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Hanne Marlene Dahl: Diskursanalyse med kønsbriller 

 
‘Den foregaaende Dag…,var Fru Bang bleg og nervøs. I Gaar havde atter Rødmen fundet Vej til hendes Kinder. Hun 
hører til de Kvinder, der absolut vinder ved en Samtale på Tomandshaand. Naar hun taler offentligt, bliver hendes 
Stemme underlig skarp og uægte, hun bevæger sig i koturnen og virker, som om hun var kommet ind i et fremmed 
Element, hvor hun qua Kvinde ikke rigtig føler sig hjemme. Taler man med hende privat, kommer det menneskelige 
frem, der er Varme i stemmen og i Blikket, og man charmeres.’ (Politiken, 21. Maj, 1924)1 
 
‘Den manglende etniske ligestilling er langt mere uhyggelig end de småproblemer, som eksisterer mellem kvinder og 
mænd, for her er der jo direkte tale om diskrimination’ (Lene Espersen (MF), 26. November 1998)2 
  
Tidsmæssigt er der forløbet næsten 75 år mellem de anførte citater. I mellemtiden er en kvinde som 

minister ikke længere en (verdenshistorisk) nyhed, som dengang Nina Bang (Fru Bang) blev den 

første kvindelige minister i Danmark. Hun fik tildelt undervisningsministeriet som sit ressortområde 

i 1924. De 2 citater afspejler forskellige kønsforståelser. Én kønsforståelse, hvor kvinder betragtes 

som havende særlige egenskaber (‘qua kvinde’). Egenskaber, der resulterer i at kvinder virker 

falske, endog forkerte (‘hendes Stemme underlig skarp og uægte’) i det som beskrives som en 

‘mandeverden’: den del af den offentlige verden, hvor politikken foregår. Og en anden 

kønsforståelse som Lene Espersen (Det Konservative Folkeparti) artikulerer, hvor kvinder og køn 

ikke længere forstås som særlige kategorier. Kønnet opfattes som et ‘småproblem’ og hvor den 

artikulerede kønsdiskurs baserer sig på en forestilling om at ligestilling er opnået. 

 

De 2 forståelser rummer henholdsvis en særarts- og en identitetsmæssig opfattelse af kønnet og er i 

den forstand forskellige diskurser om kønnet. Med diskurs forstår jeg en regelmæssighed i sproget, 

der skaber en meningsmæssig sammenhæng (Foucault, 1972, p.62). En diskurs er i en generel 

forstand en forståelses- og mulighedshorisont. Mere specifikt kan en diskurs forstås som et 

sprogligt felt for debat, argumentation og tale, der gør det muligt at fortolke og finde betydning 

(Åkerstrøm, 1993). En diskurs er en sprogliggørelse af ‘noget’. En sætten-i-tale. En diskurs er både 

et sted for diskussion og en ramme for hvad, der er synligt og kan italesættes. 

 

Temaet for det følgende er hvordan køn italesættes på forskellige måder. Køn er ikke bare ‘noget’ 

som er derude i ‘virkeligheden’, men kønnet skabes og forandres kontinuerligt i sine italesættelser. 

Først vil jeg give en beskrivelse af kvinde- og kønsforskningen, begrebet køn og min teoretiske 

                                                           
1 Her citeret efter Karsten Faurholt’s bog om Nina Bang (Faurholt, 1997, p. 105) 
2 Her citeret efter Ligestillingsrådets publikation: ’Behandler man folk lige når man behandler dem ens?’ 
(Ligestillingsrådet, 1999), der rummer udtalelser fra en høring afholdt den 26. November 1998 om positiv 
særbehandling. 



indfaldsvinkel. Dernæst vil jeg redegøre for 2 forskellige måder som “kønsbriller” kan anvendes på, 

og efterfølgende vil jeg beskrive de forskellige slags læsninger som er involveret i min version af 

diskursanalysen. Disse læsninger vil jeg konkretisere ved at analysere udvalgte passager fra 3 

forskellige perioder3. Endelig vil jeg stille spørgsmålet om (forskellige) (køns)diskurser betyder 

noget? 

 

Kvinde- og kønsforskning 

Kvinde- og kønsforskningen opstod i 1970’erne i forbindelse med kvindebevægelsen over hele den 

vestlige verden som en kritik af den etablerede forskning. Dengang handlede den om forskning: ‘af, 

om og for kvinder’, og blev beskrevet som ‘kvindeforskning’ (Dahlerup, 1989, p.24). 

Forskningsobjektet var en synliggørelse af kvinder, deres aktiviteter og undertrykkelse som f.eks. 

omsorgsarbejdet, kønsarbejdsdelingen i hjemmet og kønsstruktureringen af (det betalte) 

arbejdsmarked horisontalt såvel som vertikalt4. Mantraet: ’af, om og for kvinder’ er siden blev 

diskuteret, og der er enighed om at forskningsfeltet idag handler om noget mere end kvinder. Med 

postmodernismens kritik af begrebet: ’kvinde’ er kønnet og konstruktionen af køn kommet mere i 

centrum. Derfor er selvopfattelsen at det handler om både kvinder og køn. Men det fastholdes, at 

formålet er emancipatorisk: en feministisk position, der opfatter kønsrelationer per se, herunder 

også mænd og konstruktioner af ‘mandlighed’. Idag handler kvinde- og kønsforskningen om 

kønnets betydning i forskellige epoker, sociale og politiske sammenhænge og om kvinders vilkår i 

det moderne velfærdssamfund. 

 

Køn som analytisk begreb og min teoretiske indfaldsvinkel  

Køn er ligesom begrebet ‘magt’ i politologien et ‘essentially contested concept’. Køn kan 

teoretiseres på et utal af måder og der er ikke enighed om dets teoretiske definition. I min forståelse 

er køn ikke bare noget der ‘er’. Køn skabes i en kontinuerlig proces af kønsliggørelse. Køn kan ses 

som relationelt konstitueret, som en effekt og proces. Min forståelse af køn er postmoderne, hvor 

bl.a. kroppe opfattes som havende eller bærende rundt på kønnede (krops)tegn (Søndergaard, 1996). 

Jeg opfatter køn som ‘noget’, der konstitueres relationelt i italesættelser. Hvor det som associeres til 

det ‘kvindelige’ italesættes i relation til hvad der italesættes som ‘det mandlige’. Her indskriver jeg 

                                                           
3 Eksemplerne er hentet fra mit næsten afsluttede Ph.D. projekt: ’Fra kitler til eget tøj - Diskurser om professionalisme, 
omsorg og køn’ (Dahl, 1999a) 
4 Med arbejdsmarkedets horisontale arbejdsdeling forstås den erhvervsmæssige fordeling af mænd og kvinder (på 
forskellige fag), mens den vertikale arbejdsdeling forstås som arbejdsmarkedets  hierarkiske dimension: status og 
ledelsesansvar. 



mig i et sprogvidenskabeligt univers inspireret af Ferdinand de Saussure, der beskrev sproglig 

mening som skabt via tegn og forskelle i sproget (Saussure, 1990). Hans opfattelse af 

betydningsdannelse rummer en strukturalistisk bias, hvor kønnet anskues som bipolært dvs. at der 

eksisterer 2 køn. Et alternativ til denne opfattelse findes hos den amerikanske sociolog Judith 

Lorber, der på forskellige dimensioner påviser, hvordan bipolariteten påtvinges konkret ved 

kirurgiske indgreb, omskrivninger eller fornægtelser af ‘noget’, der ikke kan kategoriseres som 

enten kvindeligt eller mandligt. Eksempelvis ved børn, der fødes med en penis og ovarier (Lorber, 

1996).  

 

Metodisk er det også problematisk at tage udgangspunkt i en sproglig bipolaritet. Derved kan jeg 

utilsigtet komme til at reproducere dvs. genskabe de kønsrelationer som jeg analyserer. Det sker ved 

at lighederne mellem køn og forskellene internt i de 2 kategorier metodisk negligeres til fordel for et 

statisk, bipolært billede, og hvor det dynamiske element ikke kan opfanges (Eichler, 1980; 

Wetterer, 1992; Rittenhofer, 1997). Men hvis køn ikke kan teoretiseres som producerede forskelle, 

hvordan kan køn så alternativt teoretiseres? Køn skal i stedet ses som italesættelser af forskel og 

identitet mellem grupper, der produceres som effekter af netop disse diskurser. Køn bliver en 

produceret effekt. For at undgå den strukturalistiske bias har jeg valgt at supplere min 

diskursanalyse med et dekonstruktivt element inspireret af postmoderne feminister som historikerne 

Nancy W. Scott og Angelika Wetterer 5(Scott, 1996; Wetterer, 1992). Men dermed er problemet 

ikke løst. Køn produceres og transformeres i konkrete diskurser, herunder også i videnskabelige 

fremstillinger som denne. Derfor bliver det vigtigt at forholde sig selvreflekterende til sin egen 

vidensproduktion (Baudrillard, 1988), hvilket de postmoderne feminister netop argumenterer for. At 

reflektere over effekterne af det skrevne, så et mere dynamisk billede af teksterne (og kønnet) kan 

indfanges. 

 

Når køn forstås som produceret i kønsliggørelsesprocesser, skabes der kontinuerligt diskursive 

effekter som eksempelvis kønnets såkaldte materialitet. Det har den amerikanske filosof Judith 

Butler beskrevet på følgende måde: 

                                                           
5 De er igen inspireret af den franske filosof Jaques Derrida og hans kritik af nærværsmetafysikken med begrebet: 
‘différance’ (Derrida, 1982). Med nærværsmetafysik forstår Derrida en filosofi, der prioriterer 
nærværet/tilstedeværelse/nutid fremfor det fraværende/intethed/datid, og som fejlagtigt skaber en illusion om helhed og 
lukkethed. ‘Différance’ er et metafysisk begreb opfundet af Derrida til netop at opfange det som sker mellem 
tilstedeværelse og fravær, og bliver dermed en mulighedsbetingelse for begge.   



‘…a process of materialization that stabilizes over time to produce the effect of boundary, fixity, and surface we call 
matter’ (Butler, 1993, p.9)6 
Kønnet forstået som det ‘biologiske’ kan kun findes retroaktivt og dermed ikke findes a priori, før 

en hvilket som helst diskurs. Materialitet som f.eks. det såkaldte ‘biologiske køn’ skabes netop 

diskursivt.  

 

Med mit dekonstruktive supplement til diskursanalysen bliver min metode en form for stategisk 

intervention i teksten. Med en strategisk intervention forstås en intervention, der har til formål at 

opløse og at dette sker udfra en bestemt position. Hvor tekster læses, de eksisterende 

meningssammenhænge destrueres og nye meninger skabes udfra en feministisk erkendelsesledende 

interesse. Med en feministisk erkendelsesledende interesse forstår jeg en interesse i at afsløre 

aspekter af den sociale og politiske virkelighed, der hidtil enten ikke er blevet set eller forstået som 

havende et kønsmæssigt aspekt. En interesse, hvor en eventuel (mandlig) forskningsmæssig bias 

afsløres, søges korrigeret og hvor relationerne mellem køn og magt afdækkes. Det feministiske 

udgangspunkt betyder også en forpligtigelse til at reflektere over effekterne af ens egen 

vidensproduktion i forhold til et normativt mål om frigørelse fra kønnets spændetrøjer. Eksempelvis 

om formidlingen af en diskursanalyses resultater bidrager til at genskabe stereotype forestillinger 

om henholdsvis kvinder og mænd? Eller om der i de forskningsmæssige standarder eller 

afgrænsninger implicit er en kønsbias? 

 

Dekonstruktion består egentlig af 2 processer: en destruktion og en konstruktion, deraf 

dekonstruktion (Dahlerup, 1991, p.38). Det analytiske fokus bliver modsætninger, brud og tavshed, 

da det ofte er her at de undertrykte betydninger forefindes. Den anvendte læsestrategi har karakter 

af en ‘modlæsning’ (Ferguson, 1992), hvor den allerede etablerede forståelse af teksten søges 

suppleret af en undertrykt m.a.o. det ikke-italesatte. Eller med en analogi fra bogen: ’Den lille 

Prins’, hvor ræven siger til den lille prins: ’Det væsentlige er usynligt for øjet’ (Saint-Exupéry, 

1982, p.72). Det væsentlige er (også) det der ikke ses/høres umiddelbart: tavshederne og 

mellemrummene. I min postmoderne feminisme analyserer jeg hvordan kønnet skabes relationelt i 

teksterne og hvordan strukturer bryder sammen i tekstens ambivalens ved hjælp af det 

dekonstruktive element. Kønnet skabes og forandres i teksterne på flere måder mere eller mindre 

                                                           
6 ‘…En materialiseringsproces, der stabiliserer sig over tid for at producere en bestemt effekt: afgrænsethed og 
bestemthed, og en overflade som vi kalder det konkrete/stoflige/materielle’ 



synligt, mere eller mindre omskrevet. Derfor vil jeg nu beskrive 2 forskellige måder at læse med 

“kønsbriller” på.            

 

At læse med kønsbriller: kønsdiskurser og kønnede diskurser 

At læse med kønsbriller involverer et analytisk fokus på de forskellige måder som køn eksplicit 

eller implicit indgår i tekster. Hvis det analytiske fokus kort sammenlignes med en kikkert, så 

betyder det at læse med kønsbriller hverken at sætte kikkerten for mandeøjet eller for det blinde 

øje7. Dvs. hverken at læse det som diskursiveres som det ‘kvindelige’ som en afvigelse fra det 

mandlige som i beskrivelsen af Nina Bang. Eller ved at fornægte magtrelationer mellem kønnene 

(køns symbolikkens betydning)  som i det konservative Folketingsmedlem Lene Espersens 

udtalelse. I stedet betyder det at analysere med kønsbriller på at være åben for hvordan 

kønsdiskurser producerer betydning og magt i og med at der italesættes ligheder og/eller forskelle 

mellem køn. Ofte diskursiveres kønnet, som nævnt, i en bipolaritet, og i et hierarki af værdier som 

bl.a. den franske post-feminist Hélène Cixous har påvist (Cixous, 1980). Hvor der sker en 

valorisering af den ene pol i diskursen som eksempelvis det ‘mandlige’ over det ‘kvindeligt’ 

associerede. 

 

At læse med kønsbriller kan grundlæggende ske med 2 analytiske foki henholdsvis ved at fokusere 

på kønsdiskurser eller kønnede diskurser. Med sidstnævnte analytiske strategi vil den 

studerende/eller forskeren læse diskurser, der ikke umiddelbart italesætter køn udfra et kønnet blik. 

Et eksempel på en kønnet diskurs kan bl.a. være den artikulerede professionsdiskurs på 

hjemmehjælperfeltet. At læse en sådan kønnet diskurs med kønsbriller forudsætter et analytisk 

fokus på hvilke dikotomier og hierarkier, der skabes i diskursen eller i dens afgrænsning. Det ses 

eksempelvis ved at formaliserbare kvalifikationer diskursiveres som vigtigere end ikke-umiddelbart 

formaliserbare kvalifikationer, at (videnskabelig) viden prioriteres over erfaringer og ved at 

tænkning/refleksion italesættes som overordnet empati i en professionsdiskurs. I den efterfølgende 

illustration vil jeg afgrænse mig til analysen af forskellige kønsdiskurser, da jeg andetsteds har 

påvist hvordan en analyse af kønnede diskurser kan finde sted (Dahl, 1999b). En diskursanalyse 

kombineret med et dekonstruktivt element er en omfattende analytisk strategi, der kræver en gradvis 

tilnærmelse til teksten. Derfor har jeg valgt at inddele analysen i forskellige stadier med hver deres 

strategi. Derved systematiseres forskningsprocessen, og analysen af de enkelte tekstafsnit bliver 

                                                           
7 Denne analogi er ikke min egen, men fundet hos Dahlerup (Dahlerup, 1989)  



mere overskuelig. Jeg vil nedenfor beskrive de forskellige stadier i min diskursanalyse af tekster og 

kønsdiskurser. 

 

Forskellige stadier: forskellige læsninger 

En diskursanalyse med et dekonstruktivt element forudsætter flere stadier. I min analyse har jeg 

været igennem 4 stadier, hvor de udvalgte empiriske tekster læses 3 gange. De 4 stadier er i min 

systematik: en kontekstualiserende læsning, en orienterende læsning, en diskursanalyse og en mere 

fokuseret diskursanalyse med et dekonstruktivt element. Ofte vil det være en fordel at udforme et 

analyseskema med de spørgsmål der skal stilles i hvert stadie. Men selvom jeg her gennemgår og 

senere vil illustere de forskellige stadier i en diskursanalyse med kønsbriller, kan mine retningslinjer 

ikke ses som en kogebog for den perfekte ret. Enhver systematik/metode udformes nemlig konkret i 

den teoretiske inspirations konfrontation med det valgte materiale. Mine retningslinjer skal derfor 

kun ses som en inspiration til egne analyser8.  

 

Allerførst en kontekstualiserende læsning, hvor andre tekster end dem, der skal analyseres, læses. 

Det handler i denne første fase om at forstå diskursens mulighedsbetingelser og at være i tiden. 

Tilegne sig tiden og få den ind under huden. Kun derved kan ens egen kulturelle bagage slippes, 

hvilket især er vigtigt, hvis der læses mere historiske tekster. Der foretages en sådan læsning for 

hver periode, der ønskes analyseret.  

 

Efter denne indledende læsning foretager jeg en orienterende læsning i det valgte materiale. Ved 

denne læsning orienterer jeg mig i teksten udfra en hermeneutisk strategi, hvor det handler om at 

forstå og identificere tekstens selvforståelse. Teksten skal læses udfra en søgen efter 

meningsfuldhed udfra dens egne betingelser. Spørgsmål som kan stilles til teksten i dette stadie er: 

Hvad beskæftiger teksten sig med og hvilke kønsdiskurser er på spil? Skabes der kønsrelaterede 

ligheder og/eller forskelle? Hvem retter teksten sig mod? Hvem er reguleringsobjekt? 

 

Dernæst går jeg over til en egentlig diskursanalyse, der bygger ovenpå og i den forstand er parasitær 

på den forudgående hermeneutisk orienterede læsning. I dette stadie søger jeg at opløse de(n) 

sammenhæng(e) som jeg har fundet i den orienterende læsning, og identificere nye. Det handler om 

                                                           
8 Yderligere inspiration kan findes hos den britiske diskursanalytiker Norman Fairclough, den danske politolog Niels 
Åkerstrøm Andersen, den amerikanske postmoderne policyanalytiker Sanford Schram (Fairclough, 1992; Andersen, 
1997; Schram, 1993) 



at identificere de forskellige positioner som der tales fra i teksten. Samtidig søger jeg udfra min 

analytiske prisme (konstruktionen af køn) og mit analytiske fokus at identificere centrale passager. 

De udvælges udfra 2 kriterier: centralitet og hvorvidt de repræsenterer brud og spændinger i de 

diskursive forståelsesrammer. Med centralitet forstår jeg en passage, der kondenserer en teksts eller 

en epokes betydningsindhold. Og med brud og spændinger forstår jeg steder i teksten, hvor der er 

noget, der ikke rigtigt passer sammen, og/eller der sker noget nyt i diskursen. 

 

Endelig foretager jeg en mere fokuseret diskursanalyse med et dekonstruktivt element. I dette stadie 

vurderer jeg ved en fornyet læsning, hvorvidt jeg har opfanget alle centrale passager og om 

kønskonstruktionen adskiller sig i forhold til en eventuelt forudgående periode. Er der kontinuitet 

og/eller forandring og i givet fald på hvilken måde? Når alle relevante passager er indsamlet, gøres 

de til genstand for en yderligere analyse, der ideelt set indeholder en konstruktion af ny mening.  

 

De 4 stadier og deres forskellige orienterede læsninger er beskrevet. Men hvordan læses konkrete 

passager så? Det vil jeg vende mig mod i det følgende ved at analysere passager fra forskellige 

tidsmæssige epoker, hvor jeg af pladsmæssige hensyn især har fokuseret på de 2 sidste led: den 

egentlige diskursanalyse og dens kombination med et dekonstruktivt element. 

 

Konkrete læsninger med kønsbriller: fra særart til omskrivning og usynliggørelse 

Jeg vil nedenfor beskrive hvordan jeg konkret er gået til værks i min systematik. Jeg har udvalgt 

nogle passager for at illustrere min systematik, dens forskellige aspekter og for at vise hvor 

forskellige kønsdiskurser, der opereres med i den slags diskurser som jeg har analyseret. Jeg har 

analyseret en særlig slags diskurs, nemlig den politisk-administrative diskurs som jeg forudsætter 

artikuleres både i den repræsentative og korporative kanal9. En politisk-administrativ diskurs forstår 

jeg som en underliggende forståelsesramme, der definerer det politiske problem og dets mulige 

løsninger, og som jeg opfatter som et udgangspunkt for policy-formuleringen. Materialet består af 

betænkninger, rapporter, notater, vejledninger, love, cirkulærer o.lign.   

  

                                                           
9 Med den repræsentative og den korporative kanal forstår jeg ligesom den norske politolog Johan P. Olsen 2 kanaler 
for interessevaretagelse og styring (Olsen, 1987). Hvor den repræsentative kanal er baseret på valg til den lovgivende 
forsamling som eksempelvis Folketinget og/eller den udøvende magt som eksempelvis præsidentposten i USA. 
Derimod er den korporative kanal baseret på en rutinemæssig ret til at deltage i udformningen af den statslige politik 
som eksempelvis organiserede interessegrupper som fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, andre 
interesseorganisationer eller erhvervsinteresser.  



I perioden som jeg har analyseret, nemlig 1943-95, udvikler kønsdiskursen sig fra at være eksplicit 

til at være mere subtil og implicit. Det kræver særlige redskaber, herunder at læse tavshed og 

modsætninger i teksterne for at kunne opfange de forandringer i kønnet italesættelse. Jeg har 

udvalgt 3 perioder som jeg vil illustrere min systematik med henholdsvis: 1943-54, 1968-72 og 

perioden 1980-95, idet perioderne repræsenterer forskellige kønsdiskurser og metodiske redskaber. 

 

Perioden 1943 - 54: Kønnet i opbrud: Særart og (identitet) 

I denne periode artikuleres kvindens nytte i samfundets husholdning både som ‘moder’ og som 

‘husmoder’. Det huslige arbejde italesættes som centralt for nationens sundhed, og som 

rationaliserbart ved hjælp af bl.a. tekniske hjælpemidler og planlægning (Betænkning om 

Husmoderafløsere, 1947, p.59; Betænkning om fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde, 1954, 

p.8). Diskursen artikulerer et nyt ideal for hjemmet og dets organisering udfra et videnskabeligt 

ideal (Schmidt og Kristensen, 1986), hvor husmoderens arbejde beskrives som særdeles værdifuldt.  

 

I perioden er en særartstænkning dominerende. Dvs. at kvinder forstås som havende nogle særlige 

egenskaber, der adskiller sig fra mænd. Modpolen til det kvindelige i form af ‘manden’ artikuleres 

dog ikke i diskursen. Manden er fravær. Det er kun piger og kvinder, der optræder som 

reguleringsobjekter i diskursen. Særartstænkningen kombineres med en vis ligeværdighed mellem 

samfundets to sfærer: den private/hjemlige og det offentlige, hvor det offentlige blev forstået som 

betalt arbejde og den politiske sfære. Denne komplementaritets (særart + ligeværd) tænkning ses 

bl.a. af følgende citat: 

‘Men da det ikke er muligt at forpligte unge kvinder til efter endt Uddannelse at søge Erhverv som 
nævnt, vil det Forhold let kunne opstaa, at de, selv om det ikke ved Faguddannelsens 
Paabegyndelse har været Tanken, ønsker at indgaa Ægteskab. Man maa dog fremhæve, at 
Uddannelsen for den unge Pige er lige værdifuld, enten hun søger Erhverv som Husassistent eller 
bliver Husmoder i eget Hjem’ (Betænkning: Husassistentkommission, 1943, p.72) 
 
Af citatet ses at reguleringsobjektet er ‘unge Piger’, og at betalt arbejde (udenfor hjemmet i andres 

hjem) italesættes som værende i modsætning til en position som husmoder. Det er artikulationen af 

kvindens særart, der artikuleres. Men citatet afspejler også en diskursivering af et ligeværd mellem 

de 2 sfærer i og med at positionen/arbejdet som husmoder i eget hjem sidestilles med faglært 

arbejde udenfor hjemmet. Betalt arbejde sidestilles med ubetalt arbejde (som husmoder). Men 

sideløbende med tænkningen i komplementære sfærer eksisterer der også andre kønsdiskurser. Dels 

en forestilling om identitet med mænd, dels som en forestilling om forskelle mellem kvinder. Denne 



italesættelse af identitet med mænd ses kun meget indirekte af ovenstående citat, hvor identiteten 

med mænd forstås som opnået via uddannelse og betalt arbejde udenfor eget hjem. ‘Uddannelse’, 

‘Erhverv’, ‘Faguddannelse’ er den valoriserede pol i en dikotomi. Særarten og forskelle mellem 

kvinder, derimod, ses tydeligt af nedenstående citat: 

‘Efter loven kan kommunen selv varetage sin administration gennem det sociale udvalg, eller 
kommunen kan nedsætte et særligt udvalg på mindst tre og højst syv medlemmer, der vælges af 
kommunalbestyrelsen i eller udenfor denne, således at mindst et medlem er kvinde med kendskab 
til husligt arbejde. Vælger kommunalbestyrelsen det sociale udvalg, bør der også i disse tilfælde 
deltage en kyndig kvinde i arbejdet…(Cirkulære nr. 206, 1949, p.370)  
Særartstænkningen ses repræsenteret, da der skal være ‘mindst’ en kvinde med. Som 

tankeeksperiment indsættes ordet ‘person’, der ændrer betydningsindholdet, og derved påviser 

kønnets centralitet. Diskursen italesætter kvinder som havende en særlig force på dette felt i 

modsætning til mænd. Der konstrueres ligheder mellem kvinder. Men hvorfor italesætter diskursen 

så et yderligere krav, nemlig at hun/de skal have ‘kendskab til husligt arbejde’ eller være ‘kyndig’? 

Derved undergraves den førstnævnte betydningsstruktur om ligheder mellem kvinder, idet der 

artikuleres forskelle mellem kvinder: dem med husførelseskompetencer og kvinder uden. Der 

italesættes forskelle indenfor et køn. Jeg er her i gang med en dekonstruktion af tekstens 

betydnings-strukturer. Betydningsindholdet af ‘kvinde’ afgrænses, idet ‘kendskab til husligt 

arbejde’ ikke artikuleres som en naturlig egenskab for alle kvinder. Men ‘kendskab til husligt 

arbejde’ artikuleres heller ikke som noget, der kan kræves af mænd, men kun af nogle kvinder. 

Dermed  er kønsdiskursen ambivalent med hensyn til den ene (kvindelige) pol. Bipolariteten er 

under opløsning, da teksten i sin italesættelse baserer sig på, at der eksisterer kvinder uden 

‘kendskab til husligt arbejde’ (via den relationelle struktur i sproget). En ‘ukyndig’ kvinde bryder 

bipolariteten og gør den ustabil, da den er et mellemrum/’différance’, og hvor en ‘ukyndig’ 

indirekte har nogle ligheder med diskursiveringen af mænd. 

 

Kvindebilledet er mindre homogent end først antaget. Der artikuleres både en særarts- og en 

ligeværdighedsforestilling i form af en komplementaritetsdiskurs. Samtidig er særarten i opbrud, da 

der dels artikuleres ligheder med mænd (uddannelse og ‘erhverv’= betalt arbejde), dels forskelle 

mellem kvinder. Hvor der italesættes en forskel mellem kyndige og ukyndige kvinder, og derved 

tilsyneladende allerede i denne periode introduceres en sondring mellem biologi og socialitet. Og 

hvor den artikulerede forskel mellem forskellige grupper af kvinder bryder særartsforestillingen og 

skaber ligheder mellem mænd per se og ukyndige kvinder på denne italesatte dimension. Opbruddet 



i kønsdiskursen fortsætter, så den næste periode, nemlig 1968-72, bliver karakteriseret ved en 

modsætningsfyldt kønsdiskurs på vej i opløsning. 

 

Perioden 1968-72: Kønsdiskursens pluralitet: særart, kønsroller og omskrivningens kunst 

I denne periode er der opbrud på mange måder. Der er velstand, men også en periode med 

ungdomsoprøret og kvindebevægelsens fremkomst. Kønsdiskursen er ekstremt modsætningsfyldt. 

Kønnet italesættes på flere måder og det sproglige felt for dets italesættelse udvider sig. Bl.a. er 

‘mand/’mænd’ ikke længere tavshed, men italesættes som et reguleringsobjekt. Det 

modsætningsfyldte i kønsdiskursen består af 2 forskellige forestillinger. Dels en særartsopfattelse, 

dels en lighedsdiskurs, hvor en forandring af begge køn ses som ønskelig. Det ses bl.a. af følgende 

citat: 

‘Rekruttering af flere mænd er af mange grunde ønskelig, f.eks. af hensyn til arbejdsklima og 
omsorgens indhold. Også arbejdskrafthensyn taler for at søge en øget tilgang af mænd, men det er 
næppe realistisk at forestille sig, at det vil være muligt i en overskuelig fremtid at vende 
kønsrollemønstret så meget, at det herigennem bliver en løsning på rekrutteringsproblemer’ 
(Betænkning om uddannelse til omsorg, nr. 571, 1970, p.27) 
 
Hvis denne passage dekonstrueres, så er der flere strukturer på spil. Dels en særartsopfattelse, hvor 

mænd artikuleres som bidragende med noget andet til dette omsorgsmæssige felt og ‘omsorgens 

indhold’. Hvert køn kan bidrage med noget særligt. Men den komplementaritet mellem det 

kvindelige og det mandlige som vi så i perioden 1943-54 opløses, da det kvindelige felt italesættes 

som utilstrækkeligt i formuleringen: ’arbejdsklima og omsorgens indhold’. Dels artikuleres der en 

lighedsdiskurs, hvor forandring af begge kønsroller forstås som ønskelig bl.a. for at kunne 

rekruttere flere til feltet. Denne anden betydningsstruktur står i modsætning til den førstnævnte 

meningsstruktur, hvorfor teksten undergraver sig selv. Lighedsdiskursen forudsætter nemlig 

særarten som den på en og samme tid ønsker at opløse. Samtidig med forskellene mellem de 2 

betydnings-strukturer er der også noget fælles. Begge strukturer opfatter kønnet som formeligt, altså 

som socialt. 

 

At kønnet opfattes som socialt hænger bl.a. sammen med lighedsdiskursen. Som nævnt resulterer 

den i at også mænd italesættes som reguleringsobjekter, men samtidig bliver kvinde(kønnet) 

illegitimt. Kvinder søges omskrevet til et tilsyneladende neutralt og androgynt udtryk. (Bestemte) 

Kønsforskelle bliver illegitime. F.eks. anvendes der i stigende udstrækning udtryk som: ’en mere 

moden alder’, der tilsyneladende refererer til både mænd og kvinder, der ikke er helt unge. Men 



hvis udtrykket: ‘dem, der i en moden alder ønsker at erhverve en social uddannelse’ (Betænkning 

om uddannelse til omsorg, nr. 571, 1970, p.14) relateres til andre passager i perioden, der vedrører 

overvejelser om uddannelsessteder, så viser der sig et andet billede: 

‘Det bør ligeledes undersøges, hvorledes navnlig kurser for hjemmehjælpere, omsorgshjælpere, 
ledere m.v. delvis lægges ud til filialer på skiftende steder, således at transportproblemer ikke 
hindrer for mange i at deltage i undervisning, fordi ophold uden for hjemstedet bliver nødvendigt 
(Betænkning om uddannelse til omsorg, nr. 571, 1979, p.95) 
 

Billedet for den uddannelsessøgende hjemmehjælper i det citerede er en person med 

familiemæssige forpligtigelser, hvor den geografiske mobilitet og motivationsgraden er lav. 

Relateres dette billede med den kontekstualiserende læsning, der går forud for enhver 

diskursanalyse, refererer denne beskrivelse til kvinder, der har mand og børn eller til kvinder, der 

efter en periode med arbejde i hjemmet skal ‘ud’ på arbejdsmarkedet10. Bag personer i ‘en moden 

alder’ gemmer der sig altså ‘husmoderen’ som figur. Her har jeg læst bagom teksten og identificeret 

en overordnet figur som jeg kalder en abstrakt figur. En abstrakt figur er et metodisk greb som jeg 

anvender for at identificere den på et givet tidspunkt kulturelt fremherskende definition og 

forventning, der fungerer som en kulturel betingelse for det enkelte subjekt. Den danske pyskolog 

Dorte Marie Søndergaard definerer en abstrakt figur på følgende måde:’…de kulturelle redskaber, 

som det kollektive betydningssystem stiller til rådighed’ (Søndergaard, 1994, p.59). Det 

tilsyneladende androgyne billede referer altså til en særlig gruppe kvinder, hvor køn, alder og 

kvalifikationer kobles i den abstrakte figur for husmoderen.  

 

Kønsdiskursen er mangfoldig. Særartsdiskursen er på vej i opløsning, men artikuleres stadig. 

Kønnet italesættes samtidig som identisk med kønsroller, der kan formes. Denne kønsrolle 

tænkning er del af en lighedsdiskurs, hvor mænd ikke længere er tavshed, men italesættes som 

bidragende med nogle positive egenskaber til et felt, der opfattes som kvindeligt domineret. 

Lighedsdiskursen står i modsætning til den nævnte særartsdiskurs, men ved hjælp af dekonstruktion 

vises det, at de gensidigt forudsætter hinanden. Det kvindelige felt opfattes som problematisk og 

som et politisk problem, ligesom kvinde(kønnet) bliver en illegitim kategori. Følgelig omskrives 

husmoderlige kvalifikationer til et tilsyneladende mere neutralt og androgynt udtryk. I den næste 

                                                           
10 Af den kontekstualiserende læsning fremgår det at en to-fase model for kvinder blev artikuleret på daværende 
tidspunkt. Først børn og hjem, dernæst betalt arbejde udenfor hjemmet. Først det hjemlige/det lille liv, dernæst det store 
liv.  



periode vil jeg beskrive, hvordan illegitimiteten udvikler sig og bliver til en bestemt form for 

tavshed.  

 

Perioden 1980-95: (Kvinde)Kønnet som problem: omskrivning og usynliggørelse 

Ligesom i den forudgående periode stiller jeg med teksten i hånden spørgsmålet: ‘Er der 

kontinuitet/forandring i forhold til tidligere kønsdiskurser?’  Ja, der sker 2 ting med italesættelsen. 

Dels fortsættes omskrivningen af (kvinde)kønnet, dels indtræder der en iøjnefaldende tavshed. En 

tavshed sænker sig i store dele af det empiriske materiale på et felt, der tidligere i sin selvforståelse 

definerede sig som ‘kvindeligt’ udfra en særartsforståelse og som idag næsten udelukkende 

varetages af kvindelige hjemmehjælpere/social- og sundhedshjælpere. 

 

Omskrivningen sker ligesom i den forudgående periode, blot med andre ord. Nu anvendes der i 

stedet udtryk som ‘voksne’ og ‘kvalificerede voksne’. Omskrivningen af kvinder kan tolkes på flere 

måder. Som et udtryk for en almengørelse af feltet og en åbning overfor mænds 

deltagelse/’mandligt’ associerede kvalifikationer, og/eller en søgen efter at undgå at reproducere 

kulturelle stereotypier om kvinder. Uanset tolkning bliver omskrivningen sandsynligvis et produkt 

af en dominerende ligestillingsdiskurs11. I modsætning til perioden 1968-72 er mænd tilsyneladende 

ikke længere et reguleringsobjekt. Der sker en glemsel af mænds foranderlighed. I stedet fokuseres 

der på kvinder som et politisk problem, og især på en bestemt gruppe af kvinder nemlig dem, der alt 

for tidligt får børn: 

‘Samtidig begynder unge kvinder og i ganske særlig grad dem, der ikke begynder på en uddannelse 
de første år efter folkeskolen - ofte meget tidligt at få økonomiske og sociale forpligtelser og stifte 
familie. Når det er sket, vil det ofte være vanskeligt for dem at begynde en uddannelse på de 
betingelser, der gives mange uddannelsessøgende idag’ (Betænkning om social- og 
sundhedsuddannelser inden for efg-systemet, nr. 961, 1982, p. 32) 
 

                                                           
11 Med en ligestillingsnorm/ligestillingsdiskurs forstår jeg en diskurs, hvor kønnene søges ligestilles. I en dansk 
kontekst er det historisk blevet forstået som at kvinder skal ligestilles med manden, idet kvinden defineres som et 
problem i forhold til manden som idealet. En ligestillingsdiskurs adskiller sig som den svenske historiker Yvonne 
Hirdman påpeger fra henholdsvis en ligeværdsdiskurs (‘equal worth’) og en lighedsdiskurs (Hirdman, 1994, pp. 32-35). 
En ligeværdsdiskurs artikulerer oftest to samfundsmæssige områder som ligeværdige. En ligeværds diskurs opfatter 
f.eks. ikke et horisontalt opdelt arbejdsmarked som et kønspolitisk problem, sålænge de værdier, der artikuleres som 
tilknyttet de forskellige sfærer opfattes som ligeværdige i samfundet generelt. En lighedsdiskurs artikulerer begge køn 
som reguleringsobjekter dvs. at den politiske vision er en forandring af både mænd og kvinder. Et eksempel fra en 
strategi, der derimod udsprang af ligestillingsdiskursen var ‘kvinder i mandefag’, hvor den arbejdsmarkedets 
kønsopdeling blev søgt ændret ved at rekruttere flere kvinder ind i typiske mandefag. En sådan strategi ville ikke kunne 
tænkes indenfor en ligeværdsdiskurs. 



De ‘unge kvinder’ sammenlignes med et (mandligt) ideal om uddannelse først, dernæst 

børn/familiemæssige kvalifikationer. Der er noget galt med denne gruppe kvinder. De artikuleres 

som et problem i forhold til en bestemt målestok, et bestemt normativt ideal, nemligt et mandligt 

ideal. Derved bliver diskursen moraliserende og normaliserende (Donzelot, 1979, 55-56). Problemet 

løses, hvis denne gruppe kvinder opfører sig ligesom mænd (eller rettere italesættelsen af en 

bestemt gruppe af mænd). Samtidig med denne omskrivning og tilpasning af kvinder til et bestemt 

ideal, så karakteriseres mange tekster af tavshed. Hvor tidligere tekster flød over med udtryk som 

‘kvinder’, er der nu kun tavshed. 

 

En tavshed, hvor henvisninger til kvinder, mænd og kønnet forsvinder. Der eksisterer 

tilsyneladende kun kønsløse individer som en ‘person’ og en ‘elev’. Spørgsmålet er hvordan denne 

tavshed skal tolkes? Kan vi sige noget om tavshed? Ja, tavshed skal i en diskursanalyse tolkes 

konkret historisk, da tavshed kan være udtryk for forskellige magtrelationer. Jeg har f.eks. påvist, 

hvordan ‘manden’ ikke blev italesat indtil 1968 - han var fraværende som reguleringsobjekt. 

‘Manden’ fungerede kun implicit og relationelt som en modpol til den italesatte 

‘kvinde(n)’/’kvinder’. Denne tavshed om ‘manden’ fortolker jeg som et resultat af en magtrelation, 

hvor mandens position, arbejde og forpligtelser overfor omsorgen overfor ældre og/eller enlige ikke 

var til debat. Hans position blev opfattet som naturlig og kunne derfor ikke italesættes. Men tavshed 

kan også fortolkes som andet end et resultat af magt, nemlig afmagt. Den franske post-feminist 

Luce Irigaray teoretiserer en manglende italesættelse som en afmagt i forhold til sprogets mandlige 

karakter. Hvor det som hun beskriver som det ‘kvindelige’ ikke kan rummes af sproget, idet det 

‘kvindelige’ reduceres til enten identitet eller forskel forstået som det andet/det negative/det udenfor 

det ‘mandlige’ 12(Irigaray, 1979, 1994). Det ‘kvindelige’ er hos hende noget mytisk, der rummer 

begge elementer: både identitet og forskel i relation til det ‘mandlige’. Den tavshed som optræder i 

perioden 1980-95 vil jeg fortolke som en afmagt overfor det hidtidige diskursive terræn som kønnet 

er blevet italesat på. Køn er blevet så problematisk, at det end ikke kan italesættes i de undersøgte 

empiriske tekster. At tavshed fungerer som en usynliggørelsesstrategi overfor noget så problematisk 

og konfliktfyldt, at det end ikke kan sættes i tale. 

 

Kvinder og kønnet er et problem i perioden. Derfor søges kvinder tilpasset et mandligt ideal, 

omskrevet til et kønsløst univers eller usynliggjort. En tavshed og et mørke sænker sig over en stor 

                                                           
12 Det ‘kvindelige’ i sproget kan ifølge Irigaray kun anes i tavshed eller i sprogets modsætningsfyldte repræsentation. 



del af materialet fra den politisk-administrative diskurs. Og det som ikke italesættes forbliver 

usynligt dvs. det eksisterer ikke. I den forstand betyder det noget, at der eksisterer artikulerede 

kønsdiskurser, hvorfor også det mere generelle spørgsmål om ‘(gender)discourses matter’ bliver 

relevant. 

 

Does (gender)discourses matter?  

Det er et spørgsmål, der kan besvare på mange måder og niveauer. F.eks. som et videnskabs- og 

erkendelsesteoretisk spørgsmål, et teoretisk og/eller som et mere empirisk spørgsmål. Jeg vil først 

beskæftige mig med det teoretiske spørgsmål for dernæst at besvare spørgsmålet empirisk. Nemlig 

hvordan kønsdiskurser i den politisk-administrative diskurs på et bestemt felt: hjemmehjælperfeltet, 

hænger sammen med kvinders repræsentation i den ene af de 2 styringskæder, nemlig den 

korporative kanal. Selvom det er antagelsen at den politisk-administrative diskurs er tilstede i begge 

styringskæder er det kun den ene, der undersøges.  

 

Teoretisk vil jeg argumentere for, at diskurser består af både sproglige og ikke-sproglige elementer 

som den argentisk-britiske politolog Ernesto Laclau  og den belgisk-britiske filosof Chantal Mouffe 

argumenterer for (Laclau og Mouffe, 1987, p.82). At de sproglige elementer indgår på lige fod med 

de ikke-sproglige, og at det er en sondring, der går forud for enhver artikuleret diskurs. En sondring, 

der ligesom Kant’s kategorier har en slags præ-ontologisk karakter. I min diskursanalyse har jeg 

kun anvendt skriftligt, sprogligt materiale, men jeg vil teoretisk argumentere for at italesættelser 

(det sproglige) bindes sammen med de ikke-sproglige aktiviteter i en forståelses- og 

mulighedsramme: en diskurs.    

 

Spørgsmålet om (køns)diskursers betydning kan også besvares empirisk ved at analysere 

sammenhængen mellem de sproglige og ikke-sproglige elementer. I det følgende vil jeg 

argumentere for at forskellige kønsdiskurser hænger sammen med den numeriske repræsentation af 

kvinder i en udvalgt del af den korporative kanal. Nemlig kun kvinders repræsentation i de 

relevante kommissioner. Fokus er på input-siden i det politiske system: på kommissioners 

kønsmæssige sammensætning. Jeg har foretaget en optælling af antallet af kvinder, antallet af 

medlemmer ialt for hver kommission i hver periode og udregnet et gennemsnit. Den viser 

overraskende nok, at den største kvinderepræsentation er tilstede i perioden 1943-54, hvor der 



gennemsnitligt findes 70% kvinder i kommissionerne på mit empiriske felt: husmoderafløser/ 

hjemmehjælperfeltet. De gennemsnitlige kvindeandele for hver periode ses af nedenstående figur1: 

 

 

 

Figur 1: 

 

 
Figuren illustrerer, at der ikke på dette felt er tale om nogen succeshistorie med en gradvist stigende 

repræsentation af kvinder. Tværtimod er kvindeandelen meget høj i perioden 1943-54, hvorefter 

den udviser en faldende tendens indtil en meget lav kvindeandel på ca. 12% opnås i perioden 1968-

72. Derefter stiger kvindeandelen, men når aldrig samme niveau som kvindeandelen for 1943-54. 

Tallene for dette felt kan sammenlignes med kvindeandelen for andre policy-områder for at vurdere 

hvorvidt denne udvikling er specifik for dette felt eller ej. Jeg har foretaget en analyse af et statistisk 

materiale indsamlet af de danske politologer Ole P. Kristensen og Lars N. Johansen (Kristensen og 

Johansen, 1983), der dækker alle udvalg for perioden 1946-75. Materialet er således noget bredere 

end det af mig indsamlede og optalte, men antages at være repræsentativt for et sammenligneligt 

udvalg af kommissioner. Dette materiale er suppleret med Ligestillingsrådets opgørelser, der 

dækker fra 1975-95 13(Ligestillingsrådet, 1984, 1988 og 1995). Kvindeandelen i udvalg generelt ses 

af følgende figur 2:         

 

 

                                                           
13 Tallene stammer fra en årlig opgørelse over kvindeandelen fra råd, nævn og udvalg som Ligestillingsrådet foretager 
og er en bredere opgørelse end den som Kristensen og Johansen har foretaget.  
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Figur 2: 

 
 

Billedet af kvindeandelen i udvalg generelt i figur 2 har et noget andet forløb end i figur 1. Dels er 

andelen af kvinder stigende i hele perioden, dels starter den med en meget marginal 

kvinderepræsentation, nemlig under 5%. Men selv i 1995 er den generelle kvindeandel under det 

niveau, der af den danske politolog Drude Dahlerup er blevet betegnet som en kritisk masse. En 

kritisk masse udgør 30% eller mere af repræsentanterne (Dahlerup, 1988, pp.275-276 ).   

 

Figurerne 1 og 2 viser, at hjemmehjælperfeltet er noget særligt. På alle tidspunkter ligger 

kvindeandelen på hjemmehjælper feltet over den generelle kvinderepræsentation in toto. Det 

fremgår, at komplementaritetsdiskursen har haft afgørende betydning for hjemmehjælperfeltets 

kvindeandel i begyndelsen af perioden. Den konstruerer opfattelsen af et særligt felt, hvor 

kvinderne italesættes som havende nogle særlige kompetencer og/eller hovedsageligt forstås som et 

kvindedomæne. Deraf den høje kvindeandel i perioden 1943-54 i figur 1 sammenlignet med figur 2. 

Komplementaritetens sammenbrud og dens betydning ses også af figur 1, hvor der er en faldende 

kvindeandel efter 1954. Der er her en god korrespondens mellem de sproglige og ikke-sproglige 
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elementer af diskursen. Samtidig ses det, at kvindeandelen falder i en periode, hvor kønsdiskursen 

er karakteriseret ved et kraftigt opbrud i og med at der artikuleres både en særarts- og en 

lighedsopfattelse. Og at kvindeandelen i figur 1 stiger efter 1972 i sammenhæng med at 

kønsdiskursen både usynliggør kønnet og artikulerer en ligestillingsdiskurs. Denne 

ligestillingsdiskurs ophøjes til lov i 1985, hvor Folketinget vedtager ‘Lov om ligestilling mellem 

mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner og lign.’ (Lov 

nr. 157, 1985). Loven bestemmer, at en interesse-organisation eller myndighed, der skal 

repræsenteres i et offentligt udvalg, kommission og lign., skal foreslå både en mand og en kvinde. 

Formålet beskrives som: ‘…bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og 

kvinder’ (ibid). En ligestillingsdiskurs, der er baseret på en forestilling om retfærdighed i numerisk 

forstand. 

 

Jeg har påvist, hvordan der i nogle af perioderne eksisterer en sammenhæng mellem kønsdiskurser 

og andelen af kvinder på et bestemt felt, nemlig hjemmehjælperfeltet. Sammenhængen skabes via 

den bagvedliggende samfundsmæssige diskurs, hvor den skriftlige politisk-administrative diskurs 

på hjemmehjælper feltet bliver et aflejret segment heraf. Konstruktionen af køn betyder noget for 

repræsentationen af kvinder på feltet. Kombinationen af en særarts- og en komplementaritetsdiskurs 

i perioden 1943-54 viste sig at korrelere med en høj kvindeandel, mens 

komplementaritetsdiskursens forsvinden og en omskrivning af kønnet i perioden 1968-72 hang 

sammen med en markant lav og faldende kvindeandel. Tavsheden og omskrivningen af kønnet i 

1980-95 kan ikke alene forklare hvorfor kvindeandelen langsomt begyndte at stige. Udviklingen 

skal sandsynligvis ses i sammenhæng med en diskurs, der hovedsagelig artikuleres udenfor feltet, 

nemlig en ligestillingsdiskurs, hvor en numerisk repræsentation af kvinder og mænd er idealet.   

 

Desuden har jeg påvist, hvordan dette felt adskiller sig fra andre policy-felter med hensyn til 

kvinders repræsentation i den korporative kanal. Men forudsætningen for at en 

komplementaritetsdiskurs kan resultere i en kvinderepræsentation over 50% er, at feltet a priori 

defineres som ‘kvindeligt’ dvs. i denne sammenhæng som findende sted i den private, hjemlige 

sfære. Kønsdiskurser spiller sammen med de diskurser, der i øvrigt er gældende og som f.eks. 

italesætter forholdet mellem det private og det offentlige. Samtidig er det paradoksalt, at mens 

kvinder og kønnet  i stigende grad usynliggøres som reguleringsobjekt i perioden 1980-95, så er der 



i samme periode en stigende, mere synlig kvindeandel end i perioden 1954-72. Dette kunne 

indikere, at det er en særlig form for ligestillingsdiskurs, der artikuleres udenfor feltet14. 

 

Konklusion 

Med udgangspunkt i den postmoderne feminisme har jeg teoretiseret køn som en proces og en 

effekt. Køn skabes som en effekt af processer af kønsliggørelse bl.a. i kønsdiskurser. For at opfange 

denne kontinuerlige reproduktion og transformation af kønnet, samt for at undgå at fastholde en 

dikotom kønsopfattelse har jeg anvendt en dekonstruktiv strategi som analytisk strategi oveni 

diskursanalysen. Denne strategiske intervention i teksterne er illustreret i forsimplet form på 

udvalgte citater. Derved har jeg påvist forskellige kønsdiskurser og deres modsætninger dvs. 

hvordan teksterne og kønsdiskurserne ikke er så entydige som det umiddelbart fremgår af en første 

orienterende læsning. Metodisk har jeg skitseret min systematik som en trappestige, hvor en 

bevægelse opad forudsætter at det forudgående trappetrin dvs. en bestemt læsestrategi er mestret. 

Eksempelvis forudsætter en dekonstruktion af teksten en læsning orienteret mod ‘verstehen’. 

Fremstillingen af en bestemt form for læsning med kønsbriller har været meget forsimplet og kan 

som sådan kun give et indtryk af min læsestrategi samt give inspiration til egne diskursanalyser. 

 

Jeg har påvist hvordan der i 3 perioder artikuleres forskellige opfattelser af kønnet, der spænder fra 

en høj grad af synlighed omkring det, der konstrueres som værdifulde kvindelige, husmoderlige 

kompetencer til en tavshed og en omskrivning af (kvinde)kønnet og de selvsamme kompetencer. 

Hjemmehjælpens kvalifikationer italesættes på arenaer med forskellige kønsdiskurser, der får 

betydning for den måde som hjemmehjælpens arbejde beskrives på.    

 

Udover at illustrere en metode og identificere forskellige kønsdiskurser har jeg påvist, hvordan 

kønsdiskursers sproglige del hænger sammen med den ikke-sproglige del. At en eller flere 

forandringer i den sproglige del af kønsdiskursen får betydning for kvinders repræsentation i den 

korporative kanal på hjemmehjælperfeltet. På dette felt er der ingen gradvist stigende 

kvinderepræsentation, da der på feltet for husmoderafløsning/ hjemmehjælp har eksisteret en 

‘lomme’ af magt for kvinder med hensyn til at have indflydelse på formuleringen af diskursen på 

feltet i perioden 1943-54. Først som en majoritet, senere som en minoritet, der er større end en 

                                                           
14 En diskurs om lige muligheder og om demokratisk lighed i form af lige repræsentation, og ikke en kønsdiskurs, der 
handler om en øget status og værdsættelse af hvad, der traditionelt er blevet forstået som ‘kvindelige kompetencer’. 



kritisk masse i perioden 1954-68. Denne faldende repræsentation fortsætter i en periode, hvor 

komplementaritetsdiskursen får mindre diskursiv gennemslagskraft og hvor en lighedsdiskurs i 

form af en omskrivning af kønnet bliver mere dominerende. Opbruddet i diskursen fortsætter i de 

efterfølgende perioder med en omskrivning og en tavshed om kønnet. Samtidig slår en 

ligestillingsdiskurs igennem udenfor feltet, der sandsynligvis hænger sammen med den stigning i 

kvinders repræsentation, der ses på hjemmehjælperfeltet efter 1972. 

 

Min analytiske strategi muliggør en perspektivering af de kulturelle selvfølgeligheder som et 

forskersubjekt ofte indfanges af. Det skyldes valget af et relativt langt tidsperspektiv, et fokus på 

sproget og dets dynamik. I forhold til andre analytiske strategier har jeg udstillet ambivalenser i 

diskurserne, så mangfoldigheden af kønsdiskurser på forskellige tidspunkter fremstår. Jeg har 

bevidst søgt efter brud og spændinger i det dekonstruktive element i min analyse. Et element, der 

også skulle destabilisere kønnet, så stereotype opfattelser af hvad respektivt mænd og kvinder ‘gør’ 

eller ‘er’ undgås. En destabilisering, der er i tråd med min feministiske position. Samtidig har jeg 

kombineret min analyse af den sproglige del af diskursen med den mindre sproglige del, nemlig 

kvinders repræsentation.    
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