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MOD I FORSVARET



- EVNEN til at analysere en kompleks militær 
situation, 

- UDARBEJDE en plan med de vilkår vi har, og som 
TILGODESER HELHEDEN

- KOMMUNIKERE planen
- VILJE OG MOD til at føre planen ud i livet

HVAD KAN EN OFFICER I HÆREN?



Hvad er MOD for dig?

Reflekter og skriv ned – et minut!



60
SKRIV NED I

SEKUNDER



Hvad er mod?

Mental eller moralsk styrke til at handle eller tale i en 
situation der kan være til fare eller skade for én selv.

Synonymer: tapperhed og courage.
Retskrivningsordbogen (2022)

Tapperhed: 1. det at udvise mod og dristighed 2. det ihærdigt at 
blive ved på trods af modgang.

Courage: mod og foretagsomhed (fra fransk courage egentlig 
'hjertelag', afledt af cœur 'hjerte‘).



Hvad er mod i Forsvaret?

Forsvarets kernefortælling: ”Vi har modet, evnen og viljen til at kæmpe for fællesskabet”

Mod i opgaveløsningen
Når ledelse udøves med henblik på at tilsikre fornyelse, skal 
ledelse særligt være kendetegnet ved mod. Mod handler om at 
udvise risikovillighed ved at gøre op med nulfejlskulturer, skabe 
åbenhed for nytænkning og tilskynde og fastholde inspiration 
til udvikling. 

Ledelse kræver mod, idet ledelsesudøveren aldrig kan forvente 
at kunne handle på et fuldstændigt grundlag. Ofte vil behovet 
for ledelse netop være afledt af, at det konkrete 
handlingsgrundlag er mangelfuldt eller ude af harmoni i 
situationer, hvor beslutsom handling er påkrævet.

”Ingen operationsplan kan med nogen grad af vished række ud 

over mere end første møde med fjendens primære styrke”



Hvordan uddanner man i mod i Forsvaret?

SELVTILLID

VIDEN OM 
- TAKTIK
- LEDELSE
- KRIGSHISTORIE
- FJENDEN
- FYSISK 

OVERSKUD
- ERFARINGER

FØLGESKAB INITIATIV MORALSK KOMPAS

SELVTILLIDSØVELSER
FÆLLESSKAB
KORPSÅND
PLIGTEN





Mod i Forsvaret



De særlige omgivelser hvori der skal kunne udøves mod



BUREAUKRATISK MOD I 
EN UNIFORM KULTUR

- Turde mene noget 
andet og stå ved det

- Risiko for at stå alene

- Mulighed for ikke at få 
ret og stå på mål for 
det



GRUNDLAG FOR MOD:

VIDEN – EVNE – VILJE – ERFARING

SELVTILLID – FØLGESKAB

DER SKAL VÆRE NOGET PÅ SPIL FOR DIG
--

HVORDAN GØR DU, NÅR DU IKKE LYKKES…



Hvordan kan I overføre vores oplæg 
om mod til jeres egen praksis?

Drøft ved bordet!
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