Han lever jo op til nutidens idealer om, 

hvordan en moderne mand skal opføre sig. Personligt kan jeg da også godt skrive under på, 

at det er dejligt at være en moderne far; at være tæt på mine børn. Men jeg er bange for, at 

kvinderne mister interessen og respekten for de mænd, der føjer sig. Hvis en mand 

annekterer de kvindelige værdier, bliver han uattraktiv. 175 

 

Manden ønsker ubevidst, at kvinden skal være lidt afhængig af ham, for så kan han holde på 

hende. Derfor er det vigtigt for manden at tjene gode penge. Hun skaber liv, han skaber 

rammer.Jeg tror, at det er denne bevæggrund,der er baggrunden for den evige ligelønsdebat. 

Problemet opstår, når der skal forhandles løn. For hvor kvinden laver karriere for sin egen 180 

skyld, så gør manden det for at være i stand til at være noget for kvinden, eller for at 

imponere hende. 

 

Jeg synes, at kvinder gør utroligt meget for at fremhæve og bevise, hvor gode de er til alting. 

Helt uforståeligt i betragtning af, at det er dem, der bærer nøglen til livet, men o.k. I den 185 

perfekte kvindeverden sidder der kvindelige ledere i mindst 50 procent af alle stillinger. Det er 

meget tydeligt, hvad kvinderne gerne vil. Den kvindelige forretningsplan, som blev grundlagt 

med kvindeoprørets fødsel, er klar, og derfor gør kvinderne også hele tiden fremskridt. 

Således er der eksempelvis i dag flere kvindelige partiledere, end der er mandlige.  

 190 



Problemet er bare, at det virker, som om kvindernes målsætninger hele tiden udvider sig. De 

mål, som kvinderne i sin tid satte, er nået for længst. Men for hver skridt de tager på 

frigørelsens vej, indser de, at de bliver ved med at være utilfredse; som om grænsen er 

uendelig. 

 195 

Det er interessant, at kvindernes sag er blevet kaldt ’kvindekamp’,for det definerer sagen som 

en krig, og det ligger jo i grundkoderne for krig, at den ene part skal ende med at vinde. Men 

hvad er der på den anden side af denne kamp, eller krig om man vil? Hvad er det for en 

verden, vi får? 

 200 

Det store og dybt interessante spørgsmål er, hvad kvinderne egentlig vil med mændene. Det 

er for mig at se sagens kerne. Vi trænger til at høre, hvad de selvbevidste kvinder virkelig 

ønsker, at der skal ske med os mænd i deres idealverden. I Japan forskes der i befrugtning 

uden brug af sæd. Det er indtil videre lykkes med rotter, men det er muligt, at det også lykkes 

med mennesker. Og hvad er der så tilbage? 205 

 

Ingenting, er jeg bange for. 

 

Det synes jeg er en god pointe, skat. 

 210 

 



TEKST 68A 
 
 
Information 
 5 
Nye chancer for kvinderne 
 
Af Anna-Lisa Hohwy, konsulent i Arbejdsdirektoratet, født 2.5.1913. Gennem 21 år 
beskæftiget på Kaalunds sæbefabrikker i Kolding – de sidste 11 år som driftsleder. Har som 
formand for Dansk kvindesamfundskredsen oprettet genoptræningskurser for kvinder inden 10 
for butiksområdet. Nu konsulent i Arbejdsdirektoratet. 
 

Staten er begyndt at gøre lidt mere for de kvinder, der gerne vil ud i erhvervslivet igen. 

Men bliver der gjort nok? Her giver Anna-Lisa Hohwy en beskrivelse af kvindens 

situation på arbejdsmarkedet. Hun sidder som konsulent for arbejdsdirektoratet, i en 15 

stilling oprettet af kvindekommissionen netop med disse spørgsmål for øje. Der 

savnes børnehavepladser, bedre regler for ufaglærte og dem på deltidsarbejde, skriver 

hun. Men de nye orienteringskurser er et lyspunkt. 

 

DET er en kendsgerning, at et stadig større antal kvinder søger beskæftigelse uden for 20 

hjemmet, og at de, uanset konjunkturerne, vil blive ved med at søge ind på arbejdsmarkedet. 

Årsagerne hertil kan synes mangfoldige, men i hvert fald ønsker ingen at arbejde gratis. I 

denne forbindelse vil det være nærliggende at spørge, om samfundet virkelig yder kvinderne 

den støtte, de har brug for, og endvidere om kvinder har krav på en mere udbygget støtte end 

den, samfundet i forvejen tilbyder familierne. 25 

Et er i hvert fald sikkert der vil i fremtiden blive stillet stadig større krav til både mænd og 

kvinder i form af grundigere uddannelse, samarbejdsevne og stabilitet. 

 

Større service for kvinder end mænd 

Spørgsmålet er så, om det må anses for rimeligt, at samfundet skal yde kvinder mere service 30 

end mænd. Principielt skal der naturligvis ikke gøres forskel, men mon ikke samfundet har et 



’efterslæb’ at betale til de kvinder, der på grund af familieforpligtelser har været afskåret fra at 

få en uddannelse, der ville have gjort det muligt for dem at opnå tilfredsstillende 

beskæftigelse? Dette må vist anses for relevant, ikke mindst for den aldersgruppe, der i dag 

er over 30 år.  35 

Der er sikkert også mange mænd, der står i samme situation som disse kvinder, mænd som 

på grund af strukturforandringer på arbejdsmarkedet har behov for opskoling, omskoling eller 

efteruddannelse, men det er dog kvinderne, der møder de største problemer, der skal og må 

løses,inden de er i stand til at kunne påbegynde en uddannelse eller tage beskæftigelse uden 

for hjemmet. 40 

 

Mange gifte ladt i stikken 

Her tænker jeg navnlig på de kvinder – gifte eller enlige – som har børn, og hvor 

børnepasningen er det første problem, der skal klares, inden en sådan kvinde kan gå i gang 

med at planlægge en uddannelse. Sålænge det nuværende familiemønster og 45 

forsørgerbegreb råder, er det kvindens opgave at finde en løsning på dette spørgsmål. 

Og hvordan ligger så mulighederne? Ja, alle ved jo, at vi i dag har ca. 40.000 

børnehavepladser, og det er lige så velkendt, at hvis alles ønsker skulle opfyldes, måtte vi 

have 300.000.  

Ifølge lovgivningen kan der ydes uddannelsesstøtte til en enlig mor forudsat at visse 50 

betingelser opfyldes, men erfaringen viser, at f.eks. Forsorgslovens paragraf 56 stk. 2 tolkes 

meget forskelligt. Ja, det er faktisk helt afhængigt af, i hvilken kommune man bor, og 

sommetider tolkes loven tilmed forskelligt af de enkelte socialkontorer inden for samme 

kommune. 



Sålænge vi opretholder det nuværende forsørgerbegreb, medfører dette, at en gift mor med 55 

en ægtefælle, hvis indtægter ikke kan tåle en ekstrabelastning i form af udgifter til hendes 

uddannelse, er urimeligt dårligt stillet. Kun hvis hun kan komme ind under begrebet ”socialt 

erhvervshæmmet” er der en uddannelse under revalideringsloven. Alt i alt kan man sige, at 

det navnlig er kvinden omkring de 40 år, der er ladt i stikken. 

 60 

Deltid I Ingen understøttelse 

Jeg vil gerne her komme ind på kvindernes stærkt udtalte ønske om deltidsarbejde. Mange 

kvinder lever under intet mindre end umenneskelige kår: de skal  både passe et 

heltidsarbejde på arbejdspladsen og samtidig klare den fulde arbejdsbyrde i hjemmet, hvis de 

her er afskåret fra at skaffe sig den ene eller den anden form for lettelser. Herudover kommer 65 

så det yderligere krav, at mindreårige børn skal både bringes og hentes i børneinstitutioner 

uden for arbejdstiden. 

Men tilbage til spørgsmålet om deltidsarbejde. Mange gifte kvinder har allerede fået dette 

ønske opfyldt, men så kommer problemet: hvad sker der den dag, hvor virksomheden eller 

forretningen eller kontoret enten rationaliserer eller helt må lukke på grund af 70 

strukturforandringer? 

Jo, så står hun (eller han) uden adkomst til arbejdsløshedsunderstøttelse, idet 

arbejdsløshedsloven klart og tydeligt siger, at når en beskæftigelse ligger under normal 

arbejdstid, så bortfalder retten til arbejdsløshedsunderstøttelse. 

 75 

Kursusgodtgørelse på 55 kr. pr. dag 

Et andet problem, som kvinderne også må kræve en løsning på, er spørgsmålet om 

ligelønnen. I dagens Danmark, i det herrens år 1968, står vi stadig med tre kategorier inden 



for lønningsstatistikken: faglærte, ufaglærte og kvinder. Noget sådant forekommer mig 

bekendt ikke i andre lande.  80 

Fuldmægtig i Danmarks Statistik, Rita Knudsen, kom fornylig med den lidt ironisk-bitre 

bemærkning, at opdelingen i køn jo ikke bare var knæsat, hvor det drejer sig om mennesker; i 

landbrugsstatistikken ser man præcis samme indstilling – ingen ville drømme om andet, end 

at hingste kommer før hopper, galte før søer, haner før høns osv. osv.  

Den mest avancerede uddannelseslov i Danmark i dag er utvivlsomt loven om uddannelse af 85 

ikke-faglærte: den har de ikke bedre i noget andet land. Men desværre er kendskabet til den 

ikke tilstrækkeligt udbredt blandt kvinder, og de, der kender den, er måske på grund af de 

allerede nævnte vanskeligheder i forbindelse med børnepasning afskåret fra at udnytte den. 

Denne lov giver bl.a. også hjemmearbejdende husmødre mulighed for at få en 

kursusgodtgørelse på ca. 55 kr. om dagen. Her må det understreges, at der er lige adgang for 90 

mænd og kvinder. Men.., og der er virkelig et men, gang på gang støder man på gammel 

vanetænkning med hensyn til, hvad der anses for mandearbejde, og hvad der regnes for 

kvindearbejde. 

 

Fra ufaglært til faglært efterhånden 95 

Når uddannelsesloven for ikke-faglærte engang skal revideres, ville det være meget 

ønskeligt, om de tendenser, som gør sig gældende i planerne for de højere uddannelser, ville 

slå igennem, også inden for de ufaglærtes område. 

Her tænker jeg på den overvejende trin-delte uddannelse, hvor hvert trin i sig selv er 

ensbetydende med en kvalificering inden for et bestemt område, og hvor opnåelsen af sidste 100 

fase giver ligestilling med en faglærts uddannelse. Indlysende er det i hvert fald – uanset 



arbejdsområdet – at en sådan ordning ville medføre en betydelig lettelse i kvindernes 

muligheder for at komme ind i de faglærtes rækker.  

I relation hertil kan nævnes, at det i dag desværre er et absolut særsyn, at en pige bliver 

lærling f.eks. inden for Jern og Metal, når det endelig en enkelt gang sker, er det en sådan en 105 

nyhed, at hun uvægerligt kommer i avisen.  

 

Man gør dog noget 

Og så et sidste spørgsmål: kan man forsvare at sige at kvinder har krav på en mere udbygget 

støtte end mænd? Her må jeg, så længe kvindernes erhvervsønsker er betingede af 110 

børnepasningsmuligheder, svare ubetinget: ja.  

Som eksempel på særforanstaltninger vil jeg gerne nævne Arbejdsdirektoratets 

orienteringskurser. Hovedsigtet med disse er en erhvervsorientering i forbindelse med 

erhvervspraktik. Kurserne strækker sig over 9 dage, og inden for dette tidsrum er der 

mulighed for 2 X 2 erhvervspraktik på to forskellige virksomheder. 115 

Hovedindholdet af kurserne tager også sigte på de mennesker, der i dag bliver ramt af 

strukturforandringerne. Hvor kan mænd og kvinder ellers få noget at vide om de muligheder, 

få eller mange, der findes på arbejdsmarkedet i dag? – og hvor mange af de pågældende 

årgange har mødt begrebet ”erhvervsvejledning” i skolerne? Ingen. 

 120 

Nye muligheder 

Deltagerne i et af ovennævnte orienteringskurser står bagefter langt bedre rustet til at danne 

sig et skøn over deres egen situation, og den uvidende orientering, de nu er kommet i 

besiddelse af, danner et vigtigt grundlag, når en individuel erhvervsvejledning derefter skal 



finde sted. Det er også af største betydning, at der under disse kurser opstår en frugtbar 125 

vekselvirkning mellem kursusdeltagerne og det anvisningskontor, der står som arrangør. 

Det har faktisk gang på gang vist sig, at tanker og ideer hos kursusdeltagerne senere i 

samarbejde med anvisningskontoret har ført til realiseringen af nye 

beskæftigelsesmuligheder. Under disse kurser er der også lagt vægt på udbredelsen af 

kendskabet til anvisningskontorernes funktion som servicekontor, et punkt der kan blive, og i 130 

mange tilfælde allerede er, af uvurderlig betydning.  

Man kan således konkludere, at disse særforanstaltninger for kvinder må blive et led i den 

aktive arbejdsmarkedspolitik, samt at denne specielle indsats kun kan blive til gavn for både 

mænd og kvinder.  

 135 

 



TEKST 68B 
 
 
Ekstra Bladet, ’Vinduet’, side 12, lørdag d. 27. januar 1968 
 5 
Er ægtemanden retsløs? 
 
Af Jørgen Jacobsen 
 

DEN GODE skraldemand, Alfred Doolittle – Elizas fader i PYGMALION og MY FAIR LADY – 10 

var som bekendt ikke særlig begejstret for at blive gift med den kvinde han nu havde levet 

sammen med i utugt og ærbarhed i mange år. Som forholdene er i Vesteuropa – og Danmark 

danner ingen undtagelse – kan man dårligt bebrejde Alfred hans tilbageholdenhed. For er 

Jeppe først gået i kassen, er det svært at slippe ud i nogenlunde hel tilstand.  

I et tankevækkende ’Vindue’ har Tage Voss hævdet, at ægteskabet er en temmelig hul 15 

overlevering, et levn fra en ikke så fjern, men dog forgangen fortid, som vi altså ikke har fattet 

er ubehjælpelig forbi. 

Udtalelsen er vel nok for generel, men den rammer dog væsentlige sandheder. Vor 

ægteskabslovgivning og navnlig vore retsmyndigheders praksis i separations- og 

skilsmissesager er et udtryk for den reaktionære konservatisme, der ser det som sin opgave 20 

at værne ægteskabsinstitutionen for næsten enhver pris. Eller udtrykt på en anden måde: 

man lægger ægtemanden så mange hindringer i vejen, hvis han vil ud af ægteskabet, at han 

bliver motiveret til at betænke, om hans stilling efter en separation eller skilsmisse ikke vil 

blive så vanskelig, at han hellere må blive i et ægteskab, der måske for længst har mistet sin 

værdi for både ham, konen og børnene.  25 

Men alligevel er skilsmissernes antal steget stærkt i de sidste 40 år. I 1920 var antallet af 

skilsmisser i Danmark 1390 og i 1962 var tallet 6409. Tager man hele landet under ét er 

skilsmissehyppigheden, målt pr. 1000 bestående ægteskaber fordoblet i den nævnte periode 

– man må ved sammenligningen tage hensyn både til folketallets stigning og til en større 



ægteskabsfrekvens. Pigerne vil giftes, og det forstår man så godt. For samfundet beskytter – 30 

hvad Tage Voss også fremhæver – hustruen. Det er min opfattelse, at denne beskyttelse er 

så betydelig, at man kan konstatere, at ægtemanden er på det nærmeste retsløs.  

 

DET ER bemærkelsesværdigt, at utroskab som skilsmissegrund er steget kolossalt. I 1896 

var utroskab skilsmissegrunden i 41 ud af et samlet antal skilsmisser på 291. I 1910 var 35 

tallene steget til 140 og 742, medens de i 1960 – ganske vist med en næsten fordoblet 

befolkning – var 2927 og 8682 – altså på 65 år en næsten 40-dobling af 

utroskabsskilsmisserne mod en 5-dobling af det samlede antal skilsmisser. 

Årsagerne hertil er mange og jeg skal ikke her foretage en nærmere analyse, men blot 

fastslå, at således er de faktiske forhold altså på trods af retsmyndighedernes bestræbelser 40 

for at vanskeliggøre skilsmisserne.  

Den mand, der ønsker skilsmisse, må for det første være klar over, at hans chance for at få 

forældremyndigheden over fællesbørnene er små, hvis ikke han kan blive enig med sin kone 

herom. Lovens regel lyder fornuftig: spørgsmålet skal afgøres efter, hvad der under særligt 

hensyn til børnenes tarv findes rimeligt. Men i praksis får moderen i langt de fleste tilfælde 45 

forældremyndigheden, i hvert fald hvis børnene er små. Og retten til fælleslejligheden følger 

forældremyndigheden. Ægtemanden må altså vide, at han – hvis han ønsker skilsmisse – 

som altovervældende hovedregel vil miste både sine børn og sin lejlighed. Er det rimeligt i en 

tid, hvor så mange kvinder er beskæftiget ved arbejde uden for hjemmet? 

 50 

NOGEN vil måske sige, at det ikke er rigtigt, at manden mister børnene, for han har jo ret til 

samkvem med dem. Også her lyder lovens regel fornuftig: den af forældrene, der ikke får 

tillagt forældremyndigheden, har ret til personligt samkvem med barnet, medmindre særlige 



omstændigheder taler derimod. Men i praksis er denne ret ikke så meget værd, hvis hustruen 

ikke vil medvirke frivilligt. 55 

Manden kan kun gøre én ting: henvende sig til fogeden, der så med magt kan tage barnet fra 

moderen og give det til faderen i den weekend eller ferie, hvor overøvrigheden har bestemt, 

han skal have samkvemsret. Men for det første er et så drastisk skridt noget, de fleste mænd 

viger tilbage for, og for det andet er det jo ikke sikkert, at moderen og barnet er hjemme, når 

fogeden kommer... 60 

De økonomiske konsekvenser af en skilsmisse kan ofte være helt katastrofale for manden. 

Han skal – hvad rimeligt er – dele fællesboet med sin kone og betale bidrag til børnenes 

underhold. Men han skal også betale hustrubidrag. 

Også på dette område er lovens regler tilsyneladende fornuftige. Hør blot: ”Bestemmelse om, 

hvorvidt den ene ægtefælle skal bidrage til den andens underhold, træffes ved bevillingen 65 

eller dommen... Ved afgørelsen tages der hensyn til, i hvilket omfang den, der ønsker bidrag, 

selv kan skaffe sig et, efter sine livsforhold tilstrækkeligt underhold, og hvorvidt den anden 

part efter sine økonomiske kår, derunder sin erhvervsevne og de øvrige omstændigheder 

formår at udrede underholdsbidrag”. 

Der står altså ikke et ord i loven om, at det altid er manden, der skal betale og hustruen, der 70 

skal modtage. Det kunne godt være omvendt. Men sådan er det ikke. Slår man op i professor 

Ernst Andersens ”Familieret” og ser i sagsregistret under ”underholdsbidrag til ægtefælle” står 

der ”se hustrubidrag”. 

Jeg havde for nylig en sag. Et ægtepar havde været gift i 30 år. Manden var 55 og konen 50. 

De havde voksne børn, der var gift og sad i gode stillinger. Begge ægtefæller havde – og 75 

havde længe haft – arbejde uden for hjemmet. De tjente begge så at sige det samme – ca. 

25.000 kr. om året. De blev enige om at lade sig separere – de var gledet fra hinanden. Men 



konens advokat rådede hende til at nedlægge påstand om, at manden skulle have pligt til at 

betale bidrag til hendes underhold. Jeg protesterede som mandens advokat herimod. Men det 

hjalp ikke. Der er fast praksis for, at konen i et sådant tilfælde har ret til bidrag og det blev 80 

også bestemt ved dommen. (For en ordens skyld gør jeg opmærksom på, at hustruen 

sandsynligvis ikke vil kunne få fastsat noget bidrag under de nuværende forhold, men 

forandrer forholdene sig, vil hun kunne få manden pålagt bidrag). Hvorfor er det manden, der 

har underholdspligt over for konen og ikke omvendt? 

 85 

DE KLOGE jurister, der beskæftiger sig med disse spørgsmål, er ikke i tvivl om svaret. 

Således har højesteretsdommer Jørgen Trolle udtalt: ”Vi ved jo alle sammen, at skilsmisser i 

de fleste tilfælde går meget mere ud over hustruen end over manden. Det er hende, der 

sidder tilbage med de knebne indtægter og den reducerede sociale position.” Og 

amtsfuldmægtig H. (?) Andrup skrev for nylig: ”Det forekommer umiddelbart indlysende, at 90 

hustrubidragenes funktion skal være at yde hustruerne rekompensation – hel eller delvis – for 

tabet af de vilkår, de under det ægteskabelige samliv har haft, bestående i et forbrugs-      

eller levefodsfællesskab med ægtemændene.” 

Det er min opfattelse, at disse udtalelser er udtryk for et syn på ægteskabet, som tiden for 

længst er løbet fra. Det er på tide, der kommer en diskussion i gang herom.  95 

Andrup er i slutningen af sin artikel også inde herpå, idet han gør opmærksom på, at 

hustruerne ville være gennemgående langt bedre økonomisk stillede og bedre sikrede, hvis 

de efter en skilsmisse kunne gøre sig gældende på arbejdsmarkedet, end de er, når de er 

henvist til at leve af underholdsbidrag fra manden. Andrup mener, at det måske var bedre, 

hvis der blev fastsat større, men kortvarige bidrag med det formål at muliggøre en 100 



”revalidering” af en hustru med hendes placering i erhvervslivet for øje. Det kan jeg ganske 

slutte mig til. 

 

DEN MÅDE ægteskaberne behandles på ved domstolen er også ganske utilfredsstillende. 

Sagerne behandles summarisk og uden noget forsøg på at få forholdene virkelig oplyst. Det 105 

gælder også, når der er strid om forældremyndigheden over børnene. Som regel tager en 

sådan sag ca. en time. Retten udfolder ikke nogen selvstændig virksomhed for at oplyse 

sagerne – det er der ikke hjemmel til. Når det drejer sig om at fastslå faderskabet for et barn, 

der er født uden for ægteskab, har dommeren en selvstændig pligt til at søge sagen oplyst. 

Men når det drejer sig om forældremyndigheden over børn i en skilsmissesag, er sagens 110 

oplysning overladt til parterne. Dommeren ser som regel aldrig de børn, hvis fremtidige 

skæbne han skal bestemme. Mindre børn – navnlig piger – til moderen, det er da en regel, 

der er nem at administrere. Her har vi rationalisering og hurtighed i uskøn forening. Det er 

klart, at det vil tage tid – måske lang tid – at få disse sager virkelig oplyst. Men er nogen 

anstrengelse for stor i disse uhyre vigtige sager – vigtige for navnlig dem, der ikke kan gøre 115 

for det, dem man ikke spørger, børnene? 

 

DER HAR da også være tanker fremme om at etablere særlige ægteskabsdomstole, der – 

udstyret med fornøden bistand – skulle kunne tage sig af alle de problemer, der følger med 

en ægteskabssag og som er henlagt til en række forskellige myndigheder. Disse tanker har – 120 

uvist af hvilken grund – ikke vundet gehør. 

Vor praksis er – som tidligere nævnt – utidssvarende, konservativ, ja reaktionær på hele dette 

vigtige område. I de udkast, der er udarbejdet til nye ægteskabslove, der vel snart kan ventes 

fremsat, har man ikke tænkt sig reformer på de af mig kritiserede punkter. Danske Kvinders 



Nationalråd har i denne forbindelse indtaget et yderst traditionelt standpunkt, idet man har 125 

ivret for indførelse af bestemmelser, der yderligere skulle beskytte kvinderne. Den ligeret, 

Nationalrådet ellers siger, man kæmper for, synes kun at tilgodese det ene køns interesser.  

Det er måske på tide, vi stifter ”Danske Mænds Nationalråd”. Det ville måske bringe den 

ligevægt, vi i dag savner. For det synes i dag, at være således, at kvinderne på nogle punkter 

– og navnlig i skilsmissesager – er betydelig mere ”lige” end mændene.  130 



TEKST 68C 
 
 
Berlingske Tidendes Kronik, 10. januar 1968 
 5 
Det sker i denne generation – Skal der være plads også for patriarkatet? 
 
Af Lissy Elmquist 
 

De udeerhvervende kvinder klarer sig nok; dem er der mange, forfærdelig dygtige 10 

kvinder, der arbejder for, men hvem varetager husmødrenes interesser, spørger fru 

Lissy Elmquist i denne kronik, om et familiemønster, der er truet. 

 

Ad skæbnens mærkelige veje er et lille dokument havnet i min besiddelse, fundet blandt 

talløse efterladenskaber og opbevaret i flere generationers gemmer. Det er et kort omgivet 15 

med en gylden kant og dekoreret med røde og blå blomsterguirlander, dateret Kbhvn, den 7. 

juni 1844 og lyder: 

”O, hvilke forskjellige Tanker og Følelser gjennembæve ikke mit Indre, du yndige Brud! Mon 

virkelig alt vil føre sig saa, at denne Krands kommer frisk og i rette Tid, at du kommer til at 

bære den, eller, skulde maaskee Nogen, der var dig kjærere have bunden en lignende, saa 20 

bræk blot en Blomst, en Green af denne, eller tage en lille Bouquet i din Haand, min 

Edwardine! 

 Gud bevare Eder! 

   Petrine.” 

Det er et lille klenodie for mig, fordi det har været opbevaret med så stor veneration gennem 25 

flere generationer, at det stadig er lige så sirligt og nydeligt som den dag, den yndige unge 

pige stod brud. Et guldfingerbøl med hendes monogram, et fotografi af hende i en oval 

maghoniramme, et indtryk af de kvinders personligheder, som har ført slægten videre, hviler 



som en forpligtelse på mig om at yde mit bedste, for at alt det, jeg har taget imod her i livet, 

kan blive givet videre med den størst mulige ansvarsbevidsthed. 30 

Femte generation er nu i den samme sorgløse og ubekymrede alder, hvor verden er fuld af 

muligheder, og naturligvis drejer tankerne sig mere om deres fremtid, end om den fortid, vi 

trods alt kender så lidt til. Hvordan vil de unges tilværelse komme til at forme sig, hvis 

samfundet giver sig i sammenføjningerne, og hele det såkaldte patriarkalske mandesamfund 

lider nederlag? Vil de, der er unge i dag, blive lige så lykkelige som deres tipoldemor? 35 

 

DER har vel været brydningstider før, og meget i lovgivningen blev også ændret for hundrede 

år siden. Men vil der i de kommende år ske så fundamentale ændringer, at begrebet en 

familie ikke længer er knyttet til ægteskabsinstitutionen? Vi er hver især ansvarlige for den 

udvikling, der kommer til at finde sted, og vi er ansvarlige langt ud over det kryds på en 40 

stemmeseddel, som vi pligtskyldigt afgiver den 23. januar. 

Der er f.eks. den holdning, vi har til vore døtres uddannelse. Naturligvis skal de have den 

uddannelse, de helst vil have, som ansvarlige forældre kan man ikke risikere at lade dem 

drømme tiden hen. De må i hvert fald kunne forsørge sig selv, for ægteskabet er ingen 

livsforsikring, og for øvrigt er det jo slet ikke sikkert, de bliver gift. 45 

Er det ikke sådan, vi ansvarsbevidste forældre siger til pigerne? De må i hvert fald kunne 

klare sig selv? 

Der er en himmelvid forskel på den holdning og den mere uudtalte indstilling, man har til 

sønnens uddannelse. Det er, som om det af sig selv giver sig, at en ung mand naturligvis 

vælger den uddannelse, der kan sætte ham i stand til at skabe et hjem for den familie, han 50 

engang ad åre agter at etablere.  



Det er måske vanetænkning og såkaldte kønsrollebegreber, men det ligger i luften, at pigerne 

skal bare kunne klare sig selv, mens drengene helst skal kunne stifte familie. Hører man 

nogen sinde sagt til en ung pige: Du skal sørge for at få en uddannelse, så du engang kan 

tillade dig at få mand og børn? 55 

Endnu er vi dog ikke så avancerede som forældre, at vi ligefrem ønsker, at vore døtre bliver 

ugifte mødre, men det er måske blot, fordi vi er så forfærdelig forstokkede gammeldags. Det 

er i hvert fald en kendsgerning, at med de gode stillinger, som mange unge kvinder allerede 

nu har, vil de gerne og frivilligt have i hvert fald ét barn, men tak, helst ingen mand. Det giver 

kun ekstra ulejlighed. 60 

Vi opdrager de unge piger af i dag til en slags egoisme, de skal blot først og fremmest sikre 

sig selv økonomisk, understreger ligefrem, at de skal tænke på sig selv og ikke hoppe på 

limpinden og give en glad dag i studierne, for det kan risikere at hævne sig en skønne dag.  

Hvad vil resultatet blive i fremtiden? Formodentligt masser af yngre frøkener, som klarer sig 

glimrende økonomisk, og som vil anse det for spild af tid og kræfter at stå for en husholdning. 65 

Hvad vil resultatet blive for de unge mænd? Jammerligt?  

Jeg tror det ikke. Der vil stadigvæk være unge piger, som af lutter forelskelse er parat til at 

kaste sig i armene på ham, der vil have hende, der vil altid være piger, som finder, at det er 

lykken at få lov at vaske hans skjorter og rede hans seng og lave hans livretter. 

Hvordan vil fremtiden blive for disse huslige unge kvinder? Og hvad gør vi i vor generation for 70 

at danne en vis beskyttelse for de familier, som stadigvæk vil blive startet i det gamle 

familiemønster? 

Der er ingen tvivl om, at de ”hjemmearbejdende” kvinder i løbet af en ret kort årrække vil 

udgøre en mindretalsgruppe, som pludselig vil se sig frataget de mest elementære rettigheder 

– hvis der ikke gøres en kraftanstrengelse for at dæmme op for den udvikling, der er i gang. 75 



Der er mange, der mener at samfundet ikke kan undvære den kvindelige arbejdskraft i 

erhvervslivet. Det er muligt. Men kan samfundet undvære kvinder i hjemmene, og dermed 

mener jeg kvinder i deres egne hjem, ikke kun husbestyrerindepladser hos de 

udearbejdende? Der råbes på flere og flere børneinstitutioner (5.000 kr. om året for et barn i 

børnehave, 8.000 kr. om året for en vuggestueplads). Hvad ville det ikke koste, hvis alle 80 

kvinder gav deres børn fra sig? 

 

DER er mange, der mener at det er lykken for en kvinde, at være økonomisk uafhængig. Det 

er muligt. Men hvis mænd i fremtiden ønsker at have en hustru på gammeldags maner, så 

må hendes økonomiske uafhængighed sikres hende også i ægteskabet, og jeg må tilstå, at 85 

efter min mening har det såkaldte patriarkalske familiesystem altid været baseret på 

ansvarsbevidsthed over for de kvinder i familien, som hørte under familieoverhovedets 

myndighed. Ret skal være ret, mænd har ikke været så slemme til at kujonere kvinder, som 

nogen ønsker at give det udseende af.  

Der har altid været rimelige hensyn til kvinder, så længe de hørte hjemme inden for det 90 

oprindelige patriarkalske system.  

Nu er hele systemet i opløsning med skilsmisser og uansvarlighed over for de forskellige 

børn, der sættes i verden her og der, det er, som om mandens ansvar er blevet forflygtiget i 

takt med kvindens selvstændighed, og at man nogen sinde kan få genopbygget de moralske 

normer, som lå til grund for familiesystemet er desværre vanskeligt at forestille sig. 95 

Det er lettere at se, hvordan kvindens fortsatte emancipation vil skabe grundlag for løsere og 

løsere tilhørsforhold. 



Når der ikke længer er økonomiske bånd, der binder to ægtefæller, hvad skal så hindre dem i 

at gå hver til sit og forsøge lykken med en ny? For slet ikke at tale om børnene, som vel skal 

indrulleres i celle-systemet, fra de kan sanse.  100 

Det gælder jo at udrydde enhver form for særpræg og individuel tankegang, så man kan ikke 

begynde for tidligt. Det er den fagre nye verden, vi er på vej henimod, og vi er mere eller 

mindre behjælpelige med at få den til at fungere. 

 

JEG vil ærligt indrømme, at jeg synes ikke om de perspektiver, og hvis nogen gad høre efter, 105 

hvad jeg har at sige, så drejer det sig om, at man i tide må bremse den udvikling, der alt for 

bevidst lægger an på at få de flest mulige kvinder til at forlade hjemmet som arbejdsplads.  

Den bedste måde at gøre det på er gennem lovgivningen, pensionslove, skattelove og andre 

familieretlige love at understrege værdien af, at kvinder vælger at lægge deres arbejdskraft i 

deres eget hjem. Man må erkende, at husmødre udfører en effektiv arbejdsindsats på 110 

betingelser, som ingen betalt arbejdskraft i dag ville gå ind på. Her gælder det ikke 

forblommede vendinger, men et klart og nøgternt tilbud, som kan opveje, hvad en kvinde 

eventuelt måtte tabe af økonomisk gevinst ved at opgive en stilling i erhvervslivet.  

Der er formodentlig mange kvinder, som i dag befinder sig udmærket ved deres lod som fruer 

eller husmødre, eller hvad de nu identificerer deres stilling med af titel. Det er en selvfølge for 115 

dem, at deres liv former sig så bekvemt, og at ingen antaster deres ret til at indrette sig, som 

de har lyst til.  

I sin bog ”Hvad er demokrati” skrev professor Hal Koch for mange år siden, at lige som 

arbejdere og bønder ud af deres egne rækker fandt velegnede talsmænd for deres interesser, 

kunne man have ventet sig, at husmødrene ligesådan havde dannet en politisk 120 



repræsentation, men eftersom det ikke er sket, spørger han, om det mon skyldes 

husmødrenes snævre horisont? 

Jeg tror ikke det skyldes en specielt snæver horisont, men husmødre har ikke på samme 

måde som bønder og arbejdere noget at slås for. Husmødre er den gruppe i samfundet, som 

hidtil har været favoriseret. De har aldrig for alvor følt deres stilling truet, de har aldrig behøvet 125 

søge noget gruppefællesskab med andre husmødre, fordi de som gruppe ikke har følt sig 

undertrykt -  når blot de hver især holdt sig til deres ægtemand, kunne de være sikre på at 

blive båret på hænder gennem en velvillig lovgivning.  

Men som stillingen er i øjeblikket, er der nu to modstridende interesser for kvinder. Den ene 

gruppe som har udeerhverv og er til dels økonomisk uafhængig, og som ønsker 130 

skattelettelser for at bevare deres erhverv, og den anden gruppe, som ikke ser nogen fordel i, 

at det patriarkalske familiesystem undermineres. 

Hvem varetager husmødrenes interesser? Hvorfor kan husmødre ikke begynde at indse, at 

hvis deres interesser skal varetages, så må de også selv være til stede, hvor forhandlingerne 

foregår? Problemerne er i dag mest brændende for den kvinde, der opgiver sin stilling for at 135 

blive hjemmekone. Det er vor generations store ansvar at være med til at stabilisere hendes 

stilling socialt og økonomisk. De udeerhvervende klarer sig nok. Dem er der mange, 

forfærdelig dygtige kvinder, der arbejder for.   LISSY ELMQUIST 

 



TEKST 68D 
 
 
Jyllands-Postens kronik den 8. januar 1968 
 5 
Vor familiefjendtlige tid 
 
Af Højskoleforstander Gustaf Bengtsson, Søllested 
 

Den moderne familie splittes i tre grupper, der får mindre og mindre med hinanden at 10 

gøre, skriver forstanderen for Lollands Højskole i dagens kronik. De unges 

revisionstrang, de voksnes handlekraft og de ældres visdom konfronteres ikke 

længere i det daglige. I stedet har vi fået hele verden ind i stuerne. ”Hvis ikke 

samfundet finder tilbage til familiens på en gang organiske og åndelige fællesskab, vil 

folkelivet synke sammen under vægten af sin egen hjælpeløshed.”. 15 

 

TEKNIK OG VIDENSKAB indeholder i denne tid en mærkelig, selvforstærkende kraft. 

Videnskab og teknik ikke alene ændrer de menneskelige omgivelser, men ændrer dem på en 

sådan måde, at de slår tilbage mod teknik og videnskab selv med nye og overraskende krav, 

som forstærker den rastløse udfoldelse af teknik og videnskab i sig selv.  20 

Mennesket bærer derfor med rette på en følelse af, at alt, både det værste og det bedste, kan 

ske de næste 24 timer. Denne tid er omvæltningens tid. Hvad som helst kan ske i morgen. På 

nogle virker dette så berusende, at de blokerer deres egen evne til at tænke. På andre virker 

det simpelthen lammende, så de slår alle bremserne i og nægter at være med. Det hænder 

f.eks., at de ganske unge hopper af og hellere vil sidde på jorden uden mad og tænke, 25 

medens de lader håret gro. Det hænder også, at nogle af de unge ”hopper af” fra deres egen 

menneskelige udvikling og nægter at være mennesker. De nægter henholdsvis at blive til 

mænd eller til kvinder. De store drenge klæder sig da som piger, lader håret falde ned ad 

ryggen og synger med falsetstemmer. Eller de store piger klæder sig som drenge, klipper 



håret af med træsaks og tilegner sig en række typiske mandlige kendetegn i adfærden. Men 30 

nu har den purunge pige og den unge mand ingen anden vej til menneskelighed end den at 

blive henholdsvis en kvinde og en mand. Det er den vej, man når til de voksnes land.Men hvis 

man netop ikke vil være en kvinde eller en mand, være voksen, det vil sige fortsætte sin 

menneskelige udvikling, så udsætter man afgørelsen og lader det foreløbig stå hen nogle år. 

Man strejker, man springer af, man forbliver i barndommens beskyttende kønsløshed.  35 

Den grobund til menneskelighed, den unge har til rådighed, er familien. Årsagen til 

afhopperiet må derfor søges i familien. Åbenbart er der i denne tid et eller andet ved at blive 

mand eller kvinde, der virker så afskyvækkende, at det får den unge til at hoppe af. Hvad den 

unge kender til menneskelig udvikling, kender den unge jo fra sit familieliv. Derfor vendes 

kritikken mod familien. Når man er purung, kan man kun kritisere det, man kender. Og man 40 

kender ikke andet end sit hjem. Evnen til at gennemkritisere ting og forhold, man intet kender 

til, synes at være forbeholdt en senere levealder.  

 

Vi føres med disse tanker frem til at lede efter det afskrækkende ved at være menneske – i 

familien. Men dette er overraskende. Thi medens erfaringen med hensyn til omvæltninger 45 

gælder så at sige alt i vor tids nordiske samfund, gælder det ikke familien. Stort set kan det 

siges, at gennem alle omvæltninger har familien været det mest stabile, mennesket 

overhovedet har kendt. Ikke alene de sidste hundrede år i Norden, men over hele kloden i 

tusinder af år, har familien været det forunderlige punkt, hvor en organisk, biologisk 

samhørighed på mirakuløs måde smeltede sammen med et åndeligt fællesskab. Bortset fra 50 

menighedens fællesskab kendes næppe noget stærkere fællesskab end familiens tredelte: de 

gamle, de voksne og børnene. Ja, netop børn, unge og så forældre og endeligt 

bedsteforældre har været et urokkeligt mønster i tusind år. I vor egen tid gør  



mennesker klogt i at mærke sig denne kendsgerning og gennemtænke dens konsekvenser. 

Og én af konsekvenserne er nok, at sådan har det været, fordi netop familiemønstret er livets 55 

egen og sande hensigtsmæssighed, naturens orden så at sige.  

Om naturens orden skrev N.F.S Grundtvig følgende linier, der er så enkle, at mange 

mennesker ligefrem har svært ved at forstå dem: 

”Kun spiren frisk og grøn i tidlig vår, 

og blomsterfloret i den varme sommer, 60 

da modenheden i møde planten går, 

og fryder med sin frugt, 

når høsten kommer!” 

Og man skal tydeligvis ikke overse den sidste  linie, der handler om at fryde andre med sin 

frugt, når livets høst (alderdommen) kommer. I fællesskabet er det netop denne fryd ved 65 

frugten, der fra de ældres visdom skal kaste lys, afklaring og sammenhæng ind i de unges 

trængsler og verdenssmerte. Og det lader sig naturligvis gøre, hvis de gamle vel at mærke er 

dér til stede – i familiefællesskabet. Spørgsmålet bliver da: hvor i fællesskabet har denne tid 

anbragt de gamle? 

 70 

Det er almindelig i disse år, at unge studerende fra de teknisk underudviklede lande   

opholder sig et år eller to i Norden og studerer folkeliv og kultur. Som regel har de hjemsted 

hos en familie, som de så stadig vender tilbage til for at drøfte studeringens rette frugt. En af 

dem, vi har haft i vort hjem, står særligt klart i erindringen. Pengene til hans ophold i Norden 

stammede fra, at hans far ude i det fjerne land, han kom fra, havde ”solgt” hans 12-årige 75 

søster til en velhaver, for hvem hun så skulle stå brud om et par år. Og ved en lejlighed da 

studentens kritik af de nordiske demokratier gik særlig langt over stregen, tog vi så en kraftig 



debat med ham. Et af vore argumenter var, at han ikke var den rette til at kritisere vort 

folkestyre, når baggrunden for, at han kunne sidde og gøre det, var at hans egen søster var 

blevet solgt.  80 

Men han viftede argumentet til side med følgende skarpe bemærkning:  

”For det første er det godt for min søster, at hun ikke skal henslæbe sit liv i underernæring og 

fattigdom. Og for det andet, skal I ikke kritisere os for umenneskelighed, I der skaffer jer af 

med de gamle ved at putte dem i koncentrationslejre, hvor centralvarmen tørrer livet ud af 

dem, og deres sjæle bliver dræbt af ensomhed”. 85 

 

De gamle er i denne tid ikke anbragt i familiefællesskabet. De er bortviste derfra. Vi har 

isoleret dem. Vi har sat dem på alderdomshjem. Og når vi kan se, at det måske alligevel ikke 

er så godt, isolerer vi dem i gamle-klubber og dyrker forgubringen som et foreningsarbejde. 

Således er den tekniske civilisation ved at vælte et tusindårigt og hensigtsmæssigt mønster, 90 

nemlig den tre-slægtleds-balance, som indtil nu har været et grundmenneskeligt vilkår. 

Bedsteforældre, børn og børnebørn samlet i et fællesskab. Det moderne hjem kan ikke bruge 

den gamle. Og for den gamle er det en ubehagelig lidelse, men for de unge er det en 

katastrofe. 

Denne tids voksne syntes, at de gamle er for besværlige. De har gammeldags synspunkter, 95 

de er sparsommelige, de er langsomme, de ”blander” sig, når de advarer eller protesterer. 

Der ligger følelse bag det, at moderne teknik anlægger boligbyggeriet således, at man kan 

være sikker på ikke at have plads til de gamle i huset. 

De voksne har for resten heller ikke tid længere. Man risikerer jo, at de gamle ligefrem bliver 

hjælpeløse og skal have ligeså omhyggelig pleje, som de selv gav én, da man var spæd. Og 100 

fordi et par gamle mennesker tilfældigvis er ens forældre, er det da ikke sikkert, at man bryder 



sig om at komme sammen med dem. De gamle forvises. Og forvises de ikke, stikker man 

dem en pension. Så er der sørget for dem. De kan ikke forlange mere. De skal holde mund. 

Og virkelig det er lykkedes at dreje adskillige af de ældre ind i den opfattelse, der tilsiger dem 

ikke at lave vrøvl, ikke at blande sig , ikke at udmønte livserfaring. Man kan da ikke tillade sig 105 

at kritisere dem, der forsørger én. Spørgsmålet om man kan hænge som en trussel over de 

fleste ældre menneskers liv. Vi er de unyttige. Vi er som enører, der er trillet op under et  

skab. Ingen gider feje os ud. Vi har ikke længere værdi. Vi er ikke produktive. Hvis vi alligevel 

blander os, kommer de ikke og besøger os mere. Hvis vi kritiserer, lader de os være 

ensomme. Og de ældre bærer selv en del af skylden. Af frygt for at blive upopulære hos børn 110 

og børnebørn, tier de stille. De lader sig bestikke. Eller de går ind på den tanke, at 

alderdommen skal dyrkes i særlige foreninger.  

For de yngste af familiens tre slægtled er dette en katastrofe. Thi de unge, som skal bruge 

forældrene til at være uenige med, til at gøre oprør mod, skal jo også bruge bedsteforældrene 

til hemmelige forhandlinger om, hvordan man skal nå frem til det samme som far og mor uden 115 

at indrømme det. De gamle skal glatte og mægle, men især skal de med deres visdom kaste 

et meningsfyldt lys over ungdommens oprør og revision. De skal i fortælling skabe 

sammenhænge til fortiden, slægtens, folkets, menneskehedens sammenhæng som kan give 

mening i at kritisere de voksne. De skal fryde med livets frugt, som er viden og medviden. 

De voksne står med handlekraftens ansvar i livet. De voksne skal realisere tilværelsen. På 120 

den ene side har de voksne da den gamles ide og visdom at stå til regnskab for og på den 

anden side den unges oprør og revisionstrang. Men hvert menneske har i virkeligheden ide, 

handlekraft og oprør i sig. Spændingen mellem disse elementer er  uudholdelig at bære for 

enkeltmennesket. Derfor bæres disse umulige spændinger af de tre slægtled i fællesskab. 

Skubbes det ene slægtled ud, selv om også dette sker i den bedste og rimeligste hensigt, 125 



forrykkes hele den menneskelige balance. Da drages de voksne ikke til ansvar overfor 

fortiden, og de drages ikke til ansvar for fremtiden. Derved bliver de gamle ensomme, og de 

unge bliver gruppeindadvendte. De voksne undskylder sig med, at tilværelse og samfund er 

blevet ”kompliceret”, skønt det er en urimelig og usand påstand. Man kaster sig ud i en række 

specialforsøg på at realisere tilværelsen i punkter og ikke i sammenhænge. De gamle skal 130 

have deres, som andre ikke kan være med i. De unge skal også have deres eget. Arbejderne 

deres. De rødhårede deres. Studenterne deres og biavlerne deres. Tilværelsen falder fra 

hinanden som et sæt kort, man kaster hen ad et bord.  

Men sandheden er simpel og enkel. Livet er et åndeligt fællesskab, og tilværelsen er et 

organisk livssamfund. Det er så enkelt, at tre generationer med lethed skulle kunne samles 135 

om det i tilværelsens og sprogets enkleste udtryk. I meget gamle dage var det måske rigtigt, 

at tilværelsen var kompliceret. Dengang samfundet lod familien være ene om at klare sig, 

måtte enkeltmennesket beherske en lang række kunster for overhovedet at få et almindeligt 

hus til at fungere. Mennesket måtte være bager og brygger, lysestøber og væver, 

administrator, sygepasser, kvægavler, filosof, slagter og tømrer, socialrådgiver, hestepasser, 140 

filosof, fisker og meget andet. Det var i sandhed en indviklet historie. Nu om dage behøver 

man kun at kunne én ting. Resten køber man færdigt. Eller man trykker på en knap eller 

telefonerer til biblioteket. Tilværelsen er enkel og klar. Påstanden om dens komplicerethed 

dukker op, fordi man med den kan holde de gamle og de unge uden for. 

Spørgsmålet er: hvordan er fjendskabet mod en samlet familie opstået? Svaret ligger 145 

sandsynligvis gemt i den selvforstærkende kraft, videnskab og teknik ejer. En kraft, der som 

kæmpemæssig dåseåbner klipper hjemmenes indelukkethed op og lader verden vælte ind i 

hjemmet gennem dagspresse, film, radio, fjernsyn og andre massemeddelelsesmidler.  



Et menneske kan høre nogle hundrede meter, men radioen har giver os høreevne, der 

omspænder hele kloden. Et menneske kan gennemtænke og kommentere sine 150 

livssammenhænge, men dagspresse og tidsskrifter får os til at svømme i kommentarer. Et 

menneske kan se et par tusinde meter, men fjernsynet har givet os øjne, der omspænder 

hele kloden. Teknikken bringer mennesket i en sjælelig tilstand, der kan kaldes 

masseindtryks-druknedøden. Men Mennesket har stadig kun én hjerne til at omsætte alle 

disse indtryk. Og mennesket har fejlagtigt troet, at når verden skaffede sig adgang til 155 

dagligstuerne, så var det ikke længere nødvendigt med familievurdering, ikke længere 

nødvendigt med visdom og oprør til vurdering. For mennesket er fejlagtigt kommet i den tro, 

at det kun er hjernen, der skal sortere og vurdere indtrykkene, medens det i virkeligheden 

også er de gamles visdom og de unges revisionstrang, der skal indgå i sorteringen. 

Hvis ikke mennesket finder tilbage til familiens på én gang organiske og åndelige fællesskab, 160 

vil folkelivet synke sammen under vægten af sin egen hjælpeløshed. Og det vil rive 

samfundslivet med sig i faldet. Dette vil ske i vor tid, hvis ikke nogen eller noget griber ind. 

       Gustaf Bengtsson. 

 



TEKST 68E 
 
 
”Politiken”s kronik, 29.-1.-1968 
 5 
Orlov fra mands verden 
 
Af Kresten Bjerg 
 

Psykologen, universitetsadjunkt, Kresten Bjerg, har i 14 dage været enlig og 10 

hjemmegående husmor med sine børn på to og syv år. Han beskriver og diskuterer 

kønsrollerne på grundlag af sine egne oplevelser. 

 

VED, som mand, at fungere i husmoderrollen et stykke tid, får man rig lejlighed til at stifte 

bekendtskab med de særlige krav, som de familiære funktioner stiller til en, og med de sider 15 

af en selv, der egner sig til at løse de nye opgaver. 

Når man har med mindreårige børn, brankende margarine, porcelænsmangel, kimende døre 

og telefoner, butikslukketider og den slags at gøre, bliver det ikke et spørgsmål, hvad der er 

mest uopsætteligt, for alt er kim til kaos. 

Næh, det er næsten, som om man mange gange hver dag sættes over for det, der med et fint 20 

udtryk kaldes et ”eksistentielt valg”. Så længe man ikke har nået den højeste menneskelige 

fuldkommenhed eller har givet op og er gået over til indesluttet robotfunktion, tvinges man 

bestandig til at prisgive det ene barn for det andet, annullere nøje udregnede planer, døde 

forfængelighed og ambition, og kule alle tilløb til stolthed, stædighed og påståelighed langt 

bort.  25 

Snart får man færten af, hvordan kriser kan forebygges, man bliver en mester i at vejre blot 

den mindste ulmen, der kunne varsle splid i børnenes sind og imellem dem. Når man 

arrangerer eller planlægger, kommer efterhånden børnenes træthed og sult til at blive de 



vigtigste faktorer, og når man taler, lærer man at afpasse sit tonefald til den stemning 

børnene er i lige her og nu. 30 

Men man ved, at kriser kommer, små (à la Kain, der sårer Abel) eller store (som sygdom eller 

forstoppelse i toilettet). Under krisen, ved man, vil der blive krævet alt af en. Hvis man dér er 

så meget som én time bagefter med oprydning eller opvask f.eks. kan man blive tvunget til at 

leve i kaos i kortere eller længere tid, og det er ikke sjovt, for kaos formerer sig simpelthen 

langt hurtigere end orden.  35 

”Den totale orden” har noget forlokkende over sig. Det er, som man her kan finde et 

indiskutabelt ligevægtspunkt, et tryghedens hvilepunkt, som man kan pusle om. 

Nu ville udenforstående nok sige, ”som man kan sætte sig ned og slappe af i”, men der tager 

de grueligt fejl. Man prøver det nok, men man opdager gang på gang, at forfaldet har sneget 

sig ind på en, mens man sad der. 40 

Den totale ordens ligevægtspunkt er kun noget, man nærmer sig, ikke noget man på noget 

tidspunkt når eller har. Selve det at holde sig inden for overskuelig afstand af det, kræver en 

særlig form for ”udkik”, en evig spejden såvel i det ydre som i det indre. 

Det ydre ”udkik” består i, at man sørger for at cirkulere i ”territoriet” så intet nok så lille punkt 

eller hjørne forbliver ubesøgt længere end det erfaringsmæssigt er forsvarligt. Og man må her 45 

huske, at en punktpassage, hvor man har været beskæftiget med noget andet, ikke tæller 

fuldt. Man skal have redebonhed, når man passerer sine punkter. Man skal have et lille 

overskud af fantasi og kombinationsevne rede, så man har et åbent øre for, hvad stederne 

har at fortælle. Der skal hele tiden gives diagnoser, som f.eks.: den (sidste) plante er døden 

nær, eller: nu er køkkenbordskanten så beskidt, at den smitter af. Der skal stilles prognoser, 50 

som f.eks.: den olietank (sukker, salt, mel, skjorte- eller underbuksebeholdning) vil være 

udtømt om en halv time, inden lørdag kl. 2, før næste storvask. Og der skal hele tiden udøves 



politi- og vægterfunktioner: her er sket en oversvømmelse, her er en uisoleret og 

dødsensfarlig ledning.  

Kun ved bestandig cirkulation i territoriet kan det ydre udkik varetages.  55 

Hertil kommer det langt vanskeligere ”indre udkik”, som cirkulationen dog også undertiden 

kan lette. Løfterne, man har givet børnene, sundhedsforanstaltningerne (f.eks. frisk luft, varmt 

nok tøj og vitaminpiller) og vanskeligst af alt trivselsovervejelserne. 

Man skal sørge for, at der ikke sker for meget, så alt drukner i forvirring for børnene. Og man 

skal sørge for der ikke sker for lidt, så kedsomheden og fornemmelsen af at være livets 60 

stedbørn breder sig i familien.  

De egentlige pædagogiske og psykologiske overvejelser ved jeg godt er en unødvendig 

luksus. Men det kan dog blive nødvendigt at overveje, om man  nu ikke er kommet ind i en lidt 

for lemfældig eller pylret eller pseudo-super-demokratisk måde at behandlet et eller begge 

børnene på. 65 

For ikke at tale om det egentlig mentalhygiejniske: går den lille nu ikke og udarter til tyran? 

Må den store egentlig ikke bære alt for store byrder? Hvad nu, hvis man sørgede for, at hun 

kom til at gå til spil, så skulle hun ikke helt så meget være prisgivet lillesøsters humørsyge. 

Osv. osv. Det indre udkik er, langt mere end det ydre, uden ende.  

Og man takker for, at man er vant til at være den dårligste i klassen, vant til at affinde sig med 70 

det langtfra fuldkomne, vant til at møde uforberedt, vant til indre og ydre kaos.  

Men i alt dette har jeg tabt det af syne, som egentlig står som det allervæsentligste ved denne 

rolle: den man bliver, og det man bliver i stand til at være, midt i dette stramme net af 

forventninger og forpligtelser.  

For ligegyldigt hvor meget man beskæftiger sig med tingene på territoriet, så bliver de aldrig 75 

mål i sig selv.  



Den orden, man hele tiden genskaber, er tænkt til at forstyrres igen, den ro man skaffer, er 

blot ment som udgangspunkt for en ny larm, beholdningerne fyldes for at tømmes, tøjet 

renses for at kunne blive svinet til igen. 

Det ”jeg”, jeg finder, er et medfølende jeg. Nuvel, jeg kender det, har selvfølgelig mødt det tit 80 

og ofte, ikke alene i kærlighed, men også mere fortyndet, i det daglige, ude i mandsverdenen. 

Men her har jeg pludselig med den rene og uforfalskede vare at gøre. Lad os bare være 

uflove og kalde den ved dens rette navn: kærlighed, menneskekærlighed. 

Og jeg opdager, at denne vare, som jeg som mand kun har haft rede i forhold til min    

elskede og glimtvis på tomandshånd med andre – jeg opdager, at den kan besætte en, som 85 

en livsholdning, en livsstil, et totalt livsindhold, at være for andre. Gud bevares, ingen 

helgenglorie, tværtimod. Her er ikke tale om altruisme, man bander og svovler, tjatter og 

bebrejder, og fortryder det straks. Snarere en dyb selvoptagethed: man ser sig selv i de 

andre, opdager et dybere menneskeligt fællesskab, end man før har troet muligt, opdager at 

enhver form for ensomheds- eller forladthedsfølelse gennemhulles. Man får færten af, hvor 90 

ydre og påklistrede de tilsyneladende så store forskelle mellem menneskene rettelig er. Man 

opdager simpelt hen sig selv i børnene, og man opdager sig selv i andre mennesker gennem 

at opdage, hvordan de opdager sig selv i børnene. 

Den umiddelbare kontakt mellem kvinder er i vores kultur langt bedre end mellem mænd, og 

det kan ikke undre en efter disse erfaringer. De ved langt bedre end vi, hvor stort 95 

fællesskabet er.  

Kvinder anses i det hele for mere emotionelle, sårbare, fintfølende og berigede med intuition. 

Intet under, for deres rolle og hele deres virke under arbejdsdelingen består i medfølelse, 

empati, indleven i andres subjektive situation.  



I denne rolle må man ”svinge med” og kan ikke nå nogen vegne, hvis man påregner at følge 100 

sin private kurs. Man må ustandselig bøje sig for krav, bestandig være parat til at give. Men 

så opdager man til gengæld, at man høster tifold igen: man reddes ind fra kulden, ind i 

artsfællesskabet. Farvel fremmedgørelse, farvel afgrund mellem menneskene, farvel afgrund 

mellem kønnene. Man fristes til at citere den store sufimystiker Omar Ibn al Farids 

udgangsstrofe, til trods for dens patetiske klang: ”Så kom hid til min evige sjæleforening, ved 105 

hvilken jeg har fundet, at stammens fuldvoksne mænd er småbørn”. 

 

Jeg har stillet mig selv det spørgsmål, om ikke en stor del af afstanden mellem mands- og 

kvinderolle har noget at gøre med de slående forskelle i måden, hvorpå de to? parter 

administrerer deres tid.  110 

Man kan sige, at husmoderens ”tidsøkonomi” er karakteriseret ved umådeligt strenge 

kreditforhold: hun kan ikke opspare større mængder af tid til en bestemt opgave, og hun kan 

ikke låne tid i større mængder fra ét sæt til at løse et andet sæt. Hun er på denne måde 

afskåret fra i egentligste forstand at koncentrere sig.  

Dette er en sjælelig økonomi af et helt andet tilsnit, end den de fleste mænd med held 115 

anvender både i deres arbejde og i deres hjemmeliv. I en meget stor del af den mandlige 

verden forhandles tid så at sige engros. Den opgave, der skal løses inden for de næste 10 

minutter, den næste time, eller måske endog de næste otte timer, har ofte en fredhellig 

karakter. En stor del af mandens opgaver adles med det fine navn arbejde, hvorved der 

antydes noget om ro, iver, hellighed, alvor og nytte.  120 

I ”arbejdet” har mændene fuldkommengjort, hvad jeg vil kalde en monoman metode, og 

findyrket en art skyklap-mentalitet, som borger for en optimal udnyttelse af i alle tilfælde nogle 

sjælelige funktioner. 



Den maskuline ”suverænitet”, der herved opnås, er en dygtighed i stil med næsehornets: 

eminent velegnet til at mase frem, mose sig ind i det værste morads, gå på hvem som helt og 125 

hvad som helst ”med krum hals”. De to små øjne sidder helt fremme og tillader ikke nogen 

bred orientering. Mange mænd kan mase sig frem, uden blik til højre eller venstre, 

forfølgende ét isoleret mål igennem en hel lang samtale, igennem en hel arbejdsdag, ja, 

måske gennem et helt liv.  

 130 

Mandens traditionelle ”samlen sig” og kvindens traditionelle ”adspredthed” er imidlertid ikke 

blot et tidsøkonomisk spørgsmål. I og med at manden har fået til opgave at være den, der 

varetager familiens interesser udadtil, har han mødt helt andre livsvilkår end dem, hun har 

kunnet færdes i. Mens hun har levet i en verden, hvor interessefællesskabet var åbenlyst, har 

han måttet ud, hvor det var langt mere tvivlsomt. Vi kan næppe tænke os samfund, der står 135 

helt fremmede over for den tanke, at den enes død er den andens brød. Mændene har alle 

dage måttet virke ”udi i kulden”. 

Den, der får til opgave at forlade hjemmet hver dag for at skaffe brød, kan ikke gå ud nøgen 

og ubevæbnet. Han må ruste sig, såvel bogstaveligt som sjæleligt. Han må lægge en hel del 

”barnemenneskelighed” på hylden, eller lukke den godt inde, ellers kommer han ikke usåret 140 

og funktionsdygtig tilbage. 

Skal man ”slås” med andre mennesker, er det væsentligt, at man ikke føler deres smerte, ikke 

røres af deres tårer. De mænd, der i mangelsamfundet har genkendt sig selv i deres fjender, 

levet med i deres konkurrenters nederlag, lidt ved den smerte, de har måttet tilføje andre – ja, 

de har visseligt ikke fået mange efterkommere eller efterlignere. Kun ved at benægte 145 

fællesskabet, kun ved at opfatte fjenden som ”barbar”, konkurrenterne som ”dumme svin” – 

kun herved har mændene kunnet overleve ”ude i kulden”. 



Den strategi, der her har været – og er – mest tjenlig, er den, som ethvert barn kultiverer i sin 

leg med ”tingene”. Tingene, som er så absolut forskellige fra os selv. Tingene, der kan 

konsumeres, bruges som redskab eller destrueres. 150 

Tingene kan man lære at magte totalt. Over for tingene gælder alle kneb. 

Hvad vi kan gøre ved tingene og få tingene til at gøre for os, afgrænser en stor del af, hvad vi 

kan kalde vort jeg, vor personlighed, vor intelligens, vor forstand. 

For drengen og manden bliver denne del af jeget noget langt mere centralt end for kvinden. 

Han finder her en model for, hvordan han skal klare – og klare sig i – den verden, han sættes 155 

ud i.  

Han lærer at bide tænderne sammen, være fast, sparke fra sig og holde ud. Her er den 

holdning, der kan gøre ham overlevelsesdygtig, usårbar. At forholde sig til omverdenen – og 

til medmenneskene – som til ”ting”, totalforskellige fra en selv – heri ligger den såkaldte 

maskuline styrke. Og heri ligger måske overhovedet den psykologiske baggrund for de store 160 

materielle kulturer. 

 

Over for denne indstilling, som jo overhovedet har muliggjort, at en beskyttende cirkel af 

sikkerhed omkring børn og moder har kunnet trækkes, står, som en drivhusblomst, en mere 

forfinet, men også langt mere sårbar, livsholdning. Den karakteriseres måske bedst ved at 165 

sige, at i den har forholdet til ”tingene” ikke i så høj grad fået lov til at forme personligheden.  

I den traditionelle kvinderolle er der, ligegyldigt hvor mange ”ting” der indgår, et socialt 

fundament, på hvilket alt hviler, og som alt tjener. I og med, at forholdet til de nærmeste udgør 

den akse, omkring hvilken bogstavelig talt alt udspinder sig for den hjemmegående husmor, 

er de foretrukne og mest anvendelige strategier for hende helt andre end mandens, og nogle 170 

der rinder af helt andre erfaringer. Det er dem, der allerede i spædbarnsalderen er blevet til 



gennem forholdet til moderen, og senere gennem forholdet til mennesker overhovedet. De 

erfaringer, hun i sit daglige arbejde skal trække på, er dem, der vedrører mennesker; 

manipulation af en helt anden art end den, man lærer i forholdet til ”tingene”. 

I denne livsholdning, denne hele måde at gribe livet an på, er nøgleordet ”selvgenkendelse”. 175 

Modsat, hvad der gør sig gældende i forhold til ”ting”, gælder det her om ikke at trække et 

uigenkaldelig skel mellem en selv og omverdenen. Skal man håndtere menneskematerialet, 

kræves der en helt egen art af årvågenhed, mistænksomhed og lydhørhed. Den logik, 

matematik og strategi, som er et produkt af mandsverdenen, finder ingen anvendelse her. 

Den simple ”realistiske” iagttagelse nytter en intet. For hændelserne er sjældent hvad de ser 180 

ud til, ordene kan ikke tages på deres pålydende, og planer forældes hurtigere, end man kan 

tænke dem. Hvor det gælder om at glæde, kontrollere andres følelser, løse andres (nemlig 

børnenes) konflikter, undgå at såre osv., osv., er den rationelle måde at se på tingene ikke 

nogen nytte til. 

Den fremgangsmåde, man her er henvist til at optræne, er en, der ikke er levnet megen 185 

betydning eller spalteplads i den nyere psykologi. Forståen, medfølen, indleven eller empati. 

Klinger sært fortidigt. Nu taler man mest om kommunikation.  

At turde lade sig rive med, at engagere sig, så det andet menneskes smerte bliver ens egen. 

At genkende sig selv og ens egne følelser i en 12-årig dreng med sure sokker og 

halsbetændelse. Heri ligger forudsætningen for den effektive art af forståelse og lynsnar 190 

”væren med”, der er moderens egentligste kvalifikation. 

Hvor forskelligt fra ham, der ikke ved andet at sige, end at ”din vilje sidder i fars bukselomme”. 

 

Ikke at disse særpræg på nogen måde er medfødte eller hormonalt bestemte forskelle på 

mænd og kvinder. Kvinderne skulle amme, derfor var det mest praktisk, at det blev dem, der 195 



blev hjemme hos børnene. Kun under disse forudsætninger har det kunnet blive sandt, at 

som manden er duelig i kraft af sin ingeniørfærdighed er kvinden det i kraft af sin 

psykologfærdighed. Denne specialisering er en social funktion, og enhver snak om medfødte 

egenskaber må her være nonsens. 

 200 

At samfundet så ændrer sig, kræver flere ”service-funktioner” af mændene og giver større 

mulighed for ”familiefjernt” arbejde for kvinden, er kun egnet til at fremhæve begge køns 

svagheder, så længe de er opdraget efter det gamle mønster. Dette får man at sande, hver 

gang man begiver sig ud i mandsverdenens kulde og, uretfærdigt nok lægger man måske 

allermest mærke til det ved mødet med de kvinder, der er gået over til fjenden og forsøger sig 205 

som næsehorn. 

Jeg sender her en venlig tanke til tre-fire såkaldt kompetente sygeplejersker, som jeg netop 

skulle møde i denne periode. Deres egensindighed, hovmod og – forhåbentlig påtagede – 

følelseskulde var mig den bedste illustration af ”mandsverdenens” næsehornsmentalitet. 

Lukker man af for medfølelsen, den dybe selvgenfindelse (og omstændighederne kan jo 210 

nødvendiggøre det eller i det mindste undskylde det), begynder man at behandle 

medmenneskene som ”ting”. Og så sætter frosten ind, menneskene visner omkring en, og 

den ubodelige ensomhed er en kendsgerning for alle parter.  

Jeg tror, at angsten for teknokratiet og bureaukratiet bunder i angsten for denne isolation, 

denne ”materialisme”, som tager mennesker for genstande. Det er en livsholdning, som 215 

førhen i det store og hele har været forbeholdt mændene, men som nu er ved at blive 

fælleseje, og som vel til sidst kan snige sig ind i hjemmet.  

I lyset af disse overvejelser får en yngre generations ”nye følsomhed”, dens lange hår og 

dens protest mod mandesamfundets umenneskelighed en dybere betydning.  

      KRESTEN BJERG 220 

 



TEKST 68F 
 
 
Jyllands-Postens kronik den 15. januar 1968 
 5 
Kvinde - stem på?  
 
Af Else Toftkær Jensen 
 

”Der hviler et stort ansvar på de kvinder, som kvinder stemmer ind i folketinget”, 10 

skriver fru Else Toftkær Jensen, ”vi venter, de bliver ved med at opføre sig som 

kvinder, at de ikke glemmer, hvordan verden ser ud fra køkkenvinduet...” 

 

SAA NÆRMER vi os et folketingsvalg igen og dermed endnu engang det med kvinderne og 

folketinget. – Der sidder nitten derinde. Kommer der flere eller færre, og hvorfor kommer der 15 

ikke flere, da vort køn dog udgør halvdelen af befolkningen? For en tid siden skrev Karoline 

her i bladet om samme emne! Man er gået væk fra sloganet: ”Kvinde stem paa kvinde”, fordi 

det er usagligt, hvad sandt er. Det sidst brugte: ”Vi har stemmeretten – brug den”, gaar man 

også væk fra. For kvinder afgiver deres stemmer i næsten samme omfang som mænd, uden 

at kønnets repræsentation af den grund kommer ud af stedet. – Tilbage sidder vi og river os i 20 

haaret, som vi nu har gjort i 50 aar og spørger – hvorfor? 

Karoline giver nogle af svarene: Der opstilles ikke kvinder i tilstrækkeligt antal. Slet ikke af 

socialdemokraterne i Aarhus, Eva Hemmer Hansen ihukommende. Den patriarkalske for ikke 

at sige antifeminine indstilling lægger alle vegne hindringer i vejen. Tænk bare på hvad 

Hanne Reintoft og Pia Dam har maattet lægge ryg til. Jeg er ikke venstresocialist, men jeg 25 

haaber de to kommer ind i tinget igen. De har lagt et mod for dagen, som vi, deres ældre 

medsøstre kan lære noget af. 

 

Det er et haardt job at være kvindeligt medlem af folketinget – hvis man altsaa er det?  



I dette sidste spørgsmaalstegn ligger der maaske et svar paa det store uløste problem, det 30 

manglende kvindelige engagement i politik og dermed de manglende kvindelige 

folketingsmedlemmer. – Undskyld til alle dem, der slider og slæber for at faa kvinder opstillet, 

men mange gange tænker mismodigt: Der kunne jo akkurat lige saa godt sidde et mandfolk. 

Hun tænker og stemmer jo bare som ”vort parti”. Ingen ting bliver anderledes, fordi hun eller 

de sidder der. De glider ind i mændenes verden, mændenes maalsætning. Accepterer det 35 

bestaaende samfund, som er skabt af mænd for mænd. Det er ikke alene 

højhusbebyggelsen, Høje Gladsaxe, der er bygget af fædre, det er hele vort samfund, hele 

vor verden. 

Der hviler et stort ansvar paa de kvinder, som kvinder stemmer ind i folketinget. De har vore 

øjne paa sig. Vi venter, de bliver ved at opføre sig som kvinder, at de ikke glemmer, hvordan 40 

verden ser ud fra køkkenvinduet. Hvis de skuffer, breder ligegyldigheden sig. Det nytter jo 

alligevel ikke noget. Overmagten bliver for stor. Alt bliver ved det gamle.   

Midt i al bedrøveligheden maa man nok alligevel konstatere, at der ikke i mands minde har 

været saa megen debat om kvindernes frigørelse, Kønsrolledebatten, ægteskabsdebatten, 

det stigende krav om vuggestuer og børnehaver. Men det er de unge, der fører an. Vi i 35-40-45 

50 aarene er sørgeligt passive. Der er langt mere politisk bevidsthed og dynamik i de unge 

end i os fra de ”ansvarlige generationer”. Det er politikernes børn, der fører sig frem, ikke 

deres koner. For vi er støbt i den gamle form, de unge er anderledes. Prøv at sammenligne 

avisernes damesider med deres ungdomssider. Bortset fra Karoline og ligesindede er der 

kønsroller til alle, for ikke at tale om ugebladene. – Men om søndagen diskuterer de unge her 50 

i Jyllands-Posten saa det fyger om ørene: Vietnam, Johnson, folkekirken, kulturen. – Paa 

damesiderne er der gode ideer til konfirmationsmiddage, ikke en debat om betimeligheden af 

konfirmation overhovedet. 



 

Sociologen Erik Høgh siger til Politiken at ”historien om den danske kvindes frigørelse og 55 

ligeberettigelse er det pure opspind. Saa længe kvinderne aarligt binder arbejdskraft til en 

værdi af 70 milliarder og ikke kræver rationalisering af dette arbejde, maa de se i øjnene, at 

de befinder sig nogenlunde der, hvor Algeriets kvinder stod, før landet fik selvstændighed. 

Masser af kvinder arbejder 60-85 timer om ugen for størstedelen med noget, der kunne gøres 

rationelt paa en brøkdel af denne tid. Tilmed gør dette slavearbejde folk trætte, fantasiløse og 60 

uimodtagelige for impulser udefra”, siger Erik Høgh. 

Dansk Kvindesamfunds Jytte Christensen har ogsaa beskæftiget sig med slavearbejdet. Hun 

bliver spurgt, om det kan være det rette, at en lille gruppe energiske kvinder med djævlens 

vold og magt vil redde deres medsøstre fra en kønsrolle, som de fleste maaske i 

virkeligheden er godt tilfreds med. – ”Det sagde man ogsaa, før negrenes frigørelse i U.S.A. 65 

Og det viste sig da ogsaa, at mange negre ikke vidste, hvad de skulle stille op med den 

frihed, de jo slet ikke var vant til”, siger Jytte Christensen. 

Saadan er det saamænd ogsaa med os, der ikke behøver at pukle saa meget mere. Det er jo 

nuslerierne, potteplanter og klokkestrenge, vi faar tiden til at gaa med. For mange aar siden 

snakkede Bodil Koch om, at man maatte se hen til kvinderne i halvtredserne – tresserne. Nu 70 

havde de børnene fra haanden og tid til at interessere sig for politik. – Saadan gik det ikke. 

Bortset fra hende selv og en enkelt andre forblev man politisk passiv. 

I sin tid, da vore undertrykte forfædre, de stavnsbundne bønder fik deres frihed, var der ogsaa 

maade med paaskønnelsen. Det er vist et spørgsmål, om flertallet af kvinder i Svejts vil have 

stemmeret. Jeg spurgte engang en gaardmandskone fra det nordlige Svejts, hvorfor 75 

kvinderne dog ikke havde stemmeret. Medens hun sødt smilede til sin mand, den stoute 

kantonraad, sagde hun: ”Det tror vi da, vore mænd ordner paa bedste maade. – Jovist, 



umyndiggørelsen, uansvarligheden har sine bekvemme sider, men den er menneskelig 

uværdig.  

 80 

Hvis man her i hovedstaden en tirsdag morgen kører med toget ind til byen, sidder kvinderne 

og læser i de nye ugeblade, mændene læser aviser. Hvorfor? – Der er jo det med 

umyndiggørelse, at den er dødkedelig, man maa have kompensation. Man kan ikke komme til 

at tage basketag med samfundsproblemerne, ikke faa indflydelse nogen steder. Saa flygter 

man fra den virkelighed, man alligevel ikke kan gøre noget ved – og kaster sig ud i den store 85 

tirsdagsbedøvelse. Otto Krabbe sagde for nylig i forbindelse med saneringsdebatten, at den 

største fare ved slumkvarterer er, at indbyggerne kompenserer. Man bor i slum, men man har 

bil paa gaden. – Man har en isoleret, utilfredsstillende sovebytilværelse, men læsning om 

prinsessernes straalende verden giver trøst.  

Det er ufatteligt, at det her i København er en kvindelig borgmester, der bærer en stor del af 90 

ansvaret for den langsomme sanering. Har hun da helt glemt, hvor usundt det er at bunke 

børn sammen paa snæver plads? Det er skæbnesvangert, hvis kvinder paa høje poster eller i 

politik mister jordforbindelsen. Dansk Kvindesamfund gaar ikke ram forbi for manglende 

jordforbindelse. Det er overvældende, hvad der er sagt og skrevet om sambeskatningens 

ophævelse. Der blev endda lavet en TV-høring om den. Jeg er sikker paa, at høringen har 95 

ladt det store flertal af kvinder fuldstændig kolde. Det eneste, der kunne hidse en op den aften 

var Hækkerups sædvanlige stokkemetode. – Sambeskatningen kan ophæves indtil flere 

gange, kvindesagen rokker sig ikke af den grund. 

Det var en skam, det ikke blev en høring om boligerne, børnene, kønsrollerne, manden der 

ikke vil hjælpe til derhjemme, aborterne og hende der ”faar lov at købe en ny kjole” eller, faar 100 

penge naar hun mangler nogen”. Det er jo alt det, der er sagen. Det andet er indtil videre et 



problem for de mere avancerede, dem der mindst trænger til kvindesag, De kan udtrykke sig 

skriftligt saavel som mundtligt, men hvis de taber solidariteten med deres umælende 

medsøstre, er alt tabt, og der sidder vedblivende kun 19 kvinder i folketinget. 
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Kvindesag kan vel i sit inderste væsen betegnes som en ny maade. – I forbindelse med de 

unge udbrydere i folketinget har der været talt om en ny stil. Kvinderne har længe haft behov 

for en ny stil, nemlig deres egen. Men den har vi aldrig turdet forlade os paa udenfor vore 

egne fire vægge, mange ikke engang indenfor.  

- Hvor vil konen egentlig hen, spørger man nok nu. Hvis bare kvinderne er dygtige nok, kan 110 

de da godt komme i folketinget, men de skal være ligesaa dygtige som mændene. 

Ekspeditionssekretær Rasmus Ree udtrykker sig saadan: Kun ved at gøre sig gældende paa 

linje med mændene paa alle samfundets poster kan kvinderne gøre sig haab om osv. – Imod 

al denne dygtighed, al denne accept af ”paa linje med mændene” vil jeg stille noget saa fjollet 

og kvindehysterisk som et digt, et vers af den norske digter Inger Hagerup: Til kvinder er vi 115 

født – vi lever nær alt levende – Vi bærer barna frem mot morgendagen – og vi vil – at der 

skal trygheten og gleden møte dem. 

- Jamen, det er jo netop, det vi siger. Kvinden skal blive derhjemme og passe børnene, saa 

skal vi mænd nok tage os af det haarde politiske liv. – Det var nu ikke lige det Inger Hagerup 

mente. Hun mente, at kvinderne politisk skulle medvirke til, at morgendagen kunne møde 120 

børnene med glæde og tryghed. – Hvorfor bakker vi ældre ikke de unge meget mere op i 

deres kamp for et samfund, hvor kvinder kan faa lov til at være kvinder og børn børn? En ung 

pige sagde: Jeg gaar ind for fri abort, men jeg vil hellere have et barn. Kirsten Auken siger, at 

de fleste sociale indikationer til abort ville falde væk, hvis der var mulighed for rimelig 

økonomisk hjælp. – Hvorfor starter vi ikke sammen med de unge et protesttog til 125 



Christiansborg til oprettelse af børnehaver, skrammellegepladser, fritidshjem og gode og 

børnevenlige skoler? Saa længe de fleste skoler er saa triste at gaa i og de fleste 

skolegaarde saa triste og menneskeligt nedbrydende at opholde sig i, er det jo næsten 

nødvendigt, at mor sidder derhjemme med en kop varm kakao efter skoletid til trøst for 

mange fortrædeligheder. Der ligger en stor frigørelse for kvinderne i, at børnene bliver glade 130 

for at gaa i skole.  

 

Hvorfor gaar vi ikke ud og smadrer bilerne, som fylder op alle vegne, saa der efterhaanden 

ikke er til at være for ”det lille folk”. Kvindesag og børnesag hører sammen. Man kan tale nok 

saa meget i Dansk Kvindesamfund om, at nu skal formaalsparagraffen laves om, fordi 135 

kvindesagen efterhaanden er ved at vokse sig ud af det specielle tilhørsforhold til børn og 

hjem. – Der er lang vej igen. Og det tjener jo i og for sig mødrene til ære, at de bliver hjemme 

fra jobbet, eller uddannelsen, eller det politiske møde, hvis der i modsat fald ville komme en 

lille unge i klemme. Men det tjener ikke samfundet til ære, at den ene halvdel af befolkningen 

skal resignere i en ung alder. Folk bliver ikke morsommere af at resignere. 140 

Hvorfor sætter kvinder sig ikke hen og spekulerer over, hvad staten bruger vore penge til og 

om det sker i vore og børnenes interesser? Til bilerne skal der bygges veje –disse mændenes 

skrammellegepladser – broer, parkeringspladser, garager, hospitalsafdelinger til trafikofrene 

m.m. Vi skal ogsaa have en ny flyveplads. – Der er en post i budgettet, der hedder 

Hjemmeværnet. Den koster staten ca. 70 mill. om aaret. Til sammenligning tjener, at 145 

Mødrehjælpen koster 22 mill. I og for sig skulle man synes, at der var mindst lige saa meget 

hjemmeværn i Mødrehjælpen som i det med maskinpistolerne, eller hvad det er, de bruger. – 

Men der er selvfølgelig intet moment af røver- og – soldaterleg. Piger har nu aldrig været 



særlig interesseret i at lege røvere og soldater, derimod faar en stor part af dem brug for 

Mødrehjælpen.  150 

Hvorfor sætter alverdens kvinder sig ikke ned paa verdens regeringsbygningers trapper og 

siger: Vi sætter ikke børn i verden til kanonføde, napalm eller fragmentationsbomber. Det ville 

ændre historiens gang, og det kan nok tiltrænges, som den tegner sig i øjeblikket. Saa maatte 

statsmændene til at finde ud af at ordne de mellemnationale konflikter paa anden maade end 

ved mest effektivt at myrde løs paa hverandres unge mænd. Man kalder dem faldne, men de 155 

er jo ikke andre end vore egne og de andre kvinders sønner, som vi med saa megen møje og 

vaagne nætter har faaet bragt til skelsaar og alder. Tænk, at vi ikke er kommet længere end 

til at bruge blodhævn, at myrde omkap, hvis der opstaar konflikter nationerne imellem. 

Denne kronik skal ikke slutte med et kvinde stem på kvinde, men med en opfordring til, at 

kvinder sætter sig hen og tænker paa, hvad der dybest set er i deres egen og børnenes 160 

interesse – forresten ogsaa i mændenes, selv om de ikke altid ved det. – Lad os stemme paa 

den kvinde eller mand, som viser bedst forstaalse for, at morgendagen kan møde børnene 

med ”tryghet og glede”. For det er morgendagen, det drejer sig om.  

    Else Toftkær Jensen   

 165 

 



TEKST 68G 
 
 
?? 
 5 
Vil den katolske kirke se kvinden? 
 

Af Ellen Nielsen, cand.mag. 

 

Den norske teolog Kari Børresen har skrevet en måske skelsættende doktordisputats om 10 

”Underordning og ligeværd”, fortæller Ellen Nielsen 

 

NOGLE AF DE allermest brændende problemer i den reformproces, som den katolske kirke 

har vovet sig ind i, har med kvinden at gøre. Når kvinden end ikke i det borgerlige samfund i 

praksis er blevet virkelig ligeberettiget som menneske, kan man vel ikke undres over, at en 15 

2000-årig institution som kirken halter meget langt bagefter. Fortidens sociologiske opfattelse 

af kvinden præger stadig katolsk moralteologi. Flere og flere og naturligvis især lægfolk er 

blevet klar over dette, og en revision er da også under opsejling. 

Problemerne, der debatteres: det tvungne præstecølibat, ægteskabsmoralen, 

fødselsregulering, blandede ægteskaber, skilsmisse og – det er dog endnu kun i margen – 20 

kvindelige præster, hænger alle sammen med det teologiske syn på kvinden, som stort set 

går tilbage til – ikke Jesu forkyndelse, men Paulus, og de to kirkefædre Augustin og Thomas 

af Akvin.  

Det er helt i sin orden, at det nu just er en kvinde, som er gået løs på problemet og har 

undersøgt hvad Augustin og Thomas egentlig har sagt, for bedre at kunne formulere en 25 

velrettet kritik af det tidsbetingede og derfor nu forældede i mange af de kirkelige 

bestemmelser. Den 14. juni forsvarede Kari Børresen i Oslo sin på fransk affattede 

doktordisputats om ”Underordning og ligeværd. Kvindens natur og rolle hos Augustin og 



Thomas af Akvin” (Subordination et Equivalence. Universitetsforlaget, Oslo, og Editions 

Mame, Paris). 30 

 

KARI BØRRESEN er katolik, men underviser ikke desto mindre ved det protestantiske 

teologiske fakultet i Århus. Hun har desuden studeret i Paris og Rom og har altså i disse 

sydlige lande kunnet opleve kvindernes undertrykte stilling. 

Når man under læsningen af hendes bog forbløffes over de mange mærkelige spekulationer 35 

over kvindens væsen og natur, som de to kirkefædre anstillede, må det huskes, at deres 

viden om fysiologi var tidens og derfor meget mangelfuld. De anede ikke kvindens reelle og 

ligelige andel i det nye menneske hun satte i verden. De troede, at hun kun var den passive 

jord, hvor mandens sæd kunne slå rod og udvikle sig. Det var ham, og ham alene,   der 

avlede sønner og døtre. Renæssancens forskere begyndte dog at fremhæve æggets farve, 40 

og ved mikroskopets hjælp kunne man i det 19. århundrede for første gang se et 

menneskeæg og en sædcelle.  

 

KÆRLIGHEDEN? Den kender Augustin ikke noget til trods sin fortid med en elskerinde. Den 

fromme munk Thomas har kun nogle få linjer om sagen. For begge er tanken, fornuften, 45 

intellektet sat i højsædet, alt andet var noget lavere. Kærlighed mellem mand og kvinde har 

vel eksisteret også dengang, men man så den ikke. Det var vist nok først middelalderens 

minnesangere, der dyrkede kærligheden op, og da var det ikke just i forbindelse med 

ægteskabet. Kirken har stadig ingen teologi om kærligheden, så lidt som om musik, digtning 

og kunst i det hele taget, hvis fornemste emne netop er kærligheden. Den har en 50 

moralteologi, som breder sig over alle grænser med sine juridiske krav.  



Fejlen er den, at kvindeopfattelsen ikke blev revideret i takt med videnskabens og 

samfundsforholdenes fremskridt. Rester af den lever stadig i det borgerlige samfund og i 

endnu højere grad inden for den katolske kirke, hvor den er blevet en hindring for nytænkning 

på mange problemfyldte områder.  55 

Hvorfor er der ikke kvindelige præster? Både Augustin og Thomas søger med indviklede 

spekulationer at begrunde skikken. Men deres argument er netop kvindens underlegenhed 

over for manden og altså helt sociologisk. Enkelte katolske teologer hævder nu, at der ikke er 

nogen teologisk hindring (men nok meget stærkt psykologiske...). Under Vatikankoncilet skrev 

en kvindelig tysk teolog et brev til paven og bad ham tænke over sagen. I folkekirken ser vi, at 60 

skønt de kvindelige præster nu er der, skændes man stadig om dem i Kristeligt Dagblad, med 

Paulus i baghånden. En katolsk kvinde kan døbe gyldigt, når der ingen præst eller mand 

overhovedet er at få – skulle hun så ikke kunne gøre alt det andet på steder, hvor 

præstemanglen er stor, f.eks. i Latinamerika? 

 65 

MÅSKE VAR en af de ydre årsager til præstecølibatets gennemførelse i middelalderen,at den 

eneste mulighed for en mand for at vie sit liv til studier, var at træde ind i et kloster, og det 

blev så idealet for alle præster. En stor families forsørgelse ville kræve et mere kontant 

erhverv. Men forholdene er jo anderledes i dag. En mulig nyordning kunne tænkes i 

forbindelse med, at præster blev mere økonomisk uafhængige ved at få adgang til et 70 

borgerligt erhverv (undervisning, industriarbejde m.m.). 

Også synet på selve ægteskabet, fødselsregulering, skilsmisse, nyt ægteskab, ægteskab 

med ikke-katolik, de kvindelige ordner o.a. er under udvikling. Teologerne kalder den pastoral, 

dvs. med mere menneskelig hensyntagen end henvisning til juridiske paragraffer. 



Det kan nok gøres behov, vil mange mene, som på et eller andet tidspunkt har stødt sig på 75 

disse paragraffer. Katolske lægfolk og ikke blot kvinder er i bevægelse, selv om det ikke 

endnu er kommet til revolution. Med dr. philos. Kari Børresens bog i hånden kan hendes 

køns- og trosfæller, også i udlandet, arbejde effektivt for revisionen af alt det kvindefjendtlige, 

som er en følge af fortidens mandsbetonede menneskesyn.  



TEKST 68H 
 
 
Vinduet, Ekstra Bladet? 
 5 
Er utroskab skadelig? 
 

Af TAGE VOSS 

 

I VIRKELIGHEDEN spiller selve problemstillingen troskab-utroskab op til en synsmåde, der er 10 

uhjælpelig gammeldags. Hvad mere er: den moralske vurdering som ved såkaldt utroskab 

berettiger den ”krænkede” part til fornærmelse og det moralske fundament er undergravet af 

den sociale udvikling og lader sig vanskeligt opretholde i dag. 

Det kan uden videre fastslås, at i alment omdømme er utroskab ikke den fatale ting, som det 

var tidligere – den kan bæres og tolereres, ofte nogenlunde afslappet, særlig hvis den ikke 15 

bliver en vane.  

Det forekommer imidlertid meningsløst, at tale videre om troskab og utroskab uden at gøre 

sig klart: mod hvad? 

 

SELVE ægteskabsinstitutionen skriver sig fra tider, da samfundsenheden var familien, da 20 

alderdomsforsorg, hjælp under sygdom, bistand i fejder og modgang, i fattigdom og 

nødsituationer beroende alene på familiens solidaritet. Stor familie betød mange arme, 

stærke kræfter, bedre støtte, større tryghed. De få var svage, den enlige var prisgivet. 

Familien var en enhed sammensvejset i kamp mod en hård og fjendtlig omverden, deriblandt 

også andre familier. Derfor blev et giftermål en politisk affære. Et spørgsmål om en god 25 

alliance med fordelagtige forbundsfæller. Der var ikke primært tale om kærlighed, men om 

troskab over for alliancen. Denne befæstedes og forsikredes naturligvis, når der avledes 



rigeligt med fælles børn. – Men det primære sigte var alligevel økonomisk, praktisk, 

sikkerhedsmæssigt, handelspolitisk – ja, visse steder var det endog strategiske overvejelser. 

 30 

I DENNE realitetsverden fik utroskaben sin særlige motivering. Den beroede på forskellen på 

at styrke slægtens ressourcer og på at tære på dem, den ødsle, den uøkonomiske eller 

udygtige hustru, den dovne ægtefælle var troløs over for familien. Det var det sociale 

perspektiv, som fordømte den hustru, der begik hor, eller den mand der drak og ikke passede 

sine tiltag. Derfor var det ikke utroskab, hvis manden horede og berettigede den mindste tvivl 35 

om, at hendes børn forenede blod af de to allierede slægter.  

Utroskab betød en ren praktisk svigten af familien, som så mange var afhængig af. Det var en 

svigten, også af et grundlæggende samfundsprincip – og derfor forargeligt. 

 

HVOR HÅRDE vilkårene har været, og hvor stor en investering det har været at opfostre et 40 

barn, gør man sig næppe begreb om i dag. Endnu kan man i nordnorske kirkebøger finde 

noteret om endnu levende mennesker: forældre ukendte. Solgt til det og det ægtepar i sognet 

af lapper, der kom rejsende der og derfra. I hungertider betalte svenske skovbønder lapperne 

for at tage børn med til bedre egne, hvor man havde råd til at investere i børn, til at sikre 

deres alderdom. Dette er sket så sent som før første verdenskrig.  45 

Men det er først, da samfundsenheden udvides til at være sognet eller landsbyen, at en 

horeunge virkelig bliver et forargeligt særtilfælde. Nemlig fordi sognet skal ernære den. Og 

først da fordømmes så hårdt den, der uansvarligt påfører andre en sådan byrde. Den ugifte 

kvinde, der blev med barn (som hun jo ikke alene ubesiddende, og uden mand og hjem 

kunne sørge for), hun var virkelig at fordømme – nemlig af dem, der måtte bære hendes 50 

byrde: samfundet.  



Når Grønlands-eskimoernes ægteskabsmoral var så afslappet og helt anderledes, hænger 

det sammen med, at de levede forholdsvis få mennesker i en vældig og umådelig barsk natur, 

hvor menneskelige modsætningsforhold og stridende interesser aldrig kunne udvikle sig, fordi 

alle mennesker følte sig sammen i fælles solidaritet mod den overmægtige natur. 55 

 

BØRN var medmennesker, en rigdom og forsikring i alderdommen. Når én i gruppen havde 

mad, havde alle mad. Hvem der var far til børnene, havde overhovedet ingen betydning, og 

desuden var det bedste, hyggeligste og fornøjeligste indendørs tidsfordriv at parre sig. 

Utroskab eksisterede derfor ikke som begreb, og efter sigende ej heller nærighed, ondskab, 60 

smålighed og troløshed... 

Der er vist kun ringe tvivl om, at vi skylder Det Gamle Testamente den østerlandske 

nomadestamme-moral, som ærkepatriarkalsk placerer kvinden som mandens ejendom, på 

linje med hans hus, træl, okse og æsel. Selv i vor oplyste tid hersker i mange hjem denne 

indstilling fra Mosebogen: manden ejer kvinden, han overtager hende med mødom og medgift 65 

for sig selv, og hun forbliver hans privilegium til sine dages ende. Bevæger hun andre andel i 

husbondens enerettigheder er det bedrageri – som handlingen jo uden videre stadig hedder. 

Men konen beskyttes også af sin ægteskabelige status. Den giver hende andel i mandens 

ejendom og almene agtelse, og hun klamrer sig til sine rettigheder. Ve den fremmede dame, 

som øjer til hendes mand, skilsmisse og enlig stand, armod og forladthed anes uvægerlig i 70 

luften, så snart der er amourøse medsøstre i farvandet. 

 

KUN i katolske lande, hvor ægteskabet er uopløseligt, betragter man elskerinden som en 

legal person, og bordellet som en velagtet institution, på linje med offentlige badeanstalter. 

Og ingen hustru har der synderligt imod lidt hjælp til det grove.  75 



Men den gammel-testamentlige patriarkalske orden har ingen baggrund i vor verden mere. 

Kvinden emanciperer sig. Hun har uddannelse på linje med manden, og kan klare sig 

økonomisk uden ham. Sådan da. Samfundet bygger ikke længere på familien. I dag er den 

enkeltes sikkerhed baseret på forholdet til organisationer: sygekasse, lejerforening, 

forsikringsselskab, fagforbund. Hendes rettigheder skulle være nogenlunde sikret. Hun skulle 80 

være i stand til at blæse på manden, og klare sig uden ham. Både han og hun skulle kunne 

elske, med hvem de vil, uden at noget som helst sker ved det. 

Ingen af dem har berettigede krav på hinanden. Ingen af dem skylder hinanden mere, end 

hvad menneskelig anstændighedshensyn og indgåede forpligtelser kræver, og det behøver 

ingenlunde at anfægtes af parternes respektive erotik. 85 

At det stadig på mange områder er behageligere og tryggere at være gift end ugift, hvis man 

er kvinde, er en anden sag. Men læg mærke til, at det er de mest reaktionære 

samfundsgrupper, der forskelsbehandler gifte og ugifte kvinder: man kunne kalde dem 

servicefagene. Embeds- og tjenestemænd, tjenere, hotelportierer, chauffører, 

hospitalspersonale. Og så paradoksalt nok, hjemme hos os selv i selskabslivet. Hvor enlige 90 

herrer er søgte og yndede objekter, mens enlige damer er droppede, antagelig fordi man 

bevidst eller ubevidst, spiller op til det gamle syn på ægteskabsmulighederne. 

 

TROSKAB og utroskab er begreber lænkede til det gammeldags ægteskabssymbol. I dag er 

ægteskabet som institution en tvivlsomt motiveret affære – og vanskeligere at gennemføre 95 

pænt end nogen sinde. Middellevealderen er fordoblet siden århundredeskiftet. I dag skal 

hver den, der indgår et ægteskab i 23-års alderen, se frem til 50 års ægteskab. Hvem aner 

hvordan et menneske udvikler sig i de næste 50 år? Hvem ved, hvordan man selv udvikler 

sig? Et håbløst eksperiment... 



Arbejdsfællesskabet som næsten var obligatorisk i det gamle bonde- og håndværkersamfund, 100 

er ophørt. Ægtefæller er beskæftigede på hver sin arbejdsplads, spiser ofte hver for sig i 

kantinen, ser TV i fritiden, og sover i hver sin seng om natten. 

Erotik, sex, elskov eller hvad man nu benævner den kønslige samkvem, har mistet sin 

intention i forplantningens tjeneste og sin familiære mening. Det er blevet et forbrugsgode på 

linje med mad, bil, spiritus og underholdning. Men hvis det drejer sig om forlystelse eller 105 

forbrug, uden biologisk eller menneskeligt perspektiv, hvordan i alverden da motivere at man 

altid og udelukkende skal være bundet og afhængig af et af de millioner af objekter – muligvis 

skal plage vedkommende med sine lyster og behov, eller lade sig plage af vedkommende.  

Den eneste og sidste motivering, der fremføres for at opretholde ægteskabsinstitutionen, er 

børnenes tarv. Men selv den motivering er dårlig, fordi statistikker viser, at henved en 110 

tredjedel af alle skolebørn er fra atypiske hjem, det vil sige ikke har både far og mor. 

 

ÆGTESKABET foregøgler? en familiesikkerhed og trist for børns som det ikke yder, så sandt 

som også en stor del af faktiske ægteskabsmiljøer er overordentlig uharmoniske og i hvert 

fald i perioder uegnede som baggrund for børns opvækst. Vi håber stadig, og tror vel selv 115 

endnu, at børn skal elske deres far og mor og opdrages til at føle den smule afhængighed og 

tilknytning til dem alene – skønt de det meste af dagen og ofte altid må være overladt til 

andre. 

Vi må villigt eller ugerne fastslå at ægteskabet er en temmelig hul overlevering, eller fra en 

ikke så fjern, men dog forgangen fortid, som vi altså stadig? ikke har fattet er ubehjælpeligt 120 

forbi. Troskab og utroskab er derfor begreber uden synderlig mening for mennesker i dagens 

virkelighed. 

Utroskab er ikke moderne. Det er troskab, der er moderne.  


