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Abstract 
Differential treatment is a subject which is daily observed and debated of regular citizens, 

politicians, organizations and a lot of other interested parties whom all have different takes on how 

differential treatment can and should be handled politically and socially. Thus there are different 

views on the conceptions of equal rights and equal treatment, and there is a battle of words going on 

when these concepts is to be defined. Those who’ll win the battle of defining the concepts will be 

able to establish a social order of what can be said about, and is socially accepted in the context of, 

a given subject. This thesis is about how discourses form the concepts of equal rights between men 

and women and equal treatment between disabled and non-disabled people and attempts to create 

equivalences between different ideas in order to establish a hegemonic discourse and a current order 

of society. The thesis is based on Danish employment legislation and primarily on a series of laws 

on different treatment and statements of organizations supporting the aim towards more special 

considerations and treatments of specific social groups. 

 

The thesis concludes that there are series of statements about social groups being oppressed and 

who should be protected and supported in order for those people to commit themselves to the 

society on equal terms of others. There is an idea, which is maintained, of different social groups 

fighting each other in an unfair battle, men against women and disabled against non-disabled, and 

that some people are born at a lower starting point than others as to natural abilities and the 

oppression of some social groups in the society. These statements are aimed at an overall discourse 

of the justice of equality. Thus equality is represented as an essential condition for the good society 

where unfolding of the life and equality between social groups is considered as great human values. 

Thus special treatment becomes positive towards realizing equality between social groups. This 

thesis will bring a critical look at this idea of helping the weak has value in itself from a principle of 

equality of justice. 

 

Special treatment is directed at individuals of specific social groups who are weaker, and have a 

lower starting point, than others, and therefore aren’t able to take care of themselves because of 

their unjust situation. There social groups are represented as oppressed and weak compared to other 

and stronger social groups. The thesis attempts to point out some of the inhibitory effects of special 

treatment and the focus and weaknesses of specific social groups. As well as special treatment can 

help people with their natural and social struggles, as well as other problems in life, focusing on 
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weakness can lead to more weakness, which affects the individual, the society and the culture. The 

individual is reified by categorizing and grouping. Furthermore individuals of these social groups 

are maintained in weakness by their own and others observation of themselves as weak. The 

individual is inhibited by being maintained in this fight for rights and special treatment for the 

respective social group on the behalf of their weaknesses. The individual is inevitably involved in 

and is shaped by this fight and through the observation of and the discourse of the weaknesses of 

the social group. Following this there will be a moral problem if the weak are trying to achieve 

recognition through its weakness and its incompetence. 
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Indledning 
Forskelsbehandling er et tema, som dagligt iagttages og debatteres af både almene borgere, 

politikere, organisationer og en række andre interessenter, som alle har forskellige meninger om, 

hvordan forskelsbehandling kan og bør håndteres politisk og socialt. Der findes således forskellige 

opfattelser af begreber som ligestilling og ligebehandling, og der er kamp om ordene, når disse 

begreber skal defineres. Den der vinder kampen om at definere begreberne, kan sætte en 
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samfundsmæssig orden for, hvad der kan siges om et givent emne, og hvad der er socialt 

acceptabelt i denne sammenhæng. Denne undersøgelse handler om, hvordan diskurser former 

begreber om ligestilling mellem mænd og kvinder og ligebehandling mellem handicappede og ikke-

handicappede og forsøger at skabe ækvivalenser mellem forskellige idéer for derved at kunne 

etablere en hegemonisk diskurs og en gældende samfundsorden. Undersøgelsen tager afsæt i den 

danske arbejdsretslovgivning og primært en række forskelsbehandlingslove samt udsagn fra 

organisationer, som støtter en kurs mod mere særbehandling af bestemte samfundsgrupper.  

 

Det viser sig, at der findes en række udsagn om undertrykte samfundsgrupper, som bør have 

beskyttelse og særbehandling for at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre 

samfundsgrupper. Der opretholdes således en idé om, at forskellige samfundsgrupper kæmper mod 

hinanden i en uretfærdig magtkamp – mænd mod kvinder og handicappede mod ikke-handicappede 

– samt at nogle er født med et ringere udgangspunkt end andre qua deres naturlige evner, eller 

mangel på samme, og deres respektive samfundsgruppes undertrykte stilling i samfundet. Disse 

udsagn retter sig mod en overordnet diskurs om lighedens retfærdighed. Lighed bliver således 

fremstillet som en forudsætning for det gode samfund, hvor det er en menneskeret at kunne udfolde 

sit liv, og hvor lighed mellem samfundsgrupper iagttages som en menneskelig værdi og en værdi i 

sig selv. Særbehandling bliver således positiv ved at kunne realisere denne lighed mellem 

samfundsgrupperne. Denne undersøgelse vil anlægge et kritisk blik på denne tanke om at hjælp til 

svage, og dette ud fra et princip om lighedens retfærdighed, har værdi i sig selv. 

 

Særbehandling rettes mod individer tilhørende bestemte samfundsgrupper, der, i sit udgangspunkt, 

er svagere stillet end andre samfundsgrupper, og derfor ikke kan klare sig selv, eller har sværere ved 

dette på grund af det uretfærdige udgangspunkt. Disse samfundsgrupper fremstilles således som 

undertrykte og svage i et relativt forhold til andre og stærkere samfundsgrupper. Undersøgelsen 

forsøger imidlertid at påpege nogle af de hæmmende virkninger, som afledes af særbehandlingen, 

hensynet til de svage og synet på svaghed. Ligeså vel som denne særbehandling kan afhjælpe nogle 

af de svage gruppers naturlige og sociale udfordringer samt livsproblemer, så tingsliggøres disse 

individer ved at blive sat i grupper. Ydermere fastholdes individer af disse samfundsgrupper i 

svaghed ved at den respektive samfundsgruppe iagttages som svag fra dets omverden, og ved at 

fastholde en forestilling om samfundsgruppens svagheder indadtil. Individet hæmmes ved at blive 

fastholdt i denne kamp om rettigheder og særbehandling for samfundsgruppernes svagheder. 
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Individet er uundgåeligt indblandet og formes i denne kamp og gennem iagttagelsen af og 

diskurserne om den respektive samfundsgruppes svaghed. I forlængelse af dette opstår der et 

moralsk problem, hvis den svage forsøger at opnå anerkendelse gennem sin svaghed og sin 

inkompetence. 

Problemformulering 
Denne opgave vil undersøge, hvorvidt særlige lovgivningsmæssige hensyn er med til at 

underminere medarbejderes mulighed for og evne til at magte sig selv. I undersøgelsen vil der indgå 

en række dokumenter, som vil udgøre undersøgelsens empiri. Denne empiri vil blive analyseret ud 

fra et socialkonstruktivistisk perspektiv med fokus på, om dokumenterne bidrager til en normativ 

magtdiskurs, som er hæmmende for visse grupper af individers integritet og vilje til 

selvopretholdelse. Disse dokumenter vil bestå af udvalgte love fra den grundlæggende danske 

arbejdsretslovgivning samt dokumenter fra internetsider. Ud fra en socialkonstruktivistisk 

videnskabsteoretisk vinkel vil undersøgelsen forsøge at besvare undersøgelsens første spørgsmål: 

Hvilke ækvivalenser forsøges etableret i samfundet og rettes mod den danske 

arbejdsretslovgivning med hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder og ligebehandling 

mellem handicappede og ikke-handicappede, og i forsøget på at etablere en hegemonisk 

diskurs? 

 

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i primært to filosoffers etiske tankegods. Den ene er Friedrich 

Nietzsche, og med blandt Nietzsche tanker vil undersøgelsen tage udgangspunkt i Nietzsche 

forståelse af vilje til magt, medlidenhed og ressentimentsfølelsen. Med disse tanker vil 

undersøgelsen diskutere konsekvenserne af et hensynsfuldt fokus rettet mod de svage. Herigennem 

vil undersøgelsen, ud fra en kritisk teoretisk vinkel, diskutere, hvordan særlige hensyn i 

lovgivningen kan have problematiske moralske følger. Den anden filosof, hvis tanker undersøgelsen 

primært vil tage udgangspunkt i, er filosoffen og teologen K. E. Løgstrup. Undersøgelsen vil tage 

udgangspunkt i Løgstrups begreb om den etiske fordring med henblik på at diskutere den moralske 

dimension af magtforholdet til den anden i mødet med den anden. Løgstrups tanker vil danne 

modvægt til Nietzsches tanker om magten for den stærke viljes egen skyld ved at tage afsæt i den 

anden og den andens behov. Undersøgelsens overordnede fokus vil være på individets evne til at 

opretholde sig selv, samt hvorvidt hensynet til den anden bør næres. Der kan således stilles 

spørgsmålstegn ved, om love om særlige hensyn i den danske arbejdsretslovgivning og diskurser i 
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samfundet, som er pro-hensyn, kan siges at hæmme de grupper, som lovene og de øvrige 

samfundsdiskurser efter sigende er rettet mod at nære hensyn til. Dette fører til undersøgelsens 

andet og overordnede spørgsmål: Hvordan kan diskurser om særbehandling af svage 

samfundsgrupper siges at hæmme disse grupper ud fra et etisk perspektiv? Undersøgelsen vil 

efterfølgende videreføre konklusionerne fra ovenstående og rette sig mod et aspekt om anerkendelse 

og om anerkendelsens gyldighed. Der er således tale om en normativ undersøgelse, som tager afsæt 

i Honneths anerkendelsesteori. Undersøgelsen vil herefter, med udgangspunkt i Dahls og Thyssens 

begreb om anerkendelse af inkompetence, undersøge den moralske rimelighed i at lovgive med 

særlige hensyn til udvalgte samfundsgrupper, og i hvor høj grad staten har ansvar for at afhjælpe 

individets livsproblemer. Slutteligt vil undersøgelsen perspektivere til moderne ledelses anvendelse 

af bløde værdier, i nærværende undersøgelse med fokus på empati, og stereotyper i ledelse ud fra et 

anerkendelsesteoretisk perspektiv. 

 

Emneafgrænsning 
Undersøgelsen vil belyse, hvorledes særlige lovgivningsmæssige hensyn kan siges at være 

hæmmende for det enkelte individs vilje til selvopretholdelse gennem en svaggørende 

stigmatisering. Undersøgelsens empiri afgrænser sig til den grundlæggende danske 

arbejdsretslovgivning og bliver suppleret af relevante internetsider med det formål at belyse 

væsentlige pointer i forhold til lovgivningens og samfundets magtdiskurser. Undersøgelsen vil være 

skrevet ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv med fokus på de normative magtdiskurser, som 

findes i empirien. Undersøgelsens formål er dog ikke at vurdere, hvorvidt lovgivningen er for uklar 

eller ej omkring, hvem lovgivningen er til gavn for. Det er i stedet undersøgelsens tematiske sag at 

belyse de gældende diskurser i og omkring lovene. Dette med udgangspunkt i lovene selv samt 

relevante dokumenter fra eksempelvis andre undersøgelser og kilder, heriblandt empiri fra 

interesseorganisationer, som kan bidrage til at belyse de gældende diskurser. Undersøgelsen er et 

teoretisk studie, som indeholder aspekter indenfor både magtteori, ledelsesteori og personalejura, 

men med en overordnet filosofisk ramme til at binde disse områder sammen. Alle disse områder er 

områder indenfor Human Ressource Management, hvilket giver undersøgelsen sin berettigelse 

indenfor dette overordnede område. At der er tale om et teoretisk studie, betyder, at teori vil udgøre 

en betydelig del af undersøgelsen. Undersøgelsen vil forsøge at finde en balance mellem bredde og 
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dybde i anvendelsen af teorier. Teorierne vil løbende blive præsenteret samt sammenlignet og 

diskuteret undervejs i undersøgelsen. 

 

Undersøgelsen vil fokusere på de områder, hvor hensynet og særbehandlingen i lovgivningen synes 

at være til gavn for specifikke grupper og herefter diskutere, hvorvidt disse love har eller kan have 

en hæmmende virkning for de mennesker, som lovene burde være til gavn for. Undersøgelsens 

bidrag placerer sig indenfor magtteori og er en kritisk-filosofisk undersøgelse med udgangspunkt i 

den danske arbejdsretslovgivnings særbehandling af visse grupper. Undersøgelsen afgrænser sig 

teoretisk til et moral-filosofisk perspektiv med udgangspunkt i Friedrich Nietzsches tanker om vilje 

til magt, medlidenhed og nagfølelse. Nietzsches begreber anvendes til at diskutere hensynets 

moralske værdi i forhold til at hæmme kontra styrke den anden. I denne diskussion vil Løgstrups 

tanker om magtrelationen i mødet med den anden, samt idéen om den etiske fordring, indgå. Da 

lovgivningen har indflydelse på samtlige individer og grupper i samfundet, vil undersøgelsen 

indskrænke sig til at undersøge diskursen omkring to bestemte samfundsgrupper. Den første diskurs 

omhandler ligestilling mellem mænd og kvinder, og den anden diskurs omhandler ligebehandling 

mellem handicappede og ikke-handicappede. Dette valg er truffet for at kunne gå mere 

dybdegående til værks med hensyn til de udvalgte grupper samt, i en erkendelse af, at 

undersøgelsen ikke har omfang til at kunne omfavne hele feltet omkring forskelsbehandling.  

Videnskabsteori og metode 
Undersøgelsen vil blive foretaget ud fra et socialkonstruktivistisk syn, og derved ud fra tanken om, 

at diverse ting og fænomener frembringes af og opretholdes igennem forskellige samfundsmæssige 

praksisser (Jacobsen et al., 2010: 230).  Undersøgelsen vil dog inddrage relevante tanker fra 

poststrukturalismen repræsenteret ved filosoffen Michel Foucault, da disse tanker kan bidrage til en 

bedre forståelse af diskursbegrebet og sammenhængen mellem magt og diskurs. Tingene og 

fænomenerne, ville ikke kunne have eksisteret uafhængigt af social aktivitet, som dén ting eller dét 

fænomen, den eller det er. Tinget eller fænomenet bliver således konstrueret socialt. Den 

menneskelige erkendelse er, ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, kontingent, dvs. den kunne 

være anderledes (Ibid., 2010: 230). Ydermere vil socialkonstruktivismen ofte udfordre idéen 

postulater om nødvendigheder og hårde kendsgerninger, og har ofte et dekonstruktivistisk blik 

indbygget i sig (Ibid., 2010: 232). Det dekonstruktivistiske blik skal i denne sammenhæng forstås, 

som en stræben efter at påvise, at intet er uomgængeligt, ved at demontere den eksisterende orden 
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(Ibid., 2010: 232). Socialkonstruktivismen vil ofte forsøge at afsløre forhold, som af nogle bliver 

opfattet som kontingente (Ibid., 2010: 233). Denne afsløring kan eventuelt give anledning til at 

reformere og forandre, sågar revolutionære, den eksisterende orden (Ibid., 2010: 233). Der findes et 

hav af retninger indenfor socialkonstruktivisme, alle med forskellige udgangspunkter, eksempelvis 

erkendelsesteoretisk, ontologisk eller fænomenologisk. Denne undersøgelse vil tage udgangspunkt i 

den socialkonstruktivisme, der er udformet af teoretikerne Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. 

Laclau og Mouffe kan både siges at tilhøre poststrukturalismen og socialkonstruktivismen, og 

denne undersøgelse vil tage udgangspunkt i de socialkonstruktivistiske elementer af Laclaus og 

Mouffes tankegods. Ydermere vil undersøgelsen anvende Foucaults tanker om diskursbegrebet, 

som supplement til Laclaus og Mouffes tanker diskurs, hegemoni og ækvivalens. 

Diskursanalyse 

Diskurs og diskursiv formation hos Foucault 

Diskursbegrebet hos Foucault skal forstås gennem diskursens forhold til sin diskursive formation. 

En diskurs er en gruppe af udsagn, der tilhører den samme diskursive formation. Foucault beskriver 

dette således: “We shall call discourse a group of statements in so far as they belong to the same 

discursive formation.” (Foucault, 1972 [1969]: 117). Ifølge Foucault er en diskurs midlertidig og 

kontingent og forandrer sig historisk set (Ibid., 1972: 117). En diskurs er et fragment af historien, 

som altid udstiller sin egen begrænsning i sin samtid (Ibid., 1972: 117). Da diskursen bygger på 

udsagn, må der være noget, der samler disse udsagn og skaber en orden blandt dem. Denne orden 

opstår som i den diskursive formation. Diskurs er således den gruppe udsagn, der hører sammen i en 

diskursiv formation, mens en diskursiv formation defineres som en regelmæssighed i spredningen 

af udsagn (Jacobsen et al., 2010: 209). I denne spredning af udsagn, når noget skal beskrives i 

verden, er det alligevel muligt at tyde en sammenhæng mellem nogle udsagn, som derved bidrager 

til en diskurs, der tilhører den samme diskursive formation. Et udsagn hører uundgåeligt til en 

diskursiv formation (Foucault, 1972 [1969]: 116) og forskellige udsagn, der ikke synes identiske, 

kan i al sin forskellighed være forbundet på et udsagnsplan og tilhøre samme diskursive formation 

(Ibid., 1972: 115). Denne tanke udvikler Laclau og Mouffe og introducerer begrebet ækvivalens 

som en måde at forbinde forskellige begreber. 

 

Diskurs, hegemoni og ækvivalens 

Laclau og Mouffe er inspireret af Foucaults diskurstænkning, og alle tre teoretikere forbindes blandt 

andet med poststrukturalismen. Laclau og Mouffe er inspireret af Foucaults diskursteori og 
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adopterer blandt andet begrebet om diskursiv formation i deres tænkning (Laclau & Mouffe, 2001 

[1985]): 105. Derfor er det relevant at undersøge Foucaults forståelse af begreberne diskurs og 

diskursiv formation. Diskurs, hos Laclau og Mouffe, defineres som en struktureret enhed af en 

artikulatorisk praksis (Laclau & Mouffe, 2001 [1985]: 105). Artikulation i den artikulatoriske 

praksis skal her forstås som ”any practice establishing a relation among elements such that their 

identity is modified as a result of articulatory practice.” (Ibid., 2001: 105). Laclau og Mouffe tager 

udgangspunkt i diskursbegrebet og mener, at diskurs rummer både det sprog, dvs. tale og skrift, 

men også den materielle, handlingsmæssige praksis, som sproget indgår i (Jacobsen et al., 2010: 

250).  

 

I det sproglige system bliver fænomener frembragt i forhold til fænomenets kontrast til andet og 

andre fænomener. Det samfundsmæssige bliver dannet ud fra de forskellige positioner i samfundet, 

som ligeledes defineres ved deres kontraster til andre positioner i systemet (Jacobsen et al., 2010: 

251). Disse forskellige positioner kaldes begivenheder (moments), hvis de er diskursivt artikuleret, 

og elementer (elements), hvis de ikke er diskursivt artikuleret (Laclau & Mouffe, 2001 [1985]): 

105. Den politiske og sociale diskurs er dynamisk, derfor er der kamp mellem forskellige grupper 

og iagttagere om at sætte en gældende standard for, hvad der kan siges om et givent emne (Jacobsen 

et al., 2010: 251). Dette i et forsøg på at etablere en vis orden og stabilitet i det sociale liv, men også 

en måde at kunne favorisere en bestemt dagsorden eller samfundsgruppe på (Ibid., 2010: 251). Der 

kæmpes om at etablere hegemoni, dvs. ”en situation, hvor én enkelt fast defineret diskurs 

udkonkurrerer alle andre.” (Jacobsen et al., 2010: 251). Da en diskurs er foranderlig, vil der dog 

ofte være kræfter, der ønsker at etablere en ny orden (Ibid., 2010: 251). Således vil det aldrig blive 

muligt at etablere fuldkommen og endegyldig hegemonisk diskurs (Ibid., 2010: 251). En midlertidig 

hegemonisk diskurs etableres, ifølge Laclau og Mouffe, ved etableringen af ækvivalenser (Ibid., 

2010: 251). Med ækvivalens imellem begreber forstås sammenkoblingen mellem to eller flere 

forskellige idéer eller forestillinger i forsøget på at fremstille disse som tæt forbundne (Ibid., 2010: 

251).  

 

Opsummering af videnskabsteorien 

Foucault tilskrives ofte en poststrukturalistisk tradition, mens Laclau og Mouffe lægger sig mellem 

poststrukturalismen og socialkonstruktivismen. I undersøgelsen vil der blive anlagt et 

socialkonstruktivistisk blik med bidrag fra Foucault til forståelse af begreberne diskurs og diskursiv 
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formation samt sammenhængen mellem disse begreber. Diskurs hos Foucault er, ligesom hos 

Laclau og Mouffe, et redskab til at etablere en midlertidig orden, og er kontingent. Foucault mener, 

at der mellem udsagn opstår sammenhænge, hvilket udformer sig til en diskurs, såfremt disse 

udsagn tilhører den samme diskursive formation. Diskurser siger ikke noget om en bagvedlæggende 

sandhed, men er i sig selv produktive og meningsskabende. Derfor er diskurser også forbundet med 

magt, da de skaber den sociale og politiske virkelighed. For Laclau og Mouffe betyder dette, at det 

er afgørende, hvilken diskurs, der evner at sætte en hegemonisk dagsorden for, hvad der kan siges 

om et givent emne. Dette gøres gennem, ifølge Laclau og Mouffe, ved at etablere ækvivalens 

mellem begreber og derved skabe sammenhænge mellem to eller flere idéer eller forestillinger.  

 

Foucaults formuleringer om udsagn, diskurs, diskursiv formation og regelmæssig spredning er 

meget åbne begreber (Jacobsen et al., 2010: 212-213). Ligeledes undersøger Foucault primært den 

dominerende diskurs og modstanden mod denne (Ibid., 2010: 213), mens der ikke umiddelbart 

gives anledning til at anvende Foucaults diskursanalyse til at undersøge kampen om et givent emne 

i form af konkurrerende diskurser (Ibid., 2010: 213), som det er tilfældet hos Laclau og Mouffe. Der 

er dog tydelige ligheder mellem Foucaults og Laclaus og Mouffes syn på diskurserne som 

magtfulde og meningsskabende i den sociale og politiske sfære. Ligeledes er begge parter enige om, 

at diskurserne opstår som en sammenhæng mellem udsagn indenfor samme diskursive formation. 

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i diskursbegrebet for at foretage en diskursanalyse. Dette med 

henblik på at undersøge, hvilke diskurser, der forsøger at opnå hegemonisk status i forhold til love 

med særlige hensyn i den danske arbejdsretslovgivning. Ligeledes vil det undersøges, hvordan disse 

forsøg på at sætte en hegemonisk diskurs foretages gennem etablering af ækvivalenser mellem 

begreber. 

 

Dokumentanalyse 

Undersøgelsen er et teoretisk studie baseret på filosofisk teori og dokumentempiri. Undersøgelsen 

indeholder en række dokumenter, som udgøres af lovgivningsdokumenter og internetsider. 

Dokumenter udgør en institutionel kraft, der gør dem interessante i sig selv (Dahler-Larsen, 2005: 

235). Som socialkonstruktivist er man dog nødt til at have en vis skepsis omkring, hvilken måde, de 

respektive dokumenter er udlagt (Ibid., 2005: 241-242). Afsenderen af dokumenter har ofte været 

reflekteret omkring udlægningen af dokumentet. Derfor er dokumenter ofte udlagt på netop dén 

måde, som afsenderen af dokumentet ønsker (Ibid., 2005: 241-242). I undersøgelsen er det vigtigt at 
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være kritisk overfor kilden, og om hvorvidt dokumentet er sagligt fremstillet. Når dokumenter fra 

statens styrelser, lovgivningen eller interesseorganisationer skal analyseres, må undersøgelsen være 

pinligt bevidst omkring, at disse dokumenter er udlagt på en bestemt og overvejet måde. 

 

Et dokument er en inskription i fysisk form (Ibid., 2005: 241). Dokumentet har derved både en 

materiel form, men er samtidig socialt konstrueret. En pengeseddel er ikke bare et stykke papir med 

et tryk. Pengesedlen er mere end sin materie. Den er også noget immaterielt. Pengesedlens print 

symboliserer værdi. Dokumentet er objektiveret social virkelighed (Ibid.), der anvendes i ”et forsøg 

på under bestemte omstændigheder og med en given institutionel opbakning at gøre en bestemt 

virkelighed gældende.” (Ibid., 2005: 252). Dokumentet iagttages og eksisterer således som iagttaget 

materie, men gennem iagttagelsen skabes ligeledes den sociale virkelighed for dokumentet. 

Dokumentets ophav er ikke herre over brugen og iagttagelsen af dokumentet, og derved heller ikke 

over dokumentets sociale virkelighed. Ligeledes kan et dokument være genstand for social kontrol 

og kan bruges som magtmiddel (Ibid., 2005: 241-242). Dette kan eksempelvis gøres ved at 

begrænse andre i adgangen til dokumentet. 

 

Kritik af videnskabsteori og metode 

Det er uundgåeligt, at nogle nuancer i debatten om forskelsbehandling vil gå tabt ved selektering af 

dokumenter og tekster. Ligeledes vil undersøgelsen ikke kunne rumme alle aspekter af 

forskelsbehandlingsdebatten. Der kan endvidere nævnes en mulig fejlkilde i forhold til 

fortolkningen af de tekster og dokumenter, som er anvendt i teksten. Da undersøgelsen delvist 

bygger på analyse af diskurser og fortolkning af udsagn, er der en sandsynlighed for, at 

undertegnets fortolkning og forståelse af et dokument eller tekststykke ikke er identisk med tekst- 

eller dokumentforfatterens egen hensigt med og forståelse af tekstens eller dokumentets indhold 

(Jacobsen et al., 2010). Med hensyn til et videre arbejde kunne en undersøgelses tematiske sag 

ligeledes rettes mod andre af de i forskelsbehandlingsloven nævnte samfundsgrupper, såsom 

eksempelvis seksualitet eller etniske minoriteter. Ydermere kunne en undersøgelse forsøge at 

omfavne flere og mere forskelligartede og divergente nuancer af debatten.  

Kapitel 1 – Diskurser 
Undersøgelsen vil starte med at foretage en diskursanalyse af diskurserne indenfor 

forskelsbehandlingsområdet. Undersøgelsen vil starte med kort at undersøge, hvordan lovgivningen 
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anerkender den ene part i et ansættelsesforhold, som svag, og agerer beskyttende overfor denne 

part, upåagtet om denne part ønsker denne beskyttelse eller ej. Herefter vil undersøgelsen rette sig 

mod forskelsbehandlingsområdet, og som tidligere nævnt, begrænse sig til området omkring 

ligestilling mellem mænd og kvinder samt området omkring ligebehandling mellem handicappede 

og ikke-handicappede, hvor både lovgivningstekster, samt tekster og dokumenter fra relevante 

organisationer vil indgå. Dette med formålet at undersøge, om der forsøges at etableres 

ækvivalenser i samfundet, rettet mod lovgivningen, med hensyn til ligestilling mellem mænd og 

kvinder og ligebehandling mellem handicappede og ikke-handicappede, og i forsøget på at etablere 

en hegemonisk diskurs? 

Grundlæggende dansk arbejdsret 

Ledelsesretten og medarbejderinddragelse  

I ansættelsesforhold har arbejdsgiveren ledelsesret over lønmodtageren, og lønmodtageren 

underordnet i forhold til den overordnet arbejdsgiver (Kristiansen, 2014: 255). Medarbejderen har 

pligt til at efterkomme ledelsesmæssige beslutninger og kan, som følge af manglende lydighed, 

afskediges eller bortvises fra arbejdspladsen (Ibid., 2014: 255). Ifølge hovedaftalerne i dansk 

arbejdsret, er arbejdsgiver dog forpligtet til at inddrage virksomhedens medarbejdere og 

tillidsrepræsentanter i forbindelse med udøvelsen af arbejdsgiverens ledelsesret (Ibid., 2014: 153). 

Dette samarbejde vil ofte være eksplicit formuleret i samarbejdsaftaler. På større arbejdspladser vil 

der ydermere være retskrav om at etablere et samarbejdsudvalg mellem arbejdsgivers og 

arbejdstageres parter (Ibid., 2014: 153).  Arbejdsgiveres ledelsesret skal således udøves i et 

samarbejde mellem de arbejdsgivende og arbejdstagende parter. Formålet med 

samarbejdsudvalgene er, at medarbejderne skal sikres mulighed for at få indflydelse i 

virksomhedens ledelse. På den ene side har virksomhedens ledelse en ledelsesret og derved retten til 

at lede medarbejderne i arbejdstiden. På den anden side skal medarbejderne have mulighed for at 

påvirke og ændre ledelsesmåden, dvs. den måde, hvorpå der ledes. 

 

Retten til selvbestemmelse? 

I forbindelse med ansættelsen og udformningen af en ansættelseskontrakt er der også særlige 

hensyn for dén part, der ikke udformer kontrakten. Da det i praksis ofte er virksomheden, der 

affatter kontrakten, er lønmodtageren beskyttet af denne aftaleretlige koncipistregel, som fungerer 

som en uklarhedsregel (Kristiansen, 2014: 223-224). Denne ugyldighedsregel beskytter ligeledes 

imod udnyttelse, selv efter indgåelsen af en aftale, hvis det kan påvises, at den ene part har udnyttet 
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den anden groft (Ibid., 2014: 224). Dette med henvisning til den udsatte parts svage position eller 

aftalens urimelige virkninger (Ibid., 2014: 224). Lov- og overenskomstregler spiller en væsentlig 

rolle for ansættelsesrettens område, og som en fælles karakteristikum hviler disse på præceptiv 

beskyttelse i forhold til lønmodtageren som den svage part i ansættelsesforholdet (Ibid., 2014: 224). 

Lønmodtageren kan forhandle sig til bedre, men ikke ringere vilkår end det, der følger af lovens og 

overenskomstens bestemmelser (Ibid., 2014: 224). Dette med afsæt i synet på lønmodtageren som 

den svage part, der skal beskyttes af lov- og overenskomstregler. 

 

En arbejdsgiver må hverken udvise organisationsfjendtlig indstilling før eller under en ansættelse 

samt ved afskedigelse af en given medarbejder (Ibid., 2014: 258). Arbejdsgiver må ikke begunstige 

uorganiserede medarbejdere i forhold til organiserede medarbejdere med henblik på at få den 

organiserede medarbejder til at opgive sit organisationsmedlemsskab (Ibid., 2014: 258).  Ydermere 

må arbejdsgiver ikke forskelsbehandle organiserede og uorganiserede lønmodtagere i ansættelses- 

og afskedigelsessituationer samt under ansættelsen for offentlige ansatte (Ibid., 2014: 262-263). De 

såkaldte eksklusiv- og fortrinsaftaler, hvor uorganiserede lønmodtagere tvinges ind i en bestemt 

fagforening for at opnå goder og bibeholde deres ansættelse, er forbudt (Ibid., 2014: 261-262). 

 

Forskelsbehandling og ligestilling 

I den danske lovgivning får hensynet til bestemte grupper en juridisk dimension. I 

forskelsbehandlingsloven står der skrevet følgende i §1: ”Ved forskelsbehandling forstås i denne lov 

enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, 

politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk 

oprindelse.” (Bilag 1). I § 1, stk. 2 formuleres det yderligere, at direkte forskelsbehandling, skal 

forstås som dét, at én medarbejder bliver behandlet ringere end en anden medarbejder ville være 

blevet i denne samme situation (Bilag 1). Indirekte forskelsbehandling, som det fremgår af § 1, stk. 

3, omhandler forskelsbehandling i en tilsyneladende neutral bestemmelse, kriterium eller praksis 

(Bilag 1). Fælles for både § 1 stk. 2 og stk. 3 er, at de omhandler forskelsbehandling på baggrund af 

de i § 1 nævnte grupper/kategorier (Bilag 1). Arbejdsgiver må hverken ”forskelsbehandle 

lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, 

forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.” (Bilag 1) Ej heller må arbejdsgiver 

forskelsbehandle i forbindelse med erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling (Bilag 1) I 

forbindelse med ansættelsen må arbejdsgiver ikke ”anmode om, indhente eller modtage og gøre 
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brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle 

orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.” (Bilag 1), jævnfør 

forskelsbehandlingslovens § 4., eller annoncere målrettet efter en lønmodtager med baggrund i 

ovenstående kategorier, som det fremgår af § 5 (Bilag 1).  

 

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse, religion eller tro gælder ikke for 

arbejdsgivere, ”hvis virksomhed har som sit udtrykte formål at fremme et bestemt politisk eller 

religiøst standpunkt eller en bestemt trosretning, og hvor lønmodtagerens politiske anskuelse, 

religiøse overbevisning eller trosretning må anses for at være af betydning for virksomheden.” 

(Bilag 1). Ligeledes fremgår det af forskelsbehandlingsloven § 6 stk. 2, at ”såfremt det ved visse 

former for erhvervsudøvelse og uddannelser er af afgørende betydning, at udøveren er af en 

bestemt race, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse 

eller har en bestemt hudfarve, alder eller et bestemt handicap eller tilhører en bestemt religion eller 

trosretning, og kravet om bestemt tilhørsforhold står i rimeligt forhold til den pågældende 

erhvervsaktivitet, kan vedkommende minister efter indhentet udtalelse fra beskæftigelsesministeren 

fravige bestemmelserne i §§ 2-5.” (Bilag 1). Der findes altså en række undtagelser for 

forskelsbehandlingsloven, som muliggør at forskelsbehandle individer og ligefrem give fortrin til 

individer med tilhørsforhold til bestemte kategorier. Det afhænger blot af, om virksomheden 

objektivt kan argumentere for nødvendigheden af at forskelsbehandle. Udgangspunktet er dog, at 

det ikke er muligt at forskelsbehandle ud fra ovennævnte kategorier. 

 

Ifølge forskelsbehandlingsloven er det ikke muligt for en ansøger eller medarbejder at stille sig selv 

eller blive stillet ringere end andre ansøgere eller medarbejdere med udgangspunkt i ovenstående 

kategorier. § 5 b. foreskriver, at ”lovens bestemmelser kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for 

lønmodtageren.” (Bilag 1). Det er derved ikke muligt for hverken arbejdsgiver eller lønmodtager at 

lægge vægt på ovenstående kategorier som en svaghed ved ansøgeren eller medarbejderen, hvis 

dette vil medføre en mere ugunstig eller slet ingen ansættelse for medarbejderen. Dog er det 

fastslået i dét EU-direktiv, som ligger til grund for forskelsbehandlingsloven, at positiv 

særbehandling af ovenstående grupper kan være acceptabelt (Bilag 1; bilag 1, kap. 1, artikel 7). 

Dette betyder, at forskelsbehandlingsloven paradoksalt åbner muligheden for særbehandling af 

visse grupper, så længe denne er gunstig for ansøgeren/medarbejderen, i sit forsøg på at opnå 
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ligestilling blandt alle grupper. Forskelsbehandlingsloven sigter derved mod at opnå ligestilling 

gennem forskelsbehandling. 

 

Ligestilling mellem mænd og kvinder 

Formålet med ligestillingsloven beskrives således: ”§ 1. Lovens formål er at fremme ligestilling 

mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle 

samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden 

at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke chikane og 

sexchikane.” (Bilag 2). Loven er derved sat i verden for at fremme ligestilling i form af lige 

muligheder og indflydelse blandt mænd og kvinder og i forsøget på at eliminere kønsdiskrimination 

på arbejdsmarkedet. 

 

Ligestillingsloven omhandler blandt andet ligebehandling i beskæftigelse, heriblandt ligeløn mellem 

mænd og kvinder, samt lige muligheder for mænd og kvinder til beskæftigelse. Den umiddelbare 

diskurs omkring ligestillingskampen er, at ligestilling italesættes som en kønskamp eller en 

menneskeretskamp, mere end en kvindekamp. Ligestillingskampen føres, efter sigende, for 

kønnenes skyld, som beskrevet i ligestillingsloven, og som det eksempelvis ligeledes er beskrevet i 

Kvinderådets formål: ”Ideen med et Kvinderåd er at skabe en fælles platform for udviklingen af et 

reelt demokrati, hvor ligestilling mellem kønnene og respekt for forskelligheder står i centrum.” 

(Bilag 3). Eller som organisationen Kvinfo skriver: ”Det handler ikke kun om kvinder eller om 

mænd, men om lige muligheder uanset køn.” (Bilag 4). Ligestilling bliver ligefrem fremstillet som 

en nødvendighed for udfoldelsen af individets frie liv, når Kvinfo skriver: ”Ligestilling er essentielt. 

For det enkelte menneskes muligheder for frit at kunne udfolde sig i sit eget liv.” (Bilag 4). 

Ligestilling bliver endvidere beskrevet som et fælles anliggende mellem køn, og både i nationalt og 

internationalt samarbejde (Bilag 4).   

 

Diskursen omkring det indlysende gode ved ligestillingen, som en menneskerets- og kønskamp, 

bygger dog imidlertid også på at fremme kvinders rettigheder. Kvinderådet beskriver, at det er 

målet at skabe en ”fælles politik ud fra en kvindesynsvinkel.” (Bilag 3). Ud fra denne fælles politik, 

er det målet at ”fremme kvinders menneskerettigheder herunder forebygge vold mod kvinder, fjerne 

ulige løn og anden form for diskrimination på arbejdsmarkedet og sikre kvinder indflydelse i 

samfundets magtcentre.” (Bilag 3). Ligeledes er det blandt organisationen Kvinfo’s formål at 
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formidle den kvinde- og kønshistoriske kulturarv i Danmark (Bilag 5). Samme italesættelse ser vi 

hos organisationen Dansk Kvindesamfund, som efter eget udsagn ”arbejder for at nå reel 

ligestilling mellem kønnene, så alle kvinder kan udfolde sig fuldt ud i det offentlige liv, få 

uddannelse, job og familie. Derfor arbejder vi for kvinders frigørelse fra alle former for strukturel, 

social og kulturel undertrykkelse.” (Bilag 6). Dansk Kvindesamfund har et erklæret mål om, at 

kvinder skal præge ”beslutningsprocesserne på alle politiske og administrative niveauer i 

samfundet.” (Bilag 6) Diskursen blandt ovenstående organisationer er klar: en kamp for kvindernes 

rettigheder, er en kamp for kønnene og menneskerettigheder. Kvinder er undertrykte, mens mænd er 

dominerende.  

 

Forskelsbehandling beskrives i ligestillingslovens § 2 således, at ”ingen må udsætte en anden 

person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. En instruktion om at 

forskelsbehandle en person på grund af køn betragtes som forskelsbehandling.” (Bilag 2). Loven 

beskytter både mænd og kvinder mod forskelsbehandling, men de fokusområder, som loven retter 

sig mod, er områder, hvor kvinder, generelt set, er ringere stillet end mænd. Her tænkes på ligeløn, 

hvor kvinder, generelt set, tjener mindre end mænd (Bilag 7), men også den kønsmæssige 

sammensætning i organisationer og virksomheder m.m., hvor kvinder, generelt set, er 

underrepræsenteret med hensyn til ledelsesstillinger og bestyrelsespladser i større virksomheder 

(Bilag 8, Bilag 9, Bilag 10). Lovgivningen er derfor praktisk set rettet mod beskyttelsen af kvinder 

og kvinders rettigheder, hvilket beskrives således: “The Equal Treatment Act is without prejudice to 

provisions concerning protection of women.” (Nielsen, 1983: 1). Hverken ligestillings-, 

ligebehandlings- eller ligelønsloven er direkte rettet mod at give kvinder rettigheder eller beskytte 

kvinders rettigheder. Lovene beskytter principielt set mænd og kvinder lige meget. Lovene er dog 

rettet mod områder, hvor kvinder er underrepræsenteret eller ringere stillet, generelt set. Ydermere 

nævnes det både i ligestillingsloven og ligebehandlingsloven (Bilag 11), at ingen af de respektive 

love er til hinder for bestemmelser om beskyttelse af kvinder (Bilag 2 & Bilag 11).  

 

Reel ligestilling 

I ligestillingsdebatten skelnes der mellem en lovgivningsmæssig ligestilling, som giver lige 

rettigheder til mænd og kvinder, og en reel ligestilling, som retter sig mod en tanke om lighed 

mellem kønnene. Dette beskrives således: ”Reel ligestilling eller lighed i resultatet nås ikke ved en 

lige behandling af det ulige, og gruppen af kvinder er ulige stillet i vores samfund sammenlignet 
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med gruppen af mænd.” (Bilag 12). Ligestilling fremstilles som en lang historisk kamp, hvor det 

kvindelige køn, gennem mange hundrede år, har været undertrykt og domineret af det mandlige 

køn. Dette betyder, at manden har kunnet definere kvalifikationskrav og vilkår, som passer til det 

mandlige køn på arbejdsmarkedet og i det resterende samfund, mens det kvindelige køns vilje, i 

denne henseende, er blevet forbigået. Dette formuleres på følgende måde: ”Kvinderne har haft så 

dårlige vilkår i samfundet og har det stadig i forhold til mændene, at ligestilling i lovgivningen - 

eller med andre ord kønsneutrale love - ikke medfører, at vi med hensyn til arbejde, uddannelse, 

indflydelse m.v. har nået de samme resultater som mændene.” (Bilag 12). Dette er dog formuleret i 

1979 i en artikel fra Dansk Kvindesamfund delt af organisationen Kvinfo. Der er naturligvis sket 

ændringer på arbejdsmarkedet og i samfundet siden, men målet om, at arbejdsmarkedet ikke skal 

være kønsopdelt, at enhver kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet skal være fjernet, at retten til 

ligestilling mellem kønnene skal være grundlovssikret og at der skal være et lovgivningsmæssigt 

krav til ligelig repræsentation af kvinder og mænd i alle valgte og udpegede styringsorganer, er 

stadigvæk blandt dansk kvindesamfunds politiske mål (Bilag 13 & Bilag 14). Dansk 

Kvindesamfund arbejder stadigvæk for ” kvinders frigørelse fra alle former for strukturel, social og 

kulturel undertrykkelse.” (Bilag 6).  

 

Kønskvoter 

Tanken bag kønskvotering er, at de skal opretholde kvinders ligestillingsret i praksis og sikre 

kvinder magt i samfundet. Der er dog ikke tale om en nødvendighed af en 50/50 fordeling mellem 

mænd og kvinder, men snarere et minimumsmål på 50 % for kvinder, hvilket beskrives således: 

”Tanken bag dette krav er, at kvoteringen skal sikre kvinderne overalt, hvor de er i mindretal - 

kvinderne skal derimod ikke, så længe der hersker en så stor ulighed som i dag - risikere at skulle 

afgive rettigheder til mænd på de få områder, hvor kvinderne er i flertal. Dette er først rimeligt, når 

kvindernes position er styrket afgørende.” (Bilag 12). Derfor skal virksomheder tvinges til at sikre 

en ligelig kønsfordeling, men i første omgang på kvindernes præmisser. Denne ligelige 

repræsentation skal foregå på alle virksomhedens niveauer, hvilket er formuleret på følgende vis: 

”Der kan og skal på flere områder tages hensyn til, at der i en virksomhed skal være en rimelig 

kønsfordeling på alle niveauer.” (Bilag 12). 

 

Den overordnede tanke er, at det ikke nytter noget, at kvinder skal vælges på deres kvalifikationer, 

da det er mænd, der har skabt de vurderingskriterier i samfundet og på arbejdsmarkedet, som der 
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vælges kvalifikationer ud fra. Derfor er køn et nødvendigt vurderingskriterie for kvinder, hvilket 

fremgår af følgende: ”Ligelig repræsentation af kvinder og mænd er en rettighed, så det kan ikke 

være nedværdigende at blive valgt på grund af sit køn. Mænd har aldrig fundet det 

nedværdigende.” (Bilag 12). Ligelig repræsentation bliver her fremstillet som en rettighed, hvilket 

stadigvæk, den dag i dag, er en gældende holdning blandt kvindeorganisationer, som tidligere 

beskrevet. Derfor er det ligeledes vigtigt, ”at kvinderne får den politiske indflydelse, de har krav på. 

Kun derved kan de øvrige uretfærdigheder få en seriøs politisk behandling.” (Bilag 12). Kvinder 

skal have muligheden for at få indflydelse for at kunne lave et fejlagtigt og uretfærdigt 

arbejdsmarked og samfund om. Til denne argumentation knyttes ydermere en tanke om, at kvinder 

har noget særegent at bidrage med til samfundet og arbejdsmarkedet, end mænd har. Der er tale om 

kvalifikationer, som enten ville blive erhvervet, hvis kvinder fik en chance for at komme til magten, 

eller som var iboende kvindekønnet – en del af kvindens natur – som ville kunne udfolde sig og 

være til gavn for arbejdsmarkedet og samfundet, hvilket beskrives på følgende måde: ”I kraft af 

erhvervede og/ eller nedarvede egenskaber kan kvinder desuden tilføre de politiske forsamlinger 

nye kvalifikationer.” (Bilag 12). Således konkluderede Dansk Kvindesamfund i 1979, at 

kønskvotering er et ”effektivt og let kontrollerbart middel til at sikre, at kvinderne uden diskussion 

får deres retmæssige placering.” (Bilag 12). 

 

Ligelig ret og -kønssammensætning i lovgivningen 

Det er i visse tilfælde muligt fra offentlig myndighed at tilsidesætte lovgivningen, hvis den 

diskriminerende handling har karakter af at være positivt særbehandlende, hvilket beskrives således: 

“The Danish Equal Treatment Act prohibits in principle all discrimination, including 

discrimination as part of positive action, but empowers administrative bodies (mainly the Ministry 

of Labour) to grant exemptions from the discrimination ban in cases where a discriminatory act is a 

means of positive action.” (Nielsen, 1983: 3). I ligebehandlingslovens kapitel 2, § 2, står der 

imidlertid eksplicit, at mænd og kvinder skal behandles lige ved ansættelser, forflyttelser og 

forfremmelser (Bilag 11). Loven siger imidlertid intet om, hvorvidt der blot er tale om lige 

muligheder for ansættelse, forflyttelse og forfremmelse eller en lige fordeling af disse mellem 

kønnene. Ud fra ligestillingsloven, er det dog tydeligt, at der sigtes efter en lige fordeling mellem 

kønnene indenfor ”offentlige udvalg, kommissioner og lignende, der er nedsat af en minister til at 

forberede fastsættelse af regler eller planlægning af samfundsmæssig betydning, bør have en ligelig 

sammensætning af kvinder og mænd.” (Bilag 2), hvilket er beskrevet i ligestillingslovens § 8. Disse 
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samme mål er i lovgivningen udbredt til offentlige myndigheder, kommissioner, organisationer, 

bestyrelser, kommunalbestyrelser og regionsråd, som alle er underlagt ligestillingsloven, og derved 

kravet om at skulle stræbe mod en ligelig kønssammensætning (Bilag 2).  

 

Den historiske kvindefrigørelse 

Flere kvindeorganisationer fokuserer på den historiske undertrykkelse af kvinder i samfundet og på 

arbejdsmarkedet. Kvinfo har blandt andet til formål at udbrede litteratur om kvindens historiske 

rettigheder, status og position i samfundet (Bilag 15) samt ligestillingens historie (Bilag 16), mens 

Dansk Kvindesamfund udbreder et historisk perspektiv på kvinders rettigheder og emancipation 

(Bilag 17). Hvis man slår ordet ”emancipation” op i en ordbog, fremkommer følgende betydning af 

ordet: ”frigørelse fra undertrykkelse eller afhængighed” (Bilag 18). Ydermere er 

emancipationsbegrebet, ifølge den danske ordbog, tæt forbundet med kvindens emancipation og 

kvindefrigørelse (Bilag 18). Der står blandt andet i den danske ordbog, at emancipation kan sættes i 

kontekst til ”kvinders opgør med og frigørelse fra ulighed og underordnet status i forhold til mænd 

samt fra holdninger der skaber dette.” (Bilag 18). Ligestillingskampen associeres således med 

kvinders historiske rettigheder og med den historiske undertrykkelse af kvinder og kampen for 

frigørelse fra denne. 

 

Hykleri? 

Artiklen fra Dansk Kvindesamfund (Bilag 12) er aktuel den dag i dag, da ligestillingsdebatten er 

højaktuel med mange af de samme temaer og argumenter, som blev fremført i artiklen. Pointerne 

fra artiklen, som er skrevet i år 1979, er ligeledes aktuelle i dag, selvom ordvalget dengang bar 

tydeligere præg af en decideret kvindekamp fremfor en neutral kønskamp. Temaerne om lige 

rettigheder i samfundet og på arbejdsmarkedet, samt en ligelige kønssammensætning i 

organisationer, myndigheder og virksomheder indgår, som sagt, som et mål i 

ligestillingslovgivningen, såvel som i artiklen. Kvinders repræsentation i større virksomheders 

ledelse og bestyrelser er i praksis ikke på samme niveau som mænds med hensyn til antal. 

Erhvervsstyrelsens egne undersøgelser fra 2015 viser, at kønssammensætningen i større danske 

virksomheders topledelse, i børsnoterede selskaber og i selskabers bestyrelser, er domineret af 

mænd (Bilag 8, Bilag 9, Bilag 10). Ligeledes tjener kvinder, generelt set, mindre end mænd 

indenfor samme områder (Bilag 7). Dette har ligelønsloven (Bilag 19) til formål at beskytte mod. 

Jævnfør ligelønsloven skal enhver arbejdsgiver ”yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår 
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alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.” 

(Bilag 19). Der kunne argumenteres for, at staten er hyklerisk i praksis i forhold til at opretholde 

lovgivningen og sikre reel ligestilling mellem kønnene. Lovene beskriver eksplicit, at begge køn 

skal stilles lige med hensyn til ansættelsesforhold og løn, mens undersøgelser, blandt andet statens 

egne, viser, at kønnene ikke er stillet lige i praksis, og at lovgivningens mål derfor ikke bliver 

efterlevet i praksis. På samme vis kan organisationer hykle værdimæssigt, uden at det nødvendigvis 

bliver problematisk for dem. ”Det gør ikke noget, at organisationen hykler ved at opretholde en stor 

forskel mellem, hvad der siges udadtil, og hvad der faktisk gøres indadtil.” (Dahler-Larsen: 2005: 

247). 

 

Handicappede 

Forskelsbehandlingsloven lægger op til en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det er derfor 

uklart, hvilke parametre der afgør, om der er tale om en lovlig kontra ulovlig forskelsbehandling. 

Det er imidlertid ikke blot den negative særbehandling, der er ufravigelig. Eksempelvis lyder det i 

forskelsbehandlingslovens § 2 a med hensyn til handicappede, at ”arbejdsgiveren skal træffe de 

foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person 

med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i 

beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse.” (Bilag 1) Hverken 

den handicappede eller arbejdsgiveren har mulighed for at fravige denne særbehandling. 

Handicappede skal kompenseres for sit handicap, og arbejdsgiveren skal med nødvendighed tage 

del i at bære den handicappedes byrde.  

 

Dette bliver i højere grad tydeligt i loven om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

Handicappede har fortrin i forhold til andre lønmodtagere i forbindelse med en ansættelse. Formålet 

med fortrin og kompensation til de handicappede er, ”at give personer med handicap kompensation 

for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og dermed 

får samme muligheder for erhvervsudøvelse.” (Bilag 20). Dette betyder blandt andet, at 

handicappede har ”fortrinsadgang til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere, bevilling til 

stadepladser m.v. og tilladelse til taxikørsel, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige 

ansøgere.” (Bilag 21). Dette medfører blandt andet, at den handicappede har ret til 

ansættelsessamtale. Hvis den handicappede bliver fravalgt i ansættelsesprocessen, har den 
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handicappede krav på en begrundelse af fravalget og en ny forhandlingsproces mellem 

arbejdsgiveren og jobcentret (Bilag 20). 

 

I FN’s handicapkonvention er det i artikel 28, der står skrevet, at ”deltagerstaterne anerkender, at 

personer med handicap har ret til en levefod, som er tilstrækkelig for dem selv og deres familie, 

herunder passende ernæring, beklædning og bolig, og til fortsat forbedring af deres levevilkår, og 

skal tage passende skridt til at sikre og fremme virkeliggørelsen af denne ret uden diskrimination på 

grund af handicap.” (Bilag 22). FN’s medlemslande erklærer sig med konventionen enige i at ville 

arbejde for at fremme handicappedes ret til tilstrækkelig leve og social tryghed, som artikel 28 

omhandler, uden diskrimination på grund af handicap (Bilag 22). Forskelsbehandlingsloven lægger 

sig i forlængelse af FN’s handicapkonvention i § 9, stk. 3, hvor det står skrevet, at 

Forskelsbehandlingsloven ikke er ”til hinder for, at der iværksættes foranstaltninger til fremme af 

beskæftigelsesmuligheder for ældre lønmodtagere og personer med handicap.” (Bilag 1). Ligeledes 

må der, ved offentlig foranstaltning, jf. § 9, stk. 2, ”iværksættes foranstaltninger, som har til formål 

at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller 

tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en 

bestemt alder eller med handicap.” (Bilag 1) Jf. Forskelsbehandlingsloven, er det derved lovligt at 

særbehandle en bestemt gruppe fremfor en anden, i dette tilfælde handicappede, og derved også 

gøre forskel på personer tilhørende forskellige kategorier eller grupper i samfundet. Det er ikke 

lovligt at oprette et stillingsopslag, som udelukkende søger efter personer af bestemte 

samfundsgrupper, som eksempelvis handicappede (Bilag 23). Dette kan dog muliggøres alligevel, 

hvis der er opnået dispensation til dette hos vedkommende minister eller efter indhentet udtalelse 

fra beskæftigelsesministeren (Bilag 23), eller hvis det projekt, som stillingen oprettes under, er 

godkendt og bevilliget midler i henhold til finansloven til at fremme beskæftigelsesmulighederne 

for en bestemt gruppe (Bilag 24). Forskelsbehandling kræver således en politisk godkendelse. 

 

Ligesom ligestillingsdebatten, hvor undersøgelsen har taget udgangspunkt i 

kvinderettighedsorganisationers ytringer om kønsdebatten og kvinders rettigheder og kamp for 

ligestilling, findes der organisationer, der kæmper for rettigheder til handicappede. En af disse 

organisationer er Det Centrale Handicapråd. ”Traditionelt forstås ligebehandlingsprincippet derhen, 

at den handicappede skal kompenseres for funktionsnedsættelsen for derved at opnå et lige 

udgangspunkt med andre ikke-handicappede. Ligebehandling medfører derfor ikke kun et krav om, 
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at folk behandles ens, men i mange tilfælde betyder det, at der må gøres forskel på mennesker med 

forskelligt udgangspunkt for at sikre lige muligheder.” (Bilag 25). Den handicappede skal ud fra sit 

handicap kompenseres i form af hjælp og hjælpemidler for at kunne opnå lige muligheder i forhold 

til ikke-handicappede i samfundet og på arbejdsmarkedet. Dette kompensationsprincip skal danne 

grundlag for ligebehandlingsprincippet. For Dansk Handicap Forbund er ligebehandlingsprincippet 

nødvendigt, fordi ”alle skal have lige muligheder for at realisere sine drømme og potentialer.” 

(Bilag 26). Udover kompensationsprincippet og ligebehandlingsprincippet nævner Dansk Handicap 

Forbund yderligere to principper, sektoransvarlighedsprincippet og solidaritetsprincippet, som 

forbundets grundprincipper. Sektoransvarlighedsprincippet omhandler offentlige myndigheders 

sociale ansvar i forhold til at sikre beskæftigelse til handicappede, mens solidaritetsprincippet 

omhandler nødvendigheden af adgangen til sociale ydelser for handicappede grupper (Bilag 26).  

 

Ifølge Det Centrale Handicapråd er der et behov for at beskytte visse samfundsgrupper, heriblandt 

handicappede, hvilket beskrives således: ”Beskyttelsen af handicappede som minoritetsgruppe i et 

demokratisk samfund er en nødvendig forudsætning for, at handicappede ikke diskrimineres af 

flertallet.” (Bilag 25). Det Centrale Handicap råd mener, at positiv særbehandling af handicappede 

er nødvendigt, da der i det danske samfund er et demokratisk underskud, som betyder, ”at 

handicappede er mere udsatte end andre for at deres rettigheder ikke respekteres.” (Bilag 25). Det 

Centrale Handicapråd mener, at visse samfundsgrupper er mere udsatte end andre i forbindelse med 

diskrimination og bruger betegnelsen ”diskriminationstruede grupper” om disse samfundsgrupper. 

Dette ytres på følgende vis: ”Handicappede defineres i stigende omfang i sammenhæng med andre 

diskriminationstruede grupper, fx kvinder, etniske minoriteter, homoseksuelle mv. Inden for de 

andre diskriminationstruede grupper har man længe diskuteret spørgsmålet om positiv 

særbehandling.” (Bilag 25). Der er, ifølge Det Centrale Handicapråd, tale om samfundsgrupper, 

som kræver en særlig form for beskyttelse og lovgivningsmæssig særbehandling. 

 

Denne type særbehandling rækker udover kompensationsprincippet og ind i 

ligebehandlingsprincippet. Den omtalte ligebehandling skal ikke blot forstås som ligebehandling i 

forhold til lige muligheder, hvilket skal sikres gennem kompensationsprincippet. Ligebehandling 

skal derimod forstås, som den handicappedes ret til at kunne føre et tilsvarende liv som en ikke-

handicappet, hvilket beskrives således: ”Ligebehandlingsprincippet må derfor defineres ud fra 

nogle mere abstrakte og moralske begreber om livskvalitet. Altså ret til at leve et liv på egne 
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præmisser uanset et handicap, og uanset at man i mange situationer er dybt afhængig af indsatsen 

fra det offentlige for at kunne fungere, fx i relation til sygebehandling, pleje, omsorg osv.” (Bilag 

25) Det Centrale Handicapråd henfører til FN’s handicapkonvention, som pejlemærke for 

definitionen af begrebet livskvalitet (Bilag 25). Ligebehandlingsprincippet skal derfor rettes mod at 

sikre ”det gode liv” for de handicappede (Bilag 25), og erkende, at kompensationsprincippet ikke er 

tilstrækkeligt til at opnå ligebehandling mellem handicappede og ikke-handicappede (Bilag 25). 

 

Diskurser 

Diskurs om beskyttelse af den svage 

De arbejdsretlige love, regler og overenskomster kan ses som kommunikation, der giver magt til en 

bestemt samfundsmæssig diskurs. Det er tydeligt, at der er en diskurs i den danske 

arbejdsretslovning, som er rettet mod at beskytte den svage part i et kontraktforhold mellem to 

parter. Medarbejdere skal inddrages i virksomheders ledelse gennem samarbejdsudvalg i en stor del 

af danske virksomheder, og hverken arbejdspladsen eller medarbejderen kan frasige sig dette krav. 

På trods af love om ledelsesretten er denne ret betinget af visse krav for mange virksomheder. 

Ydermere gøres lønmodtageren eksplicit til den svage part i kontraktforholdet mellem 

lønmodtageren og arbejdsgiveren. Lovgivningen anerkender ikke lønmodtagerens eller den svage 

parts ret til at kunne bestemme selv med hensyn til sine egne arbejdsvilkår på visse fundamentale 

områder, men bidrager til en samfundsdiskurs rettet mod beskyttelsen af de svage.  

Denne diskurs og disse særlige hensyn overfor lønmodtageren baserer sig på ufravigelig tvang for 

begge parter til at indordne sig bestemte regler og love fremfor frihed til selvbestemmelse af 

kontrakternes vilkår.  

 

I den danske arbejdsretslovgivning opstilles der en række kategorier, som det ikke er lovligt at 

forskelsbehandle på. Der tales yderligere om, at der i samfundet er flere diskriminationstruede 

grupper, som eksempelvis kvinder, etniske minoriteter, homoseksuelle og handicappede. Der 

konstrueres således nogle kategorier ud fra forskellige udsagn, som omfatter bestemte 

samfundsgrupper, og som alle retter sig mod en bestemt diskurs omkring, at nogle grupper bliver 

undertrykt i samfundet eller på anden vis er for svage til at klare sig selv, og at disse grupper bør 

beskyttes af samfundet og staten og have særbehandling med henblik på at kunne leve et liv på lige 

fod med de stærke eller bedre stillede samfundsgrupper.   
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Lige muligheder 

I forskelsbehandlingsloven er bidraget til ovenstående diskurs ligeledes ganske eksplicit. 

Forskelsbehandlingsloven gør det i princippet juridisk ulovligt at gøre forskel på folk på grund af 

race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller 

national, social eller etnisk oprindelse. Her er diskursen rettet imod lige muligheder for alle. Der er 

tale om en lighedstanke med hensyn til lige muligheder og et krav om udelukkende fokusering på 

individets faglige kompetencer i forbindelse med en ansættelse og et ansættelsesforhold. 

Forskelsbehandlingsloven beskytter i princippet alle grupper og individer i samfundet. Der findes 

dog visse områder, hvor forskelsbehandlingsloven rent faktisk sikrer retten til at forskelsbehandle. 

Forskelsbehandlingsloven er ikke blot en lov mod forskelsbehandling, men også en lov, der 

eksplicit accepterer, og i nogle tilfælde ligefrem tilskynder til, forskelsbehandling. Dette ses blandt 

andet ved, at forskelsbehandlingsloven giver virksomheder mulighed for at forskelsbehandle 

mellem bestemte grupper og individer, hvis eksempelvis en virksomheds overordnede mål er at 

fremme bestemte politiske eller religiøse mål. På den ene side er det tydeligt, at 

forskelsbehandlingsloven bidrager til en diskurs om lige muligheder for alle. På den anden side, er 

der visse typer af forskelsbehandling, der accepteres. Det er lovligt at forskelsbehandle på bestemte, 

rigtige måder og ulovligt at forskelsbehandle på andre, urigtige måder, hvilket giver bedre 

muligheder for nogle bestemte grupper eller individet og dårligere muligheder for andre. Derfor er 

forskelsbehandlingslovens diskurs om lige muligheder udfordret af lovens inkonsekvens.  

 

Ligestilling eller lighed? 

Da ligestillingsloven har til formål at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, og kvinder er 

underlegne med hensyn til ligeløn og kønssammensætningen i de højere virksomheds- og 

organisationspositioner i samfundet, så har ligestillingsloven ligeledes til formål at fremme kvinders 

rettigheder og position overfor mænd i erhvervslivet. Ligestillings-, ligeløns- og 

forskelsbehandlingsloven indeholder alle udsagn omkring kønnenes ligestilling, mens de to første 

indeholder udtrykte regler om og målsætninger for kønssammensætning. Ligestillingsloven er 

eksplicit omkring lige muligheder mellem mænd og kvinder, men har derudover også til formål at 

fremme lige integration og lige indflydelse mellem mænd og kvinder på danske arbejdspladser. 

Ligestillingsloven søger ikke blot at fremme mænd og kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet med 

hensyn til lige muligheder, baseret på kvalifikationer og kompetencer, men også med hensyn til 

ligheden omkring magtfordelingen blandt kønnene. Loven fastholder for det første en diskurs om en 
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eksisterende kønskamp på arbejdsmarkedet. For det andet bidrager loven til en diskurs om lighed 

mellem kønnene i forståelsen, at begge køn skal have lige meget magt og ikke blot have lige 

muligheder for magten. Dette betyder i praksis, at køn bliver en faktor eller et kriterie, som 

individet skal vurderes ud fra, hvilket underminerer tanken om udelukkende at foretage vurderinger 

på baggrund af individets kompetencer. 

 

Positiv særbehandling, som social ansvarlig forskelsbehandling 

I forlængelse af ovenstående er der visse grupper, hvor det ligefrem tilskyndes, at virksomhederne 

forskelsbehandler medarbejdere og ansøgere. Forskelsbehandlingsloven giver muligheden for 

særbehandling af visse grupper, så længe denne er gunstig for ansøgeren eller medarbejderen, i sit 

forsøg på at opnå ligestilling blandt alle grupper. Der er altså tale om en art social ansvarlig 

forskelsbehandling, som sigter mod at opnå ligestilling gennem forskelsbehandling. Handicappede 

har eksempelvis en række rettigheder, som en ikke-handicappet person ikke har. På samme måde er 

der fokus i ligestillingslovgivningen på kvinders repræsentation i ledelse og den generelle 

kønssammensætning i organisationer, myndigheder, råd og virksomheder. Dette bidrager ligeledes 

til en diskurs om ”den gode forskelsbehandling” og en mere social ansvarlig og rigtig 

forskelsbehandling, hvor der ligefrem tilskyndes til særlige hensyn overfor visse samfundsgrupper. 

 

Både ligestillingsloven og kvinderettighedsorganisationerne, bidrager til to forskellige diskurser. På 

den ene side, er der et udtrykt ønske og krav om ligestilling mellem kønnene med hensyn til lige 

muligheder mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og i samfundet. Ligestillingen italesættes 

dog som et indlysende gode, som alle, uanset køn, bør tage del i at fremme. Hvorvidt der skal 

kæmpes for ligestilling står ikke til diskussion. På den anden side fremstilles ligestilling, som et 

lighedsmål mellem kønnene. Dette ses blandt andet ved de tidligere nævnte lovkrav om en rimelig 

kønssammensætning, samt erhvervsstyrelsens initiativ til undersøgelse af kønssammensætningen i 

bestyrelser og ledelsen af større danske virksomheder. Ydermere udtrykker flere af 

kvinderettighedsorganisationerne, at ligestilling er en kamp for kvinders rettigheder, hvor kvinder 

iagttages som en undertrykt gruppe, der har været, og på visse områder stadigvæk er, underlagt en 

lang historisk dominans fra det mandlige køns side, og hvor både sociale- og kulturelle sfærer i 

erhvervslivet er præget af maskuline værdier. 
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På handicapområdet findes der ligeledes udsagn, som er rettet mod nødvendigheden af at 

særbehandle nogle diskriminationstruede samfundsgrupper fremfor andre. Handicappede har brug 

for at blive kompenseret af staten for deres manglende evner og muligheder i forbindelse med at 

leve og arbejde på lige fod med ikke-handicappede personer. Ligeledes er det nødvendigt for staten, 

arbejdsmarkedet og samfundet at anerkende den handicappede som syg og svag og tage ansvar for 

den handicappede samt anerkende den handicappedes behov for et værdigt liv. Ligestilling skal 

skabes gennem forskelsbehandling for at sikre et lige udgangspunkt, og ligebehandling skal 

funderes på et etisk grundlag og tage udgangspunkt i det gode og værdige liv. Det er tydeligt, at der 

findes en klar diskurs omkring rigtigheden af en social ansvarlig forskelsbehandling, og at det 

omkringliggende samfund, arbejdsmarkedet og staten har pligt til at hjælpe den handicappede i 

kampen om anerkendelse ud fra en betragtning om den handicappedes svære livssituation. Denne 

hjælp ydes i form af kompensation og særbehandling.  

 

Diskussion af diskurserne 
Selvom de danske arbejdsretlige love forsøger at fremstå neutrale overfor samfundets grupper, så er 

det tydeligt, at de bidrager til diskurser, som også findes i den offentlige debat, og som er formet af 

og former den offentlige diskurs. Både i kønsdebatten og handicapdebatten tages der udgangspunkt 

i, at alle mennesker skal have mulighed for frit at udfolde sig i sit eget liv, og at hvert enkelt 

menneske har ret til at kunne realisere sig selv, sine drømme og potentialer. Dette ses formuleret på 

forskellige måder, men bidrager til den samme diskurs om retten til frit at kunne udfolde og 

realisere sig selv i sit eget liv. Disse udsagn retter sig mod en etisk dimension, og mod en 

diskussion om det gode liv. Den etiske diskussion omkring, hvorvidt hensynet og særbehandlingen 

er et gode, er imidlertid fraværende. I stedet anses idéen om den enkeltes ret til det gode og værdige 

liv som et indlysende gode i et etisk perspektiv fremfor noget, der kræver argumentation. Dette skal 

dog ikke forveksles med, hvorvidt der ikke er gået en etisk diskussion forud for disse antagelser, 

men blot at disse argumenter ikke fremføres, og at visse rettigheder bliver fremstillet som 

indlysende gode. Mange begreber i den politologiske diskurs er implicit normativ (Jacobsen et al., 

2010), hvilket vil sige, at disse begreber på forhånd er enten positivt eller negativt ladet. På samme 

måde forsøges ligestilling og nødvendigheden positiv særbehandling for visse grupper fremstillet 

som indlysende godt og menneskeligt.  
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Kampen om at definere begrebet ligestilling er afgørende for, hvad der kan siges om ligestilling. 

Hvis ligestilling konstrueres i den sociale og politiske sfære som en menneskelig værdi, vil det være 

enten ikke-menneskeligt eller umenneskeligt at være mod og kæmpe mod ligestilling. Denne kamp 

er en kamp om at give begreberne betydning og om at definere verden. Derfor er det også forbundet 

med magt at kunne konstruere begreberne. Begreberne konstrueres gennem magt, men er også 

magtfulde i sig selv ved at være normative og værdiladet. Både med hensyn til ligestilling mellem 

køn og ligebehandling mellem handicappede og ikke-handicappede forsøges det at etablere en 

diskurs omkring det gode liv og nødvendigheden ved at bekæmpe uretfærdighederne ved begge 

tilfælde. Det bliver et indlysende gode at sørge for, at alle samfundsgrupper bliver behandlet ligeligt 

ud fra en tanke om, at alle er ansvarlige for alle. Der forsøges derved at etablere et bestemt 

menneskesyn, hvor det er menneskeligt at ville hjælpe de svage samfundsgrupper. Således bliver en 

bestemt form for forskelsbehandling både positiv, socialt ansvarlig og god. Udsagn, som tilhører 

denne diskursive formation, skaber en diskurs, som bliver af normativ karakter i den sociale og 

politiske sfære, og som derfor, i sagens natur, bør vælges. Begrebet bliver herved værdiladet og 

forbundet med magt i forhold til, hvad der kan og bør siges i en given sag om et givent emne. 

 

I den danske arbejdsretslovgivning anses det ligeledes for at være et indlysende gode at 

forskelsbehandle mellem grupper for at opnå en lighed eller ligebehandling mellem alle samfundets 

grupper. Der er flere eksempler på, at lovgivningen både sigter mod at fremme bestemte gruppers 

adgang til beskæftigelse samt bidrager til en diskurs om det indlysende gode ved lige muligheder, 

ligebehandling og lighed mellem samfundsgrupper. Det er heller ikke i lovgivningen muligt at 

undersøge, hvorvidt disse love begrundes eller med hvilke argumenter, eller om der ligeledes er tale 

om, at lighed mellem samfundsgrupper anses for at være et efterstræbelsesværdigt gode i sig selv. 

Da lovgivningen er vedtaget politisk, er denne diskussion gået forud for lovgivningen. Dog kan det 

siges, at lovgivningen, ved at være besluttet politisk, er udformet på netop denne måde fremfor 

enhver anden måde. Lovgivningen er valgt, og ved at være valgt fremfor fravalgt, må det antages, at 

den har et demokratisk flertal bag sig, som mener, at den er god. 

 

Hegemonisk diskurs og ækvivalens 

Den danske arbejdsretslovgivning fremstår på overfladen neutral i forhold til alle samfundsgrupper, 

men som tidligere beskrevet, er der elementer af ligestillings-, ligebehandlings- og 

forskelsbehandlingsloven, som bidrager til en bestemt diskurs om lighed. Lovgivningen er vedtaget 
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og formet politisk, men bidrager selv, gennem normativ magt, til at forme samfundets diskurser. 

Lovgivningen både former, men formes ligeledes af, den offentlige debat. Der findes flere forsøg på 

at skabe ækvivalenser mellem forskellige idéer og forestillinger i den offentlige debat. 

Kvinderettighedsorganisationer forsøger at skabe ækvivalens mellem kvindeundertrykkelse og 

manglende rettigheder for kvinder og ligestillingskampen. I forsøget på dette konstrueres 

ligestillingsbegrebet som en kvindekamp fremfor en neutral og objektiv ligestillingskamp. 

Betydningen af begrebet om ligestilling, er ikke en alles kamp mod alle. Derimod konstrueres 

begrebet om ligestilling som, at der findes undertrykkende og dominerende kræfter i samfundet, der 

må bekæmpes, før at mænd og kvinder er stillet lige. Ikke bare blandt 

kvinderettighedsorganisationer, men også i lovgivningen, er der elementer, som bidrager til en 

diskurs om, at kvinder er ulige stillet i samfundet i forhold til mænd, samt at dette er moralsk forkert 

og uretfærdigt, og derfor bør bekæmpes. 

 

En anden ækvivalens, som forsøges etableret, er ækvivalensen mellem ligebehandling og retten til 

og muligheden for at kunne føre det liv, man vil. At blive behandlet lige bliver set som både dét at 

have lige muligheder i alle samfundslivets rum, samt ydermere også at kunne leve det liv, som man 

ønsker og drømmer om. Fysiske og mentale begrænsninger skal hverken overlades helt til eller 

overkommes helt af individet selv, men afhjælpes af samfundet, arbejdsmarkedet og staten, så 

individet kan udleve sit liv. Således anskues noget forskelsbehandling som acceptabelt, hvis denne 

forskelsbehandling bliver udført på ”en rigtig måde”. Bidraget til denne ækvivalens ses i både 

lovgivningen og blandt kvinderettigheds- og handicaporganisationer, som alle indeholder elementer 

af en mere social acceptabel og moralsk rigtig måde at forskelsbehandle på i forsøget på at fremme 

bestemte samfundsgrupper fremfor andre.  

 

Begge af ovenstående ækvivalenser er rettet mod en overordnet diskurs om lighed. En stræben efter 

lighed mellem samfundsgrupper med afsæt i en form for undertrykkende magt i samfundet med 

konsekvenser for visse bestemte grupper. Lighed kan og skal sikres gennem forskelsbehandling, og 

på denne vis forsøges der at etableres en hegemonisk diskurs om lighed, som en nødvendig og 

demokratisk samfundsværdi, med afsæt i et menneskeligt-moralsk perspektiv. Diskursen retter sig 

mod nødvendigheden af lovgivning og særbehandling for at begrænse den undertrykkende magt, 

som allerede hersker i samfundet, og som visse grupper er underlagt i den politiske og sociale sfære. 

Derfor kan det ligefrem være moralsk ansvarligt at stille bestemte samfundsgrupper, eksempelvis 
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kvinder og handicappede, juridisk bedre, da denne forskelsbehandling vil føre til en mere fair kamp 

mellem samfundsgrupperne, mens alles kamp mod alle på forhånd allerede vil være uretfærdig i sit 

udgangspunkt. Diskursen kan derfor fastholde en idé i samfundet om, at nogle samfundsgrupper 

undertrykkes i sit udgangspunkt, og at dette er uretfærdigt og bør bekæmpes. Ligeledes har dette 

medført en tanke om, at lighed kan og skal skabes gennem forskelsbehandling, og at dette kan gøres 

moralsk rigtigt og socialt ansvarligt. 

 

Ved at diskursen retter problemet mod samfundet, arbejdsmarkedet og staten, og ikke blot det 

enkelte individ, har samfundet, arbejdsmarkedet og staten et ansvar for at afhjælpe disse lidelser og 

uretfærdigheder. Ved denne diskurs opstår et normativt krav til samfundet, arbejdsmarkedet og 

staten, og gør disse parter forpligtet til at hjælpe disse mennesker. De har en menneskelig ret – en 

menneskeret – til hjælp og til at kunne udfolde deres liv. Hermed bidrager begge ovenstående 

ækvivalenser til at etablere en hegemonisk diskurs om et uretfærdigt lighedsproblem, hvor bestemte 

grupper undertrykkes i samfundet. Ydermere bliver en konsekvens af denne sammenligning mellem 

samfundsgrupper, at disse grupper eller kategorier opretholdes. Samfundsgruppers repræsentation 

og rettigheder sammenlignes, og derfor tales der også altid på vegne af hele samfundsgrupper og 

ikke udelukkende individer. 

 

Delkonklusion 
Undersøgelsen formål er ej heller at vurdere, hvorvidt lovgivningen er for uklar eller ej, eller om 

uklarheder i lovgivningen, i for høj grad, lægger op til vurderinger og fortolkninger af lovgivningen, 

og om dette er hensigtsmæssigt eller ej. Det er dog væsentlig at pointere, at forskelsbehandling er 

mulig, men kun i et omfang, hvor der tages hensyn til bestemte individer, som tilhører bestemte 

samfundsgrupper. Med andre ord skal forskelsbehandlingen være social ansvarlig og moralsk rigtig 

for at være lovlig. Spørgsmålet bliver dog, hvilke konsekvenser denne hensynsfuldhed og omsorg 

har for de svage grupper. Undersøgelsens overordnede formål er at diskutere, hvorvidt hensynet og 

særbehandlingen er til gavn for de svage. Den danske arbejdsretslovgivnings diskurs og visse 

diskurser i samfundet udtrykker, at visse grupper skal beskyttes og kræver hensyn. På denne måde 

former diskurserne disse grupper som svage, der har behov for hensyn, og som kræver hensyn for at 

kunne klare sig og ligestilles i samfundet. Men for at kunne ligestille en gruppe med en anden eller 

andre grupper i samfundet, må den anden eller de andre grupper også være udtrykt i diskursen. 

Gennem diskursen om den undertrykte, for eksempel kvinder i forhold til ligestilling, må der være 
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en undertrykkende magt, i dette tilfælde mænd. Ved at fastholde udsagn om kvindens 

undertrykkelse i samfundet, bidrager man til en kvindeundertrykkende samfundsdiskurs. Den 

socialt konstruerede idé om ”kvinden” fastholdes således som svag. 

 

En overordnet diskurs omkring lighed mellem samfundsgrupper er repræsenteret i både den danske 

arbejdsretslovgivning og den offentlige debat. Selvom lovgivningen forsøger at fremstå neutral, er 

det påvist flere steder, at lovgivningen, praktisk set, retter sig mod beskyttelsen af bestemte grupper. 

Det kan derfor konkluderes, at en lighedsdiskurs med udsagn fra flere forskellige områder og 

samfundsgrupper, som tilhører samme diskursive formation, forsøger at sætte en hegemonisk 

diskursiv orden for, hvad der kan siges om ligestilling, ligebehandling og forskelsbehandling i den 

sociale og politiske sfære. Det skal siges, at denne undersøgelse kun har fokuseret på et ganske 

snævert område indenfor forskelsbehandlingsdebatten, som udelukkende tager afsæt i dokumenter 

fra lovgivningen og udsagn fra organisationer, der i forvejen har det som erklæret mål at påvirke 

diskursen i en retning, som kommer netop deres sag til gavn. Undersøgelsen har derfor ikke 

kapacitet til at kunne konkludere, hvorvidt denne lighedsdiskurs har opnået en hegemonisk diskurs i 

den offentlige debat i samfundet eller på arbejdsmarkedet. Det kunne dog tyde på, at lovgivningens 

intentioner om ligelig kønssammensætning og ligeløn mellem mænd og kvinder ikke til fulde 

efterleves på arbejdsmarkedet. Det er dog ikke muligt, ud fra denne undersøgelse at konkludere, 

hvorvidt der er tale om manglende vilje og/eller kompetencer blandt kvinder i forhold til 

eksempelvis at bestride lederstillinger, eller om der er tale om diskrimination som en modvilje mod 

at vælge kvinder til disse stillinger på baggrund af køn. Dette er imidlertid ikke undersøgelsens 

tematiske sag at konkludere noget omkring. Det har derimod været undersøgelsens formål at drage 

konklusioner i forhold til, hvorvidt der er kræfter i samfundet og elementer i lovgivningen, der 

forsøger at etablere en diskurs, eller bidrager til denne, som konstruerer en idé om en social 

acceptabel og moralsk rigtig og ansvarlig forskelsbehandling. 

 

 

Kapitel 2 – Den etiske dimension 
I kapitel 1 fandt undersøgelsen, at der findes en række udsagn og diskurser, som er rettet mod 

beskyttelsen af bestemte samfundsgrupper, og som fordrer lighed mellem disse samfundsgrupper og 

de øvrige samfundsgrupper. I kapitel 2, vil undersøgelsen rette sig mod en etisk diskussion af 
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svaghed, og om hvorvidt hensynet til svage kan hæmme individet og kulturen i samfundet. 

Undersøgelsen får en etisk dimension og filosofisk ramme i kapitel 2 og vil sammenligne og 

diskutere Nietzsches og Løgstrups tanker og relevante begreber i sammenhæng med undersøgelsens 

tematiske sag. 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 

Den skabende og værdisættende vilje til magt 

Viljen til magt er ”den uudtømte, avlende livsvilje.” (Nietzsche, 1999 [1885]: 100), og kun hvor der 

er liv er der vilje (Ibid., 1999 [1885]: 101). Dog ikke vilje til liv, men vilje til magt (Ibid., 1999 

[1885]: 101). Denne vilje er ikke udelukkende forbeholdt den stærkeste, men kan også findes blandt 

underordnede mennesker. Nietzsche beskriver blandt andet: ”Hvor jeg fandt liv, dér fandt jeg vilje 

til magt; og også i den tjenendes vilje fandt jeg viljen til at være herre.” (Ibid., 1999 [1885]: 100). 

Den svage kan ville herske over noget svagere, og på denne måde ville magten. Således bygger 

Nietzsches tanker på hierarki, hvor selv de lavere rækker kan ville magte og stræbe efter 

avancement. Viljen til magt må, ifølge Nietzsche, fører til en overvindelse af de tilværende og 

fastsatte værdier. Således er ingen værdier uforgængelige, og intet kan være godt og ondt til evig 

tid. Men viljen til magt fører ligeledes til selvovervindelse, da mennesket må overvinde sig selv i 

sin stræben efter det bedre (Ibid., 1999 [1885]: 100). For Nietzsche er det såkaldte ”overmenneske” 

meningen med jorden (Ibid., 1999 [1885]: 12) og målet for det villende menneske. Overmennesket, 

er hos Nietzsche, lige så forskelligt fra mennesket, som mennesket er fra aberne (Ibid., 1999 [1885]: 

11). ”Mennesket er noget, der skal overvindes.” (Ibid., 1999 [1885]: 11), og overmennesket er 

dermed betegnelsen for et menneske, der rækker ud over menneskehedens fastsatte værdier, og som 

er i stand til at skabe noget ud over det fastforankrede og sætte nye værdier i verden. Livet udfolder 

sig gennem viljen. Det giver således ingen mening for Nietzsche at tale om liv uden viljen til magt. 

Man lever ikke uden viljen, men er i stedet livsfornægtende i sin stagnerede tilværelse. 

 

Nietzsche taler om åndens tre forvandling – fra ånd til kamel, fra kamel til løve og fra løve til barn 

(Ibid., 1999 [1885]: Om de tre forvandlinger). Ånden, som henfører til mennesket, vil fra start være 

fortvivlet i verden. Derfor søger mennesket svar i den etablerede viden og påtager sig sin samtids 

etablerede normer og værdier.  Ånden knæler og belæsses inden sin vej gennem livet, som kamelen 

inden sin vandring ud i ørkenen. Mennesket vil dog ikke blot medløbe og lade sig diktere. 

Mennesket vil friheden og være herre i eget hus, som kamelen vil være herre i egen ørken. Ånden 
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forvandles således fra kamel til løve. Mennesket, symboliseret ved løven, siger: ”jeg vil!”, mens de 

etablerede normer, symboliseret ved den store drage, siger: ”du skal!”. For Nietzsche, er det ikke 

endepunktet blot at ville, i den forstand at ville de etablerede normer og værdier eller indenfor disse. 

Viljen skal være skabende. Den skal sætte nye normer og værdier. Den vilje, som Nietzsche 

eftersøger, er viljen til magt. Dette kræver åndens forvandling fra løve til barn. Barnets er tomt i den 

forstand, at det ikke er præget af de etablerede normer og værdier. Og i denne tomhed har barnet 

mulighed for at skabe sig selv. Barnet har en iboende ja-sigen til livet og vil sin egen verden og sit 

eget liv. Mennesket kan kun overvinde sig selv, blive bedre og stærkere, hvis det har viljen til magt, 

og derved viljen til at sætte nye værdier. Mens den religiøse morals fokusering på medlidenhed og 

disse (svage) personers nagfølelse overfor de stærke hæmmer mennesket ved dets livsfornægtende 

prædiken, så er viljen til magt en sigen-ja til livet.  

Den villende kriger og kampen 

For Nietzsche er det vigtige i første omgang, at man vil, fremfor, hvad man vil, da det er i viljen at 

livet udfolder sig. Derfor skriver Nietzsche: ”Gør bare, hvad I vil – men vær først sådanne, der kan 

ville!” (Nietzsche, 1999 [1885]]: 151). For Nietzsche er det ikke en selvfølge at ville. Viljen handler 

om at udleve og udfolde sig selv – at skabe og sætte værdier – dvs. ville magte. Fraværet af viljen i 

livet fører til livsfornægtelse. Kampen og den krigeriske vilje til at overvinde sig selv og sine 

lidelser er dog et altafgørende dydigt karaktertræk. Kampen er ærværdig, og derfor er fjenden det 

ligeledes. For uden fjenden – ingen kamp. Og hvis viljen til magt er ærværdig, så er fjendens vilje 

til magt det også. Derfor skal fjenden hades, som modstander, men elskes for sin vilje, og derved 

ikke foragtes, som Nietzsche skriver: ”I skal kun have fjender, I kan hade, ikke fjender, I må 

foragte: I skal være stolte af jeres fjende.” (Ibid., 1999 [1885]: 185). Krigen, modet og tapperheden 

står, ifølge Nietzsche, i modsætning til næstekærligheden og medlidenheden. Selvom krigeren og 

krigen kan virke hjerteløs og hæslig, så er alt dette nødvendigt for at kunne overkomme mennesket. 

Medlidenheden nedværdiger mennesket, mens ondskaben og hæsligheden ophøjer mennesket. 

Nietzsche er altså bevidst omkring konsekvenserne af kampene og krigene, og at disse vil bringe 

nødvendige ofre. 

 

Lidelsen i skabelsen 

For Nietzsche er viljen til at skabe forbundet med lidelse og smerte, men også frihed: ”Skaben – det 

er den store forløsning fra lidelsen, og livets lettelse. Men for at den skabende kan være, dertil er 

lidelse og megen forvandling nødvendig.” (Nietzsche, 1999 [1885]: 74). Nietzsche sammenligner at 
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skabe med  at føde, men for at ville skabe sit ”barn”, må man også ”ville være den fødende og den 

fødendes smerte.” (Ibid., 1999 [1885]: 75). Viljen til magt er derfor uundgåeligt forbundet med 

(nødvendig) lidelse og smerte. Men viljen til magt frisætter ligeledes, som Nietzsche beskriver det: 

”at ville befrier: det er den sande lære om vilje og frihed.” (Ibid., 1999 [1885]: 75). Gennem viljen 

til magt kan mennesket opnå og skabe noget større med og for sig selv, mens mennesket, gennem 

religion, vil forblive stavnsbundet til de samme værdisæt og normer. Viljen til magt er højere end al 

forsoning, skriver Nietzsche (Ibid., 1999 [1885]: 125). Nietzsche ser ikke livet som omkostningsfrit. 

Ej heller er det ærværdigt at ville et omkostningsfrit liv (Ibid., 1999 [1885]: 176). Mennesket er 

sågar nødt til at ofre sig selv og sine værdier og gå til grunde for at kunne overvinde sig selv, være 

skabende og sætte nye værdier. Nietzsche skriver: ”jeg elsker dem, der ikke vil bevare sig selv. Med 

hele min kærlighed elsker jeg dem, der går under: for de går over.” (Ibid., 1999 [1885]: 176). Med 

dette menes, at for at kunne sætte nye værdier, må mennesket gøre op med de gamle værdier. Viljen 

til magt, denne skabende og værdisættende magt, indebærer altså en form for nødvendig 

selvdestruktion. En selvdestruktion af individets værdier, og i sidste instans, menneskelige værdier.   

 

Medlidenhed 

Nietzsche har en stor aversion mod en venden-sig-bort fra livet. Dette bliver tydeligt omkring 

Nietzsches syn på den kristne moraltænkning, der sætter døden og efterlivet over livet. I livet er 

mennesket syndigt og udfører syndige handlinger, og verden er fuld af lidelse. Derfor har 

mennesket behov for at lide med hinanden, for at overkomme denne syndige tilværelse. Nietzsche 

medgiver, at livet er fuldt af lidelse, men at denne lidelse knytter sig til mennesket, som må 

overvindes. En moraliserende iagttagelse af livet gør lidelsen tyngende for mennesket og er 

grundlaget for den kristne tænkning. Ifølge Nietzsche fører kristendommens moral, som blandt 

andet bygger på næstekærlighed, til en hæmmende og destruktiv medlidenhed blandt mennesker. 

Den kristne medlidenhed er en flugt fra livet – en livsfornægtelse – som står i skarp kontrast til 

viljen til livet. Medlidenheden skaber et ringere menneske og mere lidelse i verden. Medlidenheden 

gør både den lidende og den medlidende svagere og fastholder begge i denne svaghed. Derfor 

skriver Nietzsche om de medlidende: ”Var de i grunden medlidende, da ville de gøre deres næste 

ked af livet. At være ond – dét ville være deres rette godhed.” (Nietzsche, 1999 [1885]: 41). Den 

moralske forpligtelse og fokusering på de svage og lidende skaber ikke et større menneske, men 

derimod et svagere menneske, som hæmmes i sin vilje til magt. 
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I det store hele er Nietzsche ikke en ven af medlidenhed, men dette udelukker ikke muligheden for 

medlidenhed med vennen. Medlidenheden med vennen består i første omgang i at kunne tyde 

vennens behov for medlidenhed. På sin vis kan medlidenhed for vennen komme til udtryk ved at 

vende sig bort fra vennens ønsker i stedet for at imødekomme disse (Ibid., 1999 [1885]: 51). Det er 

således nødvendigt at være i stand til at udkæmpe kampe med sin ven, for alles bedste. Derfor skal 

vennen både være en ven i kamp, men også kunne være en fjende. Ikke nok med det, så mener 

Nietzsche, at ”i sin ven skal man have sin bedste fjende.” (Ibid., 1999 [1885]: 51) Ved både at holde 

sin ven tæt, som ven, og distanceret, som fjende, ærer man vennen bedst muligt. Derfor er man også 

nødt til at være sin ven nærmest med sit hjerte, når man går mod ham (Ibid., 1999 [1885]: 51). Og 

når ens ven lider, må man være ”et hvilested for hans lidelser.” (Ibid., 1999 [1885]: 77), men, som 

Nietzsche beskriver det, skal dette hvilested være ”som en hård seng.” (Ibid., 1999 [1885]: 77). På 

hvilken måde man bør handle, kan afhænge af, hvorledes man tyder vennens ønsker og behov. 

Nogle gange, må det gøre ondt – før det gør godt.  

 

Næstekærlighed 

Hos Nietzsche finder man ligeledes en tydelig afsky mod næstekærlighed på den måde, som den 

kristne moral prædiker den. Næstekærlighed er ikke den gode og uselviske gerning, som den giver 

sig ud for at være. I stedet siger Nietzsche til den kristne morals følgere: ”Jeres næstekærlighed er 

jeres egen slette kærlighed til jer selv.” (Nietzsche, 1999 [1885]: 55). Næstekærlighed er det kristne 

menneskes middel til at udholde livets lidelser og elendigheder og et middel til at udholde sig selv. 

Næstekærligheden kan bruges til at forføre den anden til kærlighed, og derefter kan den enkelte 

nyde godt af denne kærlighed og forgylde sig selv ved hjælp af den andens fortvivlelse og smerte i 

livet (Ibid., 1999 [1885]: 55). Gennem næstekærligheden fjerner den enkelte sig fra sig selv. I stedet 

for selvanerkendelse lever den næstekærlige ved at forføre den andens blik med henblik på 

anerkendelse. Først når den anden er forført til at tænke godt om den enkelte, så føler den enkelte 

godt om sig selv (Ibid., 1999 [1885]: 55). For at kunne overkomme mennesket, være skabende og 

sætte værdier, må fokus rettes mod fremtiden og det fjerneste, og ikke næsten, ifølge Nietzsche 

(Ibid., 1999 [1885]: 55). 

 

Med hensyn til næstekærlighed skriver Nietzsche: ”Elsk bare jeres næste som jer selv – men vær 

mig sådanne, der elsker sig selv.” (Ibid., 1999 [1885]: 151).  Hvis det svage og livsfornægtende 

menneske elsker den anden, som sig selv, så avles kun svaghed. Derfor er også selvkærligheden 
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betydningsfuld, da den siger ja til livet, i modsætningen til den kristne morals medlidenhed, der 

hæmmer livets udfoldelse. Nietzsche anser næstekærligheden, eller de syges og den sygeliges 

kærlighed for at stå i modstrid med den hele og sunde selvkærlighed (Ibid., 1999 [1885]: 170). 

Næstekærligheden er en moraliseret kærlighed, som er blevet ophøjet på løgnagtig og hyklerisk vis 

i det godes navn. Selvkærligheden derimod bevirker, ”at man holder ud at være med sig selv og 

ikke strejfer omkring.” (Ibid., 1999 [1885]: 170). Det er denne ”strejfen omkring”, som Nietzsche 

mener, har døbt sig selv ”næstekærlighed” (Ibid., 1999 [1885]: 170). Den kristne moral prædiker 

mådehold og tilbageholdenhed, mens Nietzsche ønsker at give plads til at lade viljen herske. 

Næsten skal ikke skånes – mennesket skal overvindes (Ibid., 1999 [1885]: 175) – mennesket skal 

overvinde sig selv i sin næste (Ibid., 1999 [1885]: 175).  

 

Den enkelte skaber ikke for næsten ved at handle for ham, ifølge Nietzsche (Ibid., 1999 [1885]: 

256). Det er den skabendes dyd, at glemme ord som ”for” og ”fordi”, og være forsigtig omkring sin 

egennytte (Ibid., 1999 [1885]: 256-257). De små menneskers dyd er, at gøre noget for næsten, lige 

for lige, hvor den ene hånd vasker den anden (Ibid., 1999 [1885]: 256). Men for Nietzsche har andre 

(svage) mennesker hverken ret eller kraft til den stærkes egennytte (Ibid., 1999 [1885]: 256-257). 

For Nietzsche, kan dét at skabe sammenlignes med at skulle have et barn (Ibid., 1999 [1885]: 257). 

Man er forsigtig omkring sit barn – sit skaberværk – og har sin fulde opmærksomhed rettet mod 

dette. Det er derved i sin vilje og sit værk, at den dydige skal finde sin næste, og ikke i den anden. 

Det er aldrig lutter lykke at skabe. Som ved enhver anden fødsel, er det både beskidt og smertefuldt 

at føde sit skaberværk (Ibid., 1999 [1885]: 257): Disse er ofre er dog nødvendige at bringe, hvilket 

fremgår af følgende: ”Min liden og min medlidenhed – hvad betyder det vel! Tragter jeg da efter 

lykke? Jeg tragter efter mit værk!” (Ibid., 1999 [1885]: 290). Lidelsen er en nødvendig 

forudsætning for viljen til magt – et middel – og ikke et mål i sig selv. 

 

Selvmedlidenhed og hjælpen fra andre 

Hvis medlidenheden skal ydes, skal den snarere bekræfte den svage i sin selverkendte svaghed 

fremfor at afkræfte dette. Den næstekærlige medlidenhed skader den svage og mennesket ved at 

føre til nag, selvmedlidenhed og livsfornægtelse: ”Der gives ingen forløsning for den, der således 

lider af sig selv, undtagen den hurtige død.” (Nietzsche, 1999 [1885]: 34). Selvmedlidenheden er 

for smålig og nær, og til dette skriver Nietzsche: ”hvad skulle jeres lille, megen, sølle elendighed 

dog angå mig! I lider endnu ikke nok!” (Ibid., 1999 [1885]: 255). Med dette mener Nietzsche, at 
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mennesket lider af sig selv, men ikke af mennesket (Ibid., 1999 [1885]: 255). Lidelsen rettes 

dermed mod det nære individ, fremfor mod den fjerne ambition for menneskeheden, nemlig 

undergangen af det menneskelige og overgangen til overmennesket.  

 

For den svage er Nietzsches råd: ”Vær forsigtige med at tage imod! Udmærk derved, at I tager 

imod.” (Ibid., 1999 [1885]: 77). Den medlidende moral fører til en skadelig mildhed for individet, 

som Nietzsche beskriver det: ”Den, der stedse har skånet sig selv meget, vil til sidst skrante af sin 

megen skånsomhed.” (Ibid., 1999 [1885]: 134). Dog anerkender Nietzsche, at det er menneskeligt at 

ville anerkendes og hjælpes (Ibid., 1999 [1885]: 163) – og at ville skånes er et kendetegn for de 

svagelige (Ibid., 1999 [1885]: 249) – men at dette er menneskets største fare imod at overkomme 

sig selv (Ibid., 1999 [1885]: 163). Det er ikke ved hjælpen, at man bliver et bedre menneske, men 

ved kampen. Nietzsche insisterer på det ærværdige i kampen og viljen til at overkomme sig selv, og 

derfor skader den hjælpende hånd ofte mere, end den gavner. Det er mere ærværdigt at gå på egne 

ben, når man vil højt op, end at lade sig bære (Ibid., 1999 [1885]: 256). Viljesudfoldelsen er en hård 

proces, som hærder individet, og den moralske medlidenhedshjælp underminerer denne proces. 

Derfor skriver Nietzsche: ”Lovpriset være det, der hærder! Og det land lovpriser jeg ikke, hvor det 

flyder med mælk og honning.” (Ibid., 1999 [1885]: 134).  

 

For Nietzsche er mennesker med små tanker om sig selv langt værre end onde mennesker (Ibid., 

1999 [1885]: 77). Den onde gerning er ærlig og kan udføres af den syge, som vil anerkendes for sin 

sygdom. Den småt tænkende derimod, er, i sagens natur, rettet mod det lille, mens den onde gerning 

kan være stor i sin ondskab, og den syge derved kan være stor i sin svaghed. Dette betyder 

imidlertid ikke, at den svages storhed og dennes higen efter anerkendelse for sin svaghed er god, 

men blot at den er bedre end den lille tankes smålighed. Erkendelse af sin svaghed kan føre til et 

opgør med og en kamp mod sin svaghed. Ved at kunne erkende sin svaghed, er man allerede i stand 

til at skelne mellem stærkt og svagt, og man kan gøre noget ved sin svaghed. Derfor er medlidenhed 

skadeligt for den svage, i den svages erkendelse af sin svaghed. Nietzsche beskriver dette således: 

”At han dømte sig selv, var hans største øjeblik: vis nu ikke den ophøjede tilbage igen til sit lavere!” 

(Ibid., 1999 [1885]: 34). Medlidenheden er påtrængende og kender ingen skam i livet, ifølge 

Nietzsche (Ibid., 1999 [1885]: 233), som yderligere mener, at små mennesker fejlagtigt finder det 

dydigt, til alle tider at have medlidenhed (Ibid., 1999 [1885]: 233). I stedet mener Nietzsche, at 
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”ikke-at-ville-hjælpe kan være fornemmere end den dyd, der kommer springende til.” (Ibid., 1999 

[1885]: 233). 

 

Overvindelse af lidelsen 

For Nietzsche handler det for mennesket om at rette blikket væk fra sig selv for overhovedet at være 

i stand til at anskue noget udover sig selv. Nietzsche skriver: ”For at se meget, er det nødvendigt at 

lære at se bort fra sig selv.” (Nietzsche, 1999 [1885]: 134) og han beskriver ligeledes, at individet 

må stige op på sit eget hoved og udover sit eget hjerte (Ibid., 1999 [1885]: 134). For Nietzsche er 

problemet, at lidelsen iagttages med medlidende øjne som noget, der skal afhjælpes. Lidelsen er i 

stedet et livsvilkår, som kan være produktivt og motiverende i processen for at overkomme sig selv. 

Med den kristne moral har mennesket iagttaget medlidenhed for de svage og afhjælpning af de 

svages lidelser som selvfølgelige handlinger og gode værdier. Det er dette perspektiv og denne 

måde at iagttage lidelsen, som Nietzsche kritiserer, og er eksplicit omkring, når han pointerer, at 

”medlidenhed er den dybeste afgrund.” (Ibid., 1999 [1885]: 137). Men hvordan bekæmpes 

medlidenheden? Ifølge Nietzsche, med mod. ”Mod slår bedst ihjel: mod slår også medlidenhed 

ihjel.” (Ibid., 1999 [1885]: 137). Den modige er den, der har frygt, men betvinger sin frygt og ser 

afgrunden med stolthed (Ibid., 1999 [1885]: 254). Udover at være et livsvilkår, er lidelsen en 

nødvendig følge af at ville sætte nye værdier – i viljen til magt – som tidligere beskrevet.  

 

Ressentimentet (nagfølelse) 

De afmægtiges falskmøntneri 

For Nietzsche medlidenhed, selvopofrelse og selvfornægtelse en nej-sigen til livet (Nietzsche, 2010 

[1887]: 20). En sygelig vilje, der vender sig imod livet, men som i nyere historie har fået værdi – 

medlidenhed og medlidenhedsmoralen har fået værdi (Ibid., 2010 [1887]: 20). Nietzsches ærinde 

bliver at undersøge moralens værdi og gennem kritisk undersøgelse at stille spørgsmålstegn ved 

værdiernes værdi. Nietzsche går historisk til værks i forsøget på at undersøge og fremstille moralens 

genealogi. I sin historiske granskning af begrebet ”god”, finder Nietzsche, at betydningen af ordet 

har ændret sig gennem tiden. Hvor ordet ”god”, i sin oprindelse, blev defineret af de stærke som de 

stærkes egen godhed, og brugt som en måde til at værdsatte de gode selv og de godes gerninger 

(Ibid., 2010 [1887]: 27). I det moderne samfund mener Nietzsche, at der er sket en fejlagtig og 

løgnagtig sammensmeltning mellem ”god” og ”uegoistisk”, og at uegoistiske handlinger er gode 

ved at være nyttige, og ved denne nyttighed er værdifulde i sig selv (Ibid., 2010 [1887]: 26). 
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Ydermere vender de religiøse, anført af jøderne, om på den aristokratiske værdiligning, hvor god 

var de fornemme og ædle, mens den gemene og pøbelagtige mand blot var slet. Med jødernes 

omvending bliver de elendige, fattige, afmægtige, ringe, lidende, nødstedte, syge, hæslige osv. alene 

de gode, mens de før-gode, før-fornemme og før-mægtige bliver ikke blot slette, men ligefrem onde 

(Ibid., 2010 [1887]: 35). Mens den fornemme først anser sig selv som god, og derefter anser den 

slette som slet, er dette anderledes i det moderne samfund. I dette skaber ressentiment-mennesket, 

som Nietzsche kalder den nagfølende svage, en forestilling om ”den onde”-anden og fjende, og 

skaber derudaf et billede af sig selv, som god (Ibid., 2010 [1887]: 42-43).  

 

Nietzsche anerkender den nagfølendes moraliserende vurderingsredskaber ”godt” og ”ondt”, som 

magtfulde: ”Ingen større magt så Zarathustra på jorden end de elskendes værker: »godt« og »ondt« 

er deres navn.” (Ibid., 1999 [1885]: 54). Nietzsche anerkender ligeledes de svage og de svages 

diskurser, som magtfulde. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem følgende: ”I dag er de små 

mennesker nemlig blevet herre: de prædiker alle affindelse og afkald og kløgt og flid og hensyn og 

de små dyders lange og-så-videre.” (Ibid., 1999 [1885]: 253). Disse hensynsfulde og 

tilbageholdende diskurser er underminerende for menneskets mulighed for at overvinde sig selv og 

er derved overmenneskets største fare (Ibid., 1999 [1885]: 253). Derfor er det, ifølge Nietzsche, 

bedre at fortvivle end at affinde sig (Ibid., 1999 [1885]: 254).  

 

Herre- og slavemoralen 

Nietzsche skelner mellem herre- og slavemoralen og mener, at slavemoralen har triumferet over de 

fornemme idealer (Ibid., 2010 [1887]: 37). ”Folket har sejret.” (Ibid., 2010 [1887]: 37), heriblandt 

alt jødisk, kristent og pøbelagtigt, skriver Nietzsche i denne sammenhæng. Mens herre-moralen 

sagde ja til livet, siger slavemoralen nej (Ibid., 2010 [1887]: 38-39). Slavemoralen er altid en 

reaktion i sin aktion, som har brug for sin omverden og dens onde for at agere (Ibid., 2010 [1887]: 

39). Omvendt agerer den fornemme spontant og har ikke brug for at rette sit blik mod de slette for 

at kunne handle og være lykkelig (Ibid., 2010 [1887]: 40). Dette fornemme blik betyder, at den 

fornemme lever i tillid og åbenhed, men også er naiv i sin oprigtighed (Ibid., 2010 [1887]: 40-41). 

Det giver ikke mening for Nietzsche at tale om disse karaktertræk, som oprigtighed og ærlighed, 

hos ressentiment-mennesket, da disse, i sagens natur, bærer nag og altid forsøger at finde smuthuller 

og genveje for deres egen velbefindendes skyld (Ibid., 2010 [1887]: 41). Dette vil på lang sigt 

betyde at det svage ressentiment-menneske bliver klogere end det stærke og fornemme menneske, 
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da den stærke er mere spontan i sin instinktadfærd og glemmer sine ugerninger, uheld og fjender 

(Ibid., 2010 [1887]: 41). Det fornemme menneske ryster sit nag af sig en gang for alle, mens 

ressentiment-mennesket nages længe. Med hensyn til den dydige karakter, er Nietzsche stærkt 

inspireret af Aristoteles, som ligeledes kritiserer svaghed og blødagtighed (Aristoteles, 2000: 168), 

men som dog også, i modsætning til Nietzsche, finder en vis grad af selvbeherskelse dydig (Ibid., 

2000: 168). Mennesket tæmmes i den moralske kultur ”gennem sæd og skik, ærbødighed, 

taknemmelighed og endnu mere gennem gensidig overvågning og skinsyge mellem ligmænd, men 

som på den anden side i forhold til hinanden viser sig så opfindsomme i hensyntagen, 

selvbeherskelse, finfølelse, troskab, stolthed og venskab.” (Nietzsche, 2010 [1887]: 43). En sådan 

middelmådighedsstræbende medlidenhedskultur, som vil tæmme rovdyret i mennesket, er en 

skændsel og fare for mennesket og et tegn på menneskehedens tilbagegang, ifølge Nietzsche (Ibid., 

2010 [1887]: 44-45).  

 

Den onde styrke og stærke svaghed 

De svage og små vil til alle tider forsøge at straffe og udnytte de stærke: ”De straffer dig for alle 

dine dyder.” (Ibid., 1999 [1885]: 48), skriver Nietzsche. Når den svage iagttager den stærke, 

iagttager han den stærke som skyldig i al sin storhed. I sin egen dårlige samvittighed over ikke at 

blive anerkendt og værdsat, vil de svage forsøge at hæmme de stærke. Nietzsche sammenligner de 

svage med giftige fluer, der hader de stærke, vil suge deres blod, og som ønsker at svaggøre de 

stærke (Ibid., 1999 [1885]: 48). Men det er selvmodsigende at forlange af den stærke, at han ikke 

skal udfolde sig, hvilket beskrives således: ”at forlange af styrken at den ikke skal ytre sig som 

styrke, at den ikke skal være noget, der vil overvælde, vil underkaste, vil være herre og tørste efter 

fjender og modstande og triumfer, er lige så selvmodsigende som at forlange af svagheden, at den 

skal ytre sig som styrke.” (Nietzsche, 2010 [1887]: 47). Den svage gør det med sin slavemoral til 

gode karaktertræk at være mådeholdig og ydmyg og til god adfærd at vige for udfordringer og 

kampe. Derfor mener den svage, at det er bedre ikke at forsøge at yde over evne eller springe ud i 

kampe, som den svage på forhånd tror, at han taber, hvilket udtrykkes i sætningen: ”vi svage er nu 

en gang svage; det er godt, hvis vi ikke gør noget, som vi ikke er stærke nok til.” (Ibid., 2010 

[1887]: 48). Dette betyder ligeledes, at slavemoralens opblomstring har udlagt den svages svaghed 

”som frihed og dens ene eller andet tilstand som en fortjeneste” (Ibid., 2010 [1887]: 49).  
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Ifølge Nietzsche er mennesket blevet mindre ærværdige og hykleriske med den kristne moral pga. 

læren om lykke og dyd (Nietzsche, 1999 [1885]: 148-149). Dette gælder såvel de nye herskende og 

befalende og de tjenende, som alle lever efter samme principper (Ibid., 1999 [1885]: 149). Begge 

parter er svage. Den selvsmagende godhed, retfærdigheden og medlidenheden er alle svagheder 

(Ibid., 1999 [1885]: 149), som dyrkes af begge parter. De prædiker lighed og mådehold, og deres 

mål er derved middelmådighed (Ibid., 1999 [1885]: 149). De svage vil, at mennesket skal bevares 

og bestå (Ibid., 1999 [1885]: 253). De vil, at et menneske er et menneske, og at alle er lige i denne 

tanke (Ibid., 1999 [1885]: 252). Nietzsche mener derimod, at mennesket skal overvindes og ikke 

bestå. Mennesket er både en overgang og en undergang (Ibid., 1999 [1885]: 253). Mennesket går 

under, men overgår til overmennesket.  

 

Selviskhed 

Ifølge Nietzsche vil der dog altid være nogle, som udelukkende vil leve af andres bedrifter og 

velstand. Disse mennesker er de svage. De suger sig fast til de stærke som igler, der suger blod. 

Disse svage lever med de syges selviskhed. ”Den kigger med tyvens øjne på alt, der glimrer.” 

(Ibid., 1999 [1885]: 67), skriver Nietzsche, og viser sig som tyvagtig grådighed. De svage og 

nagfølende vil hævne sig på dem, der ikke føler det samme som de (Ibid., 1999 [1885]: 87). 

Nietzsches mål er imidlertid ”at mennesket må blive forløst fra hævnen.” (Ibid., 1999 [1885]: 86). 

Med hævnen forstås det nagfølende menneskets trang til at hæmme menneskets vilje til magt, og 

overvinden af sig selv. Den nagfølende har, i modsætning til den stærke, en vilje til lighed, og vil 

skabe denne lighed i retfærdighedens navn. For de svage er den stærke den undertrykkende onde, 

mens den svage er den undertrykte gode. Den stærke er således uretfærdig og umoralsk ved at være 

stærk og hævet over den svage, og gennem sine midler til magt er den stærke undertrykkende over 

for den svage. De nagfølende vil skade de stærke med argumenter om det gode, retfærdige og 

livsbekræftende liv – selvom de står for det modsatte. Denne moralske uretfærdighed bekæmpes 

gennem tanken om lighed.  

 

Knud Ejler Løgstrup (1905-1981) 

Det tillidsfulde møde med den anden 

Ifølge Løgstrup er det naturligt for et menneske at møde et andet menneske med tillid, medmindre 

at forudgående særlige omstændigheder har givet grund til andet (Løgstrup, 2010 [1956]: 17). I 

mødet med den anden udleverer den ene sig selv i det tillidsfulde møde til den anden (Ibid, 2010 
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[1956]: 18). Denne selvudlevering åbner muligheden for, at den ene bliver skuffet over ikke at blive 

imødekommet af den anden. Den ene har således blottet sig, tillidsfuldt, overfor den anden, men 

risikerer at blive ladet kold eller misbrugt i sin tillid og sine forventninger om den andens 

håndtering af udleveringen (Ibid, 2010 [1956]: 18-19). Den misbrugte part vil herefter forsøge at 

skjule sin blottelse ved at skabe en moralsk konflikt omkring den uretfærdige behandling, og 

derved, i fornærmethedens og ressentimentets sted, fremsætte urimelige bebrejdelser og 

beskyldninger mod den anden (Ibid, 2010 [1956]: 18-20). Løgstrup beskriver dette således: ”Det 

hører fornærmetheden til så at sige at skjule sin egen emotionelle oprindelse i blottelsen og med 

urimelige beskyldninger aflede ens egen og andres opmærksomhed deraf.” (Ibid, 2010 [1956]: 20, 

note 1). Denne fornærmethed er selvmedlidende (Ibid, 2010 [1956]: 21, note 1) og ”.. den billigste 

form for vellyst ved smerte.” (Ibid, 2010 [1956]: 21, note 1). 

 

Tilliden og udleveringen 

Løgstrup mener, at det har karakter af livsfornægtelse at være reaktionær og mistillidsfuld med 

henblik på at begrænse den anden i at udfolde sig. Man kunne argumentere for, at Løgstrup 

insisterer på, at den ene bør være åben overfor det nye og udvikling af livet og samlivet med andre. 

Derfor er tilliden ikke blot rettet mod den anden, men er ”en tillid til livet” (Løgstrup, 2010 [1956]: 

23), som Løgstrup beskriver således: ”Ikke at ville lade den anden komme til ord, gerninger og 

opførsel, men søge at hindre det med sin mistænksomhed, med sin antipatis billed af ham eller 

hende, er livsfornægtende. Under eet er det en fornægtelse af den andens og ens eget liv. Selve vor 

menneskelige tilværelse hører det til, ikke at ville reducere sig selv til at bestå i reaktioner der – kun 

kloge – er bestemt af, hvad der allerede er sket. Det ligger i selve vor menneskelige tilværelse at 

være ligeså ny som den andens ny ord, ny handlinger, og ny opførsel.” (Ibid, 2010 [1956]: 23). 

 

Når et menneske udleverer sig til et andet menneske, og derved udviser tillid, så er det op til det 

andet menneske at svare denne tillid. Bolden er så at sige spillet fra den ene til den anden, og det er 

således op til den anden at beslutte, hvordan vedkommende vil håndtere denne udlevering. Dette 

muliggør, at den anden uundgåeligt har indflydelse på den enes liv. På samme måde udleverer den 

anden sig for den ene. Begge parter har altså mulighed for at påvirke hinandens liv i mødet. 

Løgstrup beskriver dette på følgende måde: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre 

uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, 

en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det 
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kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes 

eller ej.” (Ibid, 2010 [1956]: 25). To mennesker der mødes er derved altid uundgåeligt en del af en 

skabende magtkamp i den forstand, at begge parter har indflydelse på den anden parts liv, og derved 

er skabende. Ikke blot skabende for sit eget selv, gennem sine valg, men også skabende for den 

anden, ved sine valg. Den enes valg er i større eller mindre grad med til at forme ikke blot sit eget 

selv og liv, men også den andens selv og liv. ”Vi er hinandens verden og hinandens skæbne”, som 

Løgstrup formulerer det (Ibid, 2010 [1956]: 25-26).  

 

De suveræne livsytringer 

Løgstrup taler om suveræne livsytringer, som de spontane, og derved ureflekterede, handlinger, 

mennesket vil udføre, i mødet med den anden (Birkler, 2011: 51). Løgstrup nævner blandt andet 

tillid og barmhjertighed som suveræne livsytringer, mens medlidenhed ikke kategoriseres som en 

suveræn livsytringer (Løgstrup, 2015 [1968]). Mens barmhjertigheden er suveræn som vilje til at 

ændre den nødstedte andens situation, vil medlidenheden ofte optræde, når den lidende andens 

stilling ikke står til at ændre (Ibid., 2015 [1968]). Barmhjertigheden drives af tanken om at den 

anden kan overkomme sin situation og sin hindring for at kunne fuldbyrde sit liv (Ibid., 2015 

[1968], mens medlidenheden ofte indgår i resignerende sammenhænge (Ibid., 2015 [1968]).  De 

suveræne livsytringer er, ifølge Løgstrup, noget menneskeligt – en del af den menneskelige natur – 

som går forud for andre handlinger (Birkler, 2011: 52).  De suveræne livsytringer skal altså ikke 

efterleves i mødet med den anden, men er grundlæggende og spontan i mødet med den anden 

(Nyeng, 2008: 127-128). De suveræne livsytringer går ydermere forud for den etiske fordring 

(Birkler, 2011: 52-53), og den etiske fordring melder sig således kun, når den suveræne livsytring 

udebliver (Løgstrup, 2015 [1968]).  

 

Den uudtalte fordring 

Løgstrup mener, at der i ethvert møde mellem mennesker ligger en uudtalt fordring, som er selve 

det etiske livs grundfænomen (Løgstrup, 2010 [1956]: 27). I mødet udspringer der sig en uudtalt 

fordring om ”at tage vare på det liv, som tilliden lægger i vor hånd” (Ibid, 2010 [1956]: 28). Dette 

er den etiske fordring, som uundgåeligt følger af selvudleveringen. Løgstrup mener ikke, at der er 

tale om en varetagelse af den andens liv, ”men alene den hensyntagen og forekommenhed, som skik 

og brug forlanger.” (Ibid, 2010 [1956]: 28) Da fordringen er uudtalt stemmer den ikke 

nødvendigvis overens med den andens udtalte forventninger og ønsker (Ibid, 2010 [1956]: 31). Den 
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ene kan således tolke fordringen på én måde, mens den anden kan have et håb eller en forventning 

om en anderledes fortolkning af fordringen. Den ene må altså tage ansvar for sin egen tolkning af, 

hvad der er bedst for den anden. Fordringen rummer således en udfordring, som går ud på at vide 

bedre end den anden, hvad der er bedst for den anden (Ibid, 2010 [1956]: 31). Ud fra sin egen 

livsforståelse, handler det for den enkelte om at finde ud af, hvad fordringen går ud på. 

 

Den radikale fordring og ansvaret for den anden 

Selvom den ene har en del af den andens liv i sin hånd, betyder det ikke, at den ene kan bestemme 

over, hvordan den anden affinder sig eller ikke affinder sig med sin skæbne. Løgstrup beskriver 

dette således: ”At vi er hinandens verden betyder ikke, at det ene menneske har det andet menneskes 

vilje i sin hånd. Den andens individualitet og vilje, hans personlighed lader sig ikke på samme 

måde antaste som hans stemninger og – i givet fald – hans skæbne.” (Løgstrup, 2010 [1956]: 36) 

Den andens individualitet og vilje kan angribes, men er ikke på samme måde udleveret den ene, 

som hans stemninger og skæbne (Ibid, 2010 [1956]: 37). Selvom det er muligt at gøre sig til herre 

over den andens individualitet og vilje, findes der intet, som giver ret til dette (Ibid, 2010 [1956]: 

38). Det er således ”udelukket, at varetagelsen nogensinde kan bestå i for den andens egen skyld at 

tage hans selvstændighed fra ham.” (Ibid, 2010 [1956]: 39). Ydermere skriver Løgstrup: ”Ansvaret 

for den anden kan aldrig bestå i at overtage hans eget ansvar.” (Ibid, 2010 [1956]: 39) Fordringen 

er radikal og gør krav på at blive imødekommet, både når den viser sig på belejlig og ubelejlig vis 

(Ibid, 2010 [1956]: 56-57). Ligeledes består radikaliteten i, at fordringen kun kan opfyldes i 

uselviskhed (Ibid, 2010 [1956]: 58), men uden at den kan (mis)bruges til at gå op i eller give 

mening til sit eget liv (Ibid, 2010 [1956]: 57-58). Hvis man påtager sig ”et ansvar, der ligger ud 

over ens menneskelige mål, øver man uvægerligt vold imod dem, for hvem man har påtaget sig 

ansvaret.” (Ibid, 2010 [1956]: 59)  

 

Moralisering, og forskellen på den radikale fordring og moral 

Ifølge Løgstrup fører moralisering og formaning til ét af to udfald. Hvis den formanede person er 

stærk, vil formaning gøre personen oprørslysten. Men hvis den formanede person er svag, vil 

formaning gøre personen behagelysten og farisæisk (Løgstrup, 2010 [1956]: 60-61, note 2). 

Løgstrup beskriver forskellen på den radikale fordring og moral således: ”Den radikale fordring 

siger, at den andens liv skal varetages på den måde, den anden er bedst tjent med.” (Ibid, 2010 

[1956]: 68). Det er dog ligeledes afgørende at ”have den samme hensigt som den for at kunne lyde 
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den.” (Ibid, 2010 [1956]: 68). Her adskiller fordringen sig fra de sociale normer, som giver 

”forholdsvis præcise anvisninger på, hvad man skal gøre, og hvad man skal lade være med, så man 

som regel kan efterkomme dem – uden at det derfor behøver at være ens hensigt at tage hensyn til 

det andet menneske endsige varetage dets liv.” (Ibid, 2010 [1956]: 68). 

 

Magt 

Hvis et menneske er udstyret med magt, kan vedkommende anses for at være medansvarlig for og 

medskyldig i, hvad andre gør, og om andre mennesker undertrykkes og behandles uretfærdigt, 

ifølge Løgstrup (Løgstrup, 2010 [1956]: 61). Da vor sociale relationer består i at være udleveret 

hinanden, er vores forhold til hinanden altid uundgåeligt magtforhold (Ibid, 2010 [1956]: 65). At 

den anden er udleveret den ene, og at den ene har noget af den andens liv i sin hånd, betyder, at den 

ene har mere eller mindre af den andens liv i sin magt (Ibid, 2010 [1956]: 65). Om den ene vil det 

eller ej, så er han nødt til at forholde sig til denne magt. Enten i forsøget på at tage vare på den 

anden livs, ødelægge den andens liv eller stille sig indifferent til spørgsmålet om at tage vare på 

livet eller ødelægge det (Ibid, 2010 [1956]: 65). Og ligeledes om den ene ønsker at bruge magten til 

sit eget eller den andens bedste (Ibid, 2010 [1956]: 66). Fordringen vil dog melde sig om at bruge 

magten til den andens bedste, ifølge Løgstrup (Ibid, 2010 [1956]: 66). 

 

Nietzsche og Løgstrup 
Nietzsche bliver ofte tilskrevet position som perspektivist. Nietzsche mener, at hvert menneske 

anlægger sit perspektiv på virkeligheden, og virkeligheden skabes gennem disse perspektiver. For 

Nietzsche findes der bedre perspektiver på verden end andre. Disse perspektiver vurderes efter, 

hvorvidt de henholdsvis hæmmer eller fremmer livet. Nietzsche er således enige med 

socialkonstruktivismen så langt, som at det ikke er muligt at erkende en bagvedliggende sandhed 

for virkeligheden. Virkeligheden afhænger af det perspektiv, der anlægges, og således er 

virkeligheden altid en virkelighed ud fra øjnene der ser. Nietzsches filosofi indeholder dog et 

element af dyd. Nogle levemåder og nogle karaktertræk ved mennesket er mere dydige end andre. 

For disse levemåder og karaktertræk gælder det, at jo mere de fremmer livet gennem viljen til at 

sætte værdier og skabe, jo bedre. Nietzsche bidrager således selv til en diskurs om den stærkes ret 

til at definere verden, men erkender, at de svage har formået at sætte en hegemonisk diskurs, og en 

magtfuld dagsorden, om den svages ret til hjælp, samt medlidenhed og omsorg for de svage. 
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Løgstrup, hvis tanker er praktisk orienteret og rettet mod mødet med den anden, omfavner idéen om 

denne omsorg og mener, at den er menneskelig. Ligesom Nietzsche mener Løgstrup, at der findes 

adfærd, der er bedre end andet, men ligeledes at der findes adfærd, som er en del af den 

menneskelige natur. Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, er det svært at forestille sig, at der 

skulle være en bagvedliggende sandhed i verden om det gode liv, samt at mennesket skulle være i 

besiddelse af nogle naturligt gode egenskaber i sig selv, som blot ikke altid viser sig i praksis. Idéen 

om det gode liv og de gode egenskaber er i stedet noget kontingent, der står til forhandling. 

Begrebet om det gode liv skabes i den sociale og i den politiske sfære og er ikke noget, der ligger i 

menneskets natur. De gode egenskaber er ligeså en konstruktion skabt af mennesker. Hvad der er 

godt for nogle, er ikke godt for andre, og hvad der anses for godt i den sociale og politiske sfære, 

afhænger af, hvilken diskurs der har haft held med at sætte en midlertidig orden og vundet 

definitionsretten af et begreb for en stund. 

 

For Nietzsche er ressentimentet et tegn på svag vilje, som skal overvindes og ikke lefles for. Den 

svage vilje avler kun endnu mere svaghed. Derfor bør et hjælpsomt blik ikke rettes mod den 

nagfølende. Den stærke bør ikke have medlidenhed med den selvlidende, som lider pga. sin følelse 

af at være udstillet og ikke at blive anerkendt og taget vare på. Den nagfølende kan dømme sig selv 

som svag og forsøge at overkomme denne svaghed og sit smertelige nag. Eller vedkommende kan 

blive fornærmet og have medlidenhed med sig selv, som beskrevet af Løgstrup, hvilket vil føre til 

en umiddelbar vellyst ved smerten, men en svag livsførelse, ifølge Nietzsche. Nietzsche insisterer 

på, at de stærke ikke har noget ansvar for de svage. I den forstand er det mere ansvarligt at minde de 

svage om deres svaghed i håbet om, at de vil dømme sig selv og finder viljen til at overvinde deres 

svaghed end at hjælpe dem ved at fjerne deres lidelser og svaghed for dem. Det er dog ikke så 

vigtigt, om den svage lider eller ej – den svage er ligegyldig og svaghed er ligegyldigt – det 

væsentlige er, om den stærke vilje har gode betingelser. For Nietzsche handler livet om at leve, og 

det er først gennem viljen til magt, at livet leves – eller udleves. Nietzsches tanker retter sig mod 

viljen og skaberværket og ikke viljens og skaberværkets konsekvenser for andre. Løgstrup mener 

derimod, at ethvert menneske, uundgåeligt, bliver en del af den andens liv i mødet. Ved mødet 

opstår en magtrelation mellem den enkelte og den anden, som spontant udleverer en del af 

hinandens liv til den respektive anden part. Denne magt over et andet menneske gør det yderst 

relevant, hvordan den enkelte handler i forhold til den anden, da den enkeltes valg påvirker den 

andens liv. 
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Nietzsche mener, i modsætning til Løgstrup, at det er livsfornægtende ikke at have viljen til magt og 

leve et skabende og værdisættende liv. Ved at lade den anden udfolde sig, begrænser individet sig 

selv i sin egen udfoldelse og vilje til magt. Hvis den anden vil udfolde sig, må vedkommende gøre 

det gennem magt og ikke gennem hensyn. Hensynet til den andens udfoldelse er et tegn på svaghed, 

fordi hensynet giver muligheden for udfoldelse af et liv, som ikke har magtet at sætte værdier og 

skabe på egen hånd. Hvis den stærkt villende skal føje sig for en svagere vilje til magt, vil der avles 

svaghed og en svag kultur, ifølge Nietzsche. Nietzsche og Løgstrup har vidt forskellige 

menneskesyn og syn på hensynet til den anden. For Løgstrup er hensynet til den anden essentielt for 

mennesket og menneskelig livsførelse, men Nietzsche anser hensynet til den anden, såfremt 

vedkommende er svag, som en livsfornægtende gerning. Ligeledes er selve den svage og 

nagfølende livsførelse livsfornægtende ved at begrænse udfoldelsen af den stærkes vilje til magt. De 

svage begrænser menneskets udfoldelse gennem moral, og begrænser viljen med moralske påbud 

og forbud. Når diskurserne i kapitel 1 retter sig mod det gode ved udfoldelsen af individets liv, så er 

Nietzsche enig. Forskellen er, at Nietzsche anlægger sin udfoldelse på vilje til magt, mens 

diskurserne anlægger deres på svaghed og på at hæmme udfoldelsen og magten hos de stærke.  

 

Løgstrup adskiller hermed barmhjertigheden og medlidenheden og finder således barmhjertigheden 

spontan i sin form og produktiv i forhold til at overkomme en lidende situation, mens 

medlidenheden ofte indgår i resignerende sammenhænge. Dette gør imidlertid ikke medlidenheden 

eller selvmedlidenheden ligegyldig. Som tidligere nævnt kan selvmedlidenheden være en trøst for 

dén, der føler sig misbrugt og uretfærdigt behandlet, og medlidenheden trods alt være en deltagelse 

med den anden, i den andens lidelse. Nietzsche mener derimod, at man bør have medlidenhed med 

de lidende og svage. Lidelsen, hos Nietzsche, er produktiv, og den såkaldte ondskab ses som at 

gode, hvis den medvirker til at præge den svage til at finde viljen til at overkomme sin svaghed. 

Den svage skal hærdes, ikke skånes, derfor anser Nietzsche det for mere ærværdigt at kæmpe for at 

overkomme sin svaghed end at blive hjulpet af andre. Selvmedlidenhed er ligeledes hæmmende og 

et tegn på en svag vilje. Lidelsen er et uundgåeligt og nødvendigt element ved at være skabende. 

Det stærke menneske skal i stedet elske sig selv, sin vilje og sit skaberværk. Ifølge Nietzsche skaber 

mennesket en svag kultur ved at hjælpe den svage næste. Næstekærligheden er en slet kærlighed til 

den næstekærlige selv. Den retter blikket væk fra individets eget skaberværk og underminerer 
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dennes vilje til magt. Den næstekærlige moral hæmmer mere overordnet den stærke vilje i at 

udfolde sig gennem forbud og påbud om en rigtig måde at leve på.   

 

I modsætning til Nietzsche mener Løgstrup, at der hos mennesket spontant melder sig nogle 

suveræne livsytringer, så som barmhjertighed og tillid, i mødet med den anden. Hvis disse ytringer 

overhøres, vil den enkelte opleve en uudtalt fordring om at tage vare på den andens udleverethed i 

mødet med den anden. I modsætning til Nietzsche, mener Løgstrup, at den enkelte, uundgåeligt, er 

nødt til at tage vare på den andens liv, og at fordringen vil, at man skal gøre det gode. Løgstrup 

mener dog ikke, at den gode handling kan forudbestemmes. Det afhænger af situationen og den 

enkeltes vurdering af fordringen. Nietzsche og Løgstrup er enige om, at den enkelte aldrig kan 

overtage den andens vilje og ansvaret for den andens liv. Løgstrup mener dog, at den enkelte har 

ansvar for den anden i den udstrækning, at vedkommende magter en del af den andens liv i mødet. 

Fordringen fordrer, at dette ansvar bliver varetaget bedst muligt. For at kunne lyde fordringen, skal 

den enkelte dog have den samme hensigt som fordringen. Løgstrup skelner mellem fordringen og 

de sociale normer ved, at fordringen altid er rettet mod hensynet til den anden.    

 

Kan = bør? 

Løgstrup mener, at ethvert menneske er udstyret med magt i mødet med den anden ved, at den ene 

har en del af den andens liv udleveret i sin hånd. På denne baggrund mener Løgstrup, at ethvert 

menneske kan anses for at være medansvarlig for og medskyldig i, hvad andre gør, og om andre 

mennesker undertrykkes og behandles uretfærdigt. For den tyske filosof Immanuel Kant (1724-

1804), forudsætter et ’bør’ altid et ’kan’ (Brinkmann, 2014: 129). Ifølge Kant skal man handle efter 

den maksime, ved hvilken man samtidig kan ville, at den bliver en almengyldig lov (Kant, 1999 

[1785]: 78). Dette formuleres i Kants kategoriske imperativ. Ifølge Brinkmann videreføres Kants 

tanke om pligthandlingen og formuleres som, at ”vi har pligter i den udstrækning, vi har magt” 

(Brinkmann, 2014: 129). Magt medfører, ifølge denne tanke, pligter, og den magtfulde har derved 

pligter overfor den anden (Brinkmann, 2014: 129). Inspirationen fra Kant er tydelig i Løgstrups 

tænkning omkring den etiske fordring, som også indeholder en pligtdimension i forhold til at svare 

fordringen an, men som adskiller sig fra Løgstrup tanke om den suveræne livsytring, der, i 

modsætning til pligten, melder sig spontant.  
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Hvis magtrelationen anskues fra den svage parts perspektiv, tales der ofte om ’sårbarheder’ som det, 

der giver mennesket rettigheder (Brinkmann, 2014: 139). Menneskelig sårbarhed er, ifølge 

Brinkmann, den port, værdier kommer ind i universet gennem (Brinkmann, 2014: 130), og selve 

sårbarheden, skrøbeligheden og endeligheden er begreber, som kan siges at være grundlæggende for 

(etiske) værdiers eksistens (Brinkmann, 2014: 130). Forgængeligheden giver værdierne værdi, fordi 

værdierne kan mistes (Brinkmann, 2014: 130). Ligesom magt kan siges at føre til pligter, kan 

sårbarheder siges at føre til rettigheder (Brinkmann, 2014: 130): ”Vi har pligter til at handle, fordi 

vi har magt til at handle” (Brinkmann, 2014: 129). Et ’kan’ medfører således et ’bør’ og bliver en 

’magt til’ (Brinkmann, 2014: 130). Vi bør hjælpe, hvis vi har magt til at hjælpe, og vi har som 

mennesker rettigheder til at blive hjulpet qua vores sårbarhed (Brinkmann, 2014: 130). Denne pligt 

er dog kontekstafhængig, og det er ikke muligt at opstille regler for, hvornår man har pligt til at 

hjælpe ”idet magten, der giver pligten, er relationel, situationel og kontekstuel” (Brinkmann, 2014: 

131), og at menneskelige sårbarheder kan skifte (Brinkmann, 2014: 131). 

 

Delkonklusion 
Det er muligt at argumentere for, at magten, i mødet med den anden, bør anvendes på en bestemt 

måde. Problemet er blot, at der ofte vil være uenighed om, hvordan denne magt skal forvaltes. 

Ifølge Nietzsche er det ikke noget problem, at den stærke vilje trumfer den svage. Derimod opstår 

problemet, hvis den svage vilje og den svage moralkultur hæmmer den stærke vilje i at udfolde sig. 

Magten hos Nietzsche er en kraft til at sætte værdier og overkomme mennesket og den svage 

moraliserende medlidenhedskultur. For Løgstrup er det gennem magten, at man får mulighed for at 

gøre noget godt for den anden. Både de suveræne livsytringer, som melder sig spontant, og den 

etiske fordring, som melder sig, hvis de suveræne livsytringer bliver overhørt, retter sig mod den 

gode gerning. Barmhjertigheden er spontan, og fordringen er etisk, og vil lydes efter bedste måde. 

 

Nietzsches grundbegreb er viljen til magt. Magt hos Nietzsche skal forstås som en skabende kraft, 

og viljen til magt er en processuel evne til at sætte sine værdier og sin fortolkning igennem. For 

Nietzsche er det indbegrebet af at leve, at udleve sig ved viljen til magt og være et skabende individ. 

Nietzsche beskriver også, hvordan den svage kan ville, og niveauinddeler således viljen, så denne 

spænder fra den svages vilje i form af selvopholdelsesdriften til den stærkes levende, værdisættende 

og nyskabende vilje. Nietzsche vender op og ned på gængse opfattelser. Nietzsche anskuer blandt 

andet lidelse og ondskab som rimelige og til tider gode og produktive vilkår. Dog har Nietzsche en 
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tydelig aversion for den næstekærlige moral og medlidende adfærd. Moral udspringer af svaghed, 

ifølge Nietzsche, og handler for den svage om at føle sig bedre, ikke om at føle med den anden. Ved 

at de svage skaber, som det er tilfældet efter slavemoralens omvending af det værdisættende blik, 

bliver kulturen også svag og moraliseret, ifølge Nietzsche.  

 

Ifølge Løgstrup melder der sig spontant nogle suveræne livsytringer i mødet med den anden. Hvis et 

menneske ser et andet menneske, opstår barmhjertighed for at hjælpe spontant til forskel fra 

pligthandlingen, som forudsætter en vis grad af forudgående refleksion. Hvis disse livsytringer 

overhøres, hvilket ikke er usandsynligt, melder en etisk fordring sig om at tage vare på den andens 

liv på bedst mulig vis. I mødet med den anden, er begge parter altid og uundgåeligt i en 

magtrelation, hvor de, til en vis grad, er hinanden udleveret. Således er den enkelte altid allerede 

medansvarlig for den andens skæbne i mødet med den anden, men overtager ikke den andens vilje 

til at handle på sin skæbne og affinde sig med sin skæbne.  

 

Magt er et centralt begreb for både Nietzsches og Løgstrups filosofi. Nietzsche vil magten for 

magtens egen skyld, for viljens og skaberværket skyld, mens Løgstrup vil omfavne magten til at 

gøre det gode for den andens skyld. Både hos Nietzsche og Løgstrup findes der et perspektiv, som 

retter sig mod menneskeheden. Nietzsches iver efter en stærk og livsbekræftende vilje og en 

uhæmmet kultur, er for menneskehedens bedste i forsøget på at overkomme mennesket og de alt for 

menneskelige værdier. Den svage vilje er livsfornægtende hos Nietzsche. For Løgstrup er det 

menneskeligt og at ville hinandens liv og livsudfoldelse. Hos Løgstrup er barmhjertighed, tillid og 

åbenhed menneskeligt, og det er livsfornægtende for både den enkelte og den andens liv at 

begrænse den andens liv i at udfolde sig. Denne tankegang deles i diskursen fra kapitel 1. Der er 

ingen tvivl om, at ifølge Nietzsche, ville en diskurs rettet mod beskyttelse af de svage og lighed 

mellem samfundsgrupper være hæmmende og skadeligt for kulturen og samfundet. Det er i høj grad 

det, Nietzsche giver udtryk for, når han taler om, at ”slaveopstanden i moralen begynder med at 

ressentimentet selv bliver skabende og føder værdier.” (Nietzsche, 2010 [1887]: 38). Nietzsche ville 

mene, at det samme var tilfældet for den nagfølende kvindebevægelse, der kæmper for magt til 

kvinderne ovenpå en lang historisk følelse af undertrykkelse i samfundet. En sådan gruppe definerer 

sig som en reaktion og behøver en fjende, i dette tilfælde manden, for at kunne føde sine moralske 

værdier i verden – rettet mod retfærdighed – som er rettet mod at tæmme manden og dennes 

undertrykkelse af kvinden. Det samme er gældende for de handicappede, som reagerer på baggrund 
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af en følt urimelighed i det naturlige lotteri, og som opstiller moralske krav om anerkendelse af 

svaghed og denne urimelige naturlige udgangsposition.  

Kapitel 3 – Anerkendelse af svage 
Undersøgelsen har nu undersøgt diskurser om lighed og den nødvendige og retfærdige beskyttelse 

af samfundsgrupper i kapitel 1. Dette efterfulgt af en undersøgelse af de hæmmende virkninger ved 

hensynet til de svage og svaghed, ud fra et etisk perspektiv, i kapitel 2. I kapitel 3 vil undersøgelsen 

fortsætte den etiske diskussion gennem anerkendelsesbegrebet. Dette med henblik på at undersøge, 

hvorvidt der, uretmæssigt, kan gøres krav på anerkendelse, og i denne henseende, om anerkendelse 

bør iagttages som et gode i sig selv, eller om anerkendelse bør fortjenes. Dette kapitel vil tage afsæt 

i Axel Honneths (1949-) anerkendelsesteori og vil herefter undersøges ud fra Henrik Dahls (1960-) 

og Ole Thyssens (1944-) begreb om anerkendelse af inkompetence. I kapitel 3 vil der indgå 

relevante perspektiver og teori fra de to foregående kapitler, som anvendes til sammenligning og 

diskussion af idéen om anerkendelse af svaghed og inkompetence.  

Anerkendelse og tingsliggørelse 

Axel Honneths anerkendelsesteori tager udgangspunkt i, at vi som mennesker har fået en fattigere 

måde at forholde os til verden og vores medmennesker på. Med hensyn til menneskesyn er 

mennesket gået gennem en vanedannende proces, der har fået os til at opfatte andre som objekter 

fremfor subjekter. Mennesket forholder sig til andre mennesker på en tingsliggørende måde 

(Honneth, 2008: 35). Denne tingsliggørelse kalder Honneth for reifikation. Tingsliggørelsen sker i 

den almindelige dagligdag og er ikke nødvendigvis et problem, men snarere en nødvendighed for at 

kunne skabe sammenhæng i hverdagen. Problemet med tingsliggørelsen opstår, når denne bliver 

almen praksis i mere intime sfærer af vores liv. Eksempelvis i arbejdslivet hvor ledere historisk set 

har opfattet deres underordnede som instrumenter for virksomhedens sag og betragtet 

virksomhedens medarbejdere som blotte midler til at opnå virksomhedens mål. Ifølge Honneth er 

dette en inhuman måde at erkende verden og andre subjekter på. Mennesket besidder dog et 

oprindeligt primat, ifølge Honneth, som har en anerkendende tilgang til verden (Honneth, 2008: 

26). Honneth mener, at mennesket er nødt til at finde tilbage til denne måde at leve på og anskue 

omverdenen og sine medmennesker på. Honneth kalder denne praksis ”proper human praxis” 

(Honneth, 2008: 26), og den er karakteriseret ved empati, engagement og forpligtelse over for éns 

medmennesker.  Man bør opføre sig empatisk over for sine medmennesker og forsøge at forstå den 
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andens liv og handlinger ud fra den andens perspektiv. Det oprindelige primat anerkender således 

det andet menneske og sin omverden oprigtigt. 

 

Selvanerkendelse og selvtingsliggørelse 

Udover tingsliggørelsen og anerkendelse er vigtige begreber hos Honneth selvtingsliggørelse og 

selvanerkendelse. Selvtingsliggørelse finder sted, når et subjekt forholder sig til sig selv og sit eget 

indre liv, som var dette objekt i den ydre verden. Følelser, ønsker og intentioner bliver i dette 

tilfælde ikke ytret, og subjektet vil ikke opnå anerkendelse af selvet (Honneth, 2008: 81-82). 

Selvanerkendelsen opstår i samspil med intersubjektive relationer, da det er her, subjektet opfatter 

sine egne ønsker og holdninger som værdige til at blive udtrykt, og dermed skaber sig selv 

(Honneth, 2008: 71-74). Selvanerkendelse er en konstituerende del af hele Honneths 

anerkendelsesteori, da subjektet udelukkende kan være empatisk over for det andet menneske, hvis 

det selv har oplevet lignende følelser, da det ellers er umuligt at forstå den andens situation til fulde. 

Selvanerkendelsen er en del af menneskets oprindelige primat, og fra livets begyndelse er det 

naturligt at ytre sine tanker og behov. Selvtingsliggørelsen kan opstå ved en glemsel af dette og ofte 

gennem institutionalisering af subjektet. Når institutioner eller virksomheder fortæller en person, 

hvordan han eller hun skal føle eller agere, risikerer de at fremprovokere selvtingsliggørelse hos 

personen, som derved risikerer at glemme sig selv i løbet af processen.  

 

Menneskets afhængighed af hinanden 

Mennesket har brug for anerkendelse fra andre, for at kunne realisere sig selv og sit eget liv. Derved 

er sociale relationer afgørende for menneskets identitetsskabelse. Ifølge filosoffen Georg W. F. 

Hegel (1770-1831), har mennesker brug for andre mennesker, ikke blot som blotte midler til at 

berige sig selv (Dahl & Thyssen, 2006: 31).  Mennesker har brug for omgangen med frie mennesker 

for at blive sig selv – for at blive noget værd i andres og i egne øjne (Ibid., 2006: 31). Ole Thyssen 

og Henrik Dahl mener for det første, at mennesker bliver til i forhold til andre, altså i handling og 

tale med andre. For det andet, at ethvert menneske i sin handling og tale lægger sig fast på 

principper, som det ikke kan opgive uden at miste sig selv (Ibid., 2006: 44). Ethvert menneske vil 

ligeledes anerkendes for, hvad det vælger at lægge sig fast på. Hvad vi er, handler således om, 

”hvordan vi reagerer på andre og andre på os.” (Ibid., 2006: 44). Løgstrup deler tanken om, at 

mennesket har en oprindelig anerkendende, empatisk og medmenneskelig tilgang til andre 
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mennesker, men at realiseringen af dette karaktertræk ofte udebliver i sociale sammenhæng i 

praksis. For Nietzsche har den svage ikke krav på anerkendelse. Ligeledes skader det både den 

stærke og den svage og samfundet, hvis den stærke anerkender den svage som ligeværdig. 

Mennesket skal ikke søge tilbage til et oprindeligt primat, som er anerkendende og empatisk, ifølge 

Nietzsche. Derimod skal mennesket, gennem viljen til magt, forsøge at overkomme alt dette 

menneskelige ved medlidenhedsmoralen og blive et stærkere væsen – et overmenneske.  

 

Ifølge Honneth er anerkendelse nødvendig for udviklingen af et positivt og intakt selvforhold 

(Andersen, 2013). Ligeledes mener han, at der eksisterer en intersubjektiv afhængighed i 

udviklingen af dette forhold (Ibid., 2013). Honneth skelner mellem tre sfærer: den private sfære, 

den retslige sfære og den solidariske sfære (Honneth, 2006). I den privates sfære findes de nære 

relationer, som bygger på kærlighed. Anerkendelsen gennem disse relationer fører til øget selvtillid. 

Den retslige sfære handler om juridisk anerkendelse og anerkendelse af hinandens rettigheder. 

Denne sfære omhandler individets ligestilling med andre individer i samfundet gennem universelle 

rettigheder. Anerkendelse i denne sfære fører til øget selvagtelse. I den solidariske sfære er der tale 

om anerkendelse, når en person indgår i et fællesskab, hvor denne kan genkende sig selv, og hvor 

denne bliver anerkendt som særegent individ med specielle evner, særlige kvaliteter og bidrag. 

Anerkendelse i denne sfære fører til øget selvværd. Med hensyn til undersøgelsens diskurser fra 

kapitel 1, så er der flere udsagn, der retter sig mod krænkelsen af flere samfundsgrupper. Både 

indenfor den retslige sfære, hvor både handicap- og kvindeorganisationer giver udtryk for, at disse 

samfundsgrupper, samt flere andre, bliver undertrykt og krænket i samfundet med hensyn til 

lovgivningsmæssig ligestilling og -ligebehandling. Også indenfor den solidariske sfære findes der 

udsagn om disse samfundsgruppers følelse af og/eller forestilling om at være krænket og ikke at 

blive anerkendt som ligeværdige på arbejdsmarkedet og i samfundet i forhold til andre 

samfundsgrupper. 

 

Hvis en person i stedet for anerkendelse oplever moralske krænkelser – forstået som en handling, 

der beskadiger personligheden samt den personlige integritet – reduceres eller ødelægges individets 

intakte og positive selvforhold (Andersen, 2013). Disse moralske krænkelser kan opleves gennem 

både handling og fraværet af handling, dvs. udeblivelsen af en ønsket handling, og dækker 

tilsammen over begrebet illegitime handlinger (Ibid., 2013). For Nietzsche er de såkaldte ”moralske 

krænkelser” en forløjet måde at opretholde en medlidenhedskultur på. I selve ordvalget om den 
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”moralske krænkelse” skabes der en forventning om, at noget er moralsk rigtigt, og at individet 

krænkes, hvis denne moralsk rigtige måde ikke efterleves. For Nietzsche er ondskab, forstået som 

en form for antonym til skånsomhed, samt fraværet af medlidenhed, produktive i forhold til at skabe 

en stærkere kultur og moral. For Løgstrup er anerkendelse af den anden nødvendig, for så vidt at 

den retter sig mod at gøre det bedste for den anden. Dette betyder imidlertid ikke, at den enkelte 

skal lefle for den anden. Med fordringen er der ikke tale om eftergivenhed, men kærlighed, og 

dermed er der en udfordring i at tyde fordringen, som ikke blot om at give efter for den andens 

forventninger, og, ansvarsløst, gøre sig til redskab for den anden, men om at gøre, hvad den enkelte 

selv vurderer er bedst for den anden (Løgstrup, 2010 [1956]: 29). 

 

Ære 

Ifølge Nietzsche er kristendommen en slavereligion. Kristendommen var historisk set de 

undertryktes religion, og taberne har altid været centrale i kristendommen (Dahl & Thyssen, 2006: 

25). Med bjergprædiken var fokus rettet mod livet efter døden. Således tages der afstand fra rigdom 

i livet før døden og fordres almisser, såfremt livet efter døden ønskedes tilgodeset.  Så længe 

kristendommen herskede i Europa, var taberne stillet et minimum af forsørgelse i udsigt på denne 

side af døden (Ibid., 2006: 25-26).  De svages fokus er imidlertid flyttet fra livet efter døden til livet 

før døden, og i det moderne samfund er der stor hjælp at hente hos staten: ”I forhold til at afbøde 

følgerne af materiel nød er velfærdsstaten en stor gevinst for taberne. For det første kan den afbøde 

de økonomiske følger af at tabe. For det andet kan den, hvis taberne kan få kontrol over den, gribe 

ind og tildele gevinster til taberne, selv om de ikke har vundet dem i kamp.” (Ibid., 2006: 26). Ifølge 

Thyssen og Dahl er spørgsmålet dog ikke, om staten skal hjælpe de vitterligt svage i samfundet eller 

ej, men i højere grad, hvordan og på hvilken måde staten skal hjælpe uden at træde på individets 

ære. Dette beskrives således: ”Det er et moderne princip, at staten skal afbøde følgerne af tab. Men 

ligesom staten ikke har magt over fordelingen af ære, kan den ikke kompensere alle tab. […] Et 

vigtigt spørgsmål er her, hvordan staten kan hjælpe uden at gå de hjulpnes ære for nær.” (Ibid., 

2006: 29). 

 

Den borgerlige ære handler om følelser, hvad enten den respekteres eller krænkes. Den negative 

version kan inddeles i fire kategorier. I den første bliver ens ”ære gået for nær”, man krænkes 

således emotionelt, når ens intimzone invaderes. Afstanden til denne zone kan variere alt efter, 

hvilken begivenhed der er tale om. Den anden kategori handler om formynderi, hvor krænkelsen 
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opstår ved andre menneskers forsøg på indgriben og rådgivning omkring ens livsførelse. Den tredje 

kategori omhandler hjemmet. Her krænkes vedkommende, når andre mennesker træder uindbudte 

ind. Den fjerde kategori omhandler trafikken, hvor man oftest i sin bil føler sig allermest krænket. 

Dette fordi man på en og samme tid befinder sig i sin egen private boble, i bilen, og i det offentlige 

rum, på gaden. Her krænkes ens ret til udfoldelse, når andre bilister maser, presser sig ind foran, 

springer over i køen osv. (Ibid., 2006: 52). Den positive variant handler om alt det, man sætter en 

ære i, og som har indflydelse på den enkeltes fremtoning i den sociale sfære. ”Det man sætter en 

ære i er alt det, som offentligt viser hvem man er.” (Ibid., 2006: 53). Ære er, ifølge Thyssen & Dahl, 

afhængig af anerkendelse, og socialt konstrueret, fordi den kræver anerkendelse fra andre: ”Ære 

handler om at føle sig anerkendt.. i forhold til ens selvudfoldelse, ens ret til at gøre sig gældende 

over for andre og altså være sig selv. For man kan kun være sig selv, unik og forskellig fra alle 

andre, dersom der er andre til at anerkende forskellen.” (Ibid., 2006: 55)  

 

Ifølge Nietzsche bør man kun modtage hjælp fra en anden i yderste konsekvens. At modtage hjælp 

og være afhængig af andre er tegn på svaghed. Ligeledes er det problematisk at hjælpe de svage, 

fordi dette skaber en svaghedskultur, som hæmmer den stærke i sin udfoldelse i den stærkes fokus 

på svagheden. Fokus rettet mod svaghed og de svage er skadeligt, og derfor er det mere ærværdigt 

at være ligeglad med de svage end at ville afhjælpe de svages svagheder. Ifølge Løgstrup kan man 

heller ikke forlange at blive hjulpet, og slet ikke, at den anden tager ansvar for én. Man har selv 

ansvaret for sit liv, men den anden kan, gennem sin magt over den anden i mødet, bidrage til at 

forbedre den andens liv. For Løgstrup er det således ikke problematisk at hjælpe den anden i sin 

lidelse og svaghed, og man går således ikke nødvendigvis den andens ære for nær ved at hjælpe den 

anden. Den anden kan udelukkende hjælpes gennem magt, og man kan derfor ikke undgå at gå de 

hjulpnes ære nær. Ligeledes er det ikke sikkert, at man hjælper den anden på en måde, som den 

anden havde ønsket eller håbet at blive hjulpet. Det er op til den enkelte at tyde den etiske fordring, 

der opstår i mødet med den anden, hvis hjælpen ikke allerede er ydet spontant ved de suveræne 

livsytringer. 

 

Arbejde 

I det faglige fællesskab anerkendes man i kraft af sin kompetence, som yder et bidrag til arbejdet og 

arbejdsdelingen, så hver person er forskellig fra andre og samtidig nødvendig for, at opgaver kan 

løses. Man kan betragte arbejdet som et privat forhold, hvor hvert individ arbejder for sine egne 
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interesser – interessen i at overleve og sikre sig et udkomne, interessen i at udvikle sig fagligt og 

personligt, interessen i at blive anerkendt for, hvad man gør. Men arbejdet er også et økonomisk, et 

sagligt og et socialt forhold. Der ligger mange æg i den kurv, som hedder ”arbejde” – ikke blot 

penge, men også identitet, ikke blot arbejde, men også samarbejde. Derfor kan arbejdsforhold 

tilbyde stor tilfredshed og store tab. Den, som ikke har et arbejde, vil, igen efter normal målestok, 

mangle noget væsentligt i sit liv (Dahl & Thyssen, 2006: 88). Når arbejde ikke blot giver identitet, 

men også anerkendelse, taber man sin sociale identitet, og dermed sig selv, hvis man ikke kan 

arbejde (Ibid., 2006: 89). Arbejde er således ”kilde til anerkendelse i andres øjne og selvværd i 

egne.” (Ibid., 2006: 201). 

 

Anerkendelse på arbejdsmarkedet tilkendes som belønning for en privat kamp – en udnævnelse. 

Arbejde sikrer noget at stå op til og et bindende samvær med andre. Arbejdspladsens saglige bånd 

mellem mennesker supplerer således familiens intime bånd, og selv den mindste tilknytning til 

arbejdsmarkedet formodes at gøre en stor forskel, når det gælder selvværd og social integration. 

Derfor må det lønnede arbejde forsvares, da det ikke blot omhandler individets økonomi, men 

ligeledes dets identitet. Men arbejde kan ligeledes ses som et politisk mål. Ser man fra et økonomisk 

perspektiv på arbejdsmarkedet, handler arbejde om at skabe overskud, og arbejdskraften måles på 

sin evne til at bidrage (Ibid., 2006: 201). Men når arbejde bliver et politisk mål i sig selv, er også 

arbejde, som hverken er lønsomt eller nødvendigt, værdifuldt, fordi det bidrager til identitet og 

integration (Ibid., 2006: 201). Arbejdskraften kan således, i politisk forstand, være lønsom, uden at 

den, ud fra et økonomisk perspektiv, ville være det samme. For at undgå diskrimination, 

diskriminerer staten mellem samfundsgrupper: ”Der opstår her en paradoksal situation, at for at 

bevare ligheden kræves det, at ligheden sættes ud af kraft. Lighed betyder jo ikke at skal én have en 

kørestol, så skal alle have en kørestol, men at ham med kørestol skal behandles anderledes. For at 

undgå diskrimination kræves f.eks. positiv særbehandling eller statslige tilskud, hvilket er 

eksempler på diskrimination.” (Ibid., 2006: 202). Dette er tilfældet, når politik går forud for 

økonomi (Ibid., 2006: 202). På samme vis diskriminerer staten med hensyn til ligestilling: ”Det er 

regeringen, ikke arbejdspladserne, som stiller krav om ligestilling, som også er 

forskelsbehandling.” (Ibid., 2006: 202). Her triumferer politik ligeledes økonomi, når staten stiller 

krav til arbejdspladser om at bruge ressourcer på at fremme politiske mål. 
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Staten er således en betydningsfuld aktør i kampen om at sætte værdier i samfundet. Lovgivningen 

kan stille krav til arbejdsmarkedet, og staten har indflydelse på formningen af samfundsværdier 

gennem lovgivningen, som præger både arbejdsmarkedet og samfundet. På samme måde, som 

organisationer kan bruge værdier til at præge og motivere deres interessenter, til, af egen drift, at 

fremme organisationens mål (Thyssen, 2003: 65), kan staten altså præge sin befolkning i en bestemt 

værdimæssig retning. Dette kan eksempelvis muliggøres ved, at værdierne kan have en 

normaliserende og subjektiverende effekt på organisationens interessenter (Foucault, 2011 [1975]: 

235 & May, 2006: 74). Lovgivningen bidrager eksempelvis til en bestemt diskurs om ligestilling og 

ligebehandling som noget menneskeligt godt og efterstræbelsesværdigt i sig selv som både skal 

måles på lige muligheder og lighed mellem samfundsgrupper. Staten kan fremstille en idealistisk 

lovgivning i forsøget på at fastsætte overordnede samfundsværdier og derved præge samfundet i en 

bestemt retning gennem lovgivningen og andre styringspraksisser (Dean, 2006 [1999]: 44). 

Problemet opstår imidlertid i fortolkningen af ordenes og begrebernes betydning i lovgivningen. 

Eksempelvis kan der fremsættes mål om ligestilling og ligebehandling, uden at der gives præcise 

anvisninger for eller påbud om, hvordan disse mål og idealer skal efterkommes i praksis. 

 

Men hvad stiller samfundet op med de mennesker, som ikke har arbejde, hvad enten det skyldes 

mangel på talent, mangel på evne, mangel på vilje eller dårlige konjunkturer? Dette er ikke blot et 

spørgsmål som ses i et økonomisk perspektiv med utilitaristiske briller, men omhandler i langt 

højere grad nogle principper og klare problemer i forhold til anerkendelse. For ”hvis mennesker får 

deres udkomme og anerkendelse ved at arbejde, er der underskud for dem, som af forskellige grund 

ikke kan arbejde.” (Dahl & Thyssen, 2006: 162). Hvis mennesker har været arbejdsløse i længere 

tid, kan de ikke beskrive sig selv ud fra, hvad de laver. Arbejdet er en faktor, når identiteten skabes, 

derfor får den arbejdsløse en negativ identitet, da der mangler at anerkendes for og beskrive sig selv 

som. Ikke nok med at man har tabt kampen om arbejdet, man har også tabt kampen om identiteten 

(Ibid., 2006: 163). For nogle handicappede kan positiv særbehandling eksempelvis være den eneste 

mulighed for at få et arbejde og derved muligheden for at skabe en identitet gennem arbejde.  

Thyssen og Dahl sætter lighedstegn mellem arbejde og identitet, hvilket medfører, at der ved en 

situation med mangel på arbejde skabes et socialt og et personligt problem. Det sociale problem er 

overlevelse, hvilket handler om, hvordan der sikres en vis levestandard for de overflødige enten af 

politiske grunde, rettet mod stabilitet i individets liv, eller af humanitære grunde, rettet mod 

værdighed i individets liv. Det personlige problem handler om anerkendelse, og drejer sig om, 
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hvorledes de overflødige kan beskrive sig selv på en måde, der gør det værd at leve videre (Ibid., 

2006: 168). Selvom individet mangler arbejdets og den sociale anerkendelse, og derved i første 

omgang får en negativ identitet, ved mangel, kompenserer staten for dette tab i form af sin egen 

anerkendelse og bliver derved en kilde til en positiv identitet, ved berettigelse (Ibid., 2006: 172-

173).  

 

Kamp om anerkendelse 

Individet må kæmpe sig til anerkendelse (Honneth, 2006, Dahl & Thyssen, 2006). Kampen om at 

føle sig værdsat og vigtig af andre kan blive en besættelse ”begær bliver umættelige, ambitioner 

løber i blodet, mennesker bliver tændte og udbrændte. Uanset hvor rig man er, er man aldrig rig 

nok, uanset hvilken rigdom der er tale om.” (Ibid., 2006: 135). Alle krav om anerkendelse er 

imidlertid ikke berettiget, da indfrielsen af disse ville betyde, at kampen om anerkendelse 

underordnes behovet for samme. Ethvert individ skal således arbejde for at opfylde sit behov for og 

gøre sig fortjent til anerkendelse, og arbejdet bidrager derved til at give behovet realitet, værdi og 

betydning (Ibid., 2006: 97). Indsats og arbejde, og hermed kamp, er afgørende for det moderne 

menneskes identitetsskabelse og anerkendelse og derved også position i samfundet. I denne 

henseende lægger Thyssen og Dahl sig i forlængelse af Nietzsche, som også anser kampen for at 

være nødvendig. Med kampen følger, foruden anerkendelse, ære, hæder og respekt (Ibid., 2006: 

107). Thyssen og Dahl mener altså, at anerkendelse er vigtig, men betoner også vigtigheden af 

kampen og dét at gøre sig fortjent til anerkendelse ved indsats. Det er muligt for staten at 

kompensere for markedets ulighed med velfærd. Dog kan velfærden ikke ophæve markedet, fordi 

den er en parasit på markedet og lever af den rigdom, som markedet skaber. Intet samfund kan 

således leve af at fordele velfærd til alle (Ibid., 2006: 134). Et samfund har brug for ulighed og 

nogle, som er villige til konstant at stræbe efter mere. 

 

Ugyldige krav om anerkendelse 

Thyssen og Dahl nævner tre ugyldige krav om anerkendelse: Psykopatologiske krav, umoralske 

krav og ugyldige krav (Dahl & Thyssen, 2006). Psykopatologiske krav omhandler ugyldige krav om 

anerkendelse hos en person, hvor mere vil have mere. Kravet om anerkendelse er således uendeligt, 

og uanset hvor meget en sådan person anerkendelse, føler vedkommende sig aldrig anerkendt nok. 

Virkningen af dette anerkendelsespimperi er således: krav om anerkendelse, der er ude af trit med 

de præstationer, der er leveret, og måske også krav om at levere præstationer, som er ude af trit med 
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ens kapacitet (Ibid., 2006: 100). Umoralsk krav bruger formalia til at kræve mere, end formalia kan 

bære. Der skelnes således mellem formel, juridisk, og uformel, moralsk anerkendelse. Der skelnes 

således også mellem delvis og fuld anerkendelse. F.eks. er det muligt at blive anerkendt juridisk 

som dansker ved sit statsborgerskab, men dette medfører ikke, at man nødvendigvis betragtes som 

dansker af det resterende danske samfund, hvis man i øvrigt lever og opfører sig udansk. Den fulde 

anerkendelse kan således kræve, at anerkendelsen opfyldes indenfor flere dimensioner (Ibid., 2006: 

101). Det umoralske krav viser sig dermed ved en manglende skelnen mellem den anerkendelse, 

man juridisk har ret til, og den anerkendelse, man intimt og socialt skal gøre sig fortjent til (Ibid., 

2006: 118). Ugyldige krav viser sig, når individet gør krav på gevinst trods nederlag. Hvis individet 

således taber en konkurrence og alligevel fordrer prisen med henvisning til, at konkurrencen var 

unfair, at man blev bortdømt, eller at der var snyd med i spillet, er der som regel tale om et ugyldigt 

gevinstkrav (Ibid., 2006: 102).  

 

Individet kan enten vælge at betone friheden til at kæmpe og udmærke sig, selv om det betyder, at 

ligheden må opgives. En anden mulighed er at betone ligheden i rettigheder, muligheder og 

chancer, så kampen om ejendom kan foregå civiliseret og beregneligt. Den tredje mulighed er at 

betone broderskabet, hvor også de, som ikke kan vinde eller måske ikke engang vil kæmpe, skal 

behandles som medlemmer af samfundets store familie. Alle skal så at sige tages af og have del i 

gevinsten. Det ugyldige krav er denne sidste muligheds forsøg på at hævne sig på vinderne. Og selv 

om det er ugyldigt, har det gode chancer for at blive demokratisk honoreret, eftersom der i sagens 

natur er flere tabere end vindere i enhver konkurrence (Ibid., 2006: 119). I denne undersøgelses 

diskurser fra kapitel 1 betones både den anden og tredje af ovenstående muligheder. Lovgivningen 

er primært rettet mod lighed i rettigheder, muligheder og chancer, men indeholder punkter, som 

retter sig mod kompensation for en samfundsmæssig eller naturlig ulighed. Ligeledes betoner 

handicap- og kvindeorganisationerne både lige muligheder og kompensation, men er mere eksplicit 

med hensyn til den samfundsmæssige og naturlige ulighed samt behovet for kompensation for 

svagheden, som følge af disse faktorer. 

 

Sygdom (og sygdomsgevinster) 

Ifølge Thyssen og Dahl er der såvel positive som negative sider ved at være syg. De positive sider 

ved sygdom kalder Thyssen og Dahl for sygdomsgevinster, inspireret af Sigmund Freud og Talcott 

Parsons. Ifølge Parsons er fordelene ved at have sygerollen så store, at samfundet må gøre en aktiv 
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indsats for at forhindre, at alle og enhver, der gerne vil nyde godt af fordelene, simpelthen erklærer 

sig syge. Men ligesom med de umoralske krav, er en lægeerklæring, her det rationelle kriterium, 

ikke nok for at opnå fuld anerkendelse for sin sygdom i samfundet. Individet er ligeledes nødt til at 

opfylde et socialt kriterium, at vedkommende samarbejder med lægen, og et moralsk kriterium, at 

vedkommende er uden skyld i sin lidelse (Dahl & Thyssen, 2006: 113). De samfundsmæssige 

udfordringer ligger, ifølge Thyssen og Dahl, for det første i livsstilssygdomme; sygdomme, der er 

opstået ved f.eks. rygning eller alkoholmisbrug; sygdomme, som er rationelt alvorlige, men som 

moralsk måske ikke bør anerkendes som sygdomme, da vedkommende kan siges at have forårsaget 

skaderne bevidst på sig selv. For det andet bliver flere og flere tilstande, som tidligere blot blev 

betragtet som irriterende, betragtet som sygdomme med krav om behandling f.eks. stress, 

barnløshed, angst, spiseforstyrrelser, ludomani og voldelighed. Ifølge Thyssen og Dahl, er 

barnløshed for homoseksuelle par blot en naturlig konsekvens af noget fuldkomment normalt og 

ikke et tegn på sygdom. Derfor er det urimeligt at gøre det til et offentligt problem og kræve ret til 

gratis behandling (Ibid., 2006: 114). 

 

Anerkendelse af inkompetence 

Thyssen og Dahl bygger videre på Honneths idé om anerkendelse indenfor de tre sfærer, og finder 

den sociale, eller solidariske, sfære problematisk, som det beskrives i følgende: ”Hvis fuld 

anerkendelse af en person er opbygget af en kombination af juridisk, social og intim anerkendelse, 

er det uvægerligt den sociale anerkendelse, det kniber med. Eller med andre ord: Problemet er den 

moralsk e anerkendelse, som i sidste instans opbygger selvværdet.” (Dahl & Thyssen, 2006: 115). I 

modsætning til den juridiske anerkendelse, er den sociale og den intime sfære organiseret efter 

solidaritetens moralske grundprincip, som lyder på, at alle skal bidrage, efter bedste evne, til at 

opretholde det sociale system. Hvis man vil elskes, må man selv være elskværdig, og skal man 

anerkendes for sit bidrag til fællesskabet, må man selv bidrage (Ibid., 2006: 117). Thyssen og Dahl 

præsenterer et fjerde anerkendelsesdomæne, anerkendelse af inkompetence, som i modsætning til de 

tre øvrige, juridiske, sociale og intime, kræver, at mængden af anerkendelse reduceres og ikke øges 

(Ibid., 2006: 161).  

 

De, der søger anerkendelse af inkompetence i samfundet og på arbejdsmarkedet, er de, som har 

opgivet at tage kampen op selv mod hverdagens små irritationsmomenter, og som derfor overgiver 

sig til staten (Ibid., 2006: 165). Ifølge Thyssen og Dahl er der to mekanismer på spil hos disse 
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svage. For det første har de ingen træning i at uddanne sig, slide i det og tænke på langt sigt. For det 

andet opdager de, at deres svaghed tages alvorlig, forklares og behandles, og den velvilje, som de 

svage mødes med til at forklare og behandle svagheder, er svær ikke at spekulere over – og i (Ibid., 

2006: 167). De svage skal revalideres i staten og gøres værdifulde igen, både for sig selv og andre, 

men hvis revalideringen mislykkes, bliver de anerkendt som inkompetente og kan se frem til at leve 

på statens regning (Ibid., 2006: 167). For nogle mennesker er hverdagen en kamp, som på forhånd 

ikke er værd at tage. Den er for uoverskuelig, fordi kravene er for høje og på forhånd bliver opgivet. 

Mange magter ikke de krav, et intenst og videnstungt arbejdsmarked stiller, og de svage bliver mødt 

med forståelse og anerkendelse af deres inkompetence hos staten (Ibid., 2006: 170). Væksten i krav 

kan beskrives ud fra forskellen mellem anerkendelse og respekt. Anerkendelse gælder det faktuelle, 

mens respekt eller ringeagt gælder omgangen med det faktuelle. Respekt handler om 

opmærksomhed, når den gives, sker det som en opmærksomhed om det særlige ved en person, og 

når den kræves, er det som et ønske om mere opmærksomhed (Ibid., 2006: 195). Men da alle vil 

behandles med respekt, mødes arbejdsmarkedet med krav om at forstærke anerkendelse med 

respekt. Når alle vil være sig selv, og ikke blot et personnummer, presses staten til at skabe øget 

opmærksomhed på den enkelte og vedkommendes samlede situation. Loven kommer derved til at 

respektere menneskers forskelle, og lighed for loven betyder derfor, at mennesker skal behandles 

forskelligt (Ibid., 2006: 195-196).  

 

Ansvarsfraskrivelse 

De svage forsøger – ligesom anklagede i retten forsøger at fremstille sig som uskyldige ofre – at 

fremstille sig som ”hjælpeløse ofre for de problemer, som hverdagen er fyldt med: lave mad, 

arbejde, opdrage børn, passe hus, møde til tiden …” (Dahl & Thyssen, 2006: 176). Problemer 

bliver således omformuleret, så de bliver statslige anliggender, og ansvaret bliver flyttet fra 

individet til staten, da samfundet og dets høje krav anses for at være årsag til diverse sygdomme og 

irritationer hos individet, og individets problemer anses derved som fejl, der kan repareres (Ibid., 

2006: 178). Staten tager ansvar for individet, og individet bliver tingsliggjort og er ikke længere 

ansvarlig for dets handlinger. Dette forhold beskrives på følgende kortfattede måde: ”Staten kan 

svigte, folk er som de er.” (Ibid., 2006: 190-191). De svage bliver professionelle i form af at være 

opmærksomme på deres rettigheder. Dette kan gøre det fristende at gøre en karriere ud af at være 

svag, hvis man i forvejen har opgivet at tage kampen op mod samfundets krav og hverdagens stress 

og jag (Ibid., 2006: 184). Man kan blive vinder som taber på to måder. Den første som kriger, der 
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kæmper for en sag eller et princip mod staten for at få anerkendt sin lidelse og tilkendt erstatning. 

Den anden ved at få en livsvarig ydelse, så man ikke behøver at røre en finger. De arbejder hårdt på 

at anerkendes for at opnå rettigheder, og i denne kamp om anerkendelse af inkompetence er det en 

normal strategi at starte ”the blame game..”, hvor ”.. De uopmærksomme svigter, de uskyldige er 

ofre.” (Ibid., 2006: 186) Det er således ikke den svages, men samfundets skyld, at den svage er 

havnet i en ulidelig situation, og det er derfor samfundets og ikke mindst statens ansvar at hjælpe 

den svage og kompensere for dette ”overgreb”. Staten bevæger sig ind på den private/intime sfære, 

og private anliggender forvandles til offentlige anliggender (Ibid., 2006: 196). 

 

Kampen for anerkendelse som svag 

De svage er nødt til at gøre en indsats for at opnå anerkendelse for at kunne bibeholde eller opnå 

rettigheder. Dette kan ske gennem fastholdelsen af at være inkompetent eller undertrykt. Der er 

selvfølgelig nogle svage, som ikke kan arbejde f.eks. pga. et stærkt handicap, men for nogle er 

inkompetencen en viljesag, som kræver en investering/indsats/et arbejde af den ”svage”, for at blive 

anerkendt som svag. Mange svage investerer således i ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, 

fordi de ikke vil stå til rådighed. Der bliver således tale om en selvvalgt skæbne frem for en givet 

skæbne (Ibid., 2006: 188). Denne tanke finder vi også hos Nietzsche, der mener, at de svage 

italesætter svagheden som en frihed og en valgt skæbne. Udover statens anerkendelse af individets 

svagheder er også selvanerkendelse som svag en måde at svaggøre sig selv på. Dette beskrives 

således: ”Udfylder man kraftfuldt rollen som svag, så er man svag. At gøre er at være.” (Ibid., 

2006: 194), som Thyssen og Dahl beskriver det. Det er usynligt for det offentlige øje, hvad der 

gemmer sig bag etiketten ”de svage”. Men da det er økonomisk krævende at få indsigt i, hvem der 

svindler, og hvem der reelt er svage, undlades sådan en undersøgelse ofte (Ibid., 2006: 193). Der er 

forskel på den grad af pres og ydre påvirkning, som hvert enkelt individ føler, at de kan håndtere. 

Grænsen for, hvornår individer anser sig selv som svage, er relativ, og varierer derfor fra person til 

person. Dette beskrives eksempelvis på følgende måde af Thyssen og Dahl: ”De som kæmper hårdt 

for deres sag eller karriere har ikke tid til at være syge. Selvfølgelig er de stressede: Det er en del 

af jobbet.” (Ibid., 2006: 197). 
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Konklusion 
Staten kan gennem lovgivning sikre individet rettigheder og anerkendelse i den retslige sfære. 

Ifølge undersøgelsens diskurser er der dog et krav om anerkendelse både i den retslige sfære og den 

sociale sfære, som handler om manglende lighed mellem samfundsgrupper. Nogle samfundsgrupper 

føler sig undertrykte og ulige stillede i deres udgangspunkt, og mener, at det både er op til det 

omkringliggende samfund og staten at kompensere for disse tab og lovgive forskelsbehandlende for 

at sikre disse udsatte samfundsgrupper en mulighed for at udfolde sig. Der er således en diskurs om, 

at staten skal forskelsbehandle på en social ansvarlig måde for at sikre lighed, og derved iagttages 

nogen forskelsbehandling som bedre end andet. Staten skal beskytte den svage part, og både i 

lovgivningen og i de udvalgte NGO’er bidrages der til en diskurs om, at nogle grupper ikke er i 

stand til at magte sig selv og opholde sig selv på egen hånd. I kontraktforhold og ledelse er der 

blandt andet tale om lovens beskyttelse af medarbejderen i forhold til aftaler mellem arbejdsgiveren 

og arbejdstageren samt inddragelse i ledelsen af større organisationer. Med hensyn til ligestilling er 

der tale om, at staten og samfundet har et ansvar for at sikre kvinders rettigheder til at leve et liv i 

lighed med mænd. Der er ikke blot tale om lige muligheder, men også at understøtte, og i visse 

tilfælde sikre, lighed mellem eksempelvis kvinders og mænds repræsentation og magtindflydelse i 

alle niveauer i samfundet. I forlængelse af dette skal staten og samfundet sikre udsatte og 

undertrykte samfundsgruppers ret til at udfolde sig og leve et godt liv.  

 

Denne undersøgelse har forsøgt at stille spørgsmålstegn ved fremstillingen af særlige hensyn som 

en god værdi i sig selv ved at undersøge, om disse særlige hensyn medfører hæmmende virkninger 

for individerne, som disse hensyn næres til. Ligeledes har undersøgelsen fokuseret på de 

hæmmende virkninger, som kan iagttages, når individer hengiver sig til krav om særbehandling, 

som kompensation for svagheder, og når ansvaret for individets eget liv i højere grad fralægges end 

påtages, og dette ansvar pålægges staten og det omkringliggende samfund. Det kan udledes af 

undersøgelsen, at der er en række problematiske forhold ved, når den enkelte fralægger sig ansvaret 

for sit eget liv, men også når den anden, hvad end det er et andet menneske, samfundet eller staten, 

påtager sig ansvaret for den andens liv, som det ses både hos Løgstrup, Nietzsche og Dahl og 

Thyssen. Ligeledes kan der aldrig være særlige hensyn og lighed på samme tid. Særlige hensyn er 

også forskelsbehandling. Diskursen omkring særlige hensyn til udsatte og undertrykte 

samfundsgrupper begrundes med et lighedsprincip, men er i praksis en omfordeling af magt fra 

nogle kategorier til nogle andre snarere end en lighed. Særlige hensyn er derved en måde at hæmme 
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og tæmme de sociale og politiske kræfter, som har viljen til magt i det uregulerede samfund. 

Begrebet om lighed er konstrueret socialt gennem diskurser, ligesom ”det gode liv”, og udfoldelsen 

af dette. Det gode liv og lighed er begreber, som er kontinuerlige og derfor omformes konstant i den 

sociale og politiske sfære, derfor er der også kamp om at give mening til begreberne. Når der opstår 

en ækvivalens mellem lighed og retten til det gode liv, bliver det således diffust, hvornår ligheden er 

opnået, og hvor langt staten og samfundet skal gå i denne sammenhæng med hensyn til opholdelsen 

af og ansvaret for den svages liv.  

 

Selvom Nietzsche mener, at svagheden ikke skal afhjælpes, men bør overlades til individet selv, 

betyder dette ikke, at mennesket skal forblive svagt. Det er netop ved kampen, at mennesket kan 

sætte værdier og omfavne magten og derved skabe et bedre og stærkere menneske. Hvis denne 

kamp er fraværende, så har individet ikke længere mulighed for at opnå den anerkendelse, som kan 

vindes ved kampen, og derfor kan der være en risiko for, at individet forsøger at opnå en ugyldig 

anerkendelse gennem sine svagheder fremfor styrker, eller inkompetencer fremfor kompetencer, 

som det ses hos Dahl og Thyssen. Ydermere kan det udledes af undersøgelsen, at også synet på sig 

selv er afgørende for konstruktionen af dette selv. Hvis individet fastholder sin iagttagelse af sig 

selv som svag, så bliver individet svagt. Individet konstruerer således sig selv, som svag, hvilket 

kan have konsekvenser i både den private- retslige- og sociale sfære. Hvis individet fokuserer på 

svagheden, bliver individet svagt i den privates sfære, men iagttages også af andre, i den sociale 

sfære, som svag. På samme vis iagttager nogle bestemte samfundsgrupper sig selv, som svage og 

underlegne, og således konstrueres en forestilling om disse grupper, som svage. Dette kan betyde, at 

individer, som enten identificerer sig med disse grupper, eller bliver identificeret af andre, i den 

sociale sfære, som tilhørende disse grupper, vil have svære ved at opnå anerkendelse fra andre og 

anerkende sig selv, som ligestillet og lige behandlet i samfundet. De svages kamp for at opnå 

anerkendelse for deres svagheder, kan derved have en hæmmende effekt for disse grupper i forhold 

til selvtillid, selvrespekt og selvværd.  

 

Ved at bidrage til en diskurs om forskellige samfundsgrupper, konstrueres der ligeledes en 

uundgåelig fængsling af alle individer, som anskues at tilhøre en bestemt samfundsgruppe ud fra 

nogle sociale kriterier. Det er ligeledes ikke muligt at undsige sig at blive svaggjort i den sociale 

sfære, hvis man tilhører en svag samfundsgruppe. Ved en sådan stigmatisering, bliver individer, 

frivilligt eller ufrivilligt, iagttaget som én blandt mange i en bestemt samfundsgruppe. Hvis en 
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person med handicap eller en kvinde bliver ansat af en virksomhed, bliver det muligt at spekulere i, 

om vedkommende er ansat på baggrund af dennes kompetencer, eller som led i social ansvarlighed 

eller særbehandling, ved individets tilhørsforhold til en bestemt og svag samfundsgruppe. Individet 

er således altid allerede stemplet som muligt svag i den sociale sfære, ved, uundgåeligt, at være en 

del af en særbehandlet og svag samfundsgruppe. Ved at italesætte individers tilknytning til bestemte 

samfundsgrupper, og opstille kriterier for dette, bliver alle individer ikke blot iagttaget som unikke 

individer, men også som en del af en helhed, og får en kategorisk identitet i den sociale sfære. I 

ovenstående eksempel er der ikke blot tale om et unikt individ, men et handicappet individ eller et 

individ af det kvindelige køn. Disse kategorier er afgørende for at rette de særlige hensyn mod 

nogle fremfor andre, men de er også magtfulde i konstruktionen af individets identitet. Fremfor at 

italesætte alle individer som unikke, og anerkende individet som unikt, bliver individet uundgåeligt 

tingsliggjort ved sin sociale kategorisering, i forsøget på at opnå rettigheder og anerkendelse af en 

hel samfundsgruppe. Ydermere konstrueres også andres samfundsgrupper i sit forhold til den 

undertrykte eller underlegne samfundsgruppe. Manden iagttages som magtfuld, og begrebet om det 

mandlige køn konstrueres som dominerende ud fra begrebet om den undertrykte kvinde. Ligeledes 

konstrueres begrebet om ikke-handicappede ud fra tanken om, at de handicappede bør have ret til et 

godt liv. Ikke-handicappede er derved umenneskelige, hvis ikke disse giver de handicappede 

mulighed for at udfolde deres respektive liv og få opfyldt deres ønsker og behov i livet. 

Perspektivering 
Mange organisationer har et værdiprogram af den ene eller anden art, hvad end der er tale om et 

fælles værdigrundlag, værdier omkring trivsel eller noget helt tredje. Etikken spiller en stadig større 

rolle i moderne ledelse, mens magten bliver mere diffus, og ofte uddelegeres i relative grader af 

selvledelse.  Det intense fokus på bløde værdier har betydet, at følelser er blevet et populært tema i 

moderne ledelse, og organisationer fokuserer i denne henseende på bestemte stereotyper og 

karaktertræk, som er rigtige, i moralsk forstand, men også produktive, i økonomisk forstand. 

Undersøgelsen vil forholde sig kritisk til disse bløde værdier og rene stereotyper. 

 

Værdier i ledelse 

Magt og etik er tæt forbundet begreber (Brinkmann, 2014: 113). I det moderne arbejdsliv er den 

direkte magt i langt højere grad fraværende end tidligere, mens selvstyring, uddelegering af ansvar 

og flade ledelsesstrukturer generelt set har vundet indpas i stedet (Ibid., 2014:114). Den direkte 
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magt viser sig dog med jævne mellemrum i det moderne arbejdsliv, når organisationen er nødt til at 

afskedige medarbejdere eller foretage markante omstruktureringer (Ibid., 2014: 114). På trods af 

magtens diffuse skikkelse er organisationer i stadig højere grad optaget af etik i forskellige 

udformninger så som værdibaseret ledelse, CSR, etiske regnskaber og fokus på medarbejderen som 

’et helt menneske’ (Brinkmann, 2014: 114). Det er dog ikke muligt at påtvinge andre et 

værdigrundlag, derfor kræves det af et fælles værdigrundlag, at man har været sammen om at 

udforme det (Thyssen, 2007: 288). 

 

Værdibaseret ledelse kan bruges af en organisation til at differentiere sig fra andre organisationer. 

Dermed bliver organisationens værdier en faktor i konkurrencen mod andre organisationer på 

markedet. For hvor der er marked, er der konkurrence (Ibid., 2007: 42 & 195), og hvor der er 

konkurrence, er der værdi (Ibid., 2007: 165) Men værdiledelse kan også bruges til at styre 

organisationens indre interessenter gennem motivation. Værdier kan følgelig bruges af 

organisationer til at præge og motivere dennes interessenter, til, af egen drift, at fremme 

organisationens mål (Thyssen, 2003: 65). Dette kan eksempelvis muliggøres ved, at værdierne kan 

have en normaliserende og subjektiverende effekt på organisationens interessenter (Foucault, 

[1975]: 235). Organisationen og beslutningstageren kan derved anvende værdier som 

magtinstrumenter, og præge organisationens medlemmer til, frivilligt, at påtage sig og indarbejde 

organisationens fælles normer og værdier. Umiddelbart bløde værdier kan tolkes som benhårde 

magtredskaber for organisationer. Men det er også gennem magten, at den ene har muligheden for 

at gøre noget for den anden, og derved også gøre noget godt for den anden (Løgstrup, 2010 [1956]: 

65). Når en organisation bygger på værdier, kan man spørge sig selv om, for hvis skyld disse 

værdier etableres.  

 

Følelser og stereotyper i ledelse 

Følelser er på mode og blevet en ledelsesdisciplin i moderne ledelse, hvor dét at kunne forstå 

følelser, er blevet en eftertragtet ledelseskompetence (Elmholdt & Tanggaard, 2011: 10). Gennem 

en psykologisk optik anskues følelser i ledelse som behov, der i større eller mindre grad opfyldes 

(Ibid., 2011: 10). Derfor spiller det langt fra nogen ubetydelig rolle, i hvilket omfang en leder er i 

stand til at forstå og håndtere sine medarbejderes følelser. Det hævdes sågar, at følelsesmæssig 

intelligens er en mere afgørende kompetence til at forudsige den bedste leder i en gruppe end IQ og 

tekniske færdigheder (Goleman, 2014: 9). Med den følelsesmæssige ledelse kan lederen udføre sin 
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centrale opgave: ”at hjælpe folk med at nå ind i og forblive i den af hjernens zoner, hvor de formår 

at arbejde optimalt.” (Ibid., 2014: 12). Goleman skelner mellem to cheftyper – en god og en dårlig. 

De gode chefer er troværdige, empatiske og har god kontakt med andre mennesker, mens de værste 

er kølige, besværlige og arrogante (Ibid., 2014: 119). De bedste får os til at føle os rolige, værdsatte 

og inspirerede, mens de værste får os til at føle os nervøse og i værste fald vrede (Ibid., 2014: 119).  

 

Her konstrueres et billede af den gode og dårlige chef, hvor den gode chef på mange måde har 

adfærd som Honneths idé om det oprindelige primat, mens den dårlige chef har adfærd, som 

Nietzsches villende og stærke karakterer. For Nietzsche er det netop dette sigte efter 

middelmådighed og den behagelige chef, der er problematisk og svagt. Men som tidligere beskrevet 

kan den bløde magt også anvendes som et effektfuldt magtredskab for organisationen. En 

umiddelbar blød magt, som kan virke hårdere for medarbejderen, hvis organisationen foregiver at 

være rettet mod menneskelige værdier, men i virkeligheden udnytter dette til at opnå ekstra profit 

(Watson 2004: 450; Adler et al. 2007: 124). Når en leder eksempelvis uddelegerer ansvar, bliver 

denne leder i stigende omfang set som en ven eller terapeut fremfor en magtende leder (Ibid., 2014: 

116). Magten forsvinder dog ikke af denne grund, men bliver diffus og ansvarsfri (Ibid., 2014: 117). 

Når magten bliver diffus, bliver det imidlertid også svære at anerkende dygtigt lederskab i den 

sociale. For hvordan, og for hvad, skal man anerkende lederen, når magten er til stede, men på en 

diffus og relativt ansvarsfri måde? Dette må medføre, at der er risiko for anerkendelsestab ved 

ansvarets slørede tilstedeværelse. 

 

Ledertyperne har ligeledes ændret sig i det moderne arbejdsliv, skriver Brinkmann (Brinkmann, 

2014: 115). Den tyranniske leder, som er kendetegnet ved af tvinge til lydighed, samt den autoritære 

leder, som er kendetegnet ved at skabe en frivillig (og ikke tvungen) lydighed, er begge under pres 

(Ibid., 2014: 115). Den autoritære leder kan, ifølge Weber, være enten bureaukratisk eller 

karismatisk (Ibid., 2014: 115). Den bureaukratiske leder er en autoritet, hvor de ansatte stoler på 

den institution, som autoriteten repræsenterer. Den karismatiske leder er en autoritet, hvor de 

ansatte ser op til autoritetsfiguren (Ibid., 2014: 115). Fælles for begge disse typer er, at de er knyttet 

til at tage ansvar for deres magt, og således stå ved deres magt, og derved gøre sig fortjent til deres 

magt (Ibid., 2014: 115). I moderne organisationer anses bureaukratiet for at være for stift og 

langsommeligt (Ibid., 2014: 115), mens den karismatiske leder stadigvæk kan begå sig, men ofte 

har mistet sin autoritet (Ibid., 2014: 116). Her opstilles igen nogle stereotyper over ledertyper med 
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bestemte karaktertræk. Der konstrueres således et billede af, at der findes få typer og kategorikasser, 

som alle ledere passer i på den ene eller den anden måde. En leder er på en bestemt måde, hvilket er 

en klassisk realistisk virkelighedsanskuelse. I samme moment tingsliggøres lederen, som stereotyp, 

fremfor anerkendes, som særegent individ, og fastholdes i disse rammer, som en bestemt type leder 

med nogle bestemte egenskaber.  

 

 

Empati 

Goleman nævner flere forskellige og vigtige karaktertræk ved den gode leder (Bilag 27). Empati er 

et af disse karaktertræk, som er en vigtig egenskab for lederen i relationen til sine medarbejdere. 

Ifølge topledere selv, viser undersøgelser, at mange ledere mener, at de vil komme i konflikt med 

deres respektive virksomheders mål, hvis de har empati og medfølelse med deres kolleger og 

underordnede (Goleman, 2014: 16). Ifølge Harry Levinson giver ledere, der mangler evnen til 

empati, kritik på en sårende måde (Ibid., 2014: 25). Vi har alle følt empatien, både dens 

tilstedeværelse og fraværet af den, ifølge Goleman (Ibid., 2014: 39). Det er tydeligt, at Goleman er 

fortaler for en idé om, at empatien har værdi i sig selv, og fraværet af nødvendig empati er skadeligt 

for relationen mellem to mennesker. Ligeledes kan manglende empati have negative konsekvenser 

for dén part, der føler, at empatien er mangelfuld i relationen. Både Løgstrup og Honneth mener 

ligeledes, at empatien er vigtig i den sociale relation, mens Nietzsche ville fordømme denne tanke.  

 

Goleman skelner mellem empati og sympati. Han beskriver blandt andet, at ”ledere med empati gør 

mere end bare at udvise sympati for folk omkring sig: De bruger deres viden til at forbedre deres 

virksomheder på umærkbare, men meget væsentlige, måder.” (Ibid., 2014: 43). Ifølge Goleman er 

empati således en følelse med den anden – en medfølelse – men ikke blot en medfølelse, som 

sympatien. Empatien adskiller sig fra sympatien ved at blive brugt eller anvendt. Derved bliver 

empatien en form for brugssympati, der kan anvendes til at gøre noget for andre og forbedre livet 

for andre eller andet. Dog bliver empati langt fra fuldt anerkendt og respekteret i erhvervslivet for 

dets positive følgevirkninger i ledelse, ifølge Goleman (Ibid., 2014: 43). Det kan derfor gøre det 

besværligt at overbevise en virksomhedsledelse om, hvorfor empati er vigtigt i ledelse, og konkret 

redegøre for effekten af empati i ledelse. Det er denne form for interageret medfølelse og relation til 

den anden, som både Løgstrup og Honneth finder moralsk rigtig. Problemet er, hvis kravene bliver 

urimelige for, hvornår man skal anerkendes for sine svaghed, som det ses hos Dahl og Thyssen, 
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samt at empatien kan hæmme, og måske ligefrem undergrave, både den stærke og den svage part, 

samt kulturen og samfundet, ifølge Nietzsche.  

 

Goleman antager, at empatien er god, og at de fleste rent umiddelbart finder empatien god. 

Goleman har en opfattelse af empati, som noget der er værdifuldt i sig selv. I diskurserne fra kapitel 

1, rettes ligeledes et klart ønske om medfølelse og indlevelse i sårbare samfundsgruppers 

undertrykte tilværelse. Disse diskurser bestod af udsagn, som havde en tydelig idé om, at empati, 

hensyn og særbehandling alt sammen var til gavn for de mennesker, som disse nærede. Ligeledes 

var flere udsagn rettet mod ligebehandlingens nødvendighed og lighedens gode ved retten til det 

gode og udfoldede liv. Dette bidrager tydeligt til en diskurs om empati, medfølelse, indlevelse, som 

plus-ord, og som nogle begreber, der er menneskelige og har værdi i sig selv. Samme overordnede 

idé findes hos Løgstrup og Honneth, hvor en empatisk tilgang i mødet med den anden anses for at 

være etisk rigtig.  

 

Ifølge Goleman handler empati i lederskab ikke om at påtage sig andres følelser, som var de ens 

egne, og prøve at behage alle (Ibid., 2014: 39-40). Empati i lederskab handler i stedet om at 

overveje medarbejdernes følelser og træffe intelligente beslutninger på denne baggrund (Ibid., 

2014: 40). Goleman beskriver empati som ledelseskompetence således: ”Empatiske ledere formår 

at stille ind på en bred vifte af følelsesmæssige signaler, hvorved de kan fornemme de følte, men 

uudtalte, følelser hos en person eller en gruppe. Den slags ledere lytter opmærksomt og kan forstå 

den anden persons synspunkt.” (Ibid., 2014: 132). Empati gør lederen i stand til at fornemme den 

andens følelser, at være lydhør overfor den andens følelser og have forståelse for den andens 

følelser, og gennem coaching og mentorforløb, kan lederne anvende empatien til at fornemme, 

hvordan medarbejderen skal motiveres, og hvordan de kan give medarbejderen effektiv feedback. 

Her bliver empati en ledelseskompetence, og derved et redskab i den daglige ledelse. Empatien 

behøver således ikke længere at næres for individets skyld, men kan sagtens være et redskab for 

ledelsen til at få det bedste ud af dennes medarbejdere som muligt. Ikke at den empati ikke kan have 

gavnlig effekt for både mennesket og forretningen, men empatien bliver alt andet lige en 

ledelseskompetence og får en mere instrumentel karakter i stedet for blot at være oprigtig 

menneskelig. I dette spændingsfelts tingsliggøres individet eller subjektet i større eller mindre grad 

og bliver et objekt for ledelsen, og en genstand, som skal holdes følelsesmæssigt ved lige fra tid til 

anden for at kunne fungere. 
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Goleman nævner tre eksempler på, hvorfor empati er en særlig vigtig kompetence at besidde i 

moderne lederskab. For det første anvendes en stigende brug af teams i moderne organisering, for 

det andet medfører globaliseringen et øget tempo på arbejdsmarkedet, og for det tredje forekommer 

der et voksende behov for at fastholde talentfulde medarbejdere i virksomhederne (Ibid., 2014: 40). 

Antallet af medarbejdere i et team gør, at en leder skal være i stand til at manøvrere med mange 

forskellige typer mennesker, og derved mange følelser.  For det andet kan der med globaliseringen 

opstå kulturelle og etniske forskelle og misforståelser, hvor empatien kan bruges som hjælp til at 

forstå hinanden på tværs af disse forskelligheder. Endelig er empatien vigtig i arbejdet for at 

fastholde talentfulde medarbejdere. Empatien er således vigtig for at kunne løse opgave, hvor det 

handler om at have forståelse for andre mennesker, eksempelvis med andre kulturbaggrunde, og 

med empatien at kunne sætte sig i den andens sted.  

 

Den etiske problemstilling i denne sammenhæng er naturligvis, om det stadigvæk er muligt at 

opretholde en oprigtig menneskelig relation til den anden, selvom empatien (også) anvendes som et 

magtinstrument. Afledt af dette, om individet anerkendes, som subjekt i mødet, fremfor blot en 

tingsliggjort organisatorisk brik udelukkende til brug for organisationen i dens trang til økonomisk 

vækst. Ifølge Goleman er dette muligt, mens eksempelvis økonomen Milton Friedman ville 

protestere ud fra forestillingen om, at virksomheders værdier, som eksempelvis CSR, udelukkende 

effektueres ud fra hensynet til organisationens profit (Friedman, 1970). Det er muligt at udlede af 

denne perspektivering, at der i moderne ledelse flittigt anvendes stereotyper med tilhørende 

egenskaber og karaktertræk til at kategorisere ledere. Stereotyper er ligeledes en måde at 

tingsliggøre individet på, som kan have negative konsekvenser for individets selvanerkendelse, hvis 

individet ikke føler sig anerkendt som menneske, men blot ser sig som en genstand, eller endda gør 

sig til genstand ved selvtingsliggørelse, for organisationen. Følelser kan altså både have hæmmende 

og fremmende virkninger i moderne ledelse, alt efter anskuelse, situation og intention. 
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