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Abstract  
Mindfulness is becoming increasingly popular in both public and private organizations as part 

of trend within management, where focus is moving away from traditional tools concerning 

numbers, efficiency control and process alignment. Instead emphasis is put on the employee’s 

ability to reflect on and develop her inner potential. Mindfulness offers techniques to help the 

employee to become more focused, balanced and in touch with herself, enabling her to make 

better decisions and meet challenges in a modern, ever changing work environment. 

However, the way the tool is presented by various advocates, points out a paradox as the 

employee emerges as both a solution and a problem simultaneously.  

     Combining an analytical framework derived from Michel Foucault’s ‘problematization’ 

and Luhmann’s concept the ‘paradox’, this thesis will explore the above mentioned. This is 

done by looking into how the tool is used in a public organization, thus how manager and 

employees observe the employee and the work environment through the lenses of 

Mindfulness. The analysis shows that the way Mindfulness constitutes the employee, an ideal 

of ‘radical self reference’ is constructed: through continuous self-reflection and self-

problematization, the employee is observed and observes herself as the solution, and also the 

problem, to both organizational and personal challenges. This way of observing seems 

cultivated in the culture of the organization and the language shaped by the principles of 

Mindfulness. Furthermore it is elaborated, how the problematization dynamics contextualized 

through Mindfulness unfolds several paradoxes around the employee such as 

honesty/dishonesty, robustness/fragility, personal/common. However, despite being opposites 

and thus impossible to contain simultaneously, both manager and employee continues to 

observe the employee through Mindfulness, as the paradox is handled through further self-

problematization allowing the dynamics to carry on. 

     Subsequently the thesis unfolds how Mindfulness can be understood through Foucault’s 

power-analytics using his presentation of ‘governmentality’ and ‘pastoral power’ and 

applying them to the findings of the analysis in a discussion of Mindfulness as a power and 

self technology, subjectifying the employee in certain ways through rationales, language, 

social interaction and confession techniques.  

Finally the thesis suggest, based on the empery and analysis, how Luhmann’s concept of the 

‘paradox’ is an important contribution to Foucault’s problematization and power analytics, 

when looking into a management tool such as Mindfulness.  
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KAPITEL 1 
Problemfelt 
	  

Introduktion 
	  
Der er sket en udvikling i måden at bedrive ledelse på, som sætter medarbejderen i spil på ny. 

Nutidens ledere skal lede på en måde, hvor talknuseri, bundlinje og brugercentreret 

værdiskabelse ikke længere er nok til at udvikle organisationen og dens medarbejdere. 

Resultat-, drift- og processtyring må suppleres med værktøjer, der interesserer sig for 

medarbejderens udvikling og psykologi (Institut for Personaleudvikling, 2015, Moltke et al., 

2011). Nye ledelsesværktøjer som ledelsesbaseret coaching, anerkendende ledelse og 

Mindfulness har til fælles, at de anskuer ledelse som et personligt og nærmest terapeutisk 

anliggende. Værktøjerne handler derfor ikke nødvendigvis om at definere nye opgaver eller 

opstille kvantificerbare mål for medarbejderen men tager snarere udgangspunkt i 

medarbejderens selvforhold og refleksion ved at give den enkelte spillerum til at udvikle og 

selvstændiggøre sig selv på en særlig måde. Medarbejderen må tænke anderledes - om sig 

selv og sit virke i samspil med organisationen og må reflektere over sig selv som kompetence 

og potentiale. Ikke kun med udgangspunkt i sin adfærd, men også ud fra personlighed, 

følelser og mentalitet (Holm, 2011: 1, Åkerstrøm Andersen, 2002: 2, Institut for 

Personaleudvikling, 2015). Udvikling for medarbejderen handler altså om at gå på opdagelse 

i sit uindfriede potentiale.  

Den ansvarstagende medarbejder 
Kendetegnende for de moderne ledelsesværktøjer er dermed, at medarbejderens selvansvar 

sættes i centrum, og lederens ansvar uddelegeres (Zeuthen Bentsen, 2012). Professor ved 

CBS Niels Åkerstrøm Andersen betegner nutidens medarbejder som “den ansvarstagende 

medarbejder” og trækker bl.a. på Finansministeriet, der beskriver den moderne medarbejder 

som værende initiativrig, åben for at omstille og forandre sig til gavn for organisationen, og 

som selv skal tage ansvar for udviklingen og ikke overlade dette til lederen (Finansministeriet 

1994:6,18 i Åkerstrøm Andersen 2002: 8-9). En sådan måde at bedrive ledelse på må alt 

andet lige betyde: ledelse i frihedens navn. Medarbejderen får frihed til at lede sig selv men 

inden for nogle rammer, som understøttes og konstitueres af de udvalgte ledelsesværktøjer, 

der søger at opretholde og udvikle en ønsket tilstand hos medarbejderen og kultur i 
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organisationen gennem den enkeltes selvrealisering (Jensen, 2011). Der er således tale om 

lederens styring af medarbejdernes selvstyring. 

 

Behovet for og anvendelsen af moderne ledelsesværktøjer har bl.a. sit ophav i  rationalet om, 

at medarbejderen skal rustes bedst muligt til et omskifteligt arbejdsmiljø med løst definerede 

rammer, en høj grad af projektstyring, og hvor forandring ikke blot iagttages som en negativ 

konsekvens men som en mulighed for fremdrift (Institut for Personaleudvikling, 2015, 

Johansson, 2009). Omstillingsparathed er ‘buzz word’ i en arbejdskultur, hvor grænserne 

mellem roller, funktioner og privatperson sløres, og hvor medarbejderens selvledelse og 

ansvar for at formulere præmisserne for sit arbejde i stigende grad træder i karakter. På 

samme måde forbindes ordet ‘stress’ også med nutidens arbejdsliv, fordi medarbejderen 

netop finder det udfordrende at navigere i landskabet af forventninger og inden for 

arbejdslivets udviskede grænser (Friis Andersen, 2014, FOA, 2016, Johansson, 2009). 

 

Mindfulness 
 

Et af de ledelses- og medarbejderudviklingsværktøjer, der i stigende grad vinder indpas og 

som differentierer sig fra traditionelle værktøjer ved at have medarbejderens selvforhold, 

selvomsorg og selvledelse i centrum, er Mindfulness1.  

 

Mindfulness har buddhistiske rødder, men anses i dag som en a-religiøs teknik, der skal 

hjælpe mennesket med at komme i balance med sig selv (Jensen, 2015: 3). Positive effekter 

er bl.a., at den enkelte understøttes i at fastholde positive følelser og opnår en øget 

følelsesmæssig stabilitet og kontrol. Hermed forstås også, at nærværet fremmes, 

koncentrationen og produktiviteten skærpes, samtidigt med at stress holdes nede. Den enkelte 

bliver mere robust og anskuer sig selv og omverden med en øget accept og et 

imødekommende blik (Holm, 2015, Mandrup, 2011: 24, Jensen, 2015: 3).  

       

Anvendelsen af Mindfulness slår lige nu igennem mange steder ved at tilbyde sig som 

løsning til en række problematikker: Som led i den kognitive terapi i depressions- og 

angstbehandling, hvor forskning viser, at metoden muligvis kan have effekt på 
                                                
1 Refereres også til som MF 
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bevidsthedsskabende processer i hjernen på linje med psykofarmaka (Gaden Jensen, 2013). 

Det bruges i folkeskolen, hvor eleverne trænes i at afspænde kroppen, for at “det bliver en 

god dag”, hvilket også er navnet på øvelsen (Mandrup, 2015). I forældres børneopdragelse 

hvor de ved hjælp af Mindfulness kan lære at forstå deres børn bedre og ligeledes hjælpe 

barnet gennem øvelser for at finde balance i sig selv (Petersen, 2015).  

Den ‘mindful’ medarbejder 
I arbejdslivet er paletten for, hvad Mindfulness kan bidrage til og afhjælpe ligeledes bred. 

Hvor Mindfulness er introduceret som et redskab til ledere med henblik på at styrke lederen i 

sin forståelse af organisationens indre dynamik, organiseringen af mennesker og ressourcer 

samt realiseringen af organisationens formål og potentiale (Mandrup, 2011, 33), har metoden 

også fundet vej til udvikling af medarbejderen. Google, Carlsberg, SKAT og Nordisk 

Ministerråd står på listen over offentlige og private organisationer, som har tilbudt deres 

medarbejdere Mindfulness i kursusform som et led i effektivisering- og trivselstiltag (Jensen, 

2015: 3). 
 
Værktøjet præsenteres af udbydere og fortalere som et frugtbart led i at løse stress-relaterede 

problemer opstået som konsekvens af et omskifteligt arbejdsmiljø underlagt knappe 

ressourcer. Mindfulness styrker den enkeltes nærvær og følelse af at være i balance med sig 

selv, sådan at beslutninger træffes hurtigere, udfordringer og forandringer iagttages og 

imødekommes mere nuanceret, og fornemmelsen for hvad kunden, kollegaen eller 

medarbejderen selv har brug for skærpes. Som følge heraf højnes medarbejderens trivsel, 

succes og selvrealisering i arbejdet og organisationens hjul (for)bliver velsmurte (Brun, 

Corneliussen, 2013: 26-28)  

 

I praksis benyttes Mindfulness som udviklingsværktøj bl.a. i form af meditationsøvelser og 

indførelse af Mindfulness’ principper, som samlet tager udgangspunkt i accepten af ydre 

såvel som indre oplevelser og omstændigheder (Mandrup, 2011: 32-42).  

Organisation S 
En af de organisationer, som har valgt at benytte sig af Mindfulness som ledelsesværktøj, er 

Organisation S, der betegner en mindre enhed på 15 medarbejdere i en større offentlig 

organisation, og som vil være specialets bærende case. 
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Efter i 2012 at have gennemgået en omfattende omstrukturering som led i en større 

sparerunde og som følge heraf afskediget et antal medarbejdere, vælger Organisation S’ leder 

at tage på et Mindfulness-kursus for at styrke sit lederskab ud fra metodens principper og 

teknikker. Efterfølgende præsenterer hun i 2014 sine medarbejdere for samme ide og 

opfordrer dem til at tage på et lignende kursus - med udgangspunkt i at forstå hende bedre 

som leder, men også med en række ønsker om skærpet samarbejde, øget robusthed og 

effektivitet hos medarbejderne (leder, int. 1, del 1: 5.55-16.50). Alle medarbejderne, på nær 

en, indvilger i at bruge 8 uger på kurset med faste mødegange, hvor de lærer forskellige 

meditationsteknikker og undervises i Mindfulness’ 7 principper: ‘Beginner’s Mind’, 

‘Aversion/Tiltrækning’, ‘Ikke-bedømmelse’, ‘Ikke-ambition’, ‘Tålmodighed’, ‘Letting-go’ 

og ‘Accept’. Undervisningen har en inddragende form, hvor medarbejderne i samspil med 

kollegerne taler om princippernes betydning og egne erfaringer ud fra kursusmaterialet, som 

tager udgangspunkt i psykoterapeut, ledelsescoach og Mindfulnessfortaler Charlotte 

Mandrups bog “7 Mindfulness Principper for Ledere” (2012)  

(leder int. 1, del 1: 16.30, X int. 1, del 1: 3.50, Y int. 1: 7). 
 

Efterfølgende implementeres værktøjet i det daglige, ved at medarbejderne får tid til at 

meditere sammen og bruger principperne overfor sig selv og kollegaer imellem, nogle gange 

understøttet af lederen, men oftest uden. 

  

Motivation 
 
Som redegjort for indledningsvist sætter de nye ledelsesværktøjer medarbejderens 

selvforhold, refleksion, ledelse af sig selv og indfrielse af potentiale i centrum. Mindfulness 

synes netop at være et af de værktøjer, som ved at arbejde med medarbejderen som ‘det hele 

menneske’, med alt hvad det indebærer af følelser, tanker og forholdemåder, og altså ikke 

bare som en rolle udledt af sin funktion, tilbyder sig som løsning på en række problemer.  
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I kølvandet heraf opstår imidlertid en undren, som tager udgangspunkt i en række scenarier, 

som Mindfulness er en del af, og som er grundstenen i motivationen for og udformningen af 

specialets problemformulering.  

 

- Organisationstryk: Brugen af et redskab som MF synes at sætte et kollektivt pres på 

den enkeltes individualisering.  

- Selvansvar: Fokusset på den enkeltes aktive selvforhold og dertil observans af sig 

selv, sin forholdemåde og følelser afspejler en øget ansvarstagen hos den enkelte. 

- Selvproblematisering: Ovenstående må alt andet lige føre til en forskydning fra ydre 

til indre problematikker. F.eks. lader stress og mistrivsel i kølvandet af ændringer på 

arbejdspladsen primært til at blive et personligt anliggende og ansvar, selvom årsagen 

med det blotte øje kan ses som ændringer i organisationens struktur og 

arbejdsfordeling 

- Ideal: Kommunikationen omkring Mindfulness potentialiserer individet ud fra en 

række idealer, f.eks. ‘medarbejderen i balance’, som muligvis aldrig nås. 

 

Ovenstående 4 scenarier peger på, at Mindfulness som redskab tilbyder sig som løsning ved i 

virkeligheden at konstituere medarbejderen som både løsning og problem til de udfordringer, 

som organisationen og medarbejderen selv står over for. Hermed skabes også et paradoks, for 

man undres over, hvordan medarbejderen kan være begge dele på en gang. 

Med udgangspunkt heri lyder problemformuleringen: 

 

Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem gennem Mindfulness? 

 

Problemformuleringen tager afsæt i leder og medarbejders iagttagelser gennem Mindfulness - 

primært af medarbejderen, men til dels også arbejdspladsen og for medarbejdernes 

vedkommende, hinanden. Det er disse, som ønskes undersøgt ved hjælp af den valgte 

analysestrategi, som uddybes i kapitel 2. Fokusset er således på, hvordan Mindfulness 

opererer i praksis i kommunikationen ved at konstituere medarbejderen på en særlig måde og 

ikke på, hvordan Mindfulness præsenteres og konstituerer den enkelte i diverse 

selvhjælpsbøger omhandlende Mindfulness. Ønsket er at se ud over litteraturen og se MF sat 

i spil i en organisatorisk kontekst.  
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Disposition  
	  
Som uddybning af problemformuleringen er der formuleret to underspørgsmål. 

Underspørgsmålene vil tilsammen danne grundlaget for besvarelsen af problemformuleringen 

og specialets konklusion. 

 

Underspørgsmål 1: Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i 

lederens iagttagelser af medarbejderen og arbejdspladsen gennem Mindfulness? 

Med underspørgsmål 1 undersøges lederens iagttager af medarbejderen og 

arbejdspladsen konstitueret gennem Mindfulness, og hvordan medarbejderen gøres til 

løsning og problem på samme tid. 

 

Underspørgsmål 2: Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i 

medarbejdernes iagttagelser af sig selv og hinanden gennem Mindfulness? 

Med underspørgsmål 2 undersøges medarbejdernes iagttagelser af medarbejderne og 

hinanden konstitueret gennem Mindfulness, og hvordan medarbejderen gøres til 

løsning og problem på samme tid. 

 

Fundene fra besvarelserne af underspørgsmål 1 og 2 danner grundlaget for specialets 

diskussion og dermed også besvarelsen af underspørgsmål 3.  

 

Underspørgsmål 3: Hvordan bliver Mindfulness udtryk for en særlig magtform, som 

fordres gennem et aktivt selvforhold? 

Som beskrevet i motivationen synes Mindfulness at foranledige, at medarbejderen har 

et aktivt selvforhold gennem øget selvansvar og selvproblematisering. Med 

underspørgsmål 3 diskuteres det derfor, hvordan MF konstituerer en særlig magtform. 

Dette gøres med udgangspunkt i besvarelsen af underspørgsmål 1 og 2.  
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KAPITEL 2  
Analysestrategi 
	  
Videnskabsteori, teori og metode 
 

Introduktion 
	  
Dette kapitel vil præsentere og præcisere, hvordan specialet er struktureret analysestrategisk. 

Indledningsvist præsenteres det videnskabsteoretiske udgangspunkt, herunder betydningen af 

anden ordens iagttageren og poststrukturalismen, som er medkonstituerende for det blik, 

analysegenstanden iagttages igennem. Herefter uddybes specialets teoretiske udgangspunkt, 

formet af Foucaults begrebsverden inden for hans problematiseringsanalytik. Yderligere 

bidrager Luhmann med sin definition af paradokset, som bruges i samspil med Foucault, der 

tilsammen danner det begrebslige fundament for specialets to delanalyser. Efterfølgende 

præsenteres Foucaults magtanalytik, specificeret gennem den governmentale og pastorale 

magtforståelse, som danner grundlaget for specialets diskussion. De udvalgte begreber fra de 

teoretiske retninger præsenteres i et specialedesign, som viser, hvordan 

problemformuleringen og de tre underspørgsmål besvares i specialet. Afslutningsvis 

redegøres der i metodeafsnittet for måden, hvorpå specialets empiri er udvalgt og behandlet.   

 

Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Den epistemologisk orienterede videnskabsteori     
 

Med dette speciale ønskes det at svare på problemformuleringen: “Hvordan opstår 

medarbejderen som både løsning og problem gennem Mindfulness?”. Spørgsmålet kalder på 

en særlig form for videnskabsteori, som netop ønsker at undersøge hvordan 

analysegenstanden emergerer og tilskrives mening. 

Den epistemologisk orienterede videnskabsteori, eller analysestrategi, som benyttes i 

specialet, henviser til, at man som forsker laver en strategi for, hvordan man vil iagttage sin 

analysegenstand (Åkerstrøm Andersen 1999:14). Hvor en ontologisk funderet 

videnskabsteori har som mål at afdække sandheden om sin analysegenstand, søger den 

epistemologiske tilgang derimod at de-ontologisere genstanden, da dens eksistens ikke er 
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givet på forhånd,  men kommer til syne i kraft af den analysestrategi, der anvendes i form af 

specifikke teorier og begreber. Målet er altså ikke at nå frem til en objektiv givet sandhed 

omkring genstanden, men snarere at afselvfølgeliggøre den (Åkerstrøm Andersen 1999:13).  

 

Den analysestrategiske tilgang ser derfor virkeligheden som noget, der konstrueres 

forskelligt, alt efter de perspektiver, den iagttages igennem. Verden er ikke noget, som kan 

erkendes uafhængigt af de begreber, vi anvender til at forstå den, men betinges og kommer til 

syne ud fra måden, hvorpå vi forsøger at reducere dens kompleksitet (Åkerstrøm Andersen, 

1999: 16-17). Som følge heraf er hverken objekter eller subjekters substans noget, der er 

givet på forhånd eller forventes at kunne afdækkes i deres objektivitet.  Analysegenstanden 

tillægges i stedet en anti-essentialistisk karakter og målet er at: ”afdække eller kortlægge den 

mening, der skabes gennem stabiliseringen og udbredelsen af relationer mellem subjekter 

eller mellem subjekter og objekter” (Esmark et al 2005: 19). Subjektforståelsen er således 

karakteriseret ved, at individet ikke rummer en indre essens, men kan repræsenteres for et 

betydningsindhold og tilskrives mening på forskellig vis alt efter den subjektposition, der 

tilbydes. I specialets tilfælde ledes derfor ikke efter medarbejderens essens, da det er ikke 

hensigten med analysestrategien og ikke er kompatibelt med den videnserkendelse, som 

iagttages ud fra. Med analysestrategien synliggøres det nærmere, hvordan subjektet 

konstrueres som genstand på en bestemt måde, og målet bliver altså at iagttage, hvordan 

genstanden tilskrives mening i kommunikationen alt efter det perspektiv, der iagttages ud fra 

(Åkerstrøm Andersen, 1999:12-13).  

 

Iagttagelse af anden orden 
	  
Med den analysestrategiske tilgang ønskes det altså at præsentere, hvorledes iagttagelser 

konstrueres som genstand for analyse fra et anden ordens perspektiv (ibid). I specialets 

tilfælde er det lederen og medarbejderens iagttagelser konstitueret gennem Mindfulness, som 

er genstand for analyse igennem mine iagttagelser. Dermed forstås det også, at analysen fra et 

anden ordens perspektiv må være kontingent, da iagttageren af anden ordens 

analysestrategiske beslutninger vil forme analysen herefter og dermed producere resultater, 

der er betinget af disse valg. Kontingensen betyder, at iagttageren som følge heraf må 

definere præmisserne for, hvordan hun iagttager sin analysegenstand samt hvornår, der 

iagttages med hvilke perspektiver (Åkerstrøm Andersen, 1999: 16-17). Med andre ord 
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redegøres der for de anvendte begreber, der styrer det analytiske blik, og hvilken betydning 

valget af disse har for konstruktionen af analysegenstanden. Hermed forstås det også, at en 

dekonstruktion af noget også selv er genstand for dekonstruktion (Esmark et al 2005: 10). 

Således er mine iagttagelser af lederen og medarbejderens iagttagelser også genstand for 

iagttagelser. Som iagttager ser man ikke det, man ikke kan se, hvorfor en iagttagelse, uanset 

hvilken orden den befinder sig på, altid har en blind plet.  

 

For at specificere specialets analysestrategi yderligere følger en kort redegørelse af 

poststrukturalismen, som den teoretiske begrebsramme har sit udspring i. 

 

Poststrukturalisme 
	  
Som det kan udledes fra ovenstående, trækker det erkendelsesmæssige grundlag tråde til en 

poststrukturalistisk forståelse, der kan klassificeres som anti-essentialistisk. 

Poststrukturalismen er en videreudvikling af strukturalismen, men som understreger det 

singulære og betydningen af de enestående begivenheder. Hermed afviges fra ønsket om at 

afdække og stabilisere vedvarende strukturer, der kendetegner strukturalismen (Esmark et al., 

2005: 33), som i stedet erstattes af en forståelse af den overordnede samfundsstruktur som 

værende diskursivt figureret; flydende og til genstand for evig kamp og derfor uden en 

specifik essens (Howarth 2000: 20). Poststrukturalismens anser således sproget som en 

aktivitet, der skaber mening i interaktionen mellem mennesker. Sproget er ikke et neutralt 

redskab, hvor allerede eksisterende betydninger ligger bagved (Stormhøj, 2006:16). Qua 

sproget interesserer poststrukturalismen sig for at tydeliggøre diskurser2, som er med til at 

forme selvfølgeligheders opståen, og som producerer og opretholder særlige inklusions- og 

eksklusionsprocesser i samfundet. Dette betyder også, at de diskursive kampe er et udtryk for 

magtinteresse og ønsket om at skabe en bestemt social orden (Stormhøj, 2006: 20).  

                                                
2 Med diskurs drages der på forståelsen: “Whenever one can describe, between a number of statements, such a system of 
dispersion, whenever between objects, types of statement, concepts, or thematic choices, one can define a regularity (an 
order, correlations, positions and functionings, transformations), we will say, for the sake of convenience, that we are 
dealing with a discursive formation…” (Foucault, 1995, p. 38). En diskursiv formation er med andre ord formationer med et 
vist system i spredningen. Da målet ikke er at lave en decideret diskursanalyse er definitionen her blot vejledende for, når 
termen nævnes løbende i forbindelse med de udvalgte teoretiske begreber. 
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Genealogien 
Posstrukturalismens kritik af lukkede strukturer og dens fokus på den tomme betegner som 

genstand for diskursiv kamp peger på en anderledes historieskrivning, hvor særligt Michel 

Foucault har gjort sig bemærket med sine genealogiske analyser. Her søger Foucault netop at 

opløse samtidens selvfølgeligheder ved at dykke ned i historien og undersøge de kontingente 

mulighedsbetingelser, som har været skabende for nutidige hændelser (Esmark et al., 2005: 

34). Genealogien tager altså udgangspunkt i nutiden og forholder sig kritisk til fastlåste 

praksis- og vidensformer ved at undersøge begivenheder, såkaldte monumenter, som har haft 

betydning for forandringer i en fastlåst diskurs (Villadsen 2004: 19). En af Foucaults 

genealogiske tilgange er analysen af problematiseringer, hvor det undersøges, hvilke 

mekanismer der har transformeret en given praksis’ udfordringer og vanskeligheder til et 

generelt problem, som skal løses (Foucault, 1996: 421). Problematiseringsanalysen udgør i 

store træk det teoretiske fundament for specialets analyse og uddybes yderligere i det 

følgende afsnit om specialets teoretiske baggrund. Endvidere uddybes forståelsen af 

monumenter i specialets metodeafsnit om empiri-behandling. 
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Teoretisk udgangspunkt 
	  

Introduktion 
	  
De følgende afsnit vil uddybe nærmere, hvordan det videnskabsteoretiske udgangspunkt 

operationaliseres gennem udvalgte teorier, som vil konstituere blikket for iagttagelse. Dette 

sker tofoldigt først ved en præsentation af teori og begreber samt en operationalisering heraf. 

Fokus er derfor på de teoretiske begreber, som vælges som iagttagelsesperspektiv, og ikke på 

den fulde teori med alle dens facetter. 

     Da analysen er struktureret sådan, at dens ambition er at fremanalysere 

problem/løsning/telos dynamikker, som afføder paradokser vil begrebsverden hertil blive 

beskrevet med udgangspunkt i Foucault og Luhmann. Efterfølgende vil Foucaults 

governmentale og pastorale magtform præsenteres, herunder også hans generelle forståelse af 

magt. Begreber uddraget herfra bruges i den afsluttende diskussion, som anvender analysens 

fund som udgangspunkt.  
 

Foucaults problematiseringanalyse 

Introduktion 
Som det fremgår af specialets motivation, har udbredelsen i anvendelsen af Mindfulness i 

arbejdslivet skabt en undren, ud fra hvilken jeg motiveres til at undersøge, hvordan 

medarbejderen iagttages og iagttager sig selv inden for konteksten af Mindfulness. Da min 

undren i høj grad går på, hvordan MF synes at problematisere medarbejderen ud fra 

forskellige idealforestillinger, er det først og fremmest oplagt at vælge Michel Foucaults 

analytiske blik inden for ‘problématisation’ (Foucault: 1983).  

Foucaults problematiseringsanalyse knytter sig således til underspørgsmål 1 og 2: 
 

1.  Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i lederens iagttagelser 

af medarbejderen og arbejdspladsen gennem Mindfulness? 
 

2. Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i medarbejdernes 

iagttagelser af sig selv og hinanden gennem Mindfulness? 
 
Først redegøres kort for teorien, herunder de udvalgte begreber, og derefter lægges vægt på, 
hvordan disse ønskes operationaliseret i analysen. 
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Hvorfor problematiseringsanalysen? 
I problematiseringsanalysen bliver problematiseringen af et givent fænomen i sig selv 

genstand for analyse. Med “L’histoire de la folie” (1964) interesserer Foucault sig for, 

hvordan bestemte lidelser bliver problematiseret hen imod ‘sindssyge’: noget som skal løses 

og behandles på bestemte måder og af bestemte institutioner (Foucault, 1996: 418). Det 

undersøges dermed, hvilke mekanismer der har transformeret en given praksis’ udfordringer 

og vanskeligheder til et generelt problem, som skal løses (Foucault, 1996, 421). Analysen af 

problematiseringer handler om at afselvfølgeliggøre, hvad der anses som et problem; at sætte 

spørgsmålstegn ved dét, vi tager for givet som værende sandt. Dette kunne også være 

praksissen omkring at lede sig selv ved hjælp af forskellige værktøjer som Mindfulness. Hvis 

MF skal ses og accepteres som et oplagt ledelsesværktøj til leder- og medarbejderudvikling, 

en selvfølgelighed blandt mange andre værktøjer, må anvendelsen heraf først og fremmest 

finde sin berettigelse ved at kunne agere løsning til en række udfordringer. Ønsket er 

imidlertid ikke at bestemme MF’s legitimitet, da det i den organisation, hvor værktøjet 

anvendes, allerede betragtes som legitimt. Men legitimiteten og selvfølgeligheden er spundet 

ind i en problematiseringsdynamik - forskellige problemer, løsninger og idealer - som jeg 

ønsker at undersøge nærmere for at illustrere, hvordan medarbejderen opstår som problem og 

løsning. 

Problem         
Problematiseringsanalysen undersøger altså, hvordan problemet konstrueres gennem en 

proces, som beror på konkrete udfordringer, der skal løses og overkommes, men hvis 

udfordringer såvel som løsninger bestemmes ud fra nogle særlige omstændigheder. Foucault 

udtaler, at problematiseringen responderer til udfordringerne: 

 

“..but by doing something quite other than expressing them or manifesting them: in connection 

with them, it develops the conditions in which possible responses can be given; it defines the 

elements that will constitute what the different solutions attempt to respond to” (Foucault 

1984:118).  

 

Ovenstående citat peger på, at løsningen til de udfordringer, der responderes på, betinges af 

selve problematiseringsformen. Problematiseringens udgangspunkt er altså ikke blot at 

manifestere udfordringen, eller problemet, men udvikler yderligere grundlaget, der kan 
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reageres ud fra. Grundlaget knyttes endvidere sammen med de idealer, eller teloi, som 

Foucault kalder dem, der ligger forud for problematiseringen af et givent fænomen. 

Telos (teloi, pl.)  
Foucaults begreb telos kommer dermed ind i billedet, da der til ethvert problem hører en 

normativitet; en idealtilstand, en ønsket fremtid, som det problematiserede tilstræber, hvortil 

problemets løsning skal hjælpe subjektet hertil. Foucault karakteriserer telos ved: ”For 

instance, shall we become pure, or immortal, or free, or masters of ourselves and so on? So 

that’s what I call the telos (téléologie) (Foucault 1997: 265). Teloset er med til at holde 

problematiseringsdynamikken i gang. Hvis ikke der var en idealtilstand, særlige 

personligheder, selv’er og identiteter, der søgtes hen mod, var der heller ingen grund til at 

problematisere og løse adfærd, som ikke skønnes at bidrage til teloset (Dean, 1999: 75).  

Løsning 
Problematiseringen fordrer dermed en række løsninger, som sigter mod at tilvejebringe 

problematiseringens telos. Løsningerne tager form som ‘techne’, eller midler, i forskellige 

udformninger, som tilbyder konkrete løsninger ofte med subjektet selv som central aktør til at 

formidle løsningen (Dean, 1999: 73-75). Løsningen affødes altså af teloset, men synes 

samtidigt også at afføde nye teloser og dermed nye problemer. På den måde aflæses 

problemet også ud af løsningen i problematiseringsanalysen, hvorfor der er tale om en form, 

hvor begreberne forudsætter og producerer hinanden (Foucault, 1996: 421, 1984:118). 

 

Operationalisering af problematiseringsanalysen 
	  
I tråd med specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt vil operationaliseringen af teorien i 

høj grad være iagttagerbåret, således at dens fokuspunkter og begreber vælges ud fra, hvad 

der fundet meningsgivende i teoriens bidrag til analysen. Først redegøres for, hvorledes 

problem-, løsning- og telosbegrebet anvendes inden for et synkront blik, dernæst hvordan 

begreberne anvendes i de to delanalyser, og hvordan der er tale om en cirkulær proces 

begreberne imellem. 

Det synkrone blik 
Problematiseringsanalysen forbindes oftest med et led i en historisk analyse, der iagttager 

forskellige problematiseringers historiske tilblivelse ved undersøgelsen af deres forskellige 

transformationer og konstruktioner over tid gennem institutioners praksis, teknikker, viden og 
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sociale relationer (Foucault 2001: 171, Foucault, 1996: 418). Men da specialet udelukkende 

dykker ned i nutidig empiri, og da fokus udelukkende er på leder og medarbejders 

iagttagelser, erstattes problematiseringsanalysens diakrone perspektiv og interesse for, 

hvordan noget opstår som et problem henover tid med et synkront blik, der tager 

udgangspunkt i nutiden. Målet er altså ikke er at lave en længere genealogisk analyse af 

Mindfulness i et historisk tilbageblik, men at undersøge, hvordan medarbejderen i den 

nutidige empiri iagttaget gennem MF opstår som problem og løsning. 

Problem/løsning/telos 
Målet i analysen er således at kortlægge, hvordan særlige problematiseringer tager form ved 

anvendelsen af Mindfulness. Det forventes at kunne iagttages, hvordan udfordringer, som 

organisationen løbende møder, gøres til problemer inden for de idealer, der knyttes op 

omkring anvendelsen af MF. Er arbejdspladsen udfordret i kølvandet på en sparerunde, der 

bl.a. har medført ændringer i medarbejderstaben, ses det som et problem, som ikke 

nødvendigvis har sin oprindelse i sparerunden, men snarere har i den bekymrede 

medarbejder, hvorfor løsningen bl.a. afhænger af, hvorvidt medarbejderen kan italesætte 

sparerunden på en anden måde og påtage sig ‘beginner’s mind’. 

På den måde forventes det også at kunne iagttages, hvordan iagttagelsen gennem MF 

konditionerer løsningen af problemet ved at tilbyde sig selv som et redskab, som f.eks. 

afhjælper bekymring. Dette betyder samtidigt, at det er medarbejderen og hendes adoption af 

MF, som forventes at kunne ses som løsning på selve problematikken, hvilket vil behandles 

langt videre i selve analysen.  

        For at være et problem bliver det nødt til at have ophav i en modsætning som 

repræsenterer teloset. Som redegjort for i specialets motivation, synes Mindfulness-

litteraturen at opfordre til MF ud fra et telos om f.eks. ‘medarbejderen i balance’, men 

specialets empiri vil imidlertid vise en række teloi, f.eks. ‘den rummelige og accepterende 

medarbejder’ eller ‘medarbejderen der tager kollektivt ansvar’. Teloi, som er udledt og 

produceret af leder og medarbejders egne refleksioner, hvorfor der ikke kun er tale om, at 

problematiseringen har “ophav” i et ideal, men også producerer dette. 

Den cirkulære proces 
Ovenstående peger på en cirkulær proces, hvor løsninger, problemer og teloi er med til at 

producere hinanden, og det kan være svært at vurdere, hvad der ‘kom først’. Særlige 

løsninger konstruerer problemer på særlig vis, og omvendt. Og ligeledes; problematiseringen 
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sker måske ud fra forskellige idealforestillinger om den moderne medarbejder, som skaber en 

situation, hvor en nutidig oplevelse udfordres ud fra, hvordan den kunne være. Omvendt må 

det også formodes, at problematiseringen ikke kun er affødt af teloset, men, som nævnt, også 

skaber nye teloi. Dette afspejler sig i specialets analyse ved, at det ikke er en ambition at 

udpege hvilket af de tre led inden for problematiseringsdynamikken, som ‘kommer først’. 

Der iagttages snarere ud fra det udgangspunkt, som empirien giver anledning til - hvad enten 

det er et problem, en løsning eller et telos - hvorefter dynamikken foldes ud.  

Den cirkulære proces kan illustreres med følgende model: 

 

 
 
Modellen illustrerer, hvordan medarbejderen og problematiseringsdynamikken konstitueres gennem 

Mindfulness. De modsatrettede pile omkring teoriens tre begreber, problem, løsning og telos, illustrerer, 

hvordan der snarere er tale om en cirkulær proces, hvor begreberne ikke nødvendigvis er kausaliteter, der altid 

følger den samme orden, men som veksler frem og tilbage. 
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Luhmanns paradoks  

Introduktion 
Da det ønskes undersøgt, hvordan den fremanalyserede problem/løsning/telos dynamik synes 

at skabe paradokser omkring medarbejderen, vil følgende redegøre for, hvordan paradokset 

kan forstås. Dette gøres altså med ønsket om at bidrage teoretisk til besvarelsen af 

underspørgsmål 1 og 2:  

 

1. Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i lederens iagttagelser 

af medarbejderen og arbejdspladsen gennem Mindfulness? 

 

2. Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i medarbejdernes 

iagttagelser af sig selv og hinanden gennem Mindfulness? 

 

Paradokset beskrives i det følgende med udgangspunkt i Niklas Luhmanns teori om sociale 

systemer, hvor begrebet om paradoks og afparadoksering er et af de bærende præmisser for at 

forstå teorien (Kneer, Nassehi, 2006: 108, Åkerstrøm Andersen, 1999: 114-115). Jeg ønsker 

endvidere ikke at anvende systemteorien, som omhandler, hvordan samfundet kan forstås 

som opdelt i selvstyrende og selvreferentielle systemer (Åkerstrøm Andersen, 1999: 111), 

hvorfor der ikke redegøres uddybende herfor. Jeg tillader mig blot at låne paradoksbegrebet 

og beskrive det enkeltstående, da Foucault ikke teoretiserer paradokset. 

Uafgørbarhed, selvreference og forskel  
Paradoksbegrebet kendetegnes ved, at det sætter iagttageren i en uafgørbarhed, da ”… den 

taber muligheden for bestemmelighed, altså evnen til tilslutning for yderligere operationer.” 

(Luhmann 2005: 71). For at illustrere dette trækkes der på løgnerens paradoks. Siger man, at 

alle er løgnere, er man så også løgner selv? Ifølge paradoksbegrebet, vil man havne i en 

situation, hvor dette hverken kan være sandt eller falsk. Hvis det er sandt, så er man også selv 

en løgner, hvorfor alle altså ikke er løgnere, ergo er udsagnet falsk. Påstanden modsiger 

derfor sig selv. Med paradoksbegrebet skifter man altså mellem to værdier - ‘på den ene side, 

på den anden side’ (Kneer, Nassehi, 2006: 109). Dette peger på, at paradokser er 

selvreferentielle: Deres udsagn indbefatter også dem selv, f.eks. “alle er løgnere”, hvor 

løgneren også selv blev løgner. Herudover hviler paradokser på en forskel, to modpoler, f.eks. 

løgner/ikke-løgner. Kombinationen danner udgangspunktet for en uafgørbarhed (ibid).  
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Afparadoksering 
Paradokset er dermed altid en iagttagelse inden for sit eget system og opstår, når man 

forsøger at bevæge sig uden for dette og sige noget generelt. Bevæger man sig på et 

iagttagelsesniveau af første orden - man ser ikke det, man ikke kan se, også kaldet ‘den blinde 

plet’ - kan man ikke iagttage sit eget paradoks (Åkerstrøm Andersen, 1999: 111). Befinder 

man sig derimod på et iagttagelsesniveau af anden orden, er man i stand til at iagttage 

iagttageren af første ordens ‘blinde plet’ og dermed også, hvordan denne er spundet ind i sit 

eget paradoks og hvilke teknikker denne anvender til at afparadoksere (Kneer, Nassehi, 2006: 

110-111, Åkerstrøm Andersen 1999: 114-115). Luhmann udtaler om afparadoskeringen, at 

skal iagttagelsesprocessen fortsætte som hidtil ”… må der træffes ekstra forholdsregler med 

henblik på tilslutningsmulighed til yderligere operationer” (Luhmann, 2005: 72). 

Afparadokseringen handler altså ikke om at løse paradokset, men om hvordan iagttageren 

fortsætter sine iagttagelsesoperationer på trods af paradokset. Dette sker ved enten at vælge 

side eller ved at paradokset skubbes i baggrunden (Kneer, Nassehi, 1997:111). Denne proces 

kan dog ikke logisk bestemmes, men er i sidste ende et empirisk anliggende, hvilket 

anvendelsen af begrebet i specialet også vil reflektere (Thyssen, 1997: 32).   

 

Operationalisering af paradoks-begrebet 
	  
Mindfulness synes at have en form for kausalitet indbygget i sig: “Hvis medarbejderen gør A, 

kan det være, det fører til B i ønsket om C” eller “hvis medarbejderen dyrker Mindfulness, 

bliver hun mindre stresset i ønsket om at være i balance med sig selv”. Men som skitseret i 

min motivation synes den entydige kausalitet at blive opløst, og der produceres i stedet en 

uafgørbarhed, hvor medarbejderen både opstår som løsning og problem. Det er denne proces, 

jeg vil benytte paradoksbegrebet til at tydeliggøre i specialets to delanalyser. Dermed 

figurerer ‘paradoks/afparadoksering’ i de to delanalysers forskellige afsnit ved at følge den 

fremanalyserede problematiseringsdynamik i hvert afsnit og trække på denne, se 

specialedesign side 29.  

Uafgørbarhed, selvreference og forskel 
Problem/løsning/telos dynamikken forventes altså at afføde og pege på en række paradokser, 

hvor medarbejder både er problem og løsning på samme tid på forskellig vis. Når 

medarbejderen følger Mindfulness’ principper, er det f.eks. ud fra et ønske om, at hun bliver 

til et mere robust menneske. Dette iagttages af lederen på første orden. På anden orden 
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iagttages yderligere: Når medarbejderen følger Mindfulness’ principper med ønsket om at 

blive en robust person, må hun samtidigt også være skrøbelig for at blive sin egen robusthed 

bevidst. Det peger på en uafgørbarhed, som veksler mellem en forskel, hvor medarbejderen 

spaltes i to - robust og skrøbelig, men må være begge dele for at være det ene. Paradokset er 

altså selvreferentielt, da det indbefatter, at medarbejderen både er løsning og problem - og at 

hun både er en robust og skrøbelig person på samme tid. 

Afparadoksering 
Det anden-ordensniveau, jeg som forsker iagttager gennem, muliggør altså, at jeg kan 

iagttage paradokset: at løsningen samtidigt bliver et problem, eller at medarbejderens f.eks. 

robusthed samtidigt bliver hendes skrøbelighed. Det betyder også, at jeg kan se, hvordan 

umuligheden håndteres gennem afparadokseringen - som empirisk forventes afdækket ved, at 

medarbejderen opfordres til og iagttager sig selv gennem en kontinuerlig 

selvproblematisering og selvpåført løsningsorientering.  

Afparadoksering synes altså empirisk at være mere kompleks end blot at vælge side eller 

“skubbe i baggrunden” ved også at være det, der får problem/løsning/telos-dynamikken til at 

fortsætte på trods af uafgørbarheden. Dette vil blive uddybet i analysen. 

 

Det forventes, at der vil opstå mange forskellige former for paradoks-konstellationer, hvorfor 

ovenstående eksempler blot er vejledende.  

 

 
 

Modellen illustrerer, hvordan problematiseringsdynamikken opstår nogle paradokser omkring medarbejderen  

konstitueret gennem Mindfulness. Samtidigt fodrer paradokset og afparadokseringen også ind i 

problematiseringsdynamikken og holder den i gang. 
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Foucaults magtanalytik  

Introduktion 
Hvor afsnittene omkring problematisering og paradoks udgør det teoretiske fundament for 

specialets to delanalyser, vil følgende teoretiske grundlag med udgangspunkt i Foucaults  

magtforståelse bidrage til diskussionen af analysens fund, som foretages efterfølgende, og 

som tilstræber at svare på underspørgsmål 3:  

 

Hvordan bliver Mindfulness udtryk for en særlig magtform, som fordres gennem et aktivt 

selvforhold? 

 

Hvor Foucaults tilgang til magt er mangfoldig og præsenterer flere forskellige magtformer, 

vil specialet særligt gøre brug af den governmentale og til dels den pastorale magtform. Først 

redegøres for Foucaults magtforståelse generelt, og hvorfor netop denne er valgt, 

efterfølgende for den governmentale og pastorale magtform med vægt på de begreber, som er 

udvalgt for forståelsen heraf og som anvendes i diskussion. Derudover indføres læseren kort 

i, hvordan begreberne forventes operationaliseret i specialets diskussion.  

Hvorfor Foucaults magtforståelse? 
Som redegjort for i specialets problemfelt, synes brugen af nye ledelsesværktøjer at sætte 

medarbejderens selvansvar og selvforhold i centrum, samtidigt med at lederens rolle 

forandres. Det må alt andet lige pege på en magtform i relationen leder/medarbejder, som slår 

igennem på en særlig måde, hvorfor der kaldes på Foucaults magtanalytik. 

Foucaults magtforståelse bygger på en dialektik, hvor flere forskellige former overlapper og 

erstatter hinanden alt efter den historiske kontekst, heriblandt den biopolitiske, pastorale og 

governmentale magtform. Magt er i sine forskellige former med til at konstituere subjektet, 

f.eks. gennem viden, disciplin, bekendelse eller frihed til selvstyring. De forskellige former 

har til fælles, at de alle fremmer og regulerer adfærd på forskellig vis og skaber handlingsrum 

for individet snarere end at være et repressivt redskab.  

Conduct of conduct  
Essensen af Foucaults udlægning af magt er, at den bliver et spørgsmål om at strukturere 

handlingsrum for andre. Den kan betegnes som “conduct of conduct” (Foucault, 2000: 221) 

eller “styring på styring” og målretter sig at styre på menneskets egen adfærd. Udtrykket har 

oprindelse i det franske ord ‘conduire’, hvis iboende mening refererer hhv. til et verbum, at 
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lede (andre), og et substantiv, en (god) opførsel (Otto, 2003: 3). Udtrykket har derfor en 

dobbeltbetydning og peger netop på, at styringen er normativ fordi den gode opførsel, som 

der ledes hen mod, vurderes ud fra en række normer og standarder, som sætter rammen for 

den ideelle adfærd, individet skal tilstræbe. Ydermere betinger ordets betydning om at lede, at 

den styrede er en aktør, som udgør et locus for frihed (Dean, 2006: 74, Otto, 2003: 2). 

Foucaults magtforståelse adskiller sig hermed fra oplysningstidens magtforståelse, hvor magt 

og frihed anses som værende hinandens absolutte modpoler (Wisnewski, 2007: 417). Hermed 

forstås det derimod, at individet er frit, men at denne frihed begrænses af rammer betinget af 

de samfundsmæssige og sociale normer, hvorfor den individuelle frihed er forudsat af en 

bestemt adfærd, og at den enkelte implicit underlægges en styring. 

Således er der ikke kun tale om en styring af nogen, men også at styringen slår igennem, ved 

at individet gør sig selv til genstand for sig selv og påtager sig et ansvar for at lede sig selv 

derhen, hvor det er tiltænkt. Individets selvdisciplinering bliver altså et grundkomponent i 

Foucaults magtforståelse.  

 

Governmentality  
	  
Den foucauldianske magtforgrening, Governmentality, vælges for indsnævringen og 

konditioneringen af de begreber, som vil danne rammen for specialets diskussion. Ordet 

‘governmentality’ spiller, ligesom ‘conduire’, på en flerbetydning: at styre (to govern) på 

mentaliteten (mentality) ud fra særlige rationaler (rationality) (Otto, 2003: 5). 

Governmentality er et oplagt valg i forbindelse med et styringsværktøj som Mindfulness, der 

netop sætter fokus på medarbejderens selvforhold ud fra f.eks. forestillingen om en 

medarbejder i balance. 

 

Governmentality-begrebet blev første gang introduceret i en forelæsning på Collège de 

France i 1978 af Foucault. Foucault gav aldrig en entydig definition eller operationalisering 

af begrebet, men videregav begrebet og en analytik, der peger på den særlige styringsform 

(Lemke, 2007: 43). I forbindelse med udvikling af begrebet undersøger Foucault forholdet 

mellem stat og borger og argumenterer for en ‘governmentalisering’ af staten, hvor 

befolkningen bliver objekt for styring på en særlig måde. Foucault formulerer sig imod 

teorier, som påstår, at staten undertrykker og udelukkende er magtfuld gennem repressive 
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midler, som forbyder eller tvinger (Villadsen et al. 2007: 17). Med governmentality er magt 

ikke et spørgsmål om at nægte nogen noget eller bestemme over nogen ved tvang. Den er 

heller ikke noget, der ejes af bestemte personer og udelukkende træder i kraft af personens 

titel. 

         Governmentality-tankegangen trækker tråde til biopolitikkens magtform, hvor magtens 

vigtigste funktion er at gennemtrænge, forme og styre det levede liv med kroppen som 

udgangspunkt (Lemke, 2001: 199). Men hvor biopolitikkens fokus er på befolkningskroppen 

som regulerbart genetisk materiale med ønske om at fremme dens ydeevne, folder den 

governmentale magtform sig lidt anderledes ud. De følgende afsnit vil redegøre for specialets 

udlægning af Governmentality, som det anvendes i diskussionen. Herunder redegøres for 

totaliserende og individualiserende teknikker, styringsrationaler, magt- og selvteknologi, 

subjektivering/subjektivation og den generelle subjektforståelse.  

Totaliserende og individualiserende 
Den governmentale magts udgangspunkt beror på termen ‘conduct of conduct’, som allerede 

redegjort for, og bliver altså et spørgsmål om at producere handlingsrum og inducere ønsket 

adfærd hos den enkelte. Som beskrevet i Mik-Meyer & Villadsen 2007, er der tale om en ”... 

skabende magt, der søger at fremelske, opdyrke og stimulere bestemte evner hos borgerne” 

(Villadsen et al, 2007:17). Governmentality-magtformen er på denne måde en magtform, som 

kombinerer det totaliserende og individualiserende. Totaliserende fordi den søger at styre på 

en samlet masse, befolkningen, men individualiserende fordi den i styringsprocessen 

interesserer sig for individets personlighed, selvopfattelse og ledelse på sig selv. Dette ses 

f.eks. når staten beder alle skoleelever om at deltage i specifikke læringsprogrammer i skolen, 

en totaliserende teknik, men også individualiserende fordi der er tale om programmer, som 

samtidigt interesserer sig for og tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentiale (ibid). Eller 

i specialets tilfælde: Totaliserende, når alle medarbejdere bliver bedt om at tage på samme 

Mindfulness-kursus, men individualiserende fordi de forskellige teknikker rettes mod den 

enkeltes selvforhold. 

Styringsrationale 
Magtudøvelsen finder støtte og begrundelse i videnskaben, som omvendt også udvikles i 

samspil med statens styringspraksisser og institutioner. Dette begrundes med, at skal 

styringen være målrettet, må den bygge på en viden omkring det, der styres over. Vil man 

f.eks. styre på individets sundhed eller effektivitet på arbejdspladsen, bliver viden om 
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subjektets karakteristika essentielt.  

Foucault udtaler:  
 

    “… magten producerer viden (og ikke blot ved at favorisere den, fordi den er tjenlig for den, eller 

ved at anvende den, fordi den er nyttig), at magt og viden medfører hinanden direkte, at der ikke er 

magtrelationer uden en korrelativ konstituering af et vidensområde, at der heller ikke er viden, 

som ikke på samme tid forudsætter og konstituerer magtrelationerne ” (Foucault, 2002: 42).  

 

Viden bliver dermed politisk, da den danner grundlaget for de rationaler, der styres ud fra, 

men produceres også i samspil med magten. Styringsformer er altså ikke tilfældige, de har et 

vis rationale indbygget i sig, som ikke er givet på forhånd, men som har dets ophav i 

videnskaber og såkaldte ‘experts on subjectivity’ (f.eks. læger, psykologer og rådgivere), og 

kommer til syne, når magtformen studeres i praksis (Rose 1996: 58, Otto, 2003: 3). 

Videnskabeligheden binder styringen sammen med ‘sandhed’, som endvidere danner 

udgangspunktet for det selvstyrende individ.   

Teknologibegrebet 
Magt-viden konstellationen kommer endvidere til udtryk gennem de magtproducerende 

teknologier. Teknologibegrebet kan forstås som et led i styringsprocessen, hvor man forsøger 

at tilvejebringe en bestemt idealtilstand. Teknologier er altså værktøjer, som strukturer 

handlingsrummet for individet - en slags subjektiveringsmaskiner. 

Magtteknologi 
Som et led i Foucaults magtforståelse skelner han bl.a. mellem ‘technologies of power’ og 

‘technologies of the self’ - eller magt- og selvteknologi (Foucault, 1988: 18 in McKinlay, 

Starkey 1998: 5). Førstnævnte omhandler, at magthaver udøver kontrol over individers 

adfærd og objektiviserer dem som subjekter i en bestemt diskurs. I tråd med den 

governmentale magtforståelse er der ikke tale om teknologi i en klassiske forstand, som søger 

at disciplinere individet gennem hårdføre metoder som straf, tortur og overvågning i, som 

behandlet i Foucaults “Surveiller et punir” (Overvågning og straf) (1975). Her er snarere tale 

om en magtteknologi, der disciplinerer og til dels både begrænser og fremmer adfærd gennem 

særlige subjektiveringer, sprog og styringsrationaler og derigennem præger ledelsesrummet 

og måden hvorpå leder-medarbejder relationen udformer sig (Villadsen, 2007: 161).  
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Selvteknologi 
Selvteknologierne, som oftest forbindes med den governmentale magtform, er tilegnet, at 

individet beskæftiger med sig selv og udøver magt på sig selv. De beskrives som midler  

 

“which permit individuals to effect by their own means or with the help of others a certain number 

of operations on their own bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to 

transform themselves in order to attain a certain state of happiness, purity, wisdom, perfection, or 

immortality.” (Foucault, 1988: 18 in McKinlay, Starkey 1998: 5).  

 

Der er således tale om procedurer, der ved at individet isolerer bestemte aspekter i sig selv 

som styringsobjekter, understøtter og tilvejebringer en særlig identitet, som søges udviklet og 

opretholdt i ønsket om en idealtilstand (Foucault 1997: 88, Villadsen, 2007: 161) 

Subjektivering/subjektivation 
I forlængelse af forståelsen af magtteknologier og selvteknologier skelner Foucault mellem to 

processer, hhv. subjektivering og subjektivation. Subjektiveringen betegner processen, hvor 

individet konstrueres som subjekt i en bestemt diskurs og tilbydes en særlig subjektposition. 

Subjektivation betegner processen, hvor subjektet underkaster sig subjektiveringen af sig selv 

og indtræder i subjektpositionen (Åkerstrøm Andersen, 2002: 12). Der er dermed tale om en 

genindførsel, i kraft af at subjektivationen genindføres i og smelter sammen med sit ydre: 

subjektiveringen. I subjektivationen fordres det altså af individet, at hun accepterer de 

værdier og potentialer, som ligger indlejret i subjektivering (Foucault, 2000: 331). 

Subjektforståelsen 
Samspillet mellem magtteknologier og selvteknologier, subjektiveringer og subjektivationer 

peger på Foucaults dialektiske tilgang, som ophæver dikotomien mellem styring og subjekt, 

ydre og indre, tvang og frihed i forholdet mellem styrer og styrede.  På den ene side formes 

subjektet af magten igennem forskellige objektgørelser, på den anden side former og 

konstituerer subjektet også sig selv i denne proces. Subjektiveringsprocessen er altså en 

formningsproces med udgangspunkt i styring og regulering, men som forudsætter, at 

subjektet opererer på sig selv, egen adfærd og tankemønstre hen mod den ønskede 

idealtilstand ud fra selvets teknologier (Otto, 2003: 2, Dean 74-75). 
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Operationalisering af governmentalitybegrebet  
Som nævnt vil governmentality danne rammen for diskussionen, som tager udgangspunkt i 

specialets analytiske fund. Diskussionen har til hensigt at indføre læseren i, hvordan brugen 

af Mindfulness kan forstås som et led i en governmental magtform, som medarbejderens 

adfærd og selvforhold formes ud fra. Bærende begreber i diskussionen vil først og fremmest 

være magt- og selvteknologibegrebet med formål om at diskutere, hvordan MF kan iagttages 

som et led i at producere styrings- og handlingsrum. Dette diskuteres tofoldigt. Dels ud fra 

lederens udtalelser om medarbejderen og heraf den diskurs, som hun repræsenterer, som 

subjektiverer medarbejderen på en særlig måde ud fra et særligt sprog og styringsrationale. 

Dels ud fra medarbejderens udtalelser, som peger på, hvordan medarbejderen gør sig selv til 

genstand for sig selv gennem et aktivt selvforhold og indtræder de subjektpositioner, som hun 

tilbydes. Her skelnes også mellem subjektivering og subjektivation, som tidligere redegjort 

for. Yderligere berøres i diskussionen, hvordan anvendelsen af MF både er en totaliserende 

og individualiserende magtform, samt hvordan den er produktiv og relationel på forskellig 

vis. Nærmere vil dette afsnit ikke komme operationalisering, da diskussionens udfoldelse af 

teorien vil tale for sig selv. 

 

Pastoralmagten  
	  
Foruden den governmentale magtform, som er præsenteret ovenfor, vil det blive iagttaget, 

hvordan denne til dels drager på en pastoral magtforståelse, som redegøres kort for i dette 

afsnit. Med pastoralmagten, som knyttes til en tidlig kristen tankegang og som går forud 

Foucaults governmentality-begreb, kaster Foucault billedlig reference tilbage til 

hyrdemagten. Pastoralmagten, som Foucault kalder for “den individualiserende magt” 

(Foucault, 2000: 300 i Villadsen, 2007: 158) karakteriseres som en individualiseret omsorg 

for en afgrænset gruppe individer, der tilhører det samme fællesskab. Den betegnes som 

åndelig og har følgende forudsætninger: Hyrden må kere sig om og har ansvar for hvert 

enkelt får, men har også flokken som helhed som sit ansvar og opdrag. Det enkelte får 

forpligtes til at være lydig overfor hyrden samt at drage ansvar for sig selv i rejsen mod evig 

frelse (Foucault, 1982 i Schwartz 2013: 62).  

Bekendelsen 
Da målet for pastoralmagten bliver frelse, betinges det at pastoren udformer passende 

moralske retningslinjer for den enkelte i fællesskabet. Dette forudsætter imidlertid, at den 
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enkelte bekender sig til pastoren, således at pastoren øger sit kendskab til den enkeltes “sjæl”, 

herunder eventuelle skjulte tanker, som må komme frem i lyset (Foucault, 1982: 333, 

Villadsen, 2007: 158). “This form of power cannot be exercised without knowing the inside of 

people’s minds, without exploring their souls, without making them reveal their innermost 

secrets” (Foucault, 2000: 333). Den pastorale styring kommer altså i spil ved at afkræve 

såkaldte ‘sandheder’ omkring den enkelte og binder ham eller hende på deres egne ord. Det 

betyder også, at den som magten rettes mod også bliver autoritet for bestemmelsen af sine 

egne lidelser eller undertrykte potentialer (Villadsen, 2007: 158). Styringen finder derfor i høj 

grad sted i relationen mellem pastoren og den enkelte i form af den individuelle bekendelse, 

som peger i retning af en styring på selvstyring.  

 

Den pastorale magt lever ifølge Foucault videre i samfundet i dag, endskønt det ikke længere 

er præsterne, eller hyrden, der varetager magten, men i stedet politikere, læger, psykologer, 

rådgivere - de såkaldte ‘experts on subjectivity’, som Rose kalder dem (Rose 1996: 58). Den 

enkelte borgers mål er selvsagt heller ikke nødvendigvis forbundet med det religiøst 

klingende ‘evigt frelse’, men derimod et liv med trivsel, sundhed og succes (Foucault, 2000: 

334).   

 

Operationalisering af pastoralmagt-begrebet i specialet  
Som supplement til governmentality-begrebet, der danner det primære teoretiske 

udgangspunkt for specialets diskussion, vil den pastorale magt blive inddraget til at belyse, 

hvordan medarbejderne i organisationen tager del i en bekendelsesproces overfor hinanden 

og sig selv med udgangspunkt i det sprog MFs principper giver dem.  Diskussionens 

udfoldelse af teorien vil tale for sig selv, hvorfor dette afsnit ikke vil komme nærmere ind på 

emnet. 

 

 

 

 

 
	  



	  
	  
	  	  

	  
29	  

Specialedesign 
	  
	  
Efter at have gennemgået specialets teoretiske udgangspunkt viser følgende model en 

oversigt over, hvor i specialet de forskellige begreber anvendes for besvarelsen af specialets 

problemformulering og som teoretisk udgangspunkt for den efterfølgende diskussion. Som 

fremstår af modellen, er der også tale om en ‘genstand’, som henviser til det empiriske 

fundament i analyserne og diskussionen. Udvælgelsen og afgrænsning heraf, uddybes i næste 

afsnit omhandlende specialets metode. 

 

 

 

 
	  
	  

Delanalyse 1 
Underspørgsmål 1: Hvordan opstår medarbejderen 
som både løsning og problem i lederens 
iagttagelser af medarbejderen og arbejdspladsen 
gennem Mindfulness? 
 
Genstand: Lederens iagttagelser af medarbejderen 
og arbejdspladsen 

Foucault: Problematiseringsanalyse 
Problem, løsning, telos 
 
Luhmann: Paradoksbegrebet 
Uafgørbarhed, selvreference, forskel, 
afparadoksering,  
 

Problemformulering: Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem gennem Mindfulness? !

Delanalyse 2 
Underspørgsmål 2: Hvordan opstår medarbejderen 
som både løsning og problem i medarbejdernes 
iagttagelser af sig selv og hinanden gennem 
Mindfulness? 
 
Genstand: Medarbejdernes iagttagelser af sig selv 
og hinanden 

Foucault: Problematiseringsanalyse 
Problem, løsning, telos 
 
Luhmann: Paradoksbegrebet 
Uafgørbarhed, selvreference, forskel, 
afparadoksering,  
 
  

Diskussion 
Underspørgsmål 3: Hvordan bliver Mindfulness 
udtryk for en særlig magtform, som fordres gennem 
aktivt selvforhold? 
 
Genstand: Delanalyse 1 og 2 

Foucault: Governmentality  
Magt- og selvteknologi, subjektivering, 
subjektivation, styringsrationale 
Foucault: Pastoralmagten 
Bekendelse, selvbekendelse 
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Metode 
	  
Udvælgelse og afgrænsning af empiri  

Introduktion 
	  
Da klassiske metoderegler forbindes med ideen om en objektiv virkelighed, der ligger fast og 

skal indfanges, afviser den beskrevne analysestrategi disse, hvorfor det er sparsomt med 

retningslinjer for empiribehandling (Andersen 1999:14, Esmark et al. 2005:10). Som tidligere 

nævnt bliver teori et udgangspunkt for analysestrategiske programmer, som kaster perspektiv 

over, hvordan man vil iagttage det, der iagttages, snarere end en håndbog over faste regler og 

metoder. Med dette i mente får forskeren, eller iagttageren, en vis mængde frihed til at 

udvælge og behandle sin empiri, men følgende vil kort redegøre for de overvejelser, der 

ligger til grund for dette speciales empirivalg. Det vil derfor blive belyst ud fra hvilke  

kriterier specialets case og hvorfor en semistruktureret interviewform som bærende empiri er 

valgt, samt hvordan afgrænsningen af interviewtemaer og personer og dernæst 

empiriudvælgelse er foretaget.  

 

Udvælgelse af case 
	  
Da målet er at undersøge, hvordan medarbejderen opstår som løsning og problem gennem 

Mindfulness, fandt jeg det relevant først og fremmest at kortlægge, hvor MF anvendes på 

arbejdspladsen. Da mange organisationer i dag har kendskab til MF som et ledelsesværktøj, 

valgte jeg først og fremmest at kortlægge mulige organisationer ved at undersøge nogle af 

Mindfulness-udbydernes referencelister. Da fokus for specialet er politisk kommunikation og 

ledelse i en dansk kontekst, var det naturligvis et kriterium, at organisationen havde en dansk 

enhed, som jeg kunne kontakte. Ydermere var det et kriterium, ud fra valget af det synkrone 

blik (nutidens hændelser), at organisation ikke blot havde kendskab til MF, men også til 

stadighed benyttede sig af metoderne. Dette betød en yderligere afgrænsning af feltet, som 

resulterede i færre mulige cases. Af de mulige organisationer, havde flere en 

fortrolighedspolitik i deres benyttelse af MF, hvilket betød at de ikke måtte udtale sig om 

kursusforløb og erfaringer, da det ansås som værende for privat. Foruden at leve op til 

førstnævnte kriterier, blev den endelige case, Organisation S derfor valgt med udgangspunkt 

i, at både leder og flere medarbejdere ønskede at udtale sig om deres oplevelser og brugen af 
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MF i længere, dybdegående interviews.   

Interview som bærende empiri  
	  
Da fokus netop er på leder og medarbejder som iagttager, og hvordan Mindfulness sættes i 

spil i praksis ved at betinge medarbejderen på en særlig måde, blev kursusmaterialet i form af 

Charlotte Mandrups bog “7 Mindfulness Principper for Ledere” (2012) fravalgt som empirisk 

grundlag. I stedet er den kvalitative interviewform valgt, som søger at iagttage “verden fra 

interviewpersonens synspunkt, udfolde meningen i folks oplevelser...” (Kvale, 1997:15). 

Interviewformen er en kilde til viden omkring leder og medarbejders iagttagelser, som jeg 

ikke har kunnet opspore andetsteds. 

Den semistrukturerede interviewform 
I tråd med specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, som ikke søger at afdække 

objektive sandheder, men snarere “hvordan” mening tilskrives, er den kvalitative 

semistrukturerede interviewform valgt. Fokus er ikke på at udlede entydige ja/nej svar, men 

snarere generere indsigt i leder og medarbejders iagttagelser og lade dem forme sproget 

omkring disse. Den semistrukturerede interviewform giver mig mulighed for at gå i dybden 

med præcis de emner, jeg finder hensigtsmæssige forud for analysen, som tager form i mine 

spørgsmål. Samtidigt giver den løse struktur mulighed for, at de interviewede kan tale om 

emner og perspektiver, de selv finder relevante og nye spørgsmål kan stilles alt efter relevans  

(Brymann, 2008: 437, Kvale, 1997: 5). Dette kan øge min indsigt som iagttager. Hermed 

tilbyder den semistrukturerede interviewform en mere uformel setting for samtalen 

(Brymann, 2008: 439). Det er klassisk for den semi-strukturerede interviewform at sætte flere 

interviewrunder op, da dette giver mulighed for større detaljerigdom i besvarelserne 

(Bryman, 2008: 437).  

Udvælgelse af interviewpersoner 
Da ambitionen var at skabe et indgående kendskab til de diskursproducerende monumenter, 

som der knyttes an til i leder og medarbejders iagttagelser, foretog jeg 8 interviews med hhv. 

leder og tre medarbejdere. 4 interviews af en time, og efterfølgende 4 interviews af ca. 30 

minutter hver til opfølgende spørgsmål - ligeligt fordelt på interviewpersonerne. De foretagne 

interviews fandt sted i perioden 23/9 - 9/11 2015 og er vedlagt som lydfiler. Bevidst har jeg 

valgt ikke at inddrage en større mængde interviewpersoner, da det i stedet tillader mig at gå i 

dybden med de få (Kvale, 2009: 134). Da den udvalgte enhed i organisationen primært består 
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af kvinder, 12 ud 14 ansatte, og da mændene ikke ønskede at udtale sig, var det ej muligt at 

kønsdifferentiere i profilerne til de foretagnee interviews. Med ønsket om nuancer i de 

ansattes fortællinger blev der i stedet lavet en spredning i profiler inden for medarbejder og 

leders uddannelsesmæssige baggrund, sådan at disse både inkluderede en kombination af to 

akademikere, en kontoruddannet og en ufaglært.  

Fortrolighed 
Specialet og dets empiri er ikke fortroligt, men af respekt for interviewpersonerne er navne 

ikke opgivet på hverken personer eller arbejdsplads, et valg jeg har truffet som forsker. Kvale 

beskriver vigtigheden af at vurdere konsekvensen for deltagerne (Kvale, Brinkmann, 2009), 

hvorfor fokus har været på, at de interviewede fik mulighed for at reflektere og udtale sig så 

åbent som muligt inden for de valgte temaer uden at skulle tænke på potentielle 

eftervirkninger, hvilket også er til styrke for kvaliteten af empirien.  

Udvælgelse af interviewtemaer 
Valget af interviewtemaer vurderes tofoldigt: tematisk i forhold til forskningen og dynamisk i 

forhold til interviewpersonen (Kvale, 1997:134). Gældende for begge delanalyser er at 

undersøge, hvordan leder og medarbejders udtalelser om medarbejderen konstitueret gennem 

MF producerer problemer, løsninger og idealer, som afføder paradokser. Temaerne vælges 

derfor ud fra mulige indikatorer for denne dynamik, men også ud fra at skabe et godt flow i 

samtalen og lære den enkelte at kende. Da der i specialet er tale om to interviewrunder, tager 

temaerne i anden runde form alt efter, hvad første interviewrunde har peget på i de enkelte 

interviews. Spørgsmål er derfor tilpasset den enkelte interviewperson, men bærer i store træk 

præg af fælles temaer, som ønskes uddybet i anden interviewrunde. Således er der både en 

singularitet og generalitet i måden at udvælge temaer og stille spørgsmål på. Spørgsmålene er 

vedlagt i bilag 1. 

Delanalyse 1 
I første interviewrunde bliver der spurgt ind til motivationen for indførslen af MF samt de 

omkransende omstændigheder, som er gået forud herfor. Efterfølgende dykkes ned i 

betydningen af MF for enheden og medarbejderne, herunder prægning af det sociale, 

indflydelse på medarbejderens arbejdsmæssige ansvar, og hvad det kræver af medarbejderen 

at anvende MF som redskab. Yderligere spørges ind til lederens generelle forståelse af MF 

mhp. at undersøge hendes iagttagelser af selve metoden.  
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I anden interviewrunde stilles spørgsmål ud fra ønsket om at uddybe nogle af de allerede 

hentede pointer fra første interviewrunde, samt at anvende den viden, der er hentet fra 

interviews af medarbejdere, til at spørge nærmere ind til lederens iagttagelser inden for 

anvendelsen af MF. Her er temaer bl.a. fællesskab overfor individ og medarbejderens 

robusthed. 

Delanalyse 2 
For første interviewrunde gælder det, at der ud fra samme spørgeramme, er spurgt ind til 

medarbejder X, Y og Zs oplevelse af indførslen af MF. Herunder kursusforløb, anvendelse af 

værktøjet i hverdagen, betydning for medarbejdernes tilgang til arbejdet, det sociale 

kollegaerne imellem og deres syn på dem selv.  

       I anden interviewrunde stilles spørgsmål ud fra ønsket om at uddybe nogle af de allerede 

hentede pointer fra første interviewrunde med medarbejderen, samt at anvende den viden, der 

er hentet fra interviews af de andre medarbejdere og lederen, til at spørge nærmere ind til 

medarbejderens iagttagelser inden for anvendelsen af MF. Her er temaer bl.a. følelsesmæssig 

kontrol, rummelighed og selverkendelse og interviewspørgsmålene er i højere grad tilpasset 

den enkelte.  

 

Udvælgelse og behandling af empiri 
	  

Udvælgelse 
Da målet er at iagttage problematiseringsdynamikker, som afføder paradokser i leder og 

medarbejders iagttagelser af medarbejderen og hinanden konstitueret gennem Mindfulness, er 

der naturligvis selekteret i udvælgelsen af empirien.  

Delanalyse 1 
Det empiriske grundlag for første delanalyse baserer sig udelukkende på udtalelser fra 

enhedens leder, som har det daglige medarbejderansvar. Lederen har selv været været på 

kursus inden for MF, og har efterfølgende foreslået sine medarbejdere at tage på et lignende 

kursus. Afgrænsningen af empirien, som de foretagne interviews har bidraget til, er gjort ud 

fra, at der var tale om lederens iagttagelser af medarbejderen inden for en kontekst af 

Mindfulness. Det er altså ikke lederens iagttagelse af lederen eller lederens iagttagelser af 

beslægtede emner inden for ledelse, som er genstand for analyse, hvorfor dette ikke har været 

fokus i empiriudvælgelsen.  
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Delanalyse 2 
Det empiriske grundlag for anden delanalyse baserer sig på udtalelser fra de tre 

medarbejdere, som i analysen navngives X, Y og Z. Her ses en spredning i det 

arbejdsmæssige ansvar, som bevæger sig fra akademisk til udpræget service-orienteret 

arbejde. Alle tre medarbejdere har deltaget i MF kurset og benytter stadig de tillærte 

teknikker, som meditation og ‘de 7 principper’. Afgrænsningen af empirien, som de foretagne 

interviews har bidraget til, er gjort ud fra at der var tale om medarbejderens iagttagelser af 

medarbejderen inden for en kontekst af Mindfulness i et arbejdsøjemed. Frafaldet er altså 

udtalelser om f.eks. brugen af MF i medarbejderens privatliv. Der lægges yderligere fokus på 

en vis generalitet i medarbejdernes besvarelse inden for de udvalgte tematikker ud fra ønsket 

om at få et gennemgående billede af medarbejdernes anknytning til MF.  

Behandling 
I specialets empiribehandling trækkes på Foucault, herunder hans forståelse af monumenter, 

som kan forstås som tekster, eller udsagn, som fremviser centrale diskursive regler, brud eller 

kontinuiteter (Villadsen 2006: 101). Foucault iagttager altså empiriske objekter som 

monumenter og lægger hermed afstand til dokument-forståelsen. Forskellen er, ifølge 

Foucault, at dokument-forståelsen beror på, at forskeren forsøger at fortolke latente og 

forudgående intentioner ud af empirien, mens monument-forståelsen beror på, at empirien 

behandles i sin umiddelbarhed, da den ikke udtrykker anden betydning end den, der kan 

uddrages fra de italesatte udsagn (Foucault 2005: 48). Dette betyder, at jeg i mit arbejde med 

at behandle empirien i specialets analyser, har bestræbt mig på lade analysens udfald være 

empirinære, hvor udvalgte citater vil figurere i de to delanalysers afsnit. Empirien behandles 

med respekt, hvorfor jeg kun forholder mig til den mening, der produceres i udsagnene holdt 

op mod mit teoretiske begrebsapparat. Sidstnævnte betyder, at tilgangen til og betydningen 

uddraget af den valgte empiri naturligvis formes af min rolle som iagttager, hvis blik er 

konditioneret af mine analysestrategiske valg.  
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KAPITEL 3 
Analyse  
 

Introduktion 
	  
Specialets analyse har til formål at besvare problemformuleringen: 

Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem gennem Mindfulness? 
 

Spørgsmålet besvares ud fra leder og medarbejderes iagttagelser, hvorfor analysen er delt op i 

2 delanalyser med hvert deres underspørgsmål, men med samme begrebsværk hentet fra 

Foucault og Luhmann, som set i specialedesignet. Analyserne er struktureret sådan, at 

problem/løsning/telosdynamikker og paradoks/afparadoksering udfoldes i forskellige 

historier med hvert deres tema – f.eks. ærlighed eller rummelighed. Analyserne opsamles 

hver i tabeller og delkonklusioner, som samler op på analysens fund, og som danner 

grundlaget for specialets konklusion. 

 

Første delanalyse undersøger, hvordan medarbejderen opstår som løsning og problem i 

lederens iagttagelser af medarbejderen og arbejdspladsen gennem Mindfulness. Her ses det 

bl.a., hvordan ydre forandringer og fælles trivsel får karakter af at handle om medarbejderen 

selv i lederens udlægning af, hvordan MF bidrager med sine principper, teknikker, og et 

særligt sprog. Der peges dermed på et gennemgående ideal om en medarbejder med høj grad 

af selvansvar. Det ses endvidere, hvordan problem/løsning/telos-dynamikken afføder 

paradokser, men fordi medarbejderen tilskyndes til en kontinuerlig selvproblematisering, 

holdes gang i leders iagttagelser gennem MF til trods for paradoksernes uafgørbarhed.  
 

Anden delanalyse undersøger, hvordan medarbejderen opstår som løsning og problem i 

medarbejdernes iagttagelser af sig selv og hinanden. Her udfoldes det yderligere, hvordan 

Mindfulness som værktøj konditionerer medarbejdernes måde at iagttage problemer og 

løsninger på, ud fra en række teloi om medarbejderen. Det ses bl.a., hvordan medarbejderen 

spiller med på MFs principper omhandlende ‘letting go’ og accept af svære kunder eller 

irriterende kollegaer, hvorfor problem og løsning internaliseres i medarbejderen, ud fra 

idealer om rummelighed og et aktivt selvforhold. Affødte paradoksers uafgørbarhed omgås 

endvidere gennem medarbejdernes selvproblematisering. 
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DELANALYSE 1 
  

Introduktion 
	  
Den første delanalyse af to vil behandle følgende underspørgsmål:  

 

Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i lederens iagttagelser af 

medarbejderen og arbejdspladsen gennem Mindfulness? 

 

Ud fra mit teoretiske udgangspunkt, Foucaults problematiseringsanalyse og Luhmanns 

paradoksbegreb, vil jeg vise hvordan medarbejderen opstår som løsning og problem gennem 

særlige problem/løsning/telos konstellationer, og hvordan disse afføder og samtidigt 

forudsættes af paradokser og deres afparadoksering. Dette vises gennem 4 historier med hvert 

deres tema: ‘Ydre/indre verden’, ‘Individ lig med fællesskab’, ‘Ærlighed gennem uærlighed’ 

og ‘Robusthed gennem skrøbelig’. De forskellige temaer repræsenterer hver deres egen 

problematiserings- og paradoksdynamik, som eksempler på, hvordan medarbejderen opstår 

som løsning og problem i lederens iagttagelser af medarbejderen og arbejdspladsen gennem 

Mindfulness.  

Delanlysens fund vil blive opsummeret i en tabel på side 49. 

  
  

Ydre/indre verden 
  
I dette afsnit ses det, hvordan lederen iagttager Mindfulness som et redskab til at nedsætte 

bekymring blandt medarbejderne i forbindelse med forandringer i deres arbejdsliv. Med MF-

redskabet bliver det medarbejdernes eget valg, om de vil bekymre sig, f.eks. over en 

sparerunde - det ydre bliver det indre.  

Historie 
En af de tungtvejende årsager til hvorfor Mindfulness giver mening at anvende i 

organisationen, som enhedens leder nævner, er at MF afhjælper bekymring hos lederen selv 

og har det samme til hensigt blandt medarbejderne. Organisationen har undergået, og 

undergår løbende, sparerunder og omstrukturering, hvorfor fyringer og ny arbejdsfordeling 
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har været en del af arbejdsgangen de sidste år. Da der er tale om en politisk styret 

organisation, kan der hurtigt ske ændringer, som organisationens afdelingsledere ikke har 

indflydelse på. I nedenstående citat taler lederen om den sparerunde organisationen undergik 

i 2012. 

Lederen fortæller:  
 
     “...Altså præsentationen af det betyder rigtig meget, og nu lyder det som om jeg glorificerer 

sparerunden, den var selvfølgelig rædselsfuld, men det er ikke så meget selve sparerunden, det er i 

høj grad vores bekymring over den og den skræk, der forplanter sig i forbindelse med sådan en 

sparerunde (...) Nu bliver vi splittet op igen, det kan også være traumatisk fordi det koster en 

masse ressourcer og vi har simpelthen så travlt som aldrig før.. Det handler rigtig meget om de 

ord, du sætter på det, og den måde du taler om det på, altså det som jo gør, at jeg mener, at min 

chef er meget mindful, selvom han aldrig selv ville bruge det ord, det er at han sjældent taler ind i 

sådan en bekymringsretorik… Den retorik, der er der ligesom nogle kasser hvor de her ord pr. 

definition er negative, eller den her øvelse eller det her handler er pr. definition om noget, der 

stresser os” (leder, int. 1, del 2: 8.54, 9,45).  

Problem/løsning/telos 
I lyset af problematiseringsdynamikken iagttages det, hvordan sparerunden i 2012 og den 

fremtidige omstrukturering skubbes i baggrunden. Selvom lederen anerkender dem som 

værende rædselsfuld og traumatisk, lægges vægt på, at det er præsentationen og de ord man 

sætter på, som har betydning for, hvordan forandringen opleves. Det er altså den måde, man 

iagttager forandring på og taler om den på, som er det, som synes at skabe det egentlige 

problem. Dermed flyttes fokus fra den ydre påvirkning, der finder sted, til den indre 

fortolkning medarbejderne har af det ydre. Enhedens medarbejdere skal ikke lade sig styre af 

de ydre faktorer, men i stedet, ved at internalisere ansvaret, styre på sine iagttagelser heraf og 

dermed også den mening, som tillægges de ydre faktorer. MF giver dermed mulighed for at 

anskue situationen omkring en sparerunde eller omstrukturering i en konstruktion, hvor det er 

medarbejderen selv, der sætter præmissen for, hvordan situationen skal forstås og deraf 

handles på. På denne måde bliver medarbejderen løsningen til et alt andet lige organisatorisk, 

strukturelt forankret problem, og samtidigt til et problem for så vidt de ikke iagttager sig selv 

og forandringerne gennem MF principperne. 

Ovenstående peger på et telos om en medarbejder, som kan se udover det faktum, at en 

sparerunde eller omstrukturering alt andet kan være ubehagelig og potentielt set kan påvirke 



	  
	  
	  	  

	  
38	  

deres arbejde i en negativ retning, men i stedet fokusere på de muligheder der skabes. Det 

peger på en rummelig medarbejder, som kan lægge sin frustration, bekymring og frygt for 

forandring til side, og forstå, at det er deres egen tilgang til forandringer, som determinerer 

deres indvirkning på medarbejderens arbejdsdag. Medarbejderen tilskyndes til at kunne 

iagttage forandringer på en nuanceret måde og ikke være forudindtaget omkring de 

konsekvenser, de potentielt kunne have for deres arbejdsdag. 

  
Lederens måde at iagttage, hvordan man kan anskue f.eks. en sparerunde på, begrundes 

endvidere med, at man ikke kan skille mennesker fra deres kontekst, hvorfor den enkelte også 

bærer et ansvar for den mening konteksten tillægges, og hvordan man trives i den. 

 

“Når man siger, vi har på den ene side nogle mennesker, der skal trives, vi har på den anden side 

nogle strukturændringer, så adskiller man jo menneskene fra den kontekst de er i, fra de 

handlinger, der sker, det kan man ikke for vi er i det, og vi skal kunne finde ud af at være i det. Det 

der selvfølgeligt er frustrerende er, at der er en del ting, vi ikke kan påvirke, men der er rigtig 

mange ting, vi godt kan påvirke. Der er faktisk flere end vi tror. Handlinger kommer jo kun fordi 

der er mennesker der gør dem, de kommer jo ikke ud af det blå” (leder, int. 1, del 2: 11.02). 

 

Kommunikationen peger på, at den enkelte medarbejder er et menneske, som har magt til at 

handle i og påvirke situationer og på den måde har et ansvar for situationens endelige udfald; 

her trivsel trods sparerunde og omstrukturering. Dette uanset om medarbejderen har haft 

indflydelse på at træffe beslutningen omkring f.eks. sparerunden. Fokus flyttes altså fra selve 

beslutningstagelsen som værende et problem, og i stedet gøres medarbejderen, der agerer 

inden for konteksten, til problem, hvis de kommer til at iagttage beslutningen fri af 

konteksten, de er er en del af og dermed har et ansvar for. Omvendt bliver de til løsningen på 

problemet, hvis de netop er i stand til at se denne kobling og tage et personligt ansvar som 

værende en del af konteksten. 

 

Medarbejderens ansvar understøttes yderligere, da lederen forklarer, at en instinktiv 

anerkendelse af, at man ikke reagerer positivt på forandringer, kan føre til, at man nemmere 

imødekommer dem med et åbent sind - eller ‘beginner’s mind’. 
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Hun fortæller:  
 

“Hvis man instinktivt anerkender, at okay forandringer ikke er noget mit system reagerer på med 

glæde eller lykke, så har man allerede taget et stort skridt hen mod at kunne betragte tingene, det 

der man kalder for beginner’s mind, så har man kunne tage et skridt hen mod at kunne se dem  for 

det de er, i stedet for det man forbinder dem med.” (leder int. 2: 18.55) 

 

Det bliver altså op til medarbejderen at kunne aflæse sig selv hurtigt, sådan at hun kan 

imødekomme forandring mindre fordømmende og ikke “med det man forbinder med dem”, 

som lederen udtaler. På den måde bliver medarbejderen løsningen, men også problemet, hvis 

hun ikke kan aflæse sig selv hurtigt. Denne udtalelse skaber et telos omkring medarbejderen, 

som værende en person, der kender sig selv og sine reaktionsmønstre godt, og som kan 

adskille den nuværende situation fra tidligere situationer for at imødekomme situationen med 

et åbent sind. 

Paradoks/afparadoksering 
Lederens måde at iagttage forandringer på og medarbejderens tilknytning hertil synes at 

forme et paradoks omkring medarbejderen, som beror på en uafgørbarhed mellem ydre og 

indre. På den ene side er sparerunden, som bl.a. omtales som “rædselsfuld” og ”traumatisk”, 

og den kommende omstrukturering, ydre og ovenfra trufne beslutninger, som medarbejderen 

ikke umiddelbart har kunnet påvirke. Dette iagttages i kommunikationen, når lederen siger 

“nu bliver vi splittet op igen”. På den anden side peger lederens udtalelser om, at man ikke 

kan se sig fri af sin kontekst på, at medarbejderen må acceptere, at hun er en del af 

sparerunden og omstruktureringens kontekst, og dermed en del af en ydre problematik, 

hvorfor hun har magt til at påvirke dens udfald. Fokus vendes dermed væk fra det ydre, til 

indre iagttagelser og fortolkninger som værende det egentlige problem. Forskellen indre/ydre 

indskriver sig derfor i sig selv og rummer en uafgørbarhed, hvor det ydre bliver det indre og 

det indre bliver det ydre. Imidlertid peger analysen også på, at paradoksets afparadoksering 

netop ligger i, at medarbejderen opfordres til at problematisere sig selv, sin måde at anskue 

forandringer på og evne til iagttage sig selv som en del af konteksten - at det ydre og indre 

forudsætter hinanden, som forstået gennem MF. Således knyttes der fortsat an til 

iagttagelsesprocessen af medarbejderen, og her forandringer på arbejdspladsen, gennem MF 

til trods for paradokset og problematiseringsdynamikken fortsætter. 
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Individ lig med fællesskab 
	  
Mindfulness er ikke et værktøj til personlig udvikling alene. Når man ser ind i sig selv, gør 

man det for at ‘se den anden’, som lederen udtaler i dette afsnit. Det iagttages, hvordan 

medarbejderen fordres til at forstå sig selv for bedre at kunne fungere i sine arbejdsmæssige 

relationer. Men måden hvorpå MF faciliterer dette, gør det svært at afgøre, om medarbejderen 

skal være individ eller holdspiller.  

Historie 
Som så mange andre arbejdspladser har den valgte enhed i specialet også mødt udfordringer i 

samarbejdet kollegaerne imellem, hvorfor MF bl.a. indføres til at styrke fællesskabet (leder, 

int. 1, del 2: 17.27). Ifølge den interviewede leder er det nemlig misforstået, at MF 

udelukkende er et individuelt ‘selvudviklingsværktøj’. Det er snarere et værktøj, som har til 

hensigt at forbedre menneskets evne til at møde omverden, hvorfor der er tale om et 

‘fællesskabsværktøj’. 

Lederen udtaler: 
 
   “Den måde, de har taget det ind på og den måde, Anne (medarbejdernes MF underviser, red.) 

fremlagde det på i forløbet, der handler det sådan set ikke om, hvordan kan du blive bedre for dig 

selv, det handler i høj grad om, hvordan kan jeg forstå mig selv endnu bedre, hvordan kan jeg 

forstå min reaktion på omverden og andre mennesker, for dermed at kunne have bedre… kontrol 

er et forkert ord.. mulighed for at gribe ind i egne reaktioner. Og det er jo noget andre kan mærke 

(...) for vi bevæger os jo i en verden af relationer, vi bevæger os jo ikke i en verden af os selv. Så 

ved at den enkelte begynder at forstå sig selv bedre, bliver det netværk af relationer, fx 

arbejdsmæssige også bedre...” (leder, int. 2: 2.20). 

Problem/løsning/telos 
I ovenstående citat fortæller lederen, hvordan netværket af relationer bliver bedre, når den 

enkelte forstår sig selv bedre. Når lederen italesætter medarbejderens brug af MF i et sådant 

udgangspunkt, fremmes medarbejderens ansvar for at fællesskabet, herunder arbejdsmæssige 

relationer, fungerer. Nøglen til et godt fællesskab bliver, at man griber ind i egne reaktioner 

på omverden fordi man kender sig selv godt. Udtalelserne konstruerer omvendt også et 

problem i, at drager medarbejderen ikke dette ansvar gennem øget selvforståelse, bliver hun 

grund til, at relationerne ikke fungerer. 
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Følgeligt bliver hensigten med anvendelsen af MF ikke, at man undersøger sig selv for at 

forstå sig selv for sit eget behov og sin egen trivsel, men at man gør det for fællesskabets 

trivsel. 

 

Dette fokus på fællesskabet uddybes i følgende citat:  
 
     “…det er også et spørgsmål om, at hvis du giver slip på dit jeg, altså du skal være i rigtig god 

kontakt med dit jeg for at kunne holde fast i det og derfra at kunne give slip på det. Og det synes 

jeg, det ville jo være den smukkeste arbejdsplads, hvor folk kun tænker ind i fællesskabet, hvor de 

er fuldstændigt groundede i sig selv og derfor kan give slip på det - for vi løser jo ting sammen, det 

nytter jo ikke noget at gøre noget for mig kun med tanke for mig kun, det er jo som regel de ting 

jeg laver med sigte på, at andre skal modtage det eller læse det eller forstå det.“ (leder, int. 1, del 

2: 5.54). 

 

I ovenstående ses det endvidere, hvordan lederen gennem sin fortolkning af Mindfulness 

iagttager den optimale arbejdsplads som værende et sted, hvor fællesskabet er af højeste 

prioritet. Individets handlinger skal ses i lyset af et formål, som berører andre mennesker. 

Vejen hen til ‘den smukkeste arbejdsplads’ synes at være, at individet er så tilstrækkeligt 

grounded i sig selv, at hun kan give slip på sit ‘jeg’ for fællesskabet, som lederen fortæller . 

Det vises hermed i empirien, hvordan arbejdspladsen, som udelukkende vægter fællesskabet, 

bliver en mulighed, hvis medarbejderen formår at komme i rigtig god kontakt med sig selv. 

Bunder den gode arbejdsplads i et fællesskab, hvis værdi opnås ved medarbejderens evne til 

at kende sig selv godt, gøres medarbejderen til nøglen til, at det kollektive på arbejdspladsen 

fungerer og andre faktorer, som kunne forstyrre arbejdspladsen, bliver skubbet i baggrunden.   

  
Senere uddyber lederen vejen hen til individets ‘grounding’ med fællesskabet for øje. Hun 

fortæller:  

 

     “Man kigger ind i sig selv, jeg ved ikke, om man går ind i sig selv. For der ligger et eller andet 

med, at man distancerer sig fra sin omverden, hvis man går ind i sig selv. At man trækker sig 

tilbage fra sin omverden. Det kan der godt være en god mening i, at man gør, engang imellem, 

men det er ikke umiddelbart det jeg ser det som, i den forbindelse, vi gør det her. Som en 

fællesbegrebs-ramme at tale ud fra, der er det ikke noget specielt ønskværdigt mål, at de skal gå 

ind i sig selv. De skal kunne kigge indad for at kunne kigge ud ad, for nemmere at kunne se 
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hinanden, for det er også det, der ligger i bunden af hele MF tankegangen. At vi egentlig er mere 

ens end vi går rundt og tror” (leder, int. 2: 10.50). 

  
Når lederen bl.a. fortæller, at man kigger ind i sig selv, men ikke går ind i sig selv, for så 

distancerer man sig fra sin omverden, iagttages det, at hun ikke ønsker medarbejdere, som 

trækker sig ind i sig selv for deres egen skyld, men hele tiden har fællesskabet in mente, når 

de gør det. For bedre at forstå hinanden skal medarbejderen altså på den ene side kigge ind i 

sig selv, men skal stadig have en fod i den omverden, hun er en del af. Det peger på et telos 

om en medarbejder, som kan sætte sig ud over sig selv og anerkende og efterstræbe den 

kollektive merværdi, der ifølge lederens fortolkning af Mindfulness, kan komme ud af at 

arbejde med sig selv. Ud fra disse teloi om medarbejderen selvfølgeliggøres det, at 

medarbejderen tager ansvar for at arbejdsmiljøet og fællesskabet styrkes ved brugen af MF. 

Paradoks/afpadoksering 
I det ovenstående efterlades man i en uafgørbarhed, da medarbejderen på den ene side skal 

søge ind i sig selv for at opnå ‘grounding’, men samtidigt skal have et ydre formål til sigte i 

processen. Det er problematisk, hvis medarbejderen bliver for selvoptaget, distancerer sig fra 

omverdenen og “går ind i sig selv”. Det får lederens drøm om et særligt fællesskab og vejen 

til den optimale arbejdsplads til at bryde sammen. Medarbejderen skal altså betragte sig selv 

inden for rammen af et fællesskab. Omvendt, skal lederens drøm gå i opfyldelse, og skal 

medarbejderen forstå sine kollegaer bedre og bidrage til et styrket samarbejde, pålægges 

medarbejderen i kommunikation også en selvoptagethed ved at “kigge ind i sig selv”, hvilket 

alt andet lige må siges at være en individualistisk og egocentreret proces. Således indskriver 

forskellen individ/fællesskab sig i sig selv og skaber et paradoks omkring medarbejderen. 

Afparadokseringen bliver imidlertid det, der gør, at lederen fortsætter sin iagttagelsesproces 

til trods for uafgørbarheden. I kommunikationen tydeliggøres det, hvordan medarbejderen 

kontinuerligt fordres til at problematisere sig selv ved at “kigge ind ad for at kigge ud ad”. 

Hun forventes derfor at kunne være begge dele, individ og fællesskab, på en gang gennem sin 

egen problematisering af sig selv. Dermed skabes en forståelse af, at de to modsætninger 

forudsætter hinanden, og problematiseringsdynamikken fortsætter. 
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Ærlighed gennem uærlighed 
 

Mindfulness hjælper medarbejderne til at blive mere ærlige, hvilket er en genvej til bedre 

samarbejde, ifølge lederen. I afsnittet iagttages det følgeligt, hvordan den ærlige medarbejder 

kun eksisterer indenfor den konstruktion, MF-sproget skaber omkring medarbejderen, 

hvorfor den ærlige medarbejder opstår som paradoks, man er kun ærlig, hvis man er ærlig på 

en særlig måde - altså uærlig. 

Historie 
Emnet omkring ærlighed synes at være højst relevant for lederens indførsel af MF. I 

nedenstående citat, forklarer lederen, at MF faciliterer medarbejdernes ærlighed, som hun 

ellers anser som værende svært at opnå. Denne facilitering muliggøres endvidere af måden 

hvorpå enheden kollektivt anvender MF begreberne.  

Lederen fortæller: 

 
     “...det kan vi bruge et helt liv på at finde ud - hvordan er vi egentlig ærlige overfor os selv og for 

andre? De mennesker, jeg har mødt, som jeg har størst respekt for, er de mennesker, der 

grundlæggende er ærlige. Det kræver en enorm selvindsigt at være ærlig (...) nu har vi nogle 

fællesbegreber at sætte på tingene… f.eks. nogle gange så sidder vi til møde med et eller andet vi 

er i gang med, så er der måske en der siger: Årh, det er også typisk dem der oppe fra den der 

afdeling, det sker faktisk ret tit, at der er nogle, der siger: Hov hov husk nu vores aversion eller 

husk nu ikke-bedømmelse, fordi det jo ikke forbudt at lægge nogle bedømmelser ned over, det er 

bare vigtigt at lægge mærke til, at man lægger den over nogle mennesker eller en afdeling, og det 

vil sige, at der er mulighed for på en humoristisk måde, at skyde sådan et begreb ind, som på en fin 

måde, får signaleret til alle, at vi skal altså holde op med at være fordomsfulde, det understøtter 

simpelthen ikke vores samarbejde med den her enhed. Og det er fordi man har siddet og brugt 

timer på at snakke om, hvad er ikke bedømmelse, og er det overhovedet muligt at komme ud over? 

Nej, det er det ikke, det gør vi jo hele tiden, men hvis vi bliver bevidste om vores bedømmelse af 

andre, er vi måske nået så langt, at vi i det mindste kan forsøge at se bort fra den” (leder, int. 1, 

del 1: 27.43, 28.09) 

 

Problem/løsning/telos 
I ovenstående iagttages det, hvordan man medarbejder og ledelse imellem hjælper hinanden 

til at være ærlig på en bestemt måde. Ærlighed bliver noget, der deles kollektivt, idet man er 

ærlig ud fra en række principper, som MF tildeler en at være ærlig inden for. Lederen udtaler, 
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at ærlighed er noget af det sværeste for mennesker. Hermed konstrueres et generelt problem 

omkring manglende ærlighed. Problemet synes at have et ophav i teloset om det ærlige 

menneske, som medarbejderen knyttes op på. Som det udtales, forbindes ærlighed med 

respekt hos lederen. En sådan udtalelse peger på, at medarbejderen som kan indgyde mest 

muligt respekt hos lederen, er medarbejder med en ‘enorm grad af selvindsigt’. Med 

indførelsen af MF principperne holdes medarbejderen, i mellemtiden, i hånden til nemmere at 

kunne opnå teloset om ærlighed. Hermed kædes medarbejderens evne til at imødekomme, 

implementere og kollektivt dele MF principperne, sammen med hendes evne til at blive en 

mere ærlig udgave af sig selv og herudfra løse et problem i organisationen om, hvordan man 

bedst muligt påpeger noget for sin kollega og dermed minimerer at skabe dårlig stemning til 

et møde. 

  
Som lederen senere udtaler, er målet nemlig ikke at ærlighed skal være noget personligt: 
 

”Ved at der bliver sat nogle begreber på, som er nogle man har forholdt sig til generelt, f.eks. 

hvad betyder accept, eller hvad betyder bedømmelse og hvad betyder ikke-bedømmelse, så kan 

man tage dem op som en størrelse og sige i en eller anden situation: Er det ikke det her, der er 

brug for nu? Så behøver det ikke blive så personligt, hvor man f.eks. siger: Nu er du helt vildt 

bedømmende. Og det giver en god mulighed for at bruge dem.” (leder, int. 2: 22.45). 

     

Som iagttaget giver MF-begreberne medarbejderen mulighed for at formulere sig og sige sin 

mening uden at være for personlig eller henvende sig for direkte til vedkommende, som man 

f.eks. ikke synes er accepterende nok, i stedet kan man f.eks. sige “Er det ikke det her, der er 

brug for nu?”, som lederen udtaler. MF bidrager dermed til, at medarbejderen ytre sig 

overfor fællesskabet uden at skulle stå personligt til ansvar for sin holdning, men blot ved at 

sætte et af de syv begreber på, som medarbejderne har lært. Det skaber et telos om en 

medarbejder, som på den ene side tager et ansvar i situationen ved at påpege noget, der kunne 

være anderledes, men samtidigt gør det ud fra et konsensus om hvad den rigtige 

fremgangsmåde er. 

  
Foruden at medarbejderen kan agere ærligt ud fra bestemte begreber og på den måde sige fra 

eller påpege noget i en situation, kan hun også hjælpe sin kollega til at opnå indsigt i sig selv. 

Det iagttages i begge af lederens udtalelser, hvordan medarbejderen i den kollektive deling af 
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MF principperne forsøger at bevidstgøre hinanden - f.eks. ved at sige “hov hov husk nu vores 

aversion eller husk nu ikke-bedømmelse”, som lederen nævner i første citat. En sådan 

påmindelse fortæller medarbejderen, at hun er et menneske med aversioner, og på den måde 

opfordres der til en form for ærlighed hos den enkelte medarbejder. Det er når denne 

bevidsthed er opnået, at medarbejderen kan stoppe op og se bort fra f.eks. sin bedømmelse af 

andre. Således gøres medarbejderen, uanset om man er den der påpeger noget ved hjælp af 

begreberne, eller den der modtager påpegelsen, til en løsning ved at være ærlig gennem MF 

principperne. Hermed formes et telos om en medarbejder, som gerne vil indvillige i at 

underlægge sig nogle kollektivt delte retningslinjer for at blive mere selvbevidst og ærlig 

overfor sig selv. 

Paradoks/afparadoksering 
Fortællingen omkring ærlighed afføder en uafgørbarhed: hvordan man er ærlig, hvis man skal 

være det ud fra specifikke retningslinjer?  Lederen nævner, at man, qua MF-principperne, på 

en ‘humoristisk’, ‘fin’ og ‘ikke så personlig’ måde kan sige noget til sine kolleger, hvis man 

f.eks. synes de er dømmende i deres retorik. Sådan er man ærlig overfor sine kollegaer og 

hjælper samtidigt dem hen mod større selverkendelse. Men dette peger samtidigt på, at en 

‘mindful’ måde at være ærlig på er en mere accepteret form for ærlighed end f.eks. at sige: 

“Det gider jeg slet ikke at høre på”. Hermed bliver ærlighed ikke noget umiddelbart eller 

personligt, som man normalt ville forbinde med ordet ærlighed, og det bliver svært at afgøre, 

hvornår man som medarbejder rent faktisk er oprigtig, og hvornår man blot følger nogle 

retningslinjer, man er blevet fortalt. Det skaber en uafgørbarhed, hvor forskellen ærlig/uærlig 

indskriver sig i sig selv, og medarbejderen må være ærlig og uærlig på samme tid, hvilket alt 

andet lige må være en umulighed. Afparadokseringen kommer imidletid ind i billedet fordi 

medarbejderen i kommunikationen opfordres til at problematisere sig selv - er hun ikke ærlig 

nok, er det måske fordi hun ikke kender sig selv godt nok. Som lederen forklarer i første citat 

kræver ærlighed en enorm selvindsigt, og MF hjælper netop en til at komme i kontakt med 

sig selv og bedre kunne registrere ens egen bedømmelse af andre, som eksempel. På den 

måde flyttes fokus fra paradoksets umulighed og problematiseringsdynamikken fortsætter. 
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Robusthed gennem skrøbelighed 
 

Ligesom vi så i ovenstående afsnit, hvor temaet var ‘ærlighed’, kan Mindfulness, ifølge 

lederen, hjælpe til bedre samarbejdsevner blandt medarbejderne i enheden, men som 

iagttages i dette afsnit også øget effektivitet i arbejdet. Her iagttages det, hvordan 

medarbejderens robusthed faciliteret af MF også bliver nøglen til at åbne op for 

medarbejderens skrøbelighed. 

Historie 
Som iagttaget tidligere fordres medarbejderen med indførelsen af MF til at have et aktivt 

selvforhold, hvor de bliver sig selv bevidst. Dette gøres også med et ønske om, at 

medarbejderen bliver mere robust, da robuste medarbejdere også arbejder mere effektivt. 

Lederen forklarer om robusthed:  

 

     ”....på mange måder handler det om, at skrue ned for den frygt, som er meget styrende i de fleste 

sociale situationer. Folk er jo virkelig bange for en masse ting. Man kan jo sidde og være bekymret 

for, om man virkelig er dygtig til sit arbejde, man kan være bekymret for, om dem de andre i 

lokalet - kan de overhovedet lide mig? Man kan også være bekymret for, kan jeg løse den her opg? 

Kan jeg overhovedet nå at løse den, har jeg tid nok til det? Mindfulness redskaberne, de handler jo 

om at kunne sætte ord og tanker på alt det der distrahere dig fra opgaven, det er vigtigt, at du får 

sat ord på det, du får reflekteret over: Okay, jeg sidder faktisk i det her lokale og jeg er ikke helt 

tryg ved situationen, hvad kan det være? Det kan der være flere grunde til, men det øjeblik du har 

tænkt den tanke, har du taget toppen af den bekymring, og på den måde er du i stand til at have 

mere fokus på opgaven. Og den øvelse den laver du efterhånden så mange gange, at du kan lave 

den hurtigt og instinktivt, og den vil efter noget tid betyde, at du er mere sikker og tryg i 

situationen og dermed også mere robust. Du er ikke så nem at slå ud...” (leder, int. 1, del 1: 

23.15). 

Problem/løsning/telos 
I det ovenstående fremgår det, hvordan lederen kobler robusthed sammen med ikke at 

bekymre sig. Når lederen forklarer, at bekymring betyder, at man distraherer sig selv fra sit 

arbejde, dvs. at medarbejderen bliver ufokuseret, bliver ineffektivitet blandt medarbejderne 

på arbejdspladsen derfor et resultat af at den enkelte medarbejder bekymrer sig for meget og 

ikke er robust nok. Hermed gøres medarbejderens ønskede robusthed til løsning på et 

problem om mulig ineffektivitet på arbejdspladsen. Medarbejderen skal ved hjælp af MF 
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redskaberne bliver bedre til at registrere og sætte ord på, hvad der bekymrer hende og 

herigennem skulle bekymringen lette. Jo flere gange øvelsen laves, jo hurtigere bliver 

medarbejderen til at opspore sin egen forklaring på, hvorfor bekymringen opstår. Med MF 

bliver løsningen ikke nødvendigvis, at medarbejderen får mulighed for at ændre på de 

forhold, som medarbejderen synes at bekymre sig over, men snarere at medarbejderen evner 

at gøre sig selv bevidst om sin bekymring, ved at rette sit nærvær mod denne, hvilket skulle 

afhjælpe den. Hermed iagttages medarbejderens aktive selvforhold som værende løsning til, 

hvad vi ikke ved om reelt er en bekymring, som kunne undgås, ved f.eks. at ændre nogle ting 

i organisationens struktur. 

  
Lederen fortæller yderligere, at medarbejdere som er robuste, ikke kun er bedre til at holde 

fokus på deres opgaver, men også er bedre at samarbejde med. 

Lederen udtaler:  
 
     “...det er nemmere at samarbejde med mennesker, der er robuste end med mennesker, der ikke er 

robuste. Den energi du har, ender med at blive kanaliseret de forkerte steder hen, hvis du nemt 

bliver såret, bekymret eller usikker på ting.” (leder int. 1, del 1: 22.46) 

 

Når lederen udtaler ovenstående, iagttages det hvordan robusthed ikke kun bliver svaret på, 

hvad der kan gøre medarbejderen mere effektiv i sin opgaveløsning, men også hvad der kan 

gøre medarbejderen til en bedre kollega. På denne måde bliver medarbejderens robusthed 

faciliteret af MF også løsningen på eventuelle samarbejdsudfordringer på arbejdspladsen, da 

den ikke-robuste medarbejder nemt såres, bekymres og gøres usikker, hvilket er 

uhensigtsmæssigt i samarbejdet, ifølge lederen. 

Lederen uddyber senere processen hen mod øget robusthed:  
 
     ”Det handler om at være bevidst om de helt grundlæggende menneskelige mekanismer, som både 

kan være ikke-hensigtsmæssige og hensigtsmæssige. Og så forholde sig, og ikke bedømme dem - 

ikke anklage nogen for at være dårlige ting eller gode ting, men betragte dem lidt objektivt: nu er 

det mine aversioner, der taler til mig. Hvis du har sat den ramme, så har du også distanceret dig 

fra aversionen allerede i det øjeblik, du sætter den ramme, synes jeg. Og så tager du også skridt 

væk fra at være styret af det. Så er du ikke din aversions vold, så har du kontrol over din aversion” 

(leder, int. 2: 6.20). 
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Som ses i ovenstående, bliver øvelsen hen mod robusthed at kunne registrere det, der ikke er 

hensigtsmæssigt, tage kontrol over det og adskille sig selv fra det. Det peger på et telos om en 

medarbejder, som tager ansvar for sine egne følelser, og som endvidere også problematiserer 

sig selv og sin egen robusthed eller mangel på samme ved f.eks. at registrere de følelser, som 

ikke er rare. Skal man arbejde sig hen mod at blive en mere robust medarbejder, må man alt 

andet lige også acceptere de følelser, som gør, at man ikke er robust - man skal kende sin 

bekymring eller sine aversioner, for ikke at være kontrolleret af dem. 

Paradoks/afparadoksering 
Ovenstående peger på et paradoks mellem robust og skrøbelig. Iagttaget gennem lederens 

udtalelser om medarbejderen, må medarbejderen på den ene side bevidstgøre sig selv om 

f.eks. sine bekymringer og aversioner for at kunne tage kontrol over dem. Når denne 

erkendelse er opnået, kan medarbejderen vende tilbage til sit arbejde - medarbejderen er mere 

robust. Ikke nødvendigvis fordi hun slipper bekymringen eller aversionen helt, eller ved at 

undersøge årsagen og eventuelt afværge dem, men blot ved at blive dem bevidst. Denne 

proces hen mod større bevidsthed peger på den anden side på, at medarbejderen for at udvise 

en vis skrøbelighed skal rette fokus mod og komme i kontakt med sider af sig selv, der 

udviser bekymringer og aversioner. Således indskriver forskellen robust/skrøbelig sig i sig 

selv. Umiddelbart efterlades man i en uafgørbarhed, for medarbejderen kan ikke vel ikke 

være robust og skrøbelig samtidigt, men afparadokseringen bliver netop, at er medarbejderen 

det bare på en ‘mindful’ måde - altså f.eks. ved at være i stand blot at registrere sine 

bekymringer, ikke nødvendigvis behandle disse, så kan man godt være begge dele på en 

gang. Medarbejderen bliver derfor robust gennem skrøbelighed og 

problematiseringsdynamikken fortsætter iagttaget gennem Mindfulness. 
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OPSAMLING PÅ DELANALYSE 1 
 
   

Afsnit PROBLEM LØSNING TELOS PARADOKS 

Indre/Ydre 
Verden 

Generelt 
Sparerunde og 
forandringer 
 
Specifikt 
Den bekymrede 
medarbejder 
 
 

Medarbejderens 
- retorik, 
- evne til at aflæse følelser 
hurtigt 
- påtage ‘beginner’s 
mind’,  gå åbent ind til 
forandringer 
- se sig som en del af 
konteksten 

Medarbejderen der  
- tager ansvar for sin 
egen opfattelse af 
situationer 
- kan skille nutid fra 
fortid i mødet med 
forandringer. 
- kender sig selv godt 
- er rummelig 

- Det ydre bliver det 
indre 

Individ lig 
med 
fællesskab 

Generelt 
Samarbejdsudfordrin
ger 
 
Specifikt 
Medarbejderen der 
ikke kender sig selv 
godt nok til at tænke 
ind i fællesskabet 

Medarbejderens 
- øget kendskab til sig 
selv 
- evne til at give slip på 
sig selv for fællesskabets 
trivsel 
- arbejde med sig selv for 
den kollektive merværdi 

Medarbejderen der 
- anerkender at 
selvindsigt og fælles 
trivsel hænger sammen 
- ser ind i sig selv for at 
se andre bedre 

- Individ er fællesskab 
 

Ærlighed 
gennem 
uærlighed 
 
 

Generelt  
Samarbejdsudfordrin
ger 
 
Specifikt 
Medarbejderne er 
ikke ærlige nok 
overfor sig selv og 
hinanden, hvilket 
f.eks. fører til at 
dømme andre 

Medarbejderens 
- evne til og indvilgelse i  
at være ærlig på en særlig 
måde udfra MF 
redskaberne. Hermed at 
være ærlig uden at være 
for personlig 

Medarbejderen der 
- er ærlig 
- der tager ansvar i 
situationer ved at 
påpege problemer, ikke 
kun for sin egen 
ærligheds skyld, men 
også for ‘den anden’ 
 

-        Ærlighed gennem 
uærlighed 

Robusthed 
gennem 
skrøbelighed 
 
 

Generel 
Samarbejdsudfordrin
ger og ineffektivitet 
  
Specifik 
Medarbejderen er 
ikke robust nok: 
manglende fokus på 
opg. løsning, 
usikkerhed, 
bekymring 

Medarbejderens 
- evne til at registrere sine 
følelser hurtigt 
- evne til at distancere sig 
selv fra sine følelser og 
tage kontrol over dem 

Medarbejderen der 
- tager ansvar for sine 
følelser 
- skaber bevidsthed om 
det der ikke er 
hensigtsmæssigt og ikke 
bidrager konstruktivt til 
effektivitet og 
samarbejde 

Robusthed gennem 
skrøbelighed 
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Delkonklusion 
 

Følgende vil sammenfatte og konkludere på første delanalyses besvarelse af spørgsmålet: 

Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i lederens iagttagelser af 

medarbejderen og arbejdspladsen gennem Mindfulness? 

 

 De fire afsnit i delanalyse 1, hhv. ‘Indre/Ydre Verden’, ‘Individ lig med fællesskab’, 

‘Ærlighed gennem uærlighed’ og ‘Robusthed gennem skrøbelighed’, har vist at der formes en 

række problemer, løsninger og teloi, når lederen iagttager medarbejderen, og til dels også 

arbejdspladsen, gennem Mindfulness. De tre begreber kommer til udtryk empirisk ved at 

indgå i en dynamisk form med hinanden. Som et eksempel ses det, hvordan problemet 

omkring ydre forandringer, såsom en sparerunde, får karakter af at handle om 

medarbejderens evne til at aflæse følelser hurtigt eller bruge en særlig retorik. Det der er 

løsningen, bliver altså også konstruerende for iagttagelsen af problemet, som ender med 

snarere at blive den bekymrede medarbejder end sparerunden. Dette synes at have ophav i et 

telos en medarbejder, der tager ansvar for egne følelser, samtidigt med at også nye teloi 

formes - f.eks. medarbejderen, der kender sig selv godt.  

 

Fælles for problem/løsning/telos dynamikkerne er, at organisatorisk trivsel og 

medarbejdertrivsel, herunder mødet med generelle problematikker inden for en række temaer 

som forandringer, effektiv opgaveløsning og godt samarbejde, bliver til et spørgsmål, om at 

medarbejderen tager ansvaret på sig. Hermed internaliseres problematikkerne, selvom de kan 

have et umiddelbar ydre ophav, hermed distinktionen mellem generel og specifik, som set i 

tabellen. Det bliver medarbejderens ansvar gennem MF praksissen, det sprog og den kultur, 

den er med til at forankre, at opretholde og udvikle ikke kun sig selv som medarbejder, ikke 

kun med egen, men også med det kollektives trivsel for øje. Dette skaber forskellige 

paradokser, uafgørbarheder mellem forskelle, f.eks. ærlig/uærlig og individ/fællesskab, som 

man umiddelbart ville antage som værende umuligheder. Men netop fordi medarbejderen 

gennem iagttagelsen af Mindfulness fordres til at problematisere sig selv på særlige måder, 

omgås paradokset. F.eks. fordres det af medarbejderen, at hun må “kigge ind ad for at kigge 

ud ad”, således bliver det op til medarbejderen gennem selvproblematisering at lykkes med 

både at iagttage sig selv ud fra en individuel og fælles forståelse på samme tid. Således 
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fortsætter problematiseringsdynamikken og iagttagelsen af medarbejderen som problem og 

løsning konstitueret gennem MF.  
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DELANALYSE 2 
 

Introduktion 
	  
Den anden delanalyse af to vil behandle følgende underspørgsmål:  

Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i medarbejdernes iagttagelser 

af sig selv og hinanden gennem Mindfulness? 

Sidestillet med første delanalyse, vil jeg ud fra mit teoretiske udgangspunkt, Foucaults 

problematiseringsanalyse og Luhmanns paradoksbegreb, vise hvordan medarbejderen opstår 

som løsning og problem gennem særlige problem/løsning/telos konstellationer, og hvordan 

disse afføder og samtidigt forudsættes af paradokset og dets afparadoksering. Dette vises i 

denne delanalyse gennem 5 historier med hvert deres tema: ‘Evne gennem manglende evne’, 

‘At dømme for ikke at dømme’, ‘Personlig gennem det fælles’, ‘Irritation for at slippe 

irritation’ og ‘Rummelighed gennem afgrænsethed’. De forskellige temaer repræsenterer hver 

deres egen problematiserings- og paradoksdynamik, som eksempler på, hvordan 

medarbejderen opstår som løsning og problem - her i medarbejdernes egne iagttagelser af 

medarbejderen og hinanden gennem Mindfulness.  

Delanlysens fund vil blive opsummeret i en tabel på side 64. 

 

Evne gennem manglende evne 
	  
Medarbejderne fortæller, at det ikke nemt at meditere, men noget der tager tid at lære. Både 

X, Y og Z er loyale overfor meditationen, og iagttager ikke, at de finder det udfordrende fordi 

der er noget galt med metoden. I stedet vendes udfordringen til at være noget, man skal lære 

af meditation. At acceptere at noget kan være svært og tage tid, er det der får en til at 

lykkedes med det man gør. 

Historie 
Medarbejderne forklarer, at det kan være svært i en travl hverdag at lægge tankerne fra sig. 

Tankemylder om dagens gøremål er normalt, når man ”har mange jern i ilden” (Z, int. 1: 

8.38), som Z fortæller. Meditationen, som medarbejderne har lært på kurset og som oftest 

praktiseres flere sammen i morgentimerne, har til hensigt at give medarbejderne ro, inden 

dagen starter og byder på forskellige typer af meditationer. F.eks. en meditation udelukkende 
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med fokus på vejrtrækning og en type, hvor man tæller (X int. 1, del 1: 6.40). Men 

medarbejderne synes, at det er udfordrende at meditere. Særligt X synes ikke, hun får nok ud 

af den tid, hun bruger på at meditere, og hun oplever stadig uro, når hun forsøger. Hun 

forklarer, at det begynder at irritere hende mere end det gavner. 

Medarbejder X udtaler:  

“… måske kan jeg bare ikke lære at meditere (…) jeg har slået mig selv lidt oveni i hovedet over, 

at jeg ikke er kommet dertil, hvor jeg gerne ville med min meditation. Ud fra setup’et burde det 

tage så så lang tid - hvorfor er jeg så ikke kommet dertil? Så må der være noget galt med mig. Det 

har jeg prøvet at slippe. Og nu prøver jeg igen. Om jeg så sidder og tænker på alt muligt i det der 

kvarter, så får jeg nok noget ud af det. For det er også en del man skal lære: Nå der røg den, jeg 

starter igen (…) Men på et tidspunkt tænkte jeg: Nu gider jeg ikke sidde her og starte forfra hele 

tiden ” (X int. 1, del 1: 5.30, 7.11, del 2: 9.10) 

Problem/løsning/telos 
I ovenstående citat fortæller X, at hun har ‘slået sig selv lidt i hovedet’ over ikke at være 

kommet så langt med meditationen, som ønsket, hvorfor det kan iagttages, hvordan 

meditations-praksissen resulterer i en selvbebrejdelse hos medarbejderen, og at hun gør sig 

selv til problem. Meditationen har bl.a. til hensigt at hjælpe medarbejderen med at evne at 

koncentrere sig og bevare fokus, men medarbejderen oplever, at det er svært at komme hertil; 

hun fortæller, at hun sidder og tænker på alt muligt andet under meditationen. Ligeledes 

fortæller Z, at det falder hende svært at meditere, selvom hun samtidigt synes hun får noget 

ud af det. Hun fortæller: 

  
“Det er rigtig svært at sige: Nu gør jeg det her og ikke andet end det her. Men det har hjulpet mig 

meget. Det har givet mig mere ro i hovedet (...) ....det er også noget, man skal lære. Det tager 

noget tid at finde ud af, hvad er det egentlig for noget? Hvad er det for en stemning, man skal 

have? Hvad giver det? Det er svært at forklare (...) Men jeg tror det er et spørgsmål om at man 

giver sig selv tid. Altså acceptere at nu ligger jeg her, altså. I stedet for at blive irriteret over, nu 

kunne jeg have tjekket mine mails eller andet. Ligesom acceptere: Nu er vi her. Næste gang, så er 

vi her” (Z int. 1: 7.15, 8.40, int. 2: 15.50). 

  
Som det ses ovenfor, synes accept af meditationspraksissen, selvom den ikke falder 

medarbejderne let, at være en del af læringen for de to medarbejdere. X udtaler at ”det er 

også en del af det, man skal lære” og hentyder til, at hun må acceptere at hun er i gang med 
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at meditere og ikke alt muligt andet. Med udtalelserne iagttages det, hvordan de to 

medarbejdere bevidstgør sig selv om egen manglende evne, og at de må være i stand til at 

acceptere den for at evne meditationens praksis. På denne måde vendes meditationens 

udfordringer til noget positivt og det egentlige problem forskydes fra at være meditationen til 

den enkelte medarbejder. Dette peger på et telos om en medarbejder, der først og fremmest 

tager ansvar for sit eget velbefindende ved i det hele taget at meditere, men også tager ansvar 

for, når hun finder det svært og er tålmodig overfor praksissen. Medarbejderen vælger ikke at 

bebrejde meditationens praksis – måden hvorpå hun skal meditere – og lade dette være årsag 

til, at hun finder det svært og lader sig irritere. Snarere ses en forskydning, hvor 

medarbejderen i kommunikationen selv tager ansvar, hvortil løsningen bliver, at hun skal lade 

sin egen irritation gå, og at forstå at accept er et led i processen hen mod at meditere.  

Paradoks/afparadoksering  
I dette analyseafsnit iagttages to paradokser. Først ses det, hvordan meditationens praksis, 

som er tiltænkt at afhjælpe bl.a. tankemylder hos medarbejderen og skabe ro, synes at være 

kanal til yderligere tanker og spørgsmål hos den enkelte, i en søgen efter, hvordan 

meditationen evnes. Dette former et paradoks omkring forskellen ro/uro: når medarbejderne 

søger ro og, ifølge Z også opnår ro, kommer de i en tilstand af uro. Forskellen ro/uro 

indskriver sig i selv og man efterlades i en uafgørbarhed. Der formes endvidere et andet 

paradoks, beroende på forskellen evne/manglende evne. På den ene side kommer 

medarbejderen i et stadie af uro og selvbebrejdelse i forbindelse med meditationen, hvilket 

peger, at de har svært ved meditationen. På den anden side gør Z sig tanker om, at hun må 

give sig selv tid og acceptere, hvor hun er, ligesom X fortæller, at hun må prøve at slippe sine 

tanker omkring, hvad der er galt med hende fordi hun ikke evner meditationen. Det iagttages 

derfor, hvordan medarbejderne anerkender og bruger deres manglende evne konstruktivt for 

at kunne evne meditationen. Dermed indskriver forskellen evne/manglende evne sig i sig 

selv. Det betyder samtidigt at paradokset omkring ro/uro afledes af paradokset omkring 

evne/manglende evne, hvor medarbejderen problematiserer sit eget forhold til at meditere ved 

at stille sig selv spørgsmål og reflektere over meditationen for at opnå ro, når hun iagttager 

sig selv gennem Mindfulness. Afparadokseringen beror altså på forståelsen af, at evne bliver 

til gennem accepten af manglende evne og således fortsætter iagttagelsesprocessen, hvor 

medarbejderen nedsætter sig selv som problem og løsning. 
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At dømme for ikke at dømme 
 
I dette afsnit ses det, hvordan Mindfulness princippet om at være ikke-dømmende ikke er 

muligt uden at være det modsatte, dømmende. Det iagttages yderligere, hvordan 

medarbejderen selv påtager sig ansvaret for at camouflere denne dobbelthed i princippet. 

Historie 
Ud fra de historier X, Y og Z fortæller, tydeliggøres det, at nogle af enhedens medarbejdere 

bruger meditationen meget og nogle fokuserer mere på de 7 Mindfulness principper. Der er 

altså forskel på, hvad der opleves som værende direkte udbytte af MF kurset og 

medarbejdernes indtryk er generelt, at nogle har taget værktøjet mere til sig end andre. Dette 

skaber generelt grobund for sammenligning. 

X fortæller:  
 
      ”Sammenlignet med andre af mine kollegaers positive historier om meditation, tænker jeg bare: 

Hvad laver jeg? (…) Nu er jeg selvfølgelig ikke ikke-dømmende, men kollegaer som fortæller at de 

har gode erfaringer med at meditere, men som så stadig kan sidde fast i at brokke sig over nogle 

ting, hvor jeg tænker: Det er et vilkår, det bliver ikke anderledes (…) jeg er blevet meget 

opmærksom på når det sker, at jeg brokker mig over noget. Og så handler det om, vil jeg deltage i 

det? Eller forsøge at dreje samtalen over i noget andet, så man ikke udstiller, at man synes, at 

andre er dømmende” (X int. 1, del 1: 7.20, 8.51, 10.10). 

Problem/løsning/telos 
Iagttaget gennem en problem/løsning/telos dynamik, kan det udledes af citatet, er der i 

enheden fokus på, at man skaber bevidsthed omkring at være-ikke dømmende, hvorfor der 

samtidigt konstrueres et problem om, at medarbejderne dømmer hinanden. Men som også ses 

i citatet, oplever medarbejder X, at være det modsatte, nemlig ‘ikke ikke-dømmende’, når hun 

skal redegøre overfor sig selv, hvad hun har fået ud af Mindfulness forløbet, da en måde at 

gøre dette på er, at holde sin egen proces op mod kollegaernes. Yderligere, bliver det svært i 

praksis: X fortæller, at hun må ‘dreje samtalen over i noget andet’ for at maskere, at hun 

udstiller, at de andre er dømmende i en situation. Her iagttages det, hvordan løsningen om at 

være ikke-dømmende, som skulle gøre det nemmere for medarbejderen at navigere på en 

arbejdsplads med mange forskellige holdninger, typer af adfærd og personligheder, samtidigt 

gøres til et problem. X vil ikke afsløre, at hun dømmer sine kollegaer for at være dømmende, 

for så ville hun jo selv være dømmende og ikke leve op til princippet om det modsatte. 
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Teloset om den rummelige medarbejder, der netop ikke dømmer andre for deres handlinger 

eller manglende formåen, som MF princippet peger på og tilbyder sig som løsning til, bliver 

svært at imødekomme udadtil med mindre man tager sine forbehold, her ‘drejer samtalen 

over i noget andet’. I stedet skabes et andet telos om, at man er loyal over for principperne 

ved at dække over deres umulighed i visse situationer.  

Paradoks/afparadoksering 
Ovenstående skaber et paradoks, hvor det bliver svært at skelne imellem, hvornår man er 

ikke-dømmende og dømmende, i det man bliver nødt til at være begge dele på en gang, skal 

man forsøge at leve op til princippet. Når X udtaler “det er et vilkår, det bliver ikke 

anderledes”, forstås det, hvordan hun iagttager sig selv som at lykkes med at være ikke-

dømmende overfor en situation ved at betragte den neutralt og som et vilkår. Men når hun 

samtidigt bemærker, at kollegerne er dømmende ved at brokke sig i samme situation, og at de 

ikke har fået noget ud af MF principperne, er hun selv dømmende overfor sine kolleger. 

Således indskriver forskellen dømme/ikke-dømme sig i sig selv og rummer en uafgørbarhed. 

Afparadokseringen bliver imidlertid, at hun forsøger at dreje samtalen over i noget andet for 

netop fremstå ikke-dømmende over for kollegaernes manglende evne til at følge princippet, 

og erkender, at hun må skjule at være dømmende. Hermed fordres hun til at blive sin 

manglende evne bevidst og stille spørgsmålstegn ved sig selv. På den måde bliver det også 

hendes ansvar gennem sin egen selvproblematisering at sørge for, at princippet får den 

betydning, det gerne skulle have, og der fortsat kan knyttes an til iagttagelsesprocessen. 

 

Personlig gennem det fælles 
	  
Med de principper, som medarbejderne i enheden er blevet oplært i, tilbyder MF et sprog, 

som medarbejderne kan tale til sig selv og hinanden ud fra. I sproget iagttages et konsensus, 

hvor man tager ansvar for sine oplevelser, i løbet af sin arbejdsdag, og hvorvidt de falder ud 

til det positive for en. Det personlige forankres altså i det fælles, ligesom vi så i lederens 

iagttagelser i afsnittet om ‘Individ lig med fællesskab’, men her ud fra nogle lidt andre 

betingelser. 
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Historie 
Medarbejder Y fortæller, hvordan Mindfulness principperne er blevet et fælles sprog i hendes 

afdeling, og hvordan det særligt er principperne ‘letting go’ og ‘accept’, som medarbejderne 

minder hinanden om i løbet af arbejdsdagen, f.eks. når de har svære opkald. 

     “Vi snakker meget om det oppe i vores afdeling, det der med ‘let it go’, hvis man har haft et svært 

opkald, så er det det, slip det og så kom videre, i stedet for det roder rundt i hovedet resten af 

dagen (...) jeg siger det både til mig selv og vi siger det også højt ikk’. Også et andet ord vi har 

brugt meget, er det der med at være rummelig. At kunne rumme alle de indtryk vi får hver dag på 

telefonen. Både indadtil og udadtil - og også kunne rumme alle de folk der ringer ind hver dag, 

kunne acceptere dem, også acceptere, hvis nogen ringer ind og er meget vrede. Det er ligesom der 

de er nu. Og så kan man så prøve at tale dem ned. Så alle de der principper (...) vi minder hele 

tiden hinanden om dem” (Y, int 1: 9.02, 9.40). 

Problem/løsning/telos 
I citatet vidner om, hvordan medarbejder Y og afdelingen generelt gør brug af principperne 

‘letting go’ og ‘accept’. Når Y fortæller, at de siger principperne højt og minder hinanden om 

dem, iagttages det hvordan, der er tale om et fælles sprog, som er autoritetsskabende for den 

enkelte. Med denne kommunikationsform, hvor medarbejderne minder hinanden om 

principperne, fastholder de hinanden i det personlige ansvar, som samtidigt synes defineret 

gennem fællesskabet ved brug af MF principperne. 

MF tilbyder hermed et fælles sprog som løsning til et individuelt problem. Det er 

medarbejder Y, der har haft det dårlige opkald, men for lettere at håndtere det, forholder hun 

sig til det ud fra de principper, de minder hinanden om i gruppen. Det iagttages dermed, 

hvordan medarbejderen tilskyndes til at problematisere sin egen håndtering af situationen ud 

fra et sæt retningslinjer, som skulle afhjælpe det ubehagelige i situationen. Det bliver derfor 

ikke opkaldets karakter, der bliver problemet og løsningen bliver ikke et spørgsmål om at 

f.eks. sige fra overfor personen i den anden ende af røret, eller på anden vis sætte grænser, 

fordi den andens adfærd ikke accepteres. Problemet og løsningen bliver snarere et spørgsmål 

om, hvorvidt medarbejderen favner den svære situation ved at arbejde på sin egen evne til at 

give slip, være rummelig og imødekomme personen, hun taler med. Medarbejderen bliver 

hermed løsningen til sit eget problem hægtet op de fælles forankrede ideer om, hvad der er 

god håndtering af problematikken. 
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Dette peger på et telos om medarbejderen, der ikke kun er rummelig eller kan give slip, som 

MF foreslår, men også en medarbejder som gør dette som del af en fælles kultur og retter til 

inden for det der er socialt accepteret. Den fælles kultur betyder, at man forpligter sig overfor 

hinanden til at sørge for, at principperne og kulturen holdes ved lige - således bliver det også 

medarbejderens ansvar, at andre medarbejdere kan håndtere deres arbejdsdag på den måde, 

MF foreskriver. Der er altså tale om en ideel medarbejder, der tager ansvar for sig selv, men 

også for fællesskabet, hvortil MF bliver et værktøj til at sætte rammerne for dette. 

Paradoks/afparadoksering 
Ovenstående problem/løsning/telos dynamik peger på en paradoksal situation. Medarbejderen 

må på den ene side iagttage sin egen måde at håndtere en række situationer på ud fra MF 

principperne; en for så vidt individuel proces, da det er medarbejderen, der skal gøre sig selv 

til genstand for sig selv og reflektere over sin forholdemåde og adfærd. Omvendt faciliteres 

processen gennem det sociale, som bidrager ved at sætte rammerne, afgrænset gennem MFs 

sproglige logik, som medarbejderne kommunikerer og påminder hinanden inden for. Man 

efterlades i en uafgørbarhed omkring, hvordan noget der er personligt også er fælles og noget 

er fælles også er personligt - alt andet lige en umulighed grundet de to modsætninger. 

Hermed indskriver forskellen personlig/fælles sig i sig selv og former et paradoks omkring 

medarbejderen. Paradokset omgås dog gennem afparadokseringen, hvor medarbejderen 

problematiserer sig selv ud fra en forståelse af at hun som person og medarbejder ikke kun 

eksisterer for sig selv, men også qua fællesskabets italesættelse og forestilling heraf, hvilket 

betinger medarbejderen til at indtræde på både personlige og fælles præmisser for f.eks. at 

kunne ‘let go’. Iagttaget gennem Mindfulness, bliver det personlige bliver altså til gennem 

det fælles. 

 

Irritation slippes gennem irritation 
 

Som nævnt i tidligere afsnit, handler et af Mindfulness principperne om accept: At man som 

medarbejder og menneske accepterer nogle vilkår, man navigerer og lever ud fra, og som 

man ikke nødvendigvis kan influere. I det kommende afsnit, iagttages det, hvordan 

medarbejderen fordres til at problematisere sin egen irritation for at undersøge og bestemme 

dens legitimitet, skal hun opnå accept af en situation og slippe sin irritation. 
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Historie 
I de foretagne medarbejder-interviews, nævnes accept i forskellige kontekster, bl.a. når man 

har svære opkald og indgår i et fællesskab med sine kolleger.  

Medarbejder X fortæller her om, hvor anvendelsen af principperne har påvirket tilgangen til 

accept:  

 

     “Det har rykket ved accepten af hinanden. F.eks. hvis man oplever at nogle kollegaer afbryder 

rigtig meget, kan dette alt andet lige føre til irritation blandt mange og stille spørgsmålstegn ved, 

hvordan det skal adresseres - skal kollegaen bides af? Der er det blevet nemmere at sige “sådan er 

hun så”. Der er blevet mere ro omkring forskelligheder. Jeg synes at du er irriterende - så kan 

man sige “der er et eller andet der irriterer mig, hvorfor er det det irriterer mig?”. Vi har alle fået 

vendt blikket lidt mere ind ad. Det skaber rum til at overveje hvilke muligheder man har: Vil jeg 

gøre noget ved det? Og hvis ikke, prøver jeg på at parkere den. Hvis jeg ikke vil tage en konflikt 

med en eller anden fordi det handler om personens personlighed, så er det rarest for mig, at jeg 

bare kan lade være med at gå ind i det (...) Så kan man sidde og tænke i, hvad er det egentlig, bag 

det? Men… jeg forsøger sådan at nærme mig, hvad er det for nogle antagelser, jeg har, altså et 

eller andet opdragelse eller måde at se tingene på, som jeg dømmer folk og situationer i forhold til 

- at man jo godt kan være anderledes.” (X int. 1, del 1: 10.40, 11.00, int. 2, 7.15). 

Problem/løsning/telos 
Med Xs historie, iagttages det i kommunikationen, hvordan medarbejderen iagttager sig selv 

gennem Mindfulness i håndteringen af situationer med kollegaer, hvor irritation opstår, 

hvilket alt andet lige skaber en udfordring. Når X forklarer, at irritationen over en kollega 

skaber mulighed for at hun kan spørge sig selv om, hvorfor hun irriteres, bliver løsningen i 

situationen, at man som medarbejder laver en evaluering af sig selv, inden man vurderer om 

irritationerne sker på et fair grundlag. Det sætter medarbejderen i en situation, hvor hun 

fordres til at vende blikket indad og stille spørgsmålstegn ved sin egen irritation, før hun 

tillader sig selv at reagerer udadtil på irritationen. 

  
Ovenstående understreges også, da medarbejder Z fortæller om sin tilgang til opgaveløsning i 

forbindelse med ændringer i opgaveporteføljen efter sparerunden i 2012. Hun udtaler:  

 

     ”En opgave er jo kun irriterende, hvis du synes den er irriterende, altså.. Så hvis man lader være 

med at irritere sig over den og siger: det er en opgave der skal udføres (....) Så det har også noget 

med mig selv at gøre - min måde at se tingene på” (Z, int. 1, 26.12). 
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Det er altså ikke kollegaen eller opgaven der nødvendigvis er irriterende og som bliver det 

egentlige problem, men snarere hvorvidt medarbejderen forstår sin irritation og kan styre den 

ved at styre på sit eget billede af det, hun irriteres over. Medarbejderen fordres således til at 

problematisere sig selv i håndteringen af sin egen irritation. 

Medarbejdernes udtalelser peger på et gennemgående telos om en medarbejder, der tager 

ansvar for sine følelser og heraf reaktioner, ved hele tiden at være sig selv bevidst. Ideelt er 

der altså tale om en medarbejder med et aktivt selvforhold, som kan oscillere mellem en ydre 

stimulans i form af kollegaens afbrydelser eller ændring i opgaveportefølje og sin indre 

selvevaluering, og herudfra vurderer sin berettigelse til at blive irriteret.  

Paradoks/afparadoksering 
Ovenstående afføder et paradoks. Medarbejderen befinder sig i en situation, hvor en anden 

medarbejder afbryder eller hvor hun stilles en irriterende opgave. En forventet reaktion ville 

måske være at medarbejderen åbenlyst lod sig irritere og sagde fra overfor sin kollega eller 

opgaven. I stedet vendes blikket ind ad og irritationen iagttages som en irritation ‘i 

medarbejderen selv’, forklaret gennem hvordan medarbejderen spørger ind til sine antagelser 

om kollegaen eller forsøger at styre sin iagttagelse af opgaven. På den måde indskriver 

forskellen ydre irritation/indre irritation sig i sig selv og man efterlades i en uafgørbarhed. 

Selvom det principielt synes at være umuligt at en irritation, der kommer udefra også er 

indefrakommende, bliver medarbejderens problematisering af sig selv og iagttagelsen af, 

hvordan man for at komme til et stadie af accept må vende blikket indad og ‘irritere’ sin egen 

irritation også det der gør, at iagttagelsesprocessen fortsætter. Hermed afparadokseres 

paradokset, ud fra forståelsen af at ydre irritation slippes gennem en indre irritation, og 

problematiseringsdynamikken fortsætter iagttaget gennem Mindfulness. 

 

 

Rummelighed gennem afgrænsethed  
	  
I forlængelse af sidste afsnit omkring at slippe irritation, byder dette afsnit på en lignende 

problematik, hvor medarbejderen tilskyndes til at problematisere sin egen rummelighed, 

inden hun tillader sig selv at reagerer udadtil. Som det fremanalyseres i det følgende, sker 
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dette ved øget følelsesmæssig kontrol og afgrænsethed overfor sig selv i de situationer, der 

kan være svære, skal medarbejderen kunne rumme situationerne. 

Historie 
Medarbejderne fortæller, at de svære opkald, som de kan have i løbet af en dag, kan være 

kilde til dårlige følelser, men at de nu prøver at være mere rummelige i situationerne, hvor det 

opstår. Z og Y udtaler: 

 

“Nogle gange ville man blive ked af det, nogle gange ville man blive gal, alt efter hvad de får 

trykket på. Jeg er blevet bedre til ligesom at være lidt mere overbærende med at de måske er vrede 

eller et eller andet i den stil (Z, int. 2: 9.42) .. så er man små irriteret fordi man har haft et dårligt 

opkald, som følger en. Der er jeg nok blevet bedre til at sige slip det og let it go, nu er vi færdige 

med det” (Y, int. 2: 5.53). 

 

I ovenstående iagttages det først og fremmest, hvordan det er medarbejderen, der er blevet 

bedre til at håndtere opkaldene - det er ikke fordi opkaldenes karakter eller mængde har 

ændret sig, at det er blevet nemmere. Dette uddybes i det følgende. 

      Da spørgsmålet går på, hvordan man lettere håndtere de dårlige følelser, fortæller Y, at 

MF har givet hende noget viden omkring sine følelser til at håndtere dem med, når hun føler 

sig forurettet i sit arbejde grundet et svært opkald. 

Y fortæller:  
 
     “Det var også noget vi lærte på kurset, som var interessant, at det er noget med, at når du starter 

med at have en eller anden følelse, så topper den indenfor 10 sekunder, og så aftager den ligesom 

igen. Den har jeg også haft i baghovedet, når hjertet begynder at banke, og jeg sidder med en eller 

anden idiot i røret, så lige træk vejret og tænke: Det går over igen, prøv at sige det til sig selv. At 

man ved, at man behøver ikke være i den følelse resten af dagen, den forsvinder igen under 

kroppen. Det er ikke altid det fungerer, men man ved det og måske kan man reflektere over det 

bagefter (...) man får lige sådan en reminder på, at man ikke behøver at være sur eller vred resten 

af dagen” (Y, int. 1: 47. 25, 49.28). 

Problem/løsning/telos 
Når Y fortæller, at MF kurset har lært hende, at en følelsen topper efter ti sekunder og 

dernæst vil aftage, hvorfor hun ikke behøver at blive i sin vrede, iagttages det, hvordan 

håndtering af de dårlige opkald, hun oplever at have, bliver et spørgsmål om hendes egen 

evne til at forstå sine følelsesmæssige reaktionsmønstre. Problemet forskydes dermed fra 
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opkaldet til at handle om, hvorvidt Y forstår sine egne følelser. Dette skaber et telos om en 

medarbejder, der kan forholde sig objektivt til sin umiddelbare følelsesmæssig reaktion, og 

som ved at observere denne ud fra en viden, hun har fået overleveret, er i stand til at se ud 

over den og tøjle den – en medarbejder i kontrol. Hun fordres således til at problematisere sin 

egen reaktion ud fra sin viden, som løsning til den svære situation - dette som et led i at 

beskytte sig selv mod at være sur resten af dagen. Det betyder, at medarbejderen stadig har 

den dårlige oplevelse, men det bliver medarbejderens eget ansvar ikke at lade sig gå på af 

denne ved at gøre sig bekendt med, at dårlige følelser ikke varer ved. Medarbejderens 

importeringen af problemet gør altså, at hun bliver nødt til at se sig selv som løsning til 

problemet, fordi løsningen er at iagttage sin umiddelbare reaktion anderledes, så man kan 

blive glad fremfor sur. Hermed bliver problemet om en svær kunde også en mulighed for 

medarbejderen til at undersøge sig selv og forstå sit sind. 

Paradoks/afparadoksering 
Ovenstående fortælling peger på et paradoks. På den ene side skal medarbejderne være 

accepterende og rummelig over for de mennesker, de taler med, selvom personen, der ringer 

ind måske er en “idiot”. På den anden side, afspejler kommunikationen en afgrænsethed, da 

iagttagelsen gennem MF ikke giver plads til, at man kan have den samme rummelighed og 

accept af sig selv endskønt, at medarbejderne fortæller, at de både har oplevet vrede og 

irritation i forbindelse med de svære opkald. Det munder ud i en modsætningsfyldt situation 

for medarbejderen, som på den ene side skal være rummelig over for en eventuel vred person 

i den anden ende af røret, men må være afgrænset over for sine egne følelser og sætte tid på 

dem. Forskellen rummelig/afgrænset indskriver sig dermed i sig selv og man efterlades i en 

uafgørbarhed. Måden paradokset afparadokseres på bliver endvidere, at medarbejderen netop 

problematiserer sig selv for at blive mere rummelig - hun behøver ikke vælge side, hun kan 

netop rumme sin egen irritation og vrede ud fra præmissen om at den forsvinder. 

Rummelighed bliver således til gennem afgrænsethed iagttaget gennem Mindfulness, hvor 

iagttagelses processen, hvor medarbejderen nedsætter sig selv som problem og løsning 

fortsætter. 
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OPSAMLING PÅ DELANALYSE 2 

AFSNIT PROBLEM LØSNING TELOS PARADOKS 

Evne gennem 
manglende 
evne 

Generel 
- Medarbejderne 
oplever 
tankemylder, stress 
- Medarbejderen 
har svært ved at 
meditere 
 
Specifikt 
- Medarbejderens 
evne til at acceptere 
at det er svært 

Medarbejderen: 
- må forstå og lære 
meditationspraksissen 
- må indse og 
acceptere at det er 
svært at meditere for 
evne det 

Medarbejderen der 
- tager ansvar for sin 
stress 
- tager ansvar for 
meditationen og ikke 
giver anden aktør 
skylden for at det er 
svært 
- er tålmodig 

Evne gennem manglende 
evne / 
Ro fører til uro 

At dømme for 
ikke at dømme 

-Medarbejderne 
dømmer hinanden 
 
 

Medarbejderen: 
-skal skrue ned for at 
dømme andre 
- må skjule at hun er 
dømmende for at leve 
op til princippet om at 
være ikke-dømmende 

Medarbejderen der 
- er loyal overfor MF 
og tager ansvar for 
pricippets umulighed 

At dømme for ikke at 
dømme 

Personlig 
gennem det 
fælles 
 

 

Generel 
-Medarbejderne har 
svære opkald 
 
Specifik 
- Medarbejderens 
tilgang til svære 
opkald 

Medarbejderen: 
- må minde hinanden 
om principperne og 
opretholde kultur 
- tage personligt 
ansvar for svære 
følelser ved f.eks. ‘let 
go’  

Medarbejderen der 
- tager kollektivt og 
individuelt ansvar 
samtidigt og har 
kulturen i mente 
-der er rummelig og 
accepterende 

Personlig gennem det 
fælles 
  

Irritation 
slippes gennem 
irritation 

Generel 
- Irritation mellem 
kollegaer 
- Irritation over 
opgaver 
 
Specifik 
- Medarbejderens 
syn på 
kollega/opgave 

Medarbejderen: 
- stille spørgsmålstegn 
til sin egen irritation 
for at kunne leve med 
det der irriterer hende 

Medarbejderen der 
- har et aktivt 
selvforhold 
- kan oscillere 
mellem ydre og 
indre påvirkning 

(Ydre) Irritation slippes 
gennem (indre) irritation 

Rummelighed 
gennem 
afgrænsethed 
 

Generel 
- Svære opkald 
fører til vrede og 
irritation 
 
Specifik 
- Medarbejderens 
tilgang til sine egne 
følelsesmæssige 
reaktioner 

Medarbejderens 
- viden om sit eget 
sind 
- evne til at være 
rummelig og 
overbæren 

Medarbejderen der 
- kan forholde sig 
objektivt til sine 
egne følelser og se 
ud over disse og tøjle 
dem 
- er i kontrol 

Rummelighed gennem 
afgrænsethed 
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Delkonklusion 
 
Følgende vil sammenfatte og konkludere på anden delanalyses besvarelse af spørgsmålet: 

Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem i medarbejdernes iagttagelser 

af sig selv og hinanden gennem Mindfulness? 

 

De fem afsnit i delanalyse 2, hhv. ‘Evne gennem manglende evne’, ‘At dømme for ikke at 

dømme’, ‘Personlig gennem det fælles’, ‘Irritation slippes gennem irritation’ og 

‘Rummelighed gennem afgrænsethed’, viser, at når medarbejderne iagttager sig selv og 

hinanden gennem Mindfulness, formes en række problemer, løsninger og teloi omkring 

medarbejderen. Ligesom vi så i første delanalyse, kommer de tre begreber til udtryk empirisk 

ved at indgå i en dynamisk form med hinanden. F.eks. iagttages det, hvordan medarbejdernes 

små påmindelser til hinanden, når en medarbejder har et svært opkald, former problemet, 

således at det ikke er det svære opkald, men medarbejderens evne til at ‘let go’ på det, der er 

svært, som kommer i centrum af problemet. Løsning og problem konditionerer altså 

hinanden, ud fra et telos om en rummelig og accepterende medarbejder. Et telos, som på den 

ene side forudsætter problem/løsning konstruktionen, men som også affødes heraf.  

 

Ligesom vi så i første delanalyse er fælles for problem/løsning/telos dynamikken, at 

medarbejderen både bliver løsning og problem på samme tid. Hvad der umiddelbart måtte 

antages at være et ydre problem, f.eks. en vred kunde eller en irriterende medarbejder, er det i 

sidste ende medarbejderens iagttagelsesevne, som bliver afgørende faktor for problemets 

karakter, derfor også distinktionen generel/specifik i tabellen. Dette vidner om et udtalt 

selvansvar hos medarbejderen, som bliver nøglen til at løse ydre, såvel som indre 

problematikker. På trods af de paradokser, der formes omkring medarbejderen, så afføder 

iagttagelsen gennem Mindfulness, at medarbejderen kontinuerligt problematiserer sig selv, 

hvorfor hun fordres til at være f.eks. personlig gennem det fælles og rummelig gennem 

afgrænsethed, som er hinandens modsætninger. Selv når meditationen glipper, bliver løsning 

blot at være ‘mindful’ og accepterende omkring ikke at kunne meditere. På den måde 

fortsætter processen, hvor medarbejderen iagttager sig selv gennem problem og løsning 

gennem MF. 
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KAPITEL 4 
Konklusion 
	  
I lyset af specialets to delanalyser gives der nu en samlet besvarelse af 

problemformuleringen: 
 

Hvordan opstår medarbejderen som både løsning og problem gennem Mindfulness?  
 

Spørgsmålet blev i specialets motivation stillet ud fra en undren omkring, hvordan 

ledelsesværktøjet Mindfulness synes at få sit virke ved at konditionere medarbejderen som 

både løsning og problem, og dermed som paradoks, i litteraturen omkring Mindfulness. Målet 

for specialet blev derfor, at undersøge hvordan dette udformer sig i praksis ud fra leder og 

medarbejders iagttagelser af medarbejderen og hhv. arbejdspladsen og hinanden. 
 

Gældende for begge delanalyser er, at der tegner sig et billede af en udpræget selvreference 

hos medarbejderen forklaret ved, at medarbejderen hele tiden iagttages ud fra et 

gennemgående telos omkring selvansvar i leder og medarbejders fortællinger. Hvad enten, 

der er tale om ydre eller indre problematikker, holdes medarbejderen ansvarlig og fremstår i 

kommunikation som den aktør, der kan påvirke situationers udfald, uanset om der er tale om 

en sparerunde, en svær opgave eller en ubehagelig kunde. Det er medarbejderen, der ud fra 

Mindfulness’ principper og teknikker, kan forvandle udfordringer til muligheder og 

problemer til løsninger – både i kollektiv og organisatorisk sammenhæng og i 

medarbejderens personlige selvudvikling og indfrielse af potentiale. I praksis kommer det til 

udtryk ved, hvordan medarbejderen i kommunikationen hele tiden gør sig selv til genstand 

for egen refleksion i mødet med udfordringer, hvilket hun i lederens iagttagelser ligeledes 

fordres til.  
 

Den udprægede selvreference opretholdes i enhedens kultur. Analyserne vidner om, hvordan 

de tillærte Mindfulness principper er blevet en integreret del af sproget, som er 

medkonstituerende for, hvordan medarbejderen fordres til en kontinuerlig selvpåført 

løsningsorientering, som betyder, at hun også må se sig selv som problem. Fællesskabet har 

derfor en betydning for, hvordan Mindfulness sættes i spil, og hvordan medarbejderen opstår 

som problem og løsning. 
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Paradokserne, som formes omkring medarbejderen afledt af problem/løsnig/telos 

dynamikkerne, peger på at iagttagelsen gennem Mindfulness i praksis skaber en række 

uafgørbarheder,  som i teorien fører til, at der ikke kan knyttes an til iagttagelsen gennem 

Mindfulness, medmindre paradokset omgås og afparadokseres. Empirisk viser 

afparadokseringen sig ved, at medarbejder og leders iagttagelser peger på, at medarbejderen 

kan problematisere sig selv ud af en umulighed i forståelsen af, hvordan modsætningerne 

forudsætter og betinger hinanden. Så længe medarbejderen er det på en ‘mindful’ måde, kan 

hun godt både være robust og skrøbelig, personlig og fælles på samme tid. Men det stiller 

altså krav til medarbejderens selvforhold og selvproblematisering. På den måde bliver 

paradokset en væsentlig faktor i, hvordan leder og medarbejder fortsætter med at iagttage 

medarbejderen som både løsning og problem. 
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KAPITEL 5 
Diskussion 
 

Analyserne af hvordan medarbejderen opstår som både løsning og problem gennem 

Mindfulness i leder og medarbejders iagttagelser har vist en udpræget selvreference hos 

medarbejderen. Problemer og løsninger internaliseres gennem et aktivt selvforhold, hvor 

medarbejderen problematiserer sig selv ud fra en række idealer, herunder den selvansvarlige 

medarbejder. Samtidigt bidrager enhedens kultur til at fastholde medarbejderen den 

udprægede selvreference. Det må alt andet lige give anledning til at diskutere, hvordan MF 

kan iagttages i et magtperspektiv. Dermed ønsker diskussionen at svare på underspørgsmål 3:  

 

Hvordan bliver Mindfulness udtryk for en særlig magtform, som fordres gennem aktivt 

selvforhold? 

 

Med udgangspunkt i de to delanalysers fund, ønskes det derfor at undersøge og diskutere, 

hvordan kommunikationen omkring Mindfulness konstituerer en governmental magtform, 

herunder kommer jeg bl.a. ind på magt- og selvteknologibegrebet, magten som en produktiv 

faktor for medarbejders adfærd, og hvordan den distribueres relationelt. Jeg diskuterer også, 

hvordan der drages på en pastorale magtform gennem bekendelse og selvbekendelse. 

Diskussionen struktureres ud fra forskellige temaer, som alle diskuterer magtens emergens, 

inddelt under overskrifter og opsummeret i to tabeller for hhv. den governmentale og 

pastorale magtform. Slutteligt laves en fælles sammenfatning, som sammenbinder de to 

magtformer og forklarer, hvordan den governmentale magtform udgører kernen, men som 

styrkes af den pastorale magtform. 

 

Governmentality 
	  
Som vi ved fra kapitlet omhandlende specialets analysestrategi, er governmentality en særlig 

styringsform, som former individers adfærd, tænkemåde og vaner. Styringen på individers 

selvstyring forudsætter, at de styrede er frie aktører med handlerum, hvorfor den 

governmentale magtform adskiller sig fra en repressiv og tvingende magt. Dette refererer 

tilbage til Foucaults magtforståelse, som er produktiv. Inden for en governmental 

magtanalytik forstås det, at individerne subjektiveres ud fra og gennem et aktivt selvforhold, 
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med udgangspunkt i viden, magt- og selvteknologier, totaliserende og individualiserende 

teknikker, som skal være med til at tilvejebringe det ønskede potentiale hos individet. 

Individets selvrealisering, bliver m.a.o. ikke kun i individets egen interesse, men er også i 

interesse for den der styrer på selvstyringen. 

Teknologier 
Overføres ovenstående til mine analyser, træder den governmentale magtform frem på 

forskellig vis. I de følgende afsnit tydeliggøres det, hvordan MF i kommunikationen kan 

iagttages som magtteknologi og selvteknologi, som fungerer som led i en proces hen mod at 

tilveje et bestemt ideal og potentiale hos medarbejderen. Dette sker ved at bidrage til lederens 

subjektiveringer af medarbejderen gennem sprog og styringsrationale og derigennem også 

struktureringen af mulige handlingsrum, og ved at operere på individets egen opfattelse og 

genstandsgørelse af sig selv. 

Magtteknologi 
Hvor Mindfulness måske ikke kan klassificeres som en ‘klassisk’ magtteknologi, som byder 

på hårdfør disciplinering af og styring på den enkelte i tråd med stramme forbud eller krav, 

synes den alligevel at opstille en form for retningslinjer for enheden og medarbejderne 

gennem subjektiveringer, sprog og styringsrationaler og præger måden hvorpå lederen styrer 

sine medarbejdere.  

Subjektivering 
I analysedel 1 ses det, hvordan medarbejderen opstår som problem og løsning i lederens 

iagttagelser gennem Mindfulness. Iagttagelserne peger bl.a. på ønsket om den robuste 

medarbejder, og medarbejderen med øget ærlighed og selvindsigt for bedre at kunne indgå 

samarbejde og håndtere ydre forandringer, såsom en sparerunde. Udtalelserne resulterer i en 

række problem/løsning/telos dynamikker, som altså peger på en medarbejder, som både skal 

være problem og løsning på samme tid for at blive en bedre medarbejder og for at kollektivet 

fungerer bedre. Her sker dermed en subjektivering af medarbejderen inden for en diskurs, 

som bl.a. synes at knytte en robust medarbejder i med en medarbejder med høj grad af 

selvansvar og selvindsigt. Medarbejderen formes i kommunikationen og tilbydes en 

subjektposition, når lederen iagttager medarbejderen med udgangspunkt i MF. På den måde 

agerer MF magtteknologi, da den præger ledelsesrummet og lederens måde at iagttage 

medarbejderen på og som følge heraf også medarbejderens rolle. 
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Sproget 
Subjektiveringen understøttes yderligere af, at Mindfulness giver enheden principperne at tale 

ud fra. Lederen forklarer bl.a., at MF har gjort det nemmere for medarbejderne at være ærlig 

og sige fra overfor hinanden fordi de kan sætte et princip på som “ikke-dømme” og minde 

hinanden om det. Ligeledes forklarer hun, hvad hun forstår ved en robust medarbejder, som i 

Mindfulness-sprog er medarbejderen med en høj grad af selvindsigt. Her reflekteres det, 

hvordan MF gennem sproget strukturer særlige forståelser af, hvad det vil sige at være ærlig 

eller robust, og hvad der er god skik i håndteringen af eventuelle uoverensstemmelser 

medarbejderne imellem. Sproget påvirker altså praksissen for styring, ved at disciplinere og 

“lære” medarbejderne, hvad der er det rigtige. Sådan bliver MF i lederens fortællinger også 

det led, eller den magtteknologi, der muliggør for enheden at dømme f.eks. ærlighed og 

robusthed hinanden imellem, i det de udstyres med et sprog og en fælles forståelse at 

kommunikere og handle ud fra. 

Styringsrationaler 
Foruden sproget, som lederen og medarbejderen kan tale og skabe forståelse ud fra, iagttages 

også, hvordan lederen kæder brugen af MF sammen med en viden, som synes at understøtte, 

hvordan MF agerer magtteknologi. Hun fortæller bl.a. i afsnittet om “Individ lig med 

fællesskab”, hvordan mennesket befinder sig i en verden af relationer, og at man løser ting 

sammen, hvorfor den enkeltes øget selvforståelse er til positiv påvirkning for fællesskabet. 

Senere fortæller hun, at ærlighed kræver stor selvindsigt, at ærlighed avler respekt, og at 

robusthed er en forudsætning for godt samarbejde. Sådan udtalelser peger på de 

styringsrationaler, magtteknologien er spundet og spindes ind i. Her synes et overordnet 

rationale at være, at skal medarbejderen trives på en arbejdsplads, være effektiv og lykkes i 

samarbejdet med sine kollegaer, må medarbejderen kende sig selv godt. Rationalet peger igen 

tilbage på subjektiveringen af den selvansvarlige medarbejder. Styringsrationaliteten er 

således politisk ved, at den baserer sig på viden om mennesket, som synes at knytte sig op af 

et formål og er konstituerende for magten.  

Selvteknologi 
Ovenstående danner et billede af, hvordan Mindfulness kan iagttages som en magtteknologi 

til at tilvejebringe den ideelle medarbejder ved at skabe en bestemt subjektivering af 

medarbejderen. Men for en dybere forståelse af, hvordan MF opererer, må vi endvidere se på, 
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hvordan værktøjet afføder, at individet gør sig til genstand for individet og opererer som 

selvteknologi. 

Fordobling  
I delanalyse 2 undersøges medarbejderens iagttagelser af sig selv som medarbejder og 

hinanden gennem Mindfulness, og det ses hvordan medarbejderen, fortalt gennem en række 

eksempler, både er problem og løsning på samme tid igennem problematiseringen af sig selv. 

Har medarbejderen svært ved at meditere, må medarbejderen arbejde med sin accept heraf. 

Har medarbejderen svært ved at rumme de dårlige opkald, fodrer medarbejderen sig selv med 

den viden, hun har fra MF kurset om, at følelser topper efter 10 sekunder. Når medarbejderen 

synes noget eller nogen er irriterende, må hun arbejde med sine antagelser omkring og 

iagttagelser af det, der irriterer hende. For bare at nævne nogle eksempler. Historierne peger 

på, hvordan medarbejderne hele tiden gør sig selv til objekt for egen refleksion for at kunne 

justere sin adfærd i de forskellige situationer. Hermed ses en forskydning fra at lederen gør 

medarbejderen til objekt i kommunikationen til, at medarbejderen objektiviserer sig selv. 

Mindfulness konditionerer altså som magtteknologi ikke kun medarbejderen på en særlig 

måde, at dømme ud fra lederens udtalelser. MF opererer også som selvteknologi ved at sætte 

medarbejderen i en situation, hvor hun udøver magt på sig selv gennem en genstandsgørelse, 

fordobling og iagttagelse af sig selv. Og ydermere ved at denne selviagttagelse sker gennem, 

at hun gør sig selv til problem som løsning på de situationer, hun står i og derigennem gør sig 

selv til potentiale for f.eks. større accept og rummelighed. 

Subjektivationer 
Medarbejderen indtræder således de subjektpositioner, kommunikationen omkring hende 

tilbyder - eller subjektivationer, som Foucault kalder det (Andersen, 2007: 12), som beskriver 

processen,  hvor subjektet underkaster sig subjektiveringen af sig selv og indtræder den. 

Hermed imødekommer medarbejderen flere af de værdier, f.eks. selvrefleksion og selvansvar, 

som er indlejret i den subjektivering, som lederens iagttagelser giver medarbejderen mulighed 

for at indtræde, og som også betinges af fællesskabet, hvor Mindfulness er blevet en aktiv del 

af sproget. Medarbejderen tager altså den rolle på sig, som produceres i diskursen. At iagttage 

MF som en selvteknologi peger derfor på en udtalt selvstyring og danner grundlag for en 

videre uddybelse af den governmentale magt i det nedenstående. 
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Den producerende magt 
Som allerede reflekteret i afsnittet omkring teknologi og selvteknologi, strukturerer 

kommunikationen omkring MF nogle handlingsrum for medarbejderen, som forudsætter at 

medarbejderen er et frit individ. Lederens udtalelser bærer ikke præg af tvang eller 

restriktion: Medarbejderen forbydes ikke at dømme eller tvinges til at acceptere alt. Men i 

kraft af at der bliver præsenteret en række eksempler på, hvad den ønskværdige situation er, 

og hvordan medarbejderen kan blive en bedre udgave af sig selv bl.a. gennem større 

robusthed og selvindsigt, reflekteres forskellige idealer og ønsker omkring medarbejderen, 

som således tilskyndes til at dømme i mindre grad og acceptere i større grad. Dette ud fra 

rationalet om, at medarbejderen og arbejdspladsen styrkes gennem medarbejderens arbejde 

med sig selv.  

På den måde er magtformen producerende for individet og ovenstående er et tydeligt 

eksempel på det Foucault kalder for ‘conduct of conduct’. Som beskrevet i kapitel 2, i 

specialets teoretiske udgangspunkt, spiller Foucault på en dobbeltbetydning med ordet 

‘conduire’, vis iboende mening både refererer til at lede og til at opføre sig på en særlig 

måde. Det iagttages i lederens udtalelser, at hun ønsker at lede sine medarbejdere hen mod en 

særlig adfærd og mentalitet ved at præsentere dem for MF og bede dem tage på kursus. På 

den måde tager lederen et ansvar for styringen ud fra de rationaler, hun har om 

medarbejderen. Men som fremgår af afsnittet omkring selvteknologi ses det endvidere, 

hvordan medarbejderen hele tiden gør sig overvejelser inden i sig selv omkring sin egen 

adfærd, måde at tænke og iagttage situationer på for at nærme sig idealet om f.eks. accept. 

Det er altså medarbejderens evne til selvstyring, som synes at blive genstand for styring. På 

den måde finder en styring af styringen sted og magten får sit virke og er skabende for 

individet. 

Totaliserende og individualiserende 
Yderligere kendetegnet for den governmentale magtform er dens sammenvævning af 

totaliserende og individualiserende teknikker. Det er tale om en totaliserende magtform fordi 

lederen beder alle medarbejdere om at tage på MF kursus og følge det samme program, hvor 

medarbejderne alle bliver præsenteret for de samme muligheder: Meditationen, principperne 

og forskellig information om menneskets psyke og reaktionsmønstre. Men det er samtidigt en 

individualiserende magtform fordi MF kurset og den videre indførsel af meditation og 

principper interesserer sig for individets personlighed, selvopfattelse og ledelse på sig selv. 
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Meditationen kan tilpasses - der er bl.a. en tællemeditation og en primært med vejrtrækningen 

i centrum, som vælges til og fra efter behov alt efter, hvad den enkelte medarbejder finder 

givende. Principperne kan ligeledes anvendes i større og mindre grad alt efter, hvad der virker 

oplagt i situationen, og udfra hvad medarbejderen bedst kan identificere sig med. Lederen 

fortæller, at principperne egentlig betyder det samme, men de forskellige ord såsom “accept”, 

“ikke-dømme”, “beginner’s mind” gør at man kan knytte an til dem på forskellig vis. 

På den måde forsøges den ønskede adfærd hos medarbejderen at lokkes frem ved at give 

medarbejderen en vifte af valgmuligheder, hvilket man umiddelbart kan knytte sammen med 

den enkeltes autonomi; muligheden for at vælge alt efter personlighed og præference.  

 

Relationel-distribueret magt 
Som kan uddrages fra de foregående afsnit i dette kapitel, synes magten at være en kompleks 

størrelse, hvis emergens finder sted i praksis gennem bl.a. sproget, selvteknologier og 

medarbejderne imellem snarere end at kunne knyttes op på en bestemt titel eller person. I det 

følgende ses nærmere på, hvordan magten er relationel og både påvirker og udspringer af 

lederens rolle og medarbejdernes fællesskab. 

Lederen som vejleder 
Lederens fortællinger i delanalyse 1 peger på, at lederen gerne vil motivere og inspirere til 

brugen af MF og i det hele taget til, hvordan man kan forstå sig selv som menneske som en 

del af helheden. F.eks. fortæller hun at man må være i rigtig god kontakt med sig selv for at 

kunne give slip på sig selv og blive en del af fællesskabet, og man må lære sine aversioner at 

kende for ikke at være kontrolleret af dem. I kommunikationen bliver lederen altså en slags 

vejleder, som inspirerer til bestemt idealer og har en holdning til, hvordan man legemliggøre 

disse. Dermed sløres forholdet mellem det, man normalvis ville forbinde med professionelt 

og personligt, da det iagttages, hvordan lederen har holdninger til begge domæner. Hun 

fortæller på den ene side, hvad der vil skabe en bedre medarbejder på en arbejdsplads, på den 

anden side, hvordan dette gøres gennem udpræget selvrefleksion og stillingtagen til store 

spørgsmål som “hvordan er vi ærlige overfor os selv?” (kapitel 3, ’Ærlighed gennem 

uærlighed’). Medarbejderen pålægges altså en selvoptagethed af lederen i søgen på sig selv 

og svarene på de store spørgsmål, f.eks. omkring ærlighed, men skal samtidigt kunne se den 

anden, sin kollega og fællesskabet. Således knyttes medarbejderens selvrealisering, faciliteret 

af MF, sammen med medarbejderen arbejdsmæssige ansvar. Lederens åbenlyse styring 
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træder dermed i baggrunden, da den primære interesse synes at være at styrke og hjælpe den 

enkelte. Lederen bliver altså leder ved at lede vejen for medarbejderen og styrke hende i sin 

selvrealisering, som potentielt også har gevinst for organisationen. 

Social kontrol 
Samtidigt iagttages hvor meget ikke kun individuel, men også social kontrol, der synes at 

være i indførslen af MF. Lederen, og også senere medarbejderne, fortæller hvordan man 

kollektivt minder hinanden om principperne og deler meditationen sammen. Således bliver 

Mindfulness en subjektiveringsteknik for den enkelte og et tilpasningsredskab for 

fællesskabet, hvor man ikke kun siger “let it go” overfor sig selv, men også højt over for sine 

kollegaer, og hvor man ikke kun lukker øjnene og fokuserer på vejrtrækningen, når man er 

alene, men gør det i selskab med kollegaen. Som beskrevet i anden delanalyse i afsnittet 

’Personlig gennem det fælles’, ses det netop hvordan MF betinger medarbejderen og 

fællesskabet ud fra en særlig ramme. Dette betyder, at den proces, hvor medarbejderen 

fordres til at problematisere sig selv i høj grad også sker gennem det sociale, i sproget, men 

også via de forskellige meditationsøvelser. Styringen sker altså også qua fællesskabets 

italesættelse, forestilling og fælles praktisering af, hvad der er ideelt, og må alt andet lige ikke 

kun have indflydelse på den enkelte, men også den sociale dynamik og medarbejder-

relationerne på arbejdspladsen. 
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Den governmentale magtform opsummeres i følgende skema: 
 

Magtteknologi 

- Subjektivering 

 

- Sproget 

 

- Styringsrationale 

 

Medarbejderen subjektiveres af lederen inden for en diskurs, som 

ansporer den selvansvarlige medarbejder 

Enheden udstyres med et sprog faciliteret af MF-principper, som 

præger praksissen for styring, f.eks. fælles forståelser 

Brug af MF kobles med viden om mennesket → selvindsigt er 

vigtigt for trivsel, effektivitet og det gode arbejdsliv 

Selvteknologi 

- Fordobling 

 

- Subjektivation 

 

Medarbejderen gør sig selv til objekt for egen refleksion gennem 

problem/løsning 

Medarbejderen imødekommer værdierne i subjektiveringen og 

tager den på sig → selvstyring  

Den producerende magt Brugen af MF er skabende for medarbejderens adfærd, tænke- og 

iagttagelsesmåder 

Totaliserende/ 

individualiserende 

Styring på alle med samme kursusindhold, men videre brug heraf 

(meditation + principper) kan tilpasses den enkelte 

Relationel-distribueret magt 

-  Leder som vejleder 

 

 

- Social kontrol 

 

 

Lederen oscillerer mellem professionelt og personligt domæne, 

interesse er i at vejlede i medarbejders selvrealisering, som også 

er gevinst for organisation 

Styring på individ sker qua fællesskab, som påvirker den sociale 

dynamik og medarbejderes relationer 
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Pastoralmagten 
 

Vi ved fra specialets analysestrategi, at den pastorale magtform er knyttet til en tidlig kristen 

tankegang og kan beskrives som en individualiseret omsorg for en afgrænset gruppe 

mennesker, som alle tilhører det samme fællesskab (Foucault, 1982).  

Netop kombinationen af den individuelle og sociale kontrol, som er redegjort for i afsnittet 

omkring ‘relationel-distribueret magt’, peger på, hvordan den governmentale magtform 

trækker på en pastoral magtform.  

Bekendelsen 
I tråd med den pastorale magtform, iagttages det i de foregående afsnit, hvordan lederen både 

er ansvarlig for den enkelte medarbejder og for medarbejderstaben som helhed, og hvordan 

medarbejderen indirekte “forpligtes” til en vis lydighed overfor lederen ved at drage ansvar 

og omsorg for sig selv gennem meditation, brug af principper og selvrefleksion. Herigennem 

drages også ansvar for fællesskabets trivsel, da en robust medarbejder i balance, afhjulpet af 

Mindfulness, også er til gavn for fællesskabet.  

        Skal lederen have et ansvar for den enkelte medarbejder, må hun dog vide noget om 

personen - ligesom pastoren måtte i tilvejebringelsen af evig frelse. Mine analytiske fund, 

bærer endvidere ikke hovedsageligt præg af, at lederen udfylder pastorens rolle alene, da 

fokus ikke er på, hvordan leder og medarbejder bekender sig overfor hinanden. 

Medarbejderne synes i højere grad, at inddrages som pastorer overfor hinanden ved at bidrage 

til at producere viden om hinanden, skrifte, og blive en slags ‘moralske vogtere’. Som lederen 

fortæller i afsnittet om ærlighed i delanalyse 1, har medarbejderne i løbet af deres MF kursus 

siddet og talt med hinanden om f.eks. princippet ikke-dømmes betydning, og som 

medarbejderne selv fortæller er principperne nu blevet en aktiv del af sproget og træder frem 

i påmindelser til hinanden. På den måde, opstår en slags bekendelsessituation, hvor 

medarbejderne lærer hinanden bedre at kende, konstruerer fælles sandheder ud fra 

principperne og herudfra kan styre på hinandens adfærd og mentalitet.  

Selvbekendelsen 
Foruden den fælles bekendelse, sker der i lige så høj grad en bekendelse, hvor medarbejderen 

gør sig selv til genstand for sig selv og bekender sig til sig selv. Leder og medarbejder 

fortæller hhv., hvordan man gennem MF kigger ind i sig selv, og hvordan man tilskyndes til 

at spørge ind til sine egne antagelser om det, der irriterer en, f.eks. en kollega. På den måde, 
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konfronterer medarbejderen sig med sig selv løbendene i en slags fordobling, hvor det en og 

samme person, der sidder på begge sider af skriftestolen. Det betyder altså, at den som 

magten rettes mod, medarbejderen, samtidigt gøres til en autoritet overfor sig selv som 

styringsobjekt og for bedømmelsen af sig selv som potentiale. 

 

Billedliggjort danner MF altså som teknologi rammen omkring det skrifte, som 

medarbejderne bekender sig til hinanden igennem, og som også synes at afføde en kollektiv 

overvågning af hinanden. Ligeledes danner det rammen omkring den selvbekendelse, der 

finder sted.  

Den pastorale magtform opsummeres i følgende skema: 
 

Selvbekendelse Medarbejders ‘skrifte’ overfor sig selv gennem 

iagttagelser af sig selv og spørgen til egne 

antagelser 

Bekendelse Medarbejdernes ‘skrifte’ overfor hinanden →  

‘moralske vogtere’ gennem påmindelser og 

deres viden om hinanden  
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Opsamling på diskussion 
	  
Diskussionen af hvordan kommunikationen omkring brugen af Mindfulness kan iagttages 

som først en governmental og senere en pastoral magtform, belyser hvordan et værktøj som 

MF, der i sin umiddelbarhed består af en række principper og meditationsteknikker, 

disciplinerer og former både den enkelte og de sociale dynamikker på arbejdspladsen. 

Mindfulness konstituerer medarbejderen, og til dels også lederen, gennem subjektiveringer 

formet ud af sproget og særlige styringsrationaler, som de iagttager sig selv gennem: Ikke 

kun medarbejderens rolle influeres, men også lederens, hvis åbenlyse styring træder i 

baggrunden og i stedet får rollen som en slags vejleder. Selvstyringen finder sted, ved at 

medarbejderen hele tiden genstangører sig selv overfor egen refleksion og styrer på sin egen 

adfærd, forholde- og iagttagelsesmåder herudfra. I forlængelse heraf, ses det hvordan den 

governmentale magtform drager på den pastorale, gennem fælles- og selvbekendelse, hvor 

medarbejderne bekender sig og ’våger’ over hinanden og sig selv. Hvor den governmentale 

magtform altså synes at udgøre kernen i det magtbillede, der tegner sig omkring Mindfulness, 

bliver den pastorale den membran, der styrker op om den governmentale. 
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KAPITEL 6 
Perspektivering 
 

Perspektiveringen vil belyse, hvordan specialet byder på et bidrag til Foucaults 

problematiserings- og magtanalytik ved at indføre paradokset som et svar til spørgsmålet om, 

hvorfor problematiseringen og magten reproduceres.  

 

I specialet har jeg analysestrategisk valgt at tilføre paradoksforståelsen, da jeg i min 

indkredsning af emnet omkring Mindfulness hæftede mig ved, hvordan kommunikation 

herom syntes at skabe nogle uafgørbarheder. Jeg undrede mig over, hvordan det ville stille 

medarbejderen, hvis hun både skulle være problem og løsning på samme tid: en paradoksal 

situation, hvor medarbejderen fanges i en splittelse mellem at være det ene eller det andet - 

og alligevel synes iagttagelsen gennem et værktøj som Mindfulness at fortsætte, uden at der 

stilles videre spørgsmål.  

Derfor fandt jeg det vigtigt at lade paradoksbegrebet, som udlagt gennem Luhmann, spille en 

væsentlig rolle i specialet, da Foucault ikke behandler dette i sin problematiserings- og 

magtanalytik. Ikke blot fordi jeg anså det som en ‘mangel’ hos Foucault, men også for at 

styrke forståelsen af hans analytik. 

 

For Foucault synes teloset, eller idealet, at være en essentiel faktor. I specialets udlægning af 

problematiseringsanalysen er teloset et af de tre bærende begreber; den idealtilstand, der 

tilstræbes og som problemet har ophav i, og som løsningen skal tilvejebringe. I den 

governmentale og pastorale magtanalytik synes brugen af forskellige magtmidler, herunder 

(selv)teknologierne, ligeledes at pege på, at der er en idealtilstand med udspring i særlige 

rationaler, der ønskes fremelsket gennem de mulige subjektpositioner, individet tilbydes. 

Idealet bliver altså en slags motor for Foucault, som får hjulene til at køre under hans 

analytikker.  

 

Uden at negligere telosets betydning for dynamikkerne har jeg har endvidere, qua min 

analyse, empirisk belæg for, at paradokset bliver en altafgørende faktor. Netop fordi 

medarbejderen stilles i situationer, hvor hun på samme tid skal være ærlig og uærlig, robust 

og skrøbelig, fordres hun til at problematisere sig selv yderligere ud fra forståelsen af, at 

modsætningerne forudsætter hinanden. Netop fordi hun ikke kan være ikke-dømmende uden 
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at være dømmende, problematiserer hun ligeledes sin måde at være det på ved at camouflere 

dobbeltheden. På den måde afparadokseres de uafgørbarheder, som medarbejderen så at sige 

fanges i og som umiddelbart burde være det, der fik leder eller medarbejder til at stoppe med 

at knytte an til iagttagelsen gennem Mindfulness. I stedet bliver paradokserne og deres 

afparadoksering også det, som gør at selvproblematiseringen, selvansvaret og selvbekendelse 

kan fortsætte i det uendelige. Medarbejderen når aldrig helt i mål med hverken at være det 

ene eller det andet ud fra gængse forståelser af hvad, det vil sige at være ærlig eller uærlig, 

robust eller skrøbelig. Der vælges heller ikke side men oscilleres i stedet kontinuerligt 

mellem de to poler, hvilket betyder, at medarbejderen fanges i en mellemtilstand, som hun 

ikke kan se sig selv ud af, medmindre hun bliver ved med at problematisere sig selv, hvilket 

ligeledes synes at være en endeløs proces.  

 

Ovenstående pointe synes meget væsentlig for forståelsen af Mindfulness som magt- og 

selvteknologi, der langt fra er den eneste teknologi, der fungerer ved at problematisere 

individet igennem problem og løsning.  

Foucault redegør for, hvordan den pastorale magtform med sin benyttelse af 

bekendelsesteknikker er intim, fordi den retter sig mod den enkeltes “sjæl” på en sådan måde, 

hvor den som magten rettes mod også bliver autoritet for bestemmelsen af sine egne lidelser 

eller undertrykte potentialer. En proces som Foucault kæder sammen med nutidens 

psykologer, rådgivere, læger etc., som siges at bruge lignende teknikker. Han redegør 

ligeledes for, hvordan selvteknologier netop får deres virke ved at lade individet udføre 

operationer på sig selv - ud fra et telos, ja, men ved at individet gør sig selv til styringsobjekt 

for sig selv og følgelig må problematisere sig selv. På den måde ses altså en dynamik, hvor 

den enkelte både bliver problem og løsning samtidigt, men alligevel behandler og redegør 

Foucault ikke eksplicit for paradokset.  

 

At inddrage paradoksforståelsen i Foucaults analytik udgør et væsentligt bidrag til 

forskningen inden for en selvledelses- og selvudviklingskultur, som nærmest bliver taget for 

givet i det danske samfund, både på arbejdsmarkedet og privat. Det tillader en bedre 

forståelse af, hvilke dynamikker der er på spil, og hvordan det stiller den enkelte, der 

iagttager sig selv gennem værktøjer som Mindfulness. 
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Bilag 1 
 

Interviewspørgsmål, interviewrunde 1 
 

Organisation S 

 

Lederinterview 

 

Person 

Lederen med personaleansvar i Organisation S, Yoga instruktør ved siden af  

 

Spørgsmål 

Hvornår blev Mindfulness indført og hvorfor?  

Kom det i kølvandet på en sparerunde, jf. 2012? 

Hvordan præsenterede I det for jeres medarbejdere? Med hvilke grunde? 

Hvordan fungerer et forløb? 

Hvad har det betydet perosnligt for dig? Er det i privat livet eller arbejdslivet det har effekt? 

Hvordan bliver Mindfulness en ny vej til det at være leder, bedrive ledelse og det at være 

medarbejder og bedrive arbejde? 

(effektivisering) 

Hvad har det betydet for medarbejderne? (hvordan udfoldes deres potentialer gennem MF?) 

Hvorfor tror du det er blevet så stor en tendens? 

Med MF hvem får ansvaret for det gode arbejde? 

Hvordan kræver MF mod og hvordan risikerer det at ændre på lederen og medarbejderens syn 

af sig selv? 

Hvordan kræver MF at medarbejderen har et aktivt selvforhold? 

Mandrup skriver, at der er tale om en sammensmeltning mellem jeg og ikke-jeg, hvad forstår 

du ved det? 

- Kursusmateriale? 
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Medarbejderinterview 

Person 

Medarbejder X, Y, Z 

 

Spørgsmål 

Hvornår blev Mindfulness indført og hvorfor?  

Hvordan blev I præsenterede for det? Med hvilke grunde? 

Hvordan fungerer et kursusforløbet? 

Hvad har det betydet perosnligt for dig? Er det i privatlivet eller arbejdslivet det har effekt? 

Med MF hvem får ansvaret for det gode arbejde? 

Hvordan bliver Mindfulness en ny vej til det at være medarbejder og bedrive arbejde? 

Hvordan har det styrket dine potentialet? 

Hvorfor tror du det er blevet så stor en tendens? 

Hvordan kræver MF at medarbejderen har et aktivt selvforhold? 

Mandrup skriver, at der er tale om en sammensmeltning mellem jeg og ikke-jeg, hvad forstår 

du ved det? 

- Kursusmateriale? 

 

Temaer 

sløring privat/offentlig 

Ansvarsforskydning 

problematisering af individ 

omsorgslogik blandes med økonomisk logik 

potentialisering af individ 
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Interviewspørgsmål, interviewrunde 2 
	  
	  
Lederinterview	  
 

Person 

Lederen med personaleansvar i Organisation S, Yoga instruktør ved siden af  

 

Spørgsmål 

 

- Dine medarbejdere fortæller, at de ser det som et værktøj for dem selv først og fremmest. 

Hvad tænker du om det? (Du beskriver det selv som et fælleskabsværktøj) Kan det godt være 

begge dele? medarbejderen skal både søge ind i sig selv, men have et fælles formål til sigte? 

Begreberne opererer vel på individ niveau (selvom det er et fællesskabsværktøj) 

- Du ønsker robuste medarbejdere, men i mange af MF øvelserne, lader det til man skal vise 

sårbarhed? vejen hen til at blive robust er at man ikke er robust, at man kender sine 

svagheder? 

- er man mere ærlig hvis man forsøger at se det positive i tingene?/Hvad betyder 

selverkendelse for dig? 

Hvad tænker du om, at man har en præ indtaget holdning til om noget er godt eller skidt? 

- sparerunden er både positiv og negativ? 

Hvordan er man ærlig, hvis man skal være det på en bestemt måde og inden for bestemte 

rammer? 

 

 

Medarbejderinterviews 

 

Person 

Medarbejder X 

 

Spørgsmål 

 

- Du fortæller, at I i gruppen går og minder hinanden om principperne, bl.a. i 

mødesituationerne. Synes du også det er blevet nemmere for dig at være ærlig i gruppen? 
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(dømme/ikke-dømme) 

- Kan man godt blot være “konstaterende”, hvis man skal gå og minde hinanden på 

principperne? 

- Hvis du skal let go på andres reaktioner, hvordan kan du så også rumme dine egne følelser? 

- Hvordan er man mere ærlig, hvis man forsøger at se det positive i tingene? 

- Har du også følt dig stresset og haft mindre lyst til at gå på job i forb. med sparerunden? 

- Er det blevet sværere at sige, hvornår noget er godt og skidt? 

- I forbindelse med at være rummelig - en af dine kolleger brokker sig, i stedet for at blive 

irriteret, vender du den ind ad og spørger hvorfor bliver jeg irriteret. Hvordan på virker det 

dig? 

- Hvordan er det blevet nemmere at kontrollere dine følelser? 

 

Person 

Medarbejder Y 

 

Spørgsmål 

 

- Du fortæller, at I i gruppen går og minder hinanden om principperne. Synes du også det er 

blevet nemmere for dig at være ærlig i gruppen?  

- Hvordan har du det, når du ikke får mediteret som planlagt eller ikke “lykkes” 

meditationen? 

- Hvordan kan man kun være “konstaterende”, hvis man skal gå og minde hinanden på 

principperne? 

- Hvis du skal ‘let go’ på andres reaktioner, hvordan kan du så også rumme dine egne 

følelser? 

- Hvordan er man mere ærlig, hvis man forsøger at se det positive i tingene? 

- Hvad betyder selverkendelse for dig? 

- Er det blevet sværere at sige, hvornår noget er godt og skidt? 

- Du fortæller om rummelighed og let it go, hvad ville din adfærd have været før?  

- Du fortæller om letting go og rummelighed ift. opkaldende - gælder det også dine 

kollegaer? 

- Er det blevet nemmere at kontrollere dine følelser? 
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- Hvad tænker du, når du kan høre, at nogle af dine kolleger er meget dømmende eller har 

svært ved give slip/brokker sig? 

 

 

Person 

Medarbejder Z 

 

Spørgsmål 

 

- Hvordan er det blevet nemmere for dig, at være ærlig overfor dine kolleger, efter du har fået 

MF principperne at læne dig op ad? 

- hvis du skal let go på andres reaktioner, hvordan kan du så også rumme dine egne følelser? 

- du fortæller, at dine tidligere jobs og dette er nogle jobs, hvor man har skulle kunne sige fra  

hvordan er det blevet nemmere med MF? 

- Du fortæller, at det kan være svært at meditere - at koncentrere sig om den ene ting. 

Hvordan har du det, hvis det ikke lykkes? 

- Hvordan er man mere ærlig hvis man forsøger at se det positive i tingene? 

- Hvad betyder selverkendelse for dig? 

- Er det blevet sværere at sige, hvornår noget er godt og skidt? 

- Du fortæller om rummelighed og let it go, hvad ville din adfærd have været før? 

- Du fortæller om letting go og rummelighed ift. opkaldende - gælder det også dine 

kollegaer? 

- Er det blevet nemmere at kontrollere dine følelser? Hvis ja, hvordan? 

- Hvad tænker du, når du kan høre, at nogle af dine kolleger er meget dømmende eller har 

svært ved give slip/brokker sig?	  
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