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1 Indledning 

1.1 Resumé 

Nærværende speciale omhandler de konstitutive effekter for ledelsesrummet på de danske 

arbejdspladser, der er behæftet med Beskæftigelsesministeriets og Lederens 

Hovedorganisations kommunikation om nedbringelse af sygefravær. Med udgangspunkt i 

en Luhmann-inspireret formanalyse viser specialet, at Beskæftigelsesministeriets og 

Ledernes Hovedorganisations kommunikation, når den knytter an til nedbringelse af 

sygefravær som et vækstpotentiale, markerer ledelsens ansvar både overfor medarbejderen 

og produktiviteten. For at ledelsen kan fremstå som ansvarlig skal den udvise bekymring 

for sine medarbejderes sundhedsmæssige velvære. Dette sker ud fra en trivselslogik. 

Derudover skal ledelsen udvise aktiv indgriben i forhold til sygefravær ud fra en 

vækstlogik.  

 Det at ledelsen skal udvise omsorg overfor sine medarbejdere, får imidlertid den 

konstitutive effekt, at relationen mellem leder og medarbejder bliver gjort intim og at 

medarbejderen gennem en genindførselsproces træder frem som ’det hele menneske’ i 

trivselskommunikationen. Samtidigt træder medarbejderen frem som det produktive 

menneske i vækstkommunikationen.  

 Ledelsens dobbelte ansvarsbyrde bliver løst gennem brugen af dialogteknologi, som 

kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” stiller til rådighed. Herigennem 

internaliseres ledelseskonflikten i den enkelte medarbejder og ledelse bliver gjort til et 

spørgsmål om selvledelse. Medarbejderen er nu selv gjort ansvarlig for at opretholde sin 

trivsel og dermed også sin produktivitet. Den ellers frie dialog viser sig at være forbundet 

med en forpligtelse om at opretholde sin trivsel og sin produktivitet. Forpligtelsen er ikke 

overfor ledelsen, men overfor medarbejderens nærmeste kolleger.  

Begrebet sygenærvær bliver i den forlængelse introduceret. Ved at benytte sig af 

muligheden for sygenærvær kan man som medarbejder sikre godt arbejdsmiljø og trivsel. 

Dette betyder samtidigt, at de medarbejdere som ikke benytter sig af muligheden for at 

være sygenærværende opfattes som værende i mistrivsel og direkte skyld i dårligt 

arbejdsmiljø. 

 Den selvledende medarbejders selvforhold gøres hele tiden til et spørgsmål om 

trivsel og produktivitet, og den selvledende medarbejder må konstant granske sit indre for 
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at finde løsninger på organisatoriske sammenbrud som tilgodeser både trivslen og 

produktiviteten. 

 

1.2 Problemfelt 

Spurgte man ind til virksomheders sociale ansvar tilbage i 70’erne og et par årtier frem, 

blev man ofte mødt med et svar, der lød på, at the social responsibility of business is to 

increase its profits (Friedman, 1970). Den amerikanske økonom og vinder af nobelprisen i 

økonomi Milton Friedman (1912 – 2006), beskrev i november 1970 i en artikel i New York 

Times Magazine, hvordan virksomheder, såfremt de overholdt loven og fulgte ’spillets 

regler’1, kun kunne drages til ansvar for sine handlinger af sine ejere. Denne forestilling 

finder man dog kun i de færreste virksomheder i dag. Virksomhedens rolle i samfundet har 

ændret sig og den må i stadig større udstrækning orientere sig mod sin omverden, der i 

stigende grad stiller krav til virksomhedens ansvar. For at kunne bevare en legitim 

forretning skal virksomheden inddrage en omverdensforståelse, der rækker ud over dens 

egen økonomiske tilgang, som traditionelt set har udgjort virksomhedernes primære 

(Andersen 2002; 27). Dette afspejler sig blandt andet i, at flere danske virksomheder i dag 

arbejder ud fra den tredobbelte bundlinje – People, Profit, Planet2, hvorigennem de får 

mulighed for at udvise social ansvarlighed. Niels Åkerstrøm Andersen beskriver i artiklen 

”Polyfone Organisationer” (2002), hvorledes organisationer kobler sig til forskellige 

funktionssystemer og dermed benytter sig af flere forskellige koder til at beskrive sig selv. 

Dette betyder, at virksomheder konstant skal træffe beslutninger om, hvilken kode der skal 

kommunikeres i. Både i beskrivelsen af sig selv som virksomhed i forhold sin omverden, 

men også internt i forhold til sine medarbejdere. Andersen og Born beskriver i artiklen 

”Kærlig Ledelse” (2005), hvordan kærlighedskoden er blevet en del af organisationers 

ledelsesstrategi. Herigennem skabes der et behov for, at medarbejderen, gennem 

engagement, skal vise kærlighed til sin arbejdsplads samt være i stand til at forudse og 

foregribe organisationens behov. Er man i stand til dette, kan man håbe på at få gengældt 

sin kærlighed og føle sig elsket af organisationen (Andersen & Born 2005: 161).   

                                                 
1 Milton Friedman udtrykker spillets regler således: “there is one and only one social responsibility of 
business–to use it resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within 
the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud”  
(Friedman, 1970). 
2 Bæredygtig virksomhedsførelse, hvor virksomheder også fører grønt regnskab samt varetager sine 
medarbejderes interesser i form af blandt andet godt arbejdsmiljø. 
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 Men inden man kan tale om, at medarbejderen kan foregribe virksomhedens behov, er 

man nødt til at indfinde sig med tanken om det ’hele menneske’. Virksomheden bliver 

dermed nødt til også at forholde sig til sine medarbejderes privatliv i og med, at dette er 

blevet relevant for overskud og engagement på arbejdspladsen. De fleste danske 

virksomheder stiller i dag forskellige tilbud til rådighed som en slags hjælp til deres 

medarbejderes selvudvikling. Herunder coaching, MUS (medarbejder udviklingssamtaler), 

psykologrådgivning, motion, kostvejledning og så videre. Man kan altså konstatere, at 

selvudvikling og hjælp til selvudvikling er blevet en fast bestanddel af virksomheders 

ledelsesstrategier. 

 Sundhed som ledelse er en af de ledelsesstrategier, som har vundet frem i de seneste 

år. Danske virksomheder er, blandt andet som reaktion på omverdens krav om involvering i 

social ansvarlighed, blevet mere opmærksomme på sine medarbejderes sundhed. Tanken 

er, at sunde medarbejdere er lig med en sund virksomhed. Man behøver blot, at kaste et 

blik på de mange tilbud og undersøgelser om sundhedsfremme på arbejdspladsen, der i 

disse dage skyder op alle steder i samfundet. Som eksempler kan nævnes virksomheden 

SundhedsDoktor3, konsulentrapporten Nedbringelse af Sygefravær i Københavns 

Kommune4, kampagnen RaskSnak.dk5 og listen fortsætter. Et af de områder under 

sundhedsledelse, der særligt har været fokus på, er sygefravær. Hvordan kan man 

nedbringe mængden af sygefravær og skabe nærvær, herunder også ’sygenærvær’, på de 

danske arbejdspladser?  

 Tager man et kig på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside under sygefravær, står 

der, som det første, at: ”sygefraværet stiger. 150.000 mennesker er hver dag væk fra 

arbejdsmarkedet, fordi de er syge. Det koster samfundet 37 milliarder kroner hvert år. Det 

kræver særlig opmærksomhed og en omfattende indsats” (bm.dk, 2009). Sygefravær er 

altså ifølge Beskæftigelsesministeriet et stigende problem med store omkostninger for 

samfundets økonomi, der skal tages hånd om og som ikke må negligeres. For at 

imødekomme dette stigende problem, søsatte beskæftigelsesministeriet i samarbejde med 

Ledernes Hovedorganisation i november 2006 en kampagne, der går under titlen ”Mere 

                                                 
3 SundhedsDoktor leverer forebyggende sundhedsydelser og sælger løsninger om sundhedsfremme til flere 
private virksomheder (Sundhedsdoktor.dk, 2009).  
4 En undersøgelse af sygefraværet på social- og sundhedsområdet, pædagogområdet og i kontor 
administrationen (HK-området) i Københavns Kommune (ReD Associates, 2008). 
5 Kampagne om sygefravær på offentlige arbejdspladser, udarbejdet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere 
herunder CFU, KTO, Sundhedskartellet, Danske Regioner, KL og Personalestyrelsen. RaskSnak.dk refererer 
blandt andet til kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær”. 
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Nærvær – Mindre Fravær”. Kampagnen har til formål at stille ledelsesredskaber til 

rådighed for de ledere, som måtte være interesseret i at reducere sygefraværet og fremme 

nærværet på deres arbejdsplads. Det er denne kampagne, dette speciale vil kredse om. I 

introduktionen til kampagnen på hjemmesiden Sund-Virksomhed.dk fremgår det, at: ”al 

erfaring viser, at når lederne sætter sygefraværet på dagsordnen, har det en positiv 

afsmitning på fraværsprocenten og dermed i sidste ende bundlinjen” (Sund-Virksomhed.dk, 

2006). Det kan altså betale sig for virksomheden, at rette sin opmærksomhed mod 

sygefraværet på arbejdspladsen. Nedbringelse af sygefravær bliver altså fremsat som et 

potentiale for, at virksomheden kan opnå yderligere økonomisk vækst.  

 På sin hjemmeside omkring sundhedsledelse, skriver Ledernes Hovedorganisation, at: 

”Et højt sygefravær er ikke bare en privat sag, dertil er omkostningerne for høje, både for 

den enkelte, for virksomhederne og for samfundet som helhed” (lederne.dk, 2009). Den 

enkelte medarbejders helbred er altså ikke længere kun et privat anliggende, men er nu 

også blevet gjort til genstand for ledelse i et forsøg på at reducere omkostninger på både det 

personlige niveau, virksomhedsniveau og ikke mindst på samfundsniveau. Dette leder 

imidlertid hen imod dette speciales undren. 

 I sin kommunikation omkring nedbringelse af sygefravær fremhæver Ledernes 

Hovedorganisation og regeringen, at sygefraværet på de danske arbejdspladser udgør, hvad 

der svarer til 150.000 arbejdspladser, hvorfor sygefravær er forbundet med store 

økonomiske omkostninger for samfundet. Ved at fokusere på sygefravær kan 

virksomheden reducere de samfundsmæssige og personlige (medarbejderens) 

omkostninger, der er behæftet med sygefravær samtidig med, at det har en positiv 

afsmitning på virksomhedens bundlinje. Gennem nedbringelse af sygefravær bliver det 

altså muligt for virksomheden både at udvise social ansvarlighed og opnå profit. Det kunne 

derfor være interessant at iagttage, hvordan denne kommunikation sætter nogle betingelser 

for ledelsesrummet i de danske virksomheder. Hvad indebærer det, når lederen i en 

virksomhed ikke blot er ansvarlig for driften, men også bliver gjort ansvarlig for de 

samfundsmæssige og personlige omkostninger, der er behæftet med sygefravær? Det bliver 

dermed nærliggende at spørge ind til, hvilken effekt Beskæftigelsesministeriets og 

Ledernes Hovedorganisations kommunikation om, at virksomheder kan udvise socialt 

ansvar samt opnå vækst gennem nedbringelse af sygefravær. Og mere nærliggende, hvilken 
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betydning får denne kommunikation for ledelsesrummet, såfremt ledelsen accepterer de af 

Beskæftigelsesministeriet og Ledernes Hovedorganisation fremsatte præmisser? 

 

Dette leder frem til nedenstående problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering: 

Hvordan knytter Beskæftigelsesministeriets og Ledernes Hovedorganisations 

kommunikation an til begrebet nedbringelse af sygefravær, når dette kommunikeres som et 

vækstpotentiale for danske virksomheder og hvilke konstitutive effekter medfører dette for 

ledelsesrummet? 

 

1.4 Begrebsafklaring 

I det følgende vil der blive redegjort for projektets centrale begreber. Øvrige begreber vil 

blive præsenteret og behandlet løbende i projektets analyser. 

 

1.4.1 Kommunikation 

Begrebet kommunikation skal ses ud fra Niklas Luhmanns definition af 

kommunikationsbegrebet, der bliver defineret som en tredelt selektionsproces, bestående 

af tre selektioner:  

 

1) selektion af information, dvs. hvad skal kommunikeres 2) selektion af 

meddelelsesform, dvs. hvordan skal informationen kommunikeres og endelig 3) 

selektion af forståelse, dvs. hvad skal der forstås ved det meddelte (Andersen 1999; 

126).  

 

Ifølge Luhmann er kommunikationen ikke blot en overførsel af information i tråd med den 

traditionelle opfattelse, men bliver defineret som en ”synthesis of information, utterance 

and understanding. Only if such a synthesis occurs, communication occurs” (Luhmann 

1996; 261). 

 Samfundet består ifølge Luhmann af kommunikation og kun kommunikation, som er 

opdelt i forskellige kommunikationssystemer. Disse kommunikationssystemer refererer 

Luhmann til som sociale systemer, som er karakteriserede ved at være selvskabende og 
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operativt lukkede over for hinanden. Disse systemer kalder han for autopoietiske 

(Luhmann 1996; 261). Kommunikation kan derfor ikke tilskrives menneskelig handling, 

da det kun er kommunikationen, der kan kommunikere. For at kommunikationen kan 

gennemgå den tredelte selektionsproces, er kommunikationen imidlertid afhængig af at 

have mindst to psykiske systemer i sin omverden for at kunne reproducere sig selv 

(Luhmann 1996; 264-265). 

 

1.4.2 Konstitutive effekter 

Med konstitutive effekter bliver der henvist til de mulighedsbetingelser, der synes at være 

behæftet med beslutningen om at nedbringe sygefravær. Det vil således blive iagttaget, 

hvordan eller hvorvidt kommunikationen om nedbringelse af sygefravær som et 

vækstpotentiale synes at sætte særlige betingelser for, ledelsesrummet. 

 

1.4.3 Ledelsesrummet 

Med ledelsesrummet henvises der til de forskellige ledelsesformer, der udspringer i en 

arbejdsmæssig kontekst. Herunder ledelse mellem leder og medarbejder, uformel ledelse 

medarbejderne imellem samt selvledelse. Det er især relationen mellem leder og 

medarbejder samt selvledelse, som dette speciale vil fokusere på. 
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2 Analysestrategi 

Formålet med dette kapitel er at give et indblik i hvilke analysestrategiske træk, der i 

specialet vil åbne op for besvarelsen af problemformuleringen. Indledningsvis vil kapitlet 

introducere projektets videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til de konklusioner, der 

kan drages i projektet, hvorefter analysens fremgangsmåde præsenteres som projektets 

konkrete analysestrategi. 

 

2.1 Videnskabsteori 

I projektet bliver der taget udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori, hvori 

iagttagelsesbegrebet står helt centralt – særligt i forbindelse med hvilken viden man ifølge 

Luhmann kan producere, når man som forsker undersøger en genstand. Iagttagelser 

defineres som operationer, der markerer noget inden for rammen af en forskel: 

”iagttagelsen er en særlig art operation, nemlig den operation at skelne, hvilket gør skellet 

mellem operationen og iagttagelsen cirkulær” (Luhmann 1998; 171). Ifølge Luhmann er 

blikket med til at forme, hvorledes genstanden træder frem, ligesom det medfører en 

blindhed overfor de aspekter ved genstanden, der ikke træder frem, eftersom iagttagelsen 

”does not see what it does not see” (Luhmann 1996; 258, Andersen 1999; 114). 

Genstanden kan altså ikke forudsættes på forhånd, hvilket betyder, at genstanden ikke har 

en naturlig essens, som determinerer, hvorledes denne kan iagttages, men, at den i stedet 

emergerer på forskellig vis, afhængigt af, hvorfra der bliver iagttaget (Andersen 1999; 12-

15, 115). 

 På baggrund af det luhmannianske og konstruktivistiske udgangspunkt, er det vigtigt 

at redegøre for, hvorfra man vil gribe analysen an. Gennem sine analysestrategiske valg er 

man som forsker, med til at danne undersøgelsesgenstanden. Der bliver arbejdet ud fra en 

ontologisk forudsætning om, at man som forsker ikke kan forudsætte virkeligheden på 

forhånd og at erkendelse af virkeligheden er kontekstafhængig. Dette får betydning for, 

hvilke spørgsmål man kan stille i analysen af genstanden. Der kan således ikke spørges ind 

til, hvad genstanden er, men alene til hvordan genstanden konstrueres (Luhmann 1996; 

259, Andersen 1999; 12-14). Dette betyder, at der bliver arbejdet ud fra et epistemologisk 

præmis, hvor der i analysen bliver opereret på et niveau, der med et systemteoretisk begreb 

bliver kaldt for et anden ordens iagttagelsesniveau. Dette henviser til iagttagelsen af andres 

iagttagelser som iagttagelser (Luhmann 1996; 258). Hvis første ordens iagttagelser er en 
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bestemt forskelsdannende operation, hvor den ene side af forskellen bliver markeret, 

handler anden ordens iagttagelser om at afsløre forskellens anden siden og dens blinde plet 

for herigennem at iagttage, hvordan iagttagere på første orden i kommunikationen 

usynliggør det konstitutive paradoks, som forskellen installerer i en stadig udfoldelse af 

paradokset. Eller som Luhmann udtrykker det; hvordan kommunikationen afparadokserer 

paradokset (Luhmann 1996; 258). 

 Det er vigtigt at fremhæve, at anden ordens iagttagelser ikke indebærer nogen 

privilegeret position, da iagttagelsen af anden orden ligeledes er bundet til sin egen forskel 

og blinde plet. Iagttagelse af anden orden er på samme tid en iagttagelse af første orden, 

for så vidt angår dens egen skelnen (Luhmann 1996; 258). Således bliver teorien om 

iagttagelse beskrevet som autologisk: ”Det, teorien udsiger om iagttagelse, gælder også for 

teorien selv” (Andersen 1999; 115). 

 

Man kan diskutere, hvilken betydning ovenstående får for de konklusioner man kan drage, 

og deres relevans i tilfælde af, at erkendelsen af projektets genstand afhænger af valg af 

analysestrategi, og i den forlængelse, hvilken betydning det har for sandheds- og 

vidensbegrebet, når man som forsker er en del af vidensproduktionen. Den realistiske skole 

ville rette sin kritik imod, at et sådan udgangspunkt måtte betyde, at alle fortolkninger og 

sandheder må være lige gyldige, og derfor intet har at gøre med videnskabelig praksis, 

såfremt man ikke forfølger metodiske retningslinjer i analysen af genstanden (Fulgsang & 

Olsen 2005, Andersen 1999; 13). Når man arbejder ud fra en konstruktivistisk tilgang, 

hvor verden ikke indeholder en væren i sig selv, handler vidensproduktion i stedet for om 

at redegøre for de valg, der ligger til grund for projektet og dets analyse, og som dermed 

konstruerer den genstand, der undersøges. Derfor må man anlægge en ”strategi for, 

hvordan man som epistemolog vil konstruere andres iagttagelser [...] som objekt for egne 

iagttagelser m.h.p. at beskrive, hvorfra de selv beskriver” (Andersen 1999; 14), som 

således kun vil være gældende for netop dette speciale. Når virkeligheden ikke er givet, 

men afhænger af det valgte iagttagelsesperspektiv, er det ikke det empiriske materiale, der 

sætter dagsordenen for de analysestrategiske valg og fravalg, men derimod analytikeren 

selv. Analysestrategien handler derfor om at synliggøre, hvorledes den valgte analytiske 

optik både konstruerer forskeren, analysegenstanden og empirien på en særlig måde. 
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2.2 Empiri:  

Specialets empiri tager udgangspunkt i kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær”, som 

er et resultat af et samarbejde mellem regeringen (Beskæftigelsesministeriet) og Ledernes 

Hovedorganisation. Kampagnen består af hjemmesiden Sund-Virksomhed.dk samt 

folderen ”Behandling af Sygefravær er en Sund Forretning”. Kampagnen har til formål at 

sætte sygefravær på dagsordenen i de danske virksomheder. Ideen er, at den skal 

tydeliggøre fordelene ved at fjerne årsagerne til sygefravær. Kampagnen er rettet mod 

ledere og anviser værktøjer til at afhjælpe sygefravær. Derudover vil der blive suppleret 

med artikler omkring sundhedsledelse og nedbringelse af sygefravær, som regeringen og 

Ledernes Hovedorganisation har været inde over.  

 Årsagen til at der bliver taget udgangspunkt i netop denne kampagne, skyldes ikke en 

forestilling om, at der er en bred tilknytning til dens materialer og redskaber på de danske 

arbejdspladser. Præcis hvor mange der har været påvirket af kampagnen, vides ikke og det 

er for så vidt heller ikke vigtigt. Der er således ikke en forestilling om en kausal virkning, 

hvor ledelsen i en given organisation ser kampagnen � implementerer redskaberne fra 

kampagnen i organisationen � hvorefter implementeringen af redskaber får konsekvenser 

for organisationen. Grunden til at der bliver taget udgangspunkt i netop denne kampagne, 

skyldes to ting. For det første at kampagnen er udtryk for en særlig samfundslogik, hvor 

nedbringelse af sygefravær kan ses som en mulighed for at opnå vækst. For det andet fordi 

kampagnen henvender sig til ledere og derfor giver et bedre indblik, end eksempelvis 

kampagnen RaskSnak.dk, i de ledelsesredskaber, som bliver brugt i forsøget på at reducere 

sygefraværet på arbejdspladsen. 

 Som supplement til kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær”, vil der blive set på 

andre kampagner, undersøgelser og tilbud i forbindelse med nedbringelse af sygefravær. 

Herunder undersøgelsen ”Nedbringelse af Sygefravær i Københavns Kommune” som er 

udarbejdet af konsulentfirmaet ReD Associates for Københavns Kommune. Rapporten er 

en såkaldt kvalitativ analyse af årsagerne til det stigende problem Københavns Kommune 

oplever med sygefravær. Undersøgelsen tager udgangspunkt i tre faggrupper. Det drejer 

sig om det kontoradministrative personale, SOSU- og pædagogpersonalet. Denne 

undersøgelse vil blive brugt til at anskueliggøre, hvorledes ledelsesproblematikker i 

forbindelse med nedbringelse af sygefravær kommer til udtryk i kommunikationen. 

Derudover vil der i analysen også blive trukket på materiale fra virksomheden 
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SundhedsDoktor, der tilbyder og sælger sundhedsfremmeordninger til danske 

arbejdspladser. Og endelig RaskSnak.dk, som er en kampagne, der retter fokus mod 

nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser. 

 

2.3 Analysestrategiske forudsætninger 

I det følgende vil der blive reflekteret over valg af analysestrategi. Det vil blive fremhævet, 

hvordan nedbringelse af sygefravær ud fra det analysestrategiske blik bliver konstrueret i 

empirien. På den måde kan der redegøres for, hvorledes analysegenstanden konstrueres 

gennem iagttagelser af andres iagttagelser.  

 For at give analysestrategien en vis stringens er det imidlertid vigtigt at gøre det klart, 

hvornår og hvordan forudsætningerne for strategien skal gøre sig gældende, da disse er 

afgørende for, hvordan analysegenstanden træder frem i empirien. Den valgte 

analysestrategi vil blive introduceret i de følgende afsnit ud fra nedenstående tre temaer: 

 

� Valg af ledeforskel  

� Konditionering af ledeforskel og iagttagelsespunkt 

� Analysestrategiske kombinationer 

 

2.3.1 Valg af ledeforskel 

Projektets analyse vil tage sit udspring i en Luhmann-inspireret formanalyse af 

kommunikationen om nedbringelse af sygefravær, når dette kommunikeres som et 

vækstpotentiale og er en analyse af kommunikationens grænser og de paradokser, som den 

tvangsmæssigt folder ud i tilfælde af, at den knytter an til en bestemt forskel (Andersen 

1999; 129-130). Med dette udgangspunkt undersøger analysen indledningsvis, hvorvidt og 

hvordan der i iagttagelserne af nedbringelse af sygefraværet som et vækstpotentiale synes 

at kunne lokaliseres en bestemt forskel ud fra formanalysens ledeforskel 

markeret/umarkeret. Dermed vil det blive forsøgt at identificere den eller de forskelle, der 

danner rammen for indikationen af nedbringelse af sygefravær som et vækstpotentiale.  

 Formanalysen vil være en tredelt proces. Den vil blive indledt med en analyse af, 

hvad der markeres i kommunikation. Dernæst bliver der spurgt ind til den umarkerede side 

af forskellen og sidst enheden af forskellen. 
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� Den markerede side: Hvad markeres i kommunikationen? 

� Den umarkerede side: Hvad står som modbegreb på den umarkerede side? 

� Efter at have lokaliseret forskellen, hvad er da enheden af forskellen? 

 

Efter at have fundet frem til forskellen ved at vise, hvad der synes at blive markeret og 

derefter har spurgt ind til den umarkerede side af forskellen, kan man spørge ind til 

enheden af forskellen. Når man har fremanalyseret enheden af forskellen og har fundet 

frem til en bestemt form, hvad bliver da dens paradoks og hvordan søger den at 

afparadoksere dette? Til at analysere dette vil Luhmanns genindførselsbegreb (1993) blive 

benyttet. Herigennem kan man analysere, hvordan de enkelte systemer gennem 

selviagttagelse kopierer sin egen forskel ind i sig selv i et forsøg på at afparadoksere det 

paradoks, som kommunikationen udfolder. Luhmann definerer en genindførselsoperation 

således: 

 

A distinction re-enters itself if it is copied into itself. It then reappears as part of 

its own space, as part of what it distinguishes. It is the same and not the same 

distinction, depending on the observing system that identifies or distinguishes 

the two levels of the re-entry (Luhmann 1993; 485-486).  

 

Dermed kan man klarlægge de konstitutive konsekvenser som kommunikationen omkring 

nedbringelse af sygefravær har for de enkelte systemer. I dette tilfælde lederen og 

medarbejderen. Men hvad fordrer disse konsekvenser og hvilke medløbende effekter kan 

man spore i ledelsesrummet? For at besvare dette bevæger analysen sig væk fra det 

Luhmann-inspirerede perspektiv og ind i en Foucault-inspireret analyse, der ved hjælp af 

Karlsen og Villadsens tanker om dialog som ledelsesteknologi (2007) vil åbne op for, 

hvorledes ledelsen internaliserer ledelseskonflikten i medarbejderen samt tilskynder 

medarbejderen til selv at fremsætte kontrollerbare subjektpositioner. Herefter genoptager 

analysen den luhmannianske optik og ledeforskellen vil igen være markeret/umarkeret i 

undersøgelsen af selvledelsens implikationer for medarbejderen. 
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2.3.2 Konditionering af ledeforskel og iagttagelsespunkt  
Ved konditionering forstås en specificering af iagttagelsespunkt og ledeforskel, hvor 

iagttagelsespunktet skal ses som systemreference og ledeforskel som den forskel, der 

sætter rammen for anden ordens iagttagelser (Andersen 1999; 152).  

 

Iagttagelsespunktet i den første del af analysen udgøres af nedbringelse af sygefravær som 

et vækstpotentiale. Her vil Beskæftigelsesministeriets og Ledernes Hovedorganisations 

kommunikation blive betragtet ud fra formanalysens ledeforskel markeret/umarkeret. Det 

er imidlertid ikke tilstrækkeligt at sige, at man iagttager Beskæftigelsesministeriet og 

Ledernes Hovedorganisations kommunikation, da enhver kommunikation kan være en 

begivenhed i forskellige kommunikationssystemer på en gang. Derfor må systemreferencen 

specificeres (Andersen 1999; 175). Gennem formanalysen defineres specialets 

systemreference til at være sociale meningsformede kommunikationssystemer, der omfatter 

både interaktions-, organisations- og samfundssystemer. I formanalysen er det henholdsvis 

Beskæftigelsesministeriet og Ledernes Hovedorganisation som organisationssystemer, der 

refereres til. 

Det er derudover vigtigt at fastsætte nogle kriterier for, hvornår det med rimelighed 

kan siges, at kommunikationen knytter an til nedbringelse af sygefravær som et 

vækstpotentiale og at den betjener sig af en særlig forskelsdistinktion. For det første skal 

kommunikationen fra Beskæftigelsesministeriet og Ledernes Hovedorganisation referere til 

nedbringelse af sygefravær som et vækstpotentiale. Selve ordene ’nedbringelse af 

sygefravær’ og ’vækstpotentiale’ behøver ikke at fremtræde eksplicit, så længe man kan 

argumentere for, at der forekommer implicitte anknytninger til temaet. Desuden skal man, 

før der kan være tale om, at en særlig forskel synes at styre kommunikationen, kunne 

iagttage flere iagttagere markere den samme forskel i kommunikationen. Slutteligt skal 

man, for at kunne tale om, at en kommunikationsform aftegner sig som et særligt mønster i 

kommunikationen, kunne iagttage mere end en iagttagelse, der knytter an til nedbringelse 

af sygefravær som et vækstpotentiale ud fra den samme forskelsdistinktion.  

 I forhold til konditionering af formanalysen som iagttagelse skal det bemærkes, at 

formanalysen hos Luhmann som udgangspunkt ikke er et mål i sig selv, men i højere grad 

en strategi til formulering af videre analysespørgsmål; først og fremmest spørgsmålet om, 

hvordan de sociale systemer afparadokserer de paradokser, de bygger på, gennem 
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kommunikationen (Andersen 1999; 159). Dette leder hen til analysens anden del, hvor 

iagttagelsespunktet skifter til ledelsesrummet. Ledeforskellen forbliver markeret/umarkeret, 

men fokus vil her være på de forskelsoperationer, der konstituerer henholdsvis leder og 

medarbejder, og hvorledes de forskelle, kommunikationen betjener sig af, genindfører sig i 

sig selv. 

 

2.3.3 Analysestrategiske kombinationer 

Som beskrevet bliver Karlsen og Villadsens Foucault-inspirerede teori inddraget i analysen 

i forbindelse med undersøgelsen af dialog som ledelsesteknologi. Dette skyldes, at de med 

begreberne ’balanceskema’ og ’refleksiv lytten’ opstiller nogle gode analytiske redskaber, 

der kan åbne op for ledelsens møde med medarbejderen. I en Luhmanniansk optik indgår 

det psykiske system i det sociale systems omverden. Der bliver derfor vanskeligt at 

undersøge, hvorledes lederen indgår i refleksiv dialog med medarbejderen. Derfor vil der 

blive trukket på ovenstående teori i netop mødet mellem medarbejder og leder. Det 

kommende afsnit vil give et indblik i Foucaults produktive magt, som Karlsen og Villadsen 

har baseret deres teori på. 

 

2.4. Foucaults produktive magt 

Som nævnt inddrages Karlsen og Villadsens Foucault-inspirerede perspektiv i analysen. 

Derfor vil der i det følgende kort blive redegjort for Foucaults magtbegreb, som handler 

om, hvordan man får individer i denne til at styre sig selv samtidigt med, at de føler sig frie. 

 

Selvom Foucault ofte klassificeres som magtanalytiker, er magten ikke udgangspunktet 

i hans analyser. Foucault studerede, hvorledes det moderne subjekt er konstrueret 

gennem historien, og hvordan subjektet af egen kraft underkaster sig magten. 

Foucault undersøger tre forskellige måder, hvorpå subjektet skabes: 1) Som genstand for 

videnskaben, altså som diskursive praktikker, 2) Som kategoriseringer, der kan være 

politiske og sociale, eksempelvis opdelingen mellem gale og normale, og 3) Hvordan 

individet gør sig til subjekt gennem selvteknologier (Foucault 1982). Alle tre dimensioner 

af subjektanalysen hænger sammen med magt. Men ikke magt som magten traditionelt har 

været anskuet som udgående fra staten i en oppefra og ned bevægelse. I stedet anskuer han 

magten som en ikke centraliseret, produktiv magt og flytter dermed magtens bevægelse fra 
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det vertikale til det horisontale. Foucault definerer magt som en produktiv størrelse, der 

ikke i sig selv er voldelig. Det, den gør, er at den producerer og får individer til selv at 

producere sig selv som subjekter (Foucault 1982).  

 

Der er altså magt i alle menneskelige relationer. Der kan dog udelukkende udøves magt 

over individer, der har mulighed for at udøve modmagt. På den måde hænger magt og 

frihed uløseligt sammen (Foucault 1982).  

 

2.5 Diskussion adskilt fra analysen 

Det skal for en god ordens skyld pointeres, at diskussionen omkring specialets 

fremanalyserede pointer først indfinder sig sidst i specialet. Dette skyldes, at der i 

diskussionen bliver inddraget flere teoretikere, som har til formål at åbne yderligere op for 

de pointer som analysen kom frem til. Således vil der blive trukket på teori, som åbner op 

for medarbejderens forpligtelser i forbindelse med sygefravær samt teori omkring neo-

normativ kontrol. Disse teorier vil blive præsenteret nærmere i diskussionen. Desuden 

bygger diskussionen også på egne iagttagelser af, hvordan kommunikationen omkring 

nedbringelse af sygefravær får effekter på ledelsesrummet. 
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3. Formanalyse 

Dette kapitel vil ved hjælp af en Luhmann-inspireret formanalyse undersøge, hvilke 

iagttagelsesoperationer, der synes at gøre sig gældende i kommunikation omkring 

nedsættelse af sygefravær, når dette kommunikeres som et vækstpotentiale. Formålet med 

dette kapitel er at vise, hvorledes kommunikationen omkring nedbringelse af sygefravær 

kan iagttages som en mulighed for, at lederne på de danske arbejdspladser kan udvise 

ansvarlig ledelse. Dette bliver gjort gennem skabelsen af et godt psykisk arbejdsmiljø 

overfor medarbejderne, der samtidigt har til formål at øge produktiviteten på 

arbejdspladsen. Hertil vil det blive vist, hvorledes kommunikationen synes at udspringe fra 

en særlig trivselslogik, som samtidig danner rammen for, hvordan godt arbejdsmiljø 

overfor medarbejderen kan kommunikeres.  

Der synes dog at være flere forskelsoperationer, der gør sig gældende i forbindelse 

med kommunikationen omkring nedbringelse af sygefravær som et vækstpotentiale. 

Ligesom, at den ansvarlige leder skal skabe godt arbejdsmiljø, skal denne også sikre 

nærvær på arbejdspladsen. Derfor vil dette kapitel også gå ind og behandle, hvorledes 

kommunikationen former sig omkring spørgsmålet om nærvær på arbejdspladsen. Det vil 

blive vist, hvordan man også kan iagttage kommunikationen omkring nedbringelse af 

sygefravær ud fra en særlig logik om vækst, hvilket ligeledes danner en særlig ramme for, 

hvorledes medarbejderen kan kommunikeres i forbindelse med nedbringelse af sygefravær. 

 

3.1 Formanalyse 

En formanalyse sætter, ifølge Niels Åkerstrøm Andersen, ”fokus på enkeltdistinktioner, i 

anknytning til hvilke, kommunikationen udspiller sig” (1999; 129). Form defineres som 

enheden af en forskel, og ved at anvende formanalysen som grundlag for sin 

analysestrategi kan man undersøge hvilken forskel, der bliver knyttet an med i iagttagelsen 

af nedbringelse af sygefravær som et vækstpotentiale. Herefter bliver det undersøgt 

hvilken medløbende forskel, der muliggør denne markering. Hvad er det den specifikke 

markering udelukker for at opretholde sig selv og som dermed sætter rammen for 

iagttagelsen? 

 Ved hjælp af ledeforskellen markeret/umarkeret vil det blive forsøgt at lokalisere den 

forskelsdistinktion, der sætter rammen for kommunikationen om nedbringelse af 

sygefravær som et vækstpotentiale. Derefter vil der blive analyseret på, hvorvidt der synes 
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at afgrænse sig en særlig form i kommunikationen. Denne afgrænsning kan defineres som 

enheden af forskellen. 

 

 

   Markeret        Umarkeret 

 

       Form 

 Figur 3.1: Viser formen som enheden af forskellen markeret/umarkeret. 

 

3.1.1 Den ansvarlige ledelse 

For at kunne udpege med hvilke forskelsoperationer beskæftigelsesministeriet og Ledernes 

Hovedorganisation knytter an med i forbindelse med nedbringelse af sygefravær som et 

vækstpotentiale, må man først søge at identificere iagttagelsens markerede side. Ser man på 

side tre i folderen ”Behandling af Sygefravær er en Sund Forretning” (2006), som er en del 

af kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” (2006), fremgår det, at: ”sygefravær er et 

ledelsesansvar. Det er lederens opgave at holde øje med sygefraværet på arbejdspladsen og 

gøre noget ved det, hvis det er stigende eller generelt for højt”. Man kan altså umiddelbart 

iagttage ledelsesansvar blive markeret i forbindelse med nedbringelse af sygefravær. Kaster 

man et blik på Ledernes Hovedorganissations hjemmeside, der går under titlen 

Sundhedsledelse, kan man læse, under temaet Sygefravær, at ”du [lederen] har i henhold til 

arbejdsmiljøloven et personligt ansvar for, at arbejdsmiljøet i afdelingen er i orden” 

(lederne.dk, 2009). Her ser vi igen lederens ansvar blive markeret. Denne gang bliver et 

godt arbejdsmiljø fremhævet som lederens ansvarsområde. Vender man igen blikket mod 

kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær”, kan man se tidligere beskæftigelsesminister 

Claus Hjort Frederiksen (V) fremhæve, at:  

 

Kampagnen skal være med til at klæde lederne på, så de tør tage det nødvendige 

ansvar. For det [nedbringelse af sygefravær] virker først, når ledelsen tager 

ansvar og når lederen er drivkraften i at skabe et godt arbejdsmiljø og er 

rollemodel for sine medarbejdere (Sund-Virksomhed.dk 2006). 
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Lederen har altså ansvaret for, at der bliver etableret et godt arbejdsmiljø og, hvad der er 

mere interessant, lederen skal også være rollemodel for sine medarbejdere. Den gode leder 

bliver altså sat lig med den ansvarlige leder.  Hvad ligger der imidlertid i, at lederen skal 

være rollemodel for sine medarbejdere? For at få et svar på dette, må man grave en smule 

dybere i kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær”. I underafsnittet Overblik kan man 

læse, at: ”det personlige ledelsesmæssige kendskab er den viden, du som leder får ved at 

interessere dig for dine medarbejdere” (Sund-Virksomhed.dk 2006). Kampagnen 

fremhæver det personlige kendskab til at være en væsentlig faktor i bestræbelsen på at 

nedbringe sygefraværet. For bedst muligt at kunne nedbringe sygefraværet, skal den 

ansvarlige leder altså interessere sig for sine medarbejdere.  

Beskæftigelsesministeriets og Ledernes Hovedorganisations kommunikation synes at 

knytte an til nedbringelse af sygefravær som et vækstpotentiale ved at markere lederens 

ansvar i form af interesse overfor medarbejderen.  

  

Dette afsnit har forsøgt at skitsere, hvorledes kommunikationen knytter an til nedbringelse 

af sygefravær som et vækstpotentiale og med formanalysens ledeforskel 

markeret/umarkeret kan man iagttage, at kommunikationen i særlig grad markerer 

ansvarlig ledelse over for medarbejderen. I den forlængelse vil det i det følgende afsnit 

blive forsøgt at lokalisere den medløbende forskel – det som står på forskellens 

umarkerede side. 

 

3.1.2 Den omsorgsfulde og aktive ledelse 

I det foregående afsnit blev det fremanalyseret, hvorledes kommunikationen om 

nedbringelse af sygefravær, når der knyttes an som et vækstpotentiale, synes at markere 

ansvarlig ledelse overfor medarbejderen. I dette afsnit vil der blive set nærmere på, hvad 

det er som muliggør denne markering. Hvad bliver den medløbende forskel – den 

umarkerede side – når kommunikationen om nedbringelse af sygefravær bliver iagttaget 

som ansvarlig ledelse overfor medarbejderen? 

 Det forekommer naturligt at sætte uansvarlig ledelse på den umarkerede side af 

forskellen, når denne markeres af ansvarlig ledelse. Men hvad ligger der i begrebet 

uansvarlig ledelse? For at få et svar på det, må man se nærmere på, hvad der bliver 

fremhævet, når der bliver kommunikeret om ansvarlig ledelse.  
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 Det er blevet berørt kort i det foregående afsnit. Arbejdsmiljøet synes at træde frem 

som en central del, når der bliver kommunikeret omkring ansvarlig ledelse. Ovenstående 

citat af Claus Hjort Frederiksen (afsnit 3.1.1.) fremhævede ’godt arbejdsmiljø’ i sin 

kommunikation omkring ansvarlig ledelse. Ledelsen skulle være medvirkende til at skabe 

et godt arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Det fremgår desuden i undersøgelsen 

Sygefravær og Arbejdsmiljø, at:  

 

Medarbejdere på virksomheder med dårligt arbejdsmiljø har i gennemsnit fire 

fraværsdage flere, der kan tilskrives pjæk og dårligt arbejdsmiljø, end 

medarbejdere der er ansat på virksomheder med et godt arbejdsmiljø (Lederne 

2006; 3). 

 

Igen fremhæves arbejdsmiljøet som en vigtig faktor i nedbringelsen af sygefravær på 

arbejdspladsen. Den ansvarlige leder må altså sikre et godt arbejdsmiljø for at kunne 

nedbringe sygefraværet.  

 Der er ikke noget nyt i, at arbejdsgiveren gerne vil fastsætte nogle rammer, der sikrer, 

at medarbejderens fysiske arbejdsmiljø ikke er for belastende. Det nye og interessante 

består i, at arbejdspladsen for at sikre sine medarbejdere et godt arbejdsmiljø nu også 

markerer det psykiske arbejdsmiljø i sin kommunikation omkring nedbringelse af 

sygefravær. Således bliver det fremhævet i rapporten Sygefravær og Arbejdsmiljø, at: 

”Lederen skal kunne arbejde med en forebyggende indsats, hvor et forbedret fysisk og 

psykisk arbejdsmiljø skal medvirke til et lavere fravær” (Lederne 2006; 22). Den ansvarlige 

leder skal sikre et godt arbejdsmiljø, som ikke blot varetager den fysiske del, men også går 

ind og behandler de psykiske problemstillinger. Særligt fokusset på det psykiske 

arbejdsmiljø understreges endvidere i kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær”: 

 

Det fysiske arbejdsmiljø har fortsat indflydelse på risikoen for sygefravær, men 

meget peger på, at det er det psykiske arbejdsmiljø, der har den største 

betydning. Sygefraværet kan måske nedsættes med mellem 30 og 40 procent, 

hvis der tages fat i det psykiske arbejdsmiljø (Sund-Virksomhed.dk 2006). 
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Den ansvarlige leder skal altså gå ind og foregribe sine medarbejderes psykiske 

velbefindende, da der ifølge kampagnen,kan opnås en reduktion i sygefraværet på 30 til 40 

procent. Et bud på hvordan lederen skal varetage sine medarbejderes psykiske 

velbefindende, lyder ifølge kampagnen således: 

 

Din [lederens] opmærksomhed og omsorg kan have stor betydning for, hvor 

hurtigt der sker en ændring til det bedre. I mange tilfælde skaber en tidlig 

samtale netop de løsninger, som forhindrer, at et problem bliver endnu større, fx 

ved stress og misbrug (Sund-Virksomhed.dk 2006) 

 

Det er altså opmærksomhed og omsorg fra ledelsens side, der skal skabe løsninger, som 

mindsker sygefravær som følge af psykiske problemstillinger, her fremsat som stress og 

misbrug. Ansvarlig ledelse bliver dermed, gennem sikring af et godt arbejdsmiljø, 

varetagelsen af medarbejderens fysiske og især psykiske behov via omsorg. Uansvarlig 

ledelse må derfor i den forbindelse defineres som ledelsens uvillighed til at varetage 

medarbejderens psykiske behov. Ignorerer ledelsen medarbejderens trivsel og er den 

indifferent overfor deres psykiske velbefindende? Dette kan illustreres således: 

 

 

                      Ansvarlig ledelse              Uansvarlig ledelse 

                                       Omsorgsfuld ledelse           Indifferent ledelse 

 

 

Figur 3.2: Viser hvorledes forskellen ansvarlig ledelse / uansvarlig ledelse kan sidestilles med 

omsorgsfuld ledelse / indifferent ledelse. 

 

Ledelsen skal altså interessere sig for sine medarbejderes psykiske velbefindende ved at 

udvise omsorg for ikke at falde på den ’forkerte side’ af forskellen ansvarlig ledelse / 

uansvarlig ledelse. Udviser ledelsen ikke interesse for medarbejderens psykiske velvære vil 

denne fremstå som indifferent og dermed uansvarlig. 

 

Det er dog ikke kun omsorg, der dukker op, når nedbringelse af sygefravær formes gennem 

forskellen ansvarlig ledelse / uansvarlig ledelse. En anden interessant iagttagelse træder 



 22 

frem, når man gransker empirien. Starter vi med at se på kampagnens (Mere Nærvær – 

Mindre Fravær) titel, ser vi ordet nærvær og heri består det interessante. Kampagnen 

handler i al sin enkelthed om at gøre sygefravær til nærvær. Tidligere 

beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtrykker det således i et blogindlæg 

tilknyttet kampagnen:  

 

For det første, at god og anstændig ledelse er et must for at mindske 

sygefraværet. Ledelsen skal være opmærksom og få øje på problemerne – og 

ledelsen skal gøre noget ved dem. Vi skal gøre sygefravær til nærvær (Sund-

Virksomhed.dk 2006).  

 

Den ansvarlige ledelse skal altså kunne øjne eventuelle problematikker og afhjælpe dem, 

inden de udvikler sig til regulært fravær. Derved gør den sygefravær til nærvær.  

 At det er vigtigt for ledelsen at sætte ind overfor sygefravær, bliver etableret under 

kampagnens afsnit Økonomi, hvor det fremgår, at: 

 

Sygefravær betyder udgifter. Det koster penge, når en medarbejder er 

sygemeldt. Endnu mere hvis vedkommende ikke vender tilbage til 

virksomheden. Og erfaringer viser, at det kan koste dyrt, hvis der ikke bliver sat 

rigtigt og rettidigt ind (Sund-Virksomhed.dk 2006) 

 

Sygefraværet bliver fremhævet ved at være en omkostning. En omkostning, der kan 

afhjælpes, hvis der bliver sat rettidigt ind. Ligeledes ser man under afsnittet Effekt, at:  

 

Først og fremmest koster sygefravær meget i kroner og ører. Vi taler om ikke 

ubetydelige omkostninger i form af passive lønudgifter, ineffektiv produktion, 

mistet viden og kompetencer – og øgede udgifter til rekruttering og oplæring af 

nye medarbejdere (Sund-Virksomhed.dk 2006).  

 

Man kan se, at det som bliver fremhævet er omkostninger i form af diverse udgifter, 

ineffektiv produktion og mistet viden og kompetencer. Sygefravær bliver altså sat lig med 

omkostninger, hvilket, i dette tilfælde, også kan ses som mistet produktion. Nærvær må 
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derfor, som modsætning til sygefravær fastsættes som indtægt, hvilket kan anses som øget 

produktion.  

 

En virksomhed er naturligt interesseret i at have en effektiv produktion […] [det 

er] derfor vigtigt at arbejde aktivt og målrettet for at minimere risikoen for et 

højt sygefravær” (Sund-Virksomhed.dk 2006).  

 

Den ansvarlige leder skal altså også aktivt søge at minimere en potentiel risiko for højere 

sygefravær for derved at sikre en effektiv produktion. Dette betyder, at lederen konsekvent 

skal udøve rettidig indgriben overfor sygefravær.  

 Det bliver dermed aktiv indgriben fra ledelsens side, der skal sikre fald i sygefravær 

og dermed mere nærvær, hvilket leder til øget produktion. Ansvarlig ledelse bliver derfor 

også, ud over omsorg, at sikre øget produktion gennem rettidig indgriben. Uansvarlig 

ledelse må i denne forbindelse anses for at være urettidig indgriben overfor sygefravær, 

hvilket vil lede til tabt produktion. Er ledelsen aktiv og sikrer øget produktion gennem 

nærvær via rettidig indgriben overfor sygefravær eller er den reaktiv i sin tilgang til 

nedbringelse af sygefravær og først sætter ind, når sygefraværet er synligt? Dette er forsøgt 

illustreret nedenfor: 

 

 

     Ansvarlig ledelse  Uansvarlig ledelse 

                                    Aktiv ledelse            Reaktiv ledelse 

 

   

Figur 3.3 Viser hvorledes forskellen ansvarlig ledelse / uansvarlig ledelse kan sidestilles med 

aktiv ledelse / reaktiv ledelse. 

 

Dette afsnit har fremanalyseret uansvarlig ledelse som den medløbende forskel i 

markeringen af ansvarlig ledelse i forbindelse med kommunikation omkring nedbringelse 

af sygefravær. Der blev identificeret to distinktioner under ansvarlig ledelse, herunder 

hvorledes ledelsen i et godt arbejdsmiljø, gennem omsorg, bekymrer sig om sine 

medarbejderes psykiske velbefindende samt, hvordan ledelsen i et dårligt arbejdsmiljø viser 

sig som indifferente overfor dette aspekt. Når kommunikationen omkring nedsættelse af 
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sygefravær knytter an til vækst, indkredses forskelsdistinktionen, som er fundet til at være 

omsorgsfuld ledelse/indifferent ledelse overfor medarbejderens psykiske velvære. I det 

følgende vil der blive redegjort for enheden af denne forskel og hvilken kommunikation, 

som den tillader. Den anden distinktion under ansvarlig ledelse blev fundet til at være aktiv 

ledelse / reaktiv ledelse i forbindelse med nedbringelse af sygefravær. Det blev vist, 

hvordan ledelsen gennem en aktiv rettidig indgriben kan sikre øget produktivitet og 

indtægt, samt hvordan urettidig indgriben vil resultere i tabt produktivitet og omkostning.  

 Man kan altså iagttage en udvikling i ledelsens tilgang til sine medarbejderes helbred 

fra, at ledelsen reaktivt har forsøgt at reducere negative effekter ved sygdom ved hjælp af 

frugtordninger, fitnessaftaler, sygeforsikringer og lignende til, at ledelsen aktivt går ind og 

forsøger at fremme positiv udvikling ved at fokusere på sundhed.  

 

Grunden til, at forskellen ansvarlig ledelse/uansvarlig ledelse kunne indkredses til to 

forskellige distinktioner skyldes, at de formes ud fra to forskellige logiker. Disse vil blive 

udfoldet i de to kommende afsnit. 

 

3.1.3 Medarbejderens trivsel 

I det ovenstående blev der argumenteret for, at kommunikationen omkring nedbringelse af 

sygefravær som et vækstpotentiale udfolder iagttagelser, der knytter an med forskellen 

ansvarlig ledelse/uansvarlig ledelse i forhold til medarbejderens fysiske og psykiske 

velbefindende. Denne forskel sætter dermed rammen for iagttagelsen af nedbringelse af 

sygefravær, hvilket betyder, at en markering i forskellens umarkerede side vil umuliggøre 

en fortsættelse af kommunikationen omkring ansvarlig ledelse. Hvad er det imidlertid, der 

gør, at der overhovedet kan kommunikeres omkring ansvarlig ledelse i forbindelse med 

nedbringelse af sygefravær? 

 Går man ind på hjemmesiden Sund-Virksomhed.dk, som er en del af kampagnen 

”Mere Nærvær – Mindre Fravær”, fremgår det i underafsnittet Trivsel, at: ”mange 

undersøgelser viser klart, at høj trivsel og lavt sygefravær, eller det modsatte, hænger 

uløseligt sammen. Trivsel er tæt forbundet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø” 

(Sund-Virksomhed.dk). Trivsel synes at være bestemmende for, at der, i forbindelse med 

nedbringelse af sygefravær, kan forekomme kommunikation om et godt psykisk 

arbejdsmiljø, og dermed ansvarlig ledelse, hvor der udvises omsorg overfor medarbejderne. 



 25 

Enheden af forskellen i kommunikationen omkring nedbringelse af sygefravær som 

mulighed for, at ledelsen kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for sine ansatte og dermed 

fremstå som ansvarlig, bliver dermed trivsel. 

 

 

 

        Ansvarlig  Uansvarlig       Omsorgsfuld  Indifferent 

        ledelse  ledelse     ledelse           ledelse 

       →         

   Trivsel              Medarbejderens trivsel 

Figur 3.3: Viser hvorledes den ansvarlige ledelse ud fra en trivselslogik viser omsorg for 

medarbejderens trivsel. 

 

3.1.4 Den produktive medarbejder 

Det er allerede blevet perifert behandlet i afsnit 3.1.2, hvor øget produktion og indtægt blev 

fremhævet, når kommunikationen omkring nedbringelse af sygefravær som et 

vækstpotentiale knyttede an med forskellen aktiv ledelse / reaktiv ledelse. Her blev 

medarbejderen konstitueret som mulighed for øget produktion / tabt produktion i 

kommunikationen omkring nedbringelse af sygefravær.  

 I forbindelse med omkostningerne, hvis ikke ledelsen rettidigt går aktivt ind og griber 

fat om sygefravær i et forsøg på at skabe nærvær, fremgår det af kampagnen ”Mere 

Nærvær – Mindre Fravær”, at: 

 

Set i et økonomisk perspektiv er det derfor vigtigt at arbejde aktivt og målrettet 

for at minimere risikoen for et højt sygefravær, og for at fraværsperioderne 

bliver så korte som muligt […] Sygefravær kan i værste fald resultere i tab af 

værdifuld viden og kompetence. Gør derfor alt hvad du kan for at arbejde aktivt 

med metoder og opfølgning i forbindelse med sygefravær i din virksomhed 

(Sund-Virksomhed.dk 2006). 

 

Hos Ledernes Hovedorganisation ser man det samme blive fremhævet: 
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Det kan skønnes, at det medfører udgifter til forsørgelse af sygemeldte personer 

på 35 mia. kroner. En betydelig del af de udgifter betales af virksomhederne. 

Derudover har virksomhederne indirekte omkostninger ved sygefravær i kraft af 

mindre produktion og forringet konkurrenceevne (Lederne 2006; 2). 

 

Eksemplerne på omkostninger, hvis ikke ledelsen aktivt indfører tiltag overfor sygefravær 

er mange og en helt særlig logik synes at springe i øjnene, når man gransker empirien, 

nemlig en logik om vækst. Omkostning, forringet konkurrenceevne, penge sparet. Det 

refererer alt sammen til bundlinjen og kan med rette sidestilles med en særlig logik om 

vækst. 

 Vækst synes altså her at være bestemmende for, at der i forbindelse med sygefravær 

kan forekomme kommunikation om ansvarlig ledelse, hvor ledelsen skal udøve aktiv 

indgriben for at sikre øget produktion. Enheden af forskellen i kommunikationen omkring 

nedbringelse af sygefravær som mulighed for, at ledelsen gennem at skabe nærvær og 

herved øge produktionen, kan udvise ansvarlighed, bliver dermed vækst. 

 

  

Ansvarlig  Uansvarlig                     Aktiv ledelse   Reaktiv ledelse 

   ledelse  ledelse 

  →  

                  Vækst                 Produktiv medarbejder 

Figur 3.4 Viser hvorledes den ansvarlige ledelse ud fra en vækstlogik gennem aktiv ledelse sikrer 

medarbejderens produktivitet. 

 

3.2 Delkonklusion 

I iagttagelsen af kommunikationen omkring nedbringelse af sygefravær kunne man 

identificere, at denne byggede på en forskelsoperation, hvor ansvarlig ledelse udgjorde den 

markerede side. På den umarkerede side udgjorde uansvarlig ledelse den forskel, som 

gjorde markeringen af ansvarlig ledelse muligt og blev dermed fastsat som den medløbende 

forskel. Det blev vist hvorledes denne forskel kunne sidestilles med to andre former, der 

begge udsprang fra hver sin logik.  
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 Forskellen ansvarlig ledelse / uansvarlig ledelse kunne sidestilles med ledelsens 

holdning overfor medarbejderens psykiske velbefindende som omsorgsfuld / indifferent. 

Trivsel var enheden af forskellen, der muliggjorde en omsorgskommunikation i forskellen 

ansvarlig ledelse / uansvarlig ledelse i forbindelse med nedbringelse af sygefravær, når der 

knyttes an som et vækstpotentiale. Det interessante og helt essentielle ved dette er, at 

ledelsen for at kunne skabe et godt arbejdsmiljø og dermed sikre nærvær, skal udvise 

omsorg overfor sine medarbejdere. For at sikre et godt arbejdsmiljø skal lederne også 

behandle de psykiske forhold, hvilket skal gøres netop gennem at drage omsorg overfor 

sine medarbejdere og derigennem vise, at man bekymrer sig om deres velbefindende – 

fysisk såvel som psykisk. Gør ledelsen ikke dette, vil ledelsen fremstå som indifferent 

overfor medarbejderens trivsel og dermed som uansvarlig. 

 Udover at kunne iagttage kommunikation omkring nedbringelse af sygefravær ud fra 

forskelsoperationen omsorgsfuld ledelse / indifferent ledelse, kunne man også identificere 

en forskelsoperation, hvor aktiv ledelse udgjorde den markerede side af forskellen. Den 

medløbende forskel, som gjorde markeringen af aktiv ledelse mulig, blev sat til at være 

reaktiv ledelse. Hertil blev det vist, hvorledes forskellen ansvarlig ledelse / uansvarlig 

ledelse kunne sidestilles med ledelsens evne til sikre øget produktion og indtægt gennem 

forskellen aktiv ledelse / reaktiv ledelse i forhold til medarbejderens sygefravær. Herefter 

blev det fremanalyseret, hvordan vækst synes at udgøre enheden af forskellen aktiv ledelse 

/ reaktiv ledelse, der muliggør kommunikation omkring nedbringelse af sygefravær, når der 

knyttes an som et vækstpotentiale. 

 

Det essentielle ved dette er, at grænserne for, hvad der markeres som virksomheders 

ansvarlighed, har ændret sig. Som vist i figur 3.2 og 3.3 skal virksomheder, for at kunne 

udvise ansvarlighed, nu drage omsorg for medarbejderens psykiske velbefindende samt 

gribe aktivt ind overfor sygefravær. Gør virksomhederne ikke dette ved hjælp af 

sygefraværsnedsættende initiativer, vil de fremstå som indifferente og passive og dermed 

uansvarlige. Systemet skal altså ikke blot udvise ansvarlighed for sin omverden, men også 

overfor systemet selv.  
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4 Ledelsesrummet i forandring 

Det foregående kapitel viste, hvorledes Beskæftigelsesministeriets og Ledernes 

Hovedorganisations kommunikation omkring nedbringelse af sygefravær satte nye rammer 

for virksomheders ansvar. To former blev identificeret under 

ansvarlighedskommunikationen, hvor henholdsvis ledelsens omsorg overfor 

medarbejderen og aktiv indgriben i forhold til sygefravær blev markeret.  

 I dette kapitel vil det blive vist, hvorledes beskæftigelsesministeriets og Ledernes 

Hovedorganisations kommunikation omkring nedbringelse af sygefravær, såfremt den 

accepteres og overtages af de danske virksomheder, får konstitutive konsekvenser for 

ledelsesrummet. Det vil blive vist, hvordan kommunikationen omkring nedbringelse af 

sygefravær konstituerer en intim relation mellem leder og medarbejder. Dette vil blive 

gjort ved at undersøge, hvorledes henholdsvis leder og medarbejder genindføres i sin egen 

forskel. Desuden vil det blive vist, hvorledes ledelsen konstitueres som en ikke-magt og 

derigennem bemægtiger medarbejderen. Slutteligt vil dette kapitel vise hvorledes 

medarbejderen konstitueres som det produktive menneske. 

 

4.1 Relationen mellem leder og medarbejder 

Det er ikke længere nok for en virksomhed at forholde sig til en medarbejders 

arbejdsindsats. Som det blev fremanalyseret i afsnit 3.1.2. skal ledelsen, for at 

virksomheden kan fremstå som ansvarlig, drage omsorg for sine medarbejdere. Dermed 

har ledelsen bevæget sig ind på en mere intim arena i forhold til medarbejderen, hvor den 

skal forholde sig til emner, der tidligere lå under medarbejderens private sfære. 

 Danske virksomheders kommunikationen er i dette tilfælde bundet af en særlig 

trivselslogik, såfremt de vil kommunikere sig som ansvarlige. Dette kommer også til 

udtryk i en undersøgelse af udbredelsen af sundhedsfremmeordninger, som 

Sundhedsstyrelsen udgav i 2007. Af undersøgelsen fremgår det, at 44 pct. af de i alt 1.848 

adspurgte danske virksomheder gjorde en indsats vedrørende psykisk arbejdsmiljø og 

stress. Det fremgår desuden, at stort set alle virksomheder (99,6 pct.) har en eller anden 

form for sundhedsfremmende indsats i form af alkohol- rygepolitik, mad, motion og 

lignende (Sundhedsstyrelsen 2007). I forbindelse med et afsnit omkring virksomhedernes 

medansvar pointeres det, at ”langt størstedelen af virksomhederne (86 pct.) mener, at de i 

høj grad eller i nogen grad har et medansvar for de ansattes vaner og adfærd, når det 
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gælder psykisk arbejdsmiljø og stress” (Sundhedsstyrelsen 2007; 26). Ledelsen i 

hovedparten af de danske virksomheder kommunikerer dermed, at det er vigtigt at forholde 

sig til sine medarbejderes sundhedsmæssige velvære. Ikke mindst når det gælder det 

psykiske arbejdsmiljø. 

 Ledernes Hovedorganisation skriver på sin hjemmeside for sundhedsledelse, at: 

 

når du [lederen] arbejder med fravær, vil du hurtigt erfare, at årsagerne til 

fraværet ofte er komplekse og kan have at gøre med forhold både i og udenfor 

arbejdet. Derfor ligger der en vigtig opgave for dig som leder i at udrede 

årsagerne til sygefraværet (lederne.dk 2009). 

 

Ledelsen skal altså forholde sig til medarbejderens problemer både i og uden for arbejdet. 

Dermed kan man se en intimisering i relationen mellem leder og medarbejder. Komplekse 

problemer hos medarbejderen, som tidligere lå uden for virksomhedens interesse, er nu 

blevet til en relevant undersøgelsesgenstand for ledelsen. 

 

4.2 Det hele menneske 

Ved hjælp af Luhmanns teori om genindførsel vil dette afsnit vise, hvorledes medarbejderen 

på arbejdspladsen konstitueres som privatperson, hvilket får den konsekvens, at 

medarbejderen træder frem som ’det hele menneske’. En genindførselsoperation betyder, at 

en forskel kopieres og genindføres i det rum, som forskellen selv har skabt igennem 

forskelsoperationen. Genindførslen af forskellen i sig selv, konstituerer et paradoks, fordi 

genindførslen på en og samme tid er enslydende og forskellig fra systemet. Dette betyder, at 

systemet ikke har mulighed for at vurdere, hvad der er genindførslen, og hvad der er 

originalen (Andersen 2000; 75).  
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              Markeret        Umarkeret 

 

             Markeret        Umarkeret 

 

                       

Figur 4.1: Figuren viser hvorledes forskellen markeret/umarkeret genindføres i sig selv og at dette 

medfører, at man ikke længere kan skelne mellem det markerede og det umarkerede.  

 

For at kommunikationen omkring intimrelationen kan realiseres må lederen først og 

fremmest genindføres i forskellen leder/ligestillet sådan, at den umarkerede side af 

forskellen genindføres på den markerede side og lederen fremstår som ligestillet overfor 

medarbejderen. Samtidig må medarbejderen, for at kommunikationen kan realiseres, 

genindføres gennem forskellen medarbejder/privatperson. Kommunikationen skal dermed 

markere privatpersonen hos medarbejderen for, at denne kan være medarbejder og hos 

lederen må kommunikationen markere ligestillet.  

 På den måde træder både det eksistentielle menneske og mennesket som medarbejder 

frem i virksomheden, når virksomheders ansvar kommunikeres som medarbejderens trivsel. 

Organisationen sætter herigennem fokus på forhold, der ikke kun har med arbejdet at gøre. 

Dette får imidlertid den konsekvens, at medarbejderen konstitueres som en genindførsel i 

forskellen medarbejder/privatperson, hvilket betyder, at privatpersonen indføres på 

forskellens markerede side som medarbejder. 

 

   

         Medarbejder        Privatperson 

 

                           Medarbejder        Privatperson 

 

 

 Figur 4.2: Viser hvorledes forskellen medarbejder/privatperson genindføres i sig selv. 
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Det er nu ikke længere er muligt at se den ansatte som værende enten medarbejder eller 

privatperson, da begge markeres i kommunikationen. Dette paradoks leder imidlertid hen 

imod en ny forskelsoperation, hvor den ansatte ikke længere konstitueres ud fra forskellen 

medarbejder/privatperson, men i stedet som et menneske ud fra et rationale baseret i trivsel. 

Som svar på spørgsmålet om hvorfor det er vigtigt at tage fat på sygefravær, udtaler Claus 

Hjort Frederiksen i et videoindslag i kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær”, at:  

 

det er det, fordi det menneskeligt, økonomisk og samfundsmæssigt er et stort 

problem. Først og fremmest fordi de mennesker, der bliver syge […] risikerer at 

blive udstødt fra arbejdsmarkedet.  

 

Han refererer således ikke til medarbejderen, men til mennesket, som risikerer udstødelse af 

arbejdsmarkedet i tilfælde af sygdom. Kommunikationen markerer altså mennesket, ikke 

medarbejderen. Dette leder hen imod argumentet om, at forskelsdistinktionen 

medarbejder/privatperson ikke længere er meningsfuld, når der kommunikeres om en 

virksomheds ansatte. I stedet bliver det mennesket som syg/rask, der bliver meningsfuldt i 

kommunikationen omkring virksomheders ansvar over for sine medarbejdere.  

At det er mennesket, og ikke medarbejderen, som træder frem i kommunikationen 

kommer også til udtryk i kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær”, som i et tænkt 

eksempel anbefaler ledelsen at spørge ind til den ansattes private forhold: ”Jeg har hørt, at 

du er ved at blive skilt og har lagt mærke til, at du kommer for sent hver morgen”. Desuden 

fremhæver kampagnen diverse tegn på dårlig trivsel, som lederen især skal være 

opmærksom på. Dette være sig, hvis medarbejderen: 

 

� har kriser, fx familieproblemer, skilsmisse, sygdom i familien, egen sygdom, 

dødsfald mm. 

� har sundhedsproblemer, fx overvægt 

(Sund-Virksomhed.dk 2006) 

 

Man kan dermed se, at der, i takt med at forskelsdistinktionen medarbejder/privatperson 

genindføres i sin egen forskel, opstår nye forskelsdistinktioner i forhold til den ansatte. 

Den ansatte kommunikeres ikke længere som en medarbejder, men som et menneske inden 
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for forskellene syg/rask, sund/usund, i krise/uden for krise etc. Dette kan illustreres 

således: 

 

 

         Medarbejder       Privatperson                                              Rask         Syg 

                                                                                                      Sund        Usund 

                                                                     →           Uden for krise         I for krise 

                            Ansat                                                                      Menneske 

Figur 4.3: Figuren viser, hvorledes forskellen medarbejder/privatperson ikke længere er meningsfuld, 

men i stedet erstattes af mennesket i forskellene rask/syg, sund/usund, uden for  krise/i krise. 

 

Det giver altså ikke længere mening at iagttage den ansatte ud fra forskellen 

medarbejder/privatperson. I stedet træder den ansatte frem som det hele menneske i 

kommunikationen. I næste afsnit vil der blive åbnet op for, hvorledes ledelsen konstitueres 

som en ikke-magt. Ligesom medarbejderen blev genindført i sin egen forskel vil næste 

afsnit argumentere for, at ledelsen i kommunikationen bliver genindført i forskellen 

magt/ikke-magt. For at kunne markere sig som omsorgsfuld overfor sine ansatte og ikke 

som en autoritet, som påbyder den ansatte til at indgå i fraværsnedsættende initiativer, 

markerer ledelsen sig som ikke magtfuld og bemægtiger derigennem medarbejderen.  

 

4.3 Den mægtiggjorte medarbejder 

Af kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” fremgår det, at ledelsen, i forbindelse 

med ”Den forebyggende trivselssamtale” ikke skal fortælle den ansatte, hvad denne kan 

gøre for at fremme sit eget nærvær, men derimod skal lederen: ”Lyt[te] til [s]in 

medarbejder. Giv[e] rum og plads til at problemet bliver udforsket” (Sund-Virksomhed.dk 

2006). Lytte og give rum og plads. Ligesom i det foregående afsnit om det hele menneske 

stiller kampagnen tænkte eksempler til rådighed for lederen. Efter at have etableret 

samtalen bliver der givet fire eksempler på spørgsmål, som lederen kunne stille sin ansatte. 

Fælles for dem alle er, at de alle munder ud i en situation, hvor medarbejderen selv skal 

definere, hvori et eventuelt problem består.  

 

”Det bekymrer mig. Kan du selv genkende noget af det?” 
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”Så jeg har tænkt på, om der er noget i dine arbejdsforhold, som vi kunne 

snakke om, og som kunne lette din situation lige nu?” 

 

”Hvad tænker du om det?” 

 

”Derfor er jeg optaget af, om det har noget med forhold her på arbejdet at gøre. 

Noget, som det er væsentligt, at vi får snakket om?” 

(Sund-Virksomhed.dk 2006) 

 

For ikke at fremstå som en autoritet benytter ledelsen forskellen omsorgsfuld/indifferent 

som hjælpeforskel og derigennem mægtiggøres medarbejderen. Det bekymrer mig; er der 

noget vi kunne snakke om; jeg er optaget af om det har noget med arbejdet at gøre. 

Ledelsen styrer ved hjælp af forskellen omsorgsfuld/indifferent, som udspringer af en 

særlig trivselslogik og påtager sig en lyttende rolle. Således skjuler magten sig i forskellen 

omsorgsfuld/indifferent og bemægtiger den styrede, medarbejderen, der nu dukker frem 

som mægtiggjort. Den ansatte fremstår som et autonomt individ, der selv er i stand til at 

foregribe eventuelle trusler om sygefravær. Dermed får nedbringelsen af sygefravær ikke 

kun konstitutive konsekvenser for medarbejderen, men i høj grad også for ledelsen, som 

konstitueres som en ikke-magt, usynlig og gemt væk i trivslens form. 

 

4.4 Det produktive menneske 

I de foregående afsnit blev det beskrevet, hvilke konsekvenser trivslens form havde for 

ledelsesrummet. Formanalysen fremanalyserede dog to former, som kunne sidestilles med 

ansvarlig ledelse / uansvarlig ledelse. Den anden form udsprang af en særlig logik om 

vækst, hvor den ansvarlige ledelse skulle udvise aktiv indgriben overfor en potentiel risiko 

for øget fravær for derved at sikre øget produktion gennem nærvær. Dette afsnit har til 

formål at beskrive de konstitutive konsekvenser, som er forbundet med denne form.  

  

I afsnit 4.2 blev det etableret, hvordan den ansatte træder frem som det hele menneske i 

Beskæftigelsesministeriet og Ledernes Hovedorganisations kommunikationen omkring 

nedbringelse af sygefravær. I dette afsnit vil det blive vist, hvorledes kommunikationen 
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omkring nedbringelse af sygefravær får den konstitutive effekt, at den ansatte træder frem 

som ’det produktive menneske’. 

 Ifølge kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” koster sygefravær 

arbejdspladsen penge. Derfor retter den opmærksomheden hen imod, hvordan en 

virksomhed kan undgå nedgang i sin produktion gennem aktiv indgriben. Det fremgår af 

kampagnen, at: 

 

er en eller flere af dine medarbejdere sygemeldte, så er dit produktionsapparat 

ikke så effektivt, som det plejer at være. […] [Det er] derfor vigtigt at arbejde 

aktivt og målrettet for at minimere risikoen for et højt sygefravær, og for at 

fraværsperioderne bliver så korte som muligt (Sund-Virksomhed.dk 2006). 

 

Den sygemeldte medarbejder, som i trivslens form blev fastsat til at være det ’hele 

menneske’, bliver ikke i denne form iagttaget ud fra forskellene rask/syg, sund/usund, som 

tilfældet var i afsnit 4.2, men derimod som en del af et produktionsapparat. Eller rettere 

som en fraværende del af et ellers effektivt produktionsapparat. Derudover bliver 

vigtigheden af en aktiv indsats mod sygefravær, som i vækstens form kunne sidestilles 

med ansvarlig ledelse, og, hvad som er mere interessant for dette afsnit, sikring af så korte 

fraværsperioder som muligt, pointeret. Som redskab til at sikre kortest mulig 

fraværsperiode hos den sygemeldte medarbejder, stiller kampagnen ”Fraværssamtalen” til 

rådighed. Samtalen skal ifølge kampagnen helst forgå telefonisk. Den anbefaler, at en leder 

i forbindelse med en fraværssamtale stiller bestemte spørgsmål for at få et indblik i, 

hvorfor den pågældende medarbejder er sygemeldt. Som eksempler på hvad ledelsen bliver 

anbefalet at spørge ind til, kan fremhæves:  

 

”hvilke overvejelser medarbejderen gør sig for at blive raskmeldt” og 

 

”mulighed for delvis raskmelding” 

(Sund-Virksomhed.dk 2006). 

 

Det som ligger implicit i begge disse spørgsmål er produktivitet. Det handler ikke kun om 

at gøre den syge medarbejder (mennesket) rask, men derimod primært om at gøre den 
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fraværende medarbejder nærværende og dermed produktiv. Fraværssamtalen skal derfor 

også kun benyttes i tilfælde af, at virksomheden kan indhente eventuel tabt produktion. 

Derfor bliver der også gjort opmærksom på, at: 

 

er der tale om alvorlig sygdom fx cancer, blodprop, ulykke eller alvorlig 

hændelse (truende sygdom eller dødsfald i familien), så bør den første kontakt 

være anderledes. Også i de slags situationer er det vigtigt, at du hurtigt tager 

kontakt. Men kontakten bør i stedet være en buket til hjemmet eller til 

hospitalet (Sund-Virksomhed.dk 2006). 

 

Ledelsen skal altså, hvis det kan betale sig, kontakte medarbejderen med henblik på 

hurtigst muligt at gøre denne produktiv igen. På samme måde som ledelsen skjulte sig i 

trivslens form i mægtiggørelsen af medarbejderen, skjuler vækstens form sig også i en 

omsorgslogik. Der bliver omsorgsfuldt spurgt ind til menneskets helbred, men ikke med 

henblik på at gøre det syge menneske raskt. Det, der spørges ind til er, hvornår det 

uproduktive menneske igen kan blive produktivt. Medarbejderen som i trivslens form blev 

konstitueret som det hele menneske, der kunne iagttages som værende syg/rask, 

sund/usund etc. bliver i vækstens form konstitueret som et menneske, der kan iagttages 

gennem forskelsdistinktionen produktiv/uproduktiv. Når ledelsen spørger ind til 

medarbejderens overvejelser i forhold til raskmelding og om der kunne være mulighed for 

delvis raskmelding, spørges der altså ikke ind til den ansattes helbred, men derimod ind til 

den ansattes produktivitet. Man kan altså se et skifte i iagttagelsen af mennesket. Fra at 

være konstitueret som syg/rask, sund/usund etc. i trivslens form, træder mennesket frem 

som produktivt/uproduktivt i vækstens form. Dette kan illustreres således: 
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   Trivsel        Vækst 

 

               Syg       Rask                                              Produktiv  Uproduktiv 

                                                                     →            

 

                          Menneske                                                                 Menneske 

Figur 4.4: Figuren viser, hvorledes mennesket konstitueres på forskellig vis i henholdsvis trivslens og 

vækstens form. 

 

4.5 Delkonklusion 

Det er i dette kapitel blevet vist, hvorledes Beskæftigelsesministeriet og Ledernes 

Hovedorganisations kommunikation omkring nedbringelse af sygefravær er behæftet med 

konstitutive konsekvenser for ledelsesrummet. Således kan man iagttage en intimisering i 

relationen mellem leder og medarbejder, hvor ledelsen skal forholde sig til medarbejderens 

problemer både i og uden for arbejdet. Medarbejderens genindførsel i kommunikationen er 

interessant, da kommunikationen får konsekvenser for, hvordan man kan opfatte 

medarbejderen. Således kan man se et skifte fra, at en ansat i kommunikationen tidligere 

blev konstitueret ud fra forskelsdistinktionen medarbejder/privatperson til, at den ansatte 

bliver konstitueret som ’det hele menneske’ i forskellene syg/rask, sund/usund etc. På 

samme måde blev det vist, at forskellen magt/ikke-magt kopieres ind i sin egen forskel, 

således at ledelsen iscenesættes som en ikke-magt i kommunikationen, hvormed den kunne 

skjule sig i trivslens form og derved mægtiggøre medarbejderen. Slutteligt blev det vist, 

hvordan man kunne iagttage mennesket i vækstens form blive konstitueret som 

produktiv/uproduktiv. 
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5 Dialog som ledelsesteknologi 

I afsnit 4.3 blev det fremanalyseret, hvordan magten, skjult i en omsorg- og 

trivselskommunikation, styrede medarbejderen, som trådte frem som mægtig. Dette kapitel 

vil søge at dykke dybere ned i de konstitutive effekter, som Beskæftigelsesministeriet og 

Ledernes Hovedorganisations kommunikation omkring sygefravær får for ledelsesrummet. 

Det vil således blive vist, hvordan ledelsen benytter dialogteknologierne ’balanceskema’ og 

’refleksiv lytten’ til at styre medarbejderens tale en særlig retning samt hvordan disse 

teknologier flytter ledelsen fra en relation mellem leder og medarbejder til en selvrelation 

hos medarbejderen. Ledelse bliver til ledelse af selvledelse. Dette får i sidste ende den 

konsekvens, at medarbejderen selv fremsætter argumenter og kriterier for forandring, som 

denne derefter kan fastholdes på af ledelsen.  

 

Inspireret særligt af Foucaults teori om magtudøvelse (2000) opstiller Karlsen og Villadsen 

i artiklen ”Hvor skal talen komme fra?” (2007) tre begreber, som kan anvendes til 

yderligere analyse af ledelsesrummet. Ifølge artiklen har Foucault ikke udviklet en 

magtteori, der kunne fortælle, hvad magt er, men har nærmere brugt magt som navn på en 

bestemt type social relation, der kun ’er’ for så vidt den udøves. Man kan med andre ord 

kun undersøge hvordan den udøves.  

 

Magt er ifølge Foucault ikke noget man kan besidde, fx i den forstand, at 

aktør A har magt til at påvirke og styre aktør B. […] Moderne magtudøvelse 

drejer sig om at påvirke formelt frie individer, deres handlinger og deres 

selvopfattelse. Det er altså en produktiv magt, som ønsker at bibringe 

individer bestemte kapaciteter, ønsker at sætte individer i stand til at handle 

på bestemte måder, ønsker at bearbejde deres selvforhold og, i nogle tilfælde, 

søger at afrette dem,  

(Mik-Meyer & Villadsen 2007; 20).  

 

Ifølge Karlsen og Villadsen skelner Foucault mellem tre former for magtudøvelse. Dette 

være sig ’strategiske spil’, ’ledelse som strukturering af handlerum’ og ’dominans’. 

Strategiske spil er altid til stede ved social interaktion. I interaktionen sker en magtudøvelse 

i form af prægning af andre aktørers handlerum. Denne magtudøvelse kan karakteriseres 
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som værende spontan og relativt ureflekteret. Ledelse har en mere bevidst og velovervejet 

karakter i forsøget på at forme andre aktører – hvordan kan man præge deres forestillinger 

om sig selv, deres aktuelle og fremtidige handlinger. Den tredje form for magtudøvelse er 

dominans. Denne magtform betegner ’fastfrosne’ magtrelationer, hvor den styrede er 

fastlåst uden magt til selv at definere, hvem man er (Karlsen & Villadsen 2007; 11).  

Det er den anden magtform, ledelse, som dette analyseafsnit vil tage udgangspunkt i. 

Magtudøvelsen ledelse benytter sig typisk af sanktioner og er forankret i en aflæselig 

rationalitet. Denne form for magtudøvelse, som er indlejret i diverse procedurer og i 

institutioner, arbejder ud fra en præmis om, at den styrede har et frit valg. Formålet er at 

skabe forøget handlekapacitet hos den styrede (Karlsen & Villadsen 2007; 11). Netop dette 

bliver relevant, når man åbner op for, hvorledes kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre 

Fravær” anbefaler, at ledelsen indgår i dialog med sine medarbejdere. Artiklen ”Hvor skal 

talen komme fra?” (Karlsen & Villadsen 2007) fremsætter tre af den motiverende samtales 

mest centrale redskaber, nemlig ’forandringshjulet’(Prochaska et al. 1995), den ’refleksive 

lytten’ (Miller & Rollnick 1991) og ’balanceskemaet’ (Botelho 2002), der alle bruges til at 

ordne talen på en bestemt måde. Dette kapitel vil fokusere på balanceskemaet og den 

refleksive lytten. 

  

5.1 Balanceskemaet 

Kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” fremhæver dialog som en nødvendig 

ledelseskompetence i kampen mod sygefravær på arbejdspladsen. Det fremgår således, at: 

 

der skal dialog til, for at [lederen] kan gøre noget effektivt ved trivslen og 

sygefraværet på [s]in virksomhed. Hvis samtalen skal være frugtbar, er det 

vigtigt, at [lederen] ser den som en gensidig dialog frem for fx et forhør, en 

irettesættelse, et pålæg eller en kontrol fra ledelsen (Sund-Virksomhed.dk 

2006). 

 

For at få gang i dialogen omkring sygefravær på arbejdspladsen, stiller kampagnen ”Mere 

Nærvær – Mindre Fravær” et ’balanceskema’ til rådighed, som ledelsen kan benytte sig af. 

Balanceskemaet består af to dimensioner i et slags koordinatsystem, hvor nærvær/fravær 

udgør x-aksen og rask/syg udgør y-aksen. 
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Figur 5.1: Todimensionel forståelse af sygefravær. Figuren illustrerer hvordan fravær og nærvær også  

indgår i forståelsen af medarbejderens sygdom. 

 

Balanceskemaet bliver via koordinatsystemet opdelt i fire tomme bokse, som de ansatte 

skal udfylde i samarbejde med ledelsen. Boksene repræsenterer henholdsvis; rask og på 

arbejde; rask, men ikke på arbejde; syg, men på arbejde og syg og ikke på arbejde. Af 

kampagnen fremgår det, at ledelsen skal: ”før[e] dialogen så anerkendende som muligt. 

Undgå fx en kurs, der hedder ’rigtig eller forkert kultur’” (Sund-Virksomhed.dk 2006). Det 

er altså ikke ledelsens opgave, at fremsige hvad som er rigtigt og hvad som er forkert i 

forbindelse med nedbringelse af sygefravær. I stedet skal ledelsen: ”skab[e] […] en debat 

om, hvordan vi i virksomheden forestiller os vores fælleskultur og -holdning” (Sund-

Virksomhed.dk 2006). Ligesom med ”Den forebyggende trivselssamtale”, som blev 

fremhævet i afsnit 4.3, stiller kampagnen spørgsmål til rådighed for ledelsen, som denne 

kan benytte sig af. Fælles for dem alle er, ligesom i afsnit 4.3, at det er medarbejderen selv, 

som skal udfylde de blanke felter. Nedenfor er tre eksempler: 

 

”Hvad indebærer de forskellige felter i figuren – er noget mere ok end andet?” 

 

”Hvilke tilbud vil styrke nærværet?” 
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”Hvilke arbejdsmiljøforhold vil styrke nærværet?” 

(Sund-Virksomhed.dk 2006) 

 

Ledelsen påbyder altså ikke medarbejderne en bestemt holdning overfor sygefravær, men 

skaber den i fællesskab gennem dialog, hvor medarbejderne selv fremsætter udsagnene og 

ledelsen udgør den lyttende part. Det er især felterne rask, men ikke på arbejde og syg, men 

på arbejde, der er interessante, fordi de indrammer og fastholder den ansattes egne grunde 

til forandring, hvilket ledelsen senere kan holde dem op på. Dette vil blive behandlet 

yderligere i afsnit 6.2 om den sygenærværende medarbejder. 

 

Balanceskemaet formår altså at frembringe udsagn fra medarbejderne, som de senere kan 

drages til ansvar for, men balanceskemaet har også en anden funktion. Når nu lederen ikke 

længere påbyder den ansatte en given holdning i forhold til et givet emne, her sygefravær, 

så afledes konflikten, som den tager sig ud i en traditionel medarbejdersamtale. Konflikten 

kan sågar udnyttes til lederens egen fordel. Der er tale om den form for konflikt, der ofte 

udspiller sig som en ’duel’, i dette tilfælde mellem leder og ansat, i den traditionelle 

samtalesituation, hvor argumenter og modargumenter fra begge parter oftest ender i 

polarisering (Nielsen 1998 i Karlsen & Villadsen 2007). Konflikten består i, at der fra den 

styredes side opstår en modstand i forhold til et ellers velmenende råd. Lederens råd 

risikerer ikke bare at virke ineffektiv, men kan også virke aggraverende i forhold til den 

adfærd, som den søger at forandre. Dette problem afhjælpes af balanceskemaet, der 

internaliserer konflikten hos den ansatte. Den ydre konflikt vendes indad og fremstår nu 

som en indre konflikt i den ansattes selvforhold (Karlsen & Villadsen 2007).  

 Modstillingsforholdene i balanceskemaet fremstiller konflikten som en egenskab i 

den ansattes selvforhold. Via balanceskemaet rykker ledelsen konflikterne i forbindelse 

med modstillingsforholdene nærvær/fravær, rask/syg fra den sociale relation mellem leder 

og medarbejder til en selvrelation hos medarbejderen. Dermed bliver spørgsmålet om 

ledelse til et spørgsmål om selvledelse.  
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5.2 Lederen som refleksiv lytter 

En af de centrale problemstillinger i den motiverende samtale er, hvordan den ansatte 

bringes i tale (Karlsen & Villadsen 2007). Kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” 

opstiller tre tilgange til samtaler, som lederen kan bruge til at tage fat om henholdsvis 

trivslen, fraværet og fastholdelsen af den enkelte medarbejder, nemlig ”Den forebyggende 

trivselssamtale”, ”Fraværssamtalen” og ”Fastholdelses- og tilbagevendelsessamtalen”. 

Gennem disse dialogteknologier bliver den ansatte sat i en form for patientrolle, hvor han 

eller hun skal fortælle om sine bekymringer og overvejelser i forhold til sygefravær og 

trivsel på arbejdspladsen. De tre tilgange til samtale bruges til at forme og strukturere den 

ansattes udsagn, således, at de ikke løber af sporet og kommer ind på områder, der ikke har 

noget med adfærden at gøre.  

 Af kampagnen fremgår det, at lederen, i forbindelse med en fastholdelses- og 

tilbagevendelsessamtale, skal være refleksiv i sin tilgang til samtalen. Lederen skal indgå i 

samtalen som den lyttende part samt få den ansatte i tale i en bestemt orden. Dette gør 

lederen ved at reflektere den ansattes udsagn og derefter opsummere og markere bestemte 

udsagn (Karlsen & Villadsen 2007). Derved kan lederen styre den ansattes tale i en bestemt 

retning samtidig med, at den ansatte genkender talen som sin egen og ikke som en del af 

ledelsen.  

 

”Få belyst, hvordan medarbejderen beskriver [sin] situation:” 

 

”Hvilke begrænsninger oplever medarbejderen i sin arbejdsevne?” 

 

”Hvilke ressourcer oplever medarbejderen stadig at have – eventuelt nye?”  

(Sund-Virksomhed.dk 2006) 

 

Den ansatte bliver altså ansporet af lederen til at beskrive sin sygdomssituation, som denne 

selv oplever den. Hertil skal den ansatte redegøre for, hvorledes sygdommen virker 

begrænsende på dennes arbejdsevne, hvilket med andre ord kan formuleres som, at den 

ansatte skal redegøre for, hvorledes dennes sygdom er hæmmende for produktiviteten. Det 

tredje af de ovenstående spørgsmål har et mere konkluderende islæt. Hvilke ressourcer 

oplever den ansatte stadig at have – hvordan kan den ansatte bidrage til produktiviteten 
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under sygdom? Og hvilke nye muligheder for at bidrage til produktionen, ser den ansatte 

selv? Spørgsmålet omkring hvorledes den ansatte kan bidrage til produktiviteten på 

arbejdspladsen, bliver hele tiden lagt ud til den ansatte selv. 

Samme fremgangsmåde kan ses i den forebyggende trivselssamtale, hvor ledelsen på 

samme måde får sat tænkte eksempler på spørgsmål til rådighed. Kampagnen fremhæver, 

hvorledes lederen skal komme med eksempler på, hvordan tegn på dårlig trivsel viser sig 

hos medarbejderen. Et af de fremsatte spørgsmål lyder: 

 

I de seneste to uger har jeg tænkt på, om du måske har for meget at se til. Jeg 

kan se, at du arbejder meget, men jeg oplever også, at du virker mindre glad. 

Det bekymrer mig. Kan du selv genkende noget af det? (Sund-Virksomhed.dk 

2006). 

 

Lederen har med dette spørgsmål fortalt medarbejderen, at han ikke finder 

arbejdssituationen hensigtsmæssig. Det er nu op til medarbejderen at fremsætte 

argumenter, som kan få ham ud af denne uhensigtsmæssige situation, hvor han ikke er glad, 

og tilbage til en mere hensigtsmæssig og glad arbejdssituation. Den ansatte hjælpes altså 

via spørgsmålets ledende karakter til at fremsætte argumenter for forandring. Dermed 

formår ledelsen at styre medarbejderen til selv at fremsætte ’selvmotiverende udsagn’ 

(Nielsen 1998 i Karlsen & Villadsen 2007). Det fremgår desuden af kampagnen, at lederen 

skal:  

 

lyt[te] til [s]in medarbejder. Giv rum og plads til at problemet bliver udforsket. 

Hvad er din medarbejder optaget af i forhold til de emner, du bringer på banen? 

Vær med til at komme med mange vinkler på problemet (Sund-Virksomhed.dk 

2006). 

 

Lederen skal altså kontinuerligt reflektere over medarbejderens udsagn og lede 

medarbejderen i den ’rigtige’ retning. Ledelsen skal få medarbejderen til at bekende sine 

inderste følelser. Hvorfor er du ikke glad? Medarbejderen ledes herigennem til at 

frembringe mennesket bag medarbejderen, jævnfør ’det hele menneske’ i afsnit 4.2, der i 

dette tilfælde skal gøres glad igen for derved at sikre nærvær og dermed produktivitet. 
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Eftersom medarbejderen selv har fremsagt de selvmotiverende udsagn for, hvorledes denne 

kunne komme ud af den uhensigtsmæssige situation, fremstår disse som gyldige 

argumenter for forandring, som medarbejderen derfor må vedstå sig. Det er altså ikke 

lederens autoritet, der garanterer udsagnets sandhedsværdi, men derimod medarbejderen 

selv. Det er medarbejderens ansvar. Medarbejderen fremsætter selv subjektpositioner, som 

denne kan træde ind i og derved gøres medarbejderen til autoritet for sig selv og kan 

derigennem lede sig selv.  

 

5.3 Delkonklusion 

Dette kapitel har fremanalyseret, hvorledes kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” 

stiller dialogteknologier til rådighed, som får den effekt, at relationen mellem leder og 

medarbejder flyttes til at være en selvrelation hos medarbejderen selv. Derved undgår 

ledelsen den konflikt, der ligger i at påbyde sine medarbejdere en bestemt holdning til, 

hvordan virksomheden kan nedbringe sygefravær. Konflikten internaliseres via 

balanceskemaet og gøres til en konflikt i medarbejderens selvforhold. Derved gøres ledelse 

til selvledelse.  

 For at sikre sig, at medarbejderen i sin samtale med ledelsen holder sig på sporet og 

fremsætter udsagn, der er relevante for situationen, benytter ledelsen teknologien refleksiv 

lytten. Lederen reflekterer over medarbejderens udsagn og leder medarbejderen i den 

’rigtige’ retning. Medarbejderen tilskyndes i en form for bekendelse til lederen til at 

fremsætte selvmotiverende udsagn, der vil dukke op som gyldige argumenter for 

forandring. Dermed fremsætter medarbejderen selv subjektpositioner i ledelsesrummet, 

som denne kan træde ind i og derefter fastholdes på. 
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6 Den selvledende medarbejder 

I det foregående kapitel blev det vist hvorledes kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre 

Fravær” stiller ledelsesredskaber, i form af dialogteknologier, til rådighed, som ledelsen på 

danske arbejdspladser kan benytte sig af for at fremme nærvær. Dialogteknologierne har 

den effekt, at de tilskynder selvledelse blandt medarbejderne. Dette kapitel vil fokusere på 

selve selvledelsen. Først vil det blive vist, hvorledes den frie dialog, som ansporer til 

selvledelse, er forbundet med forpligtelse. Derefter vil det blive vist hvorledes denne 

forpligtelse kommer til udtryk gennem begrebet sygenærvær, hvorigennem den selvledende 

medarbejder kan udvise trivsel og dermed produktivitet. I det efterfølgende afsnit vil der 

blive åbnet op for forholdet mellem produktivitet og trivsel og det vil blive vist, hvorledes 

den ansatte konstant må markere sin trivsel for at kunne fremstå som produktiv. Dette leder 

frem til individualiseringen af den selvledende medarbejder der selv må træffe 

organisatoriske beslutninger og slutteligt vil dette kapitel se på, hvorledes den selvledende 

medarbejder i tilfælde af overbebyrdelse kan benytte stress som protestform. For at 

anskueliggøre ovenstående processer bliver der hentet eksempler fra konsulentrapporten 

”Nedbringelse af Sygefravær i Københavns Kommune” (ReD Associates 2008). 

 

6.1 Den forpligtende selvledelse 

I kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” bliver det i forbindelse med 

dialogteknologierne, som skal fremme selvledelse, fremhævet, hvorledes dialogen skal 

foregå på et frivilligt grundlag fra den ansattes side. Således fremgår det i forbindelse med 

fraværssamtalen, at: 

 

det er vigtigt, at du [lederen] gør dig umage med at gøre medarbejderen 

opmærksom på, at han eller hun ikke skal føle sig forpligtet til at svare på 

spørgsmål, som vedkommende ikke har lyst til at svare på,  

(Sund-Virksomhed.dk). 

 

Samme uforpligtende tilgang bliver også fremhævet i forbindelse med fastholdelses- og 

tilbagevendelsessamtalen. ”Det er i orden [for medarbejderen] ikke at kunne eller ville 

svare på spørgsmål, der fx opleves som private” (Sund-Virksomhed.dk 2006). 

Medarbejderen er altså ikke tvunget til at svare på de spørgsmål, som fremsættes af 
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ledelsen. Den ansattes deltagelse hviler på en forestilling om, at dialogen foregår på 

frivillig basis. Netop her ligger det paradoksale, fordi der i frivillighedens logik 

forekommer en indbygget forpligtelse (la Cour 2004). Det traditionelle frivillighedsbegreb 

kan beskrives som et begreb, der anvendes ”om personer, der handler af fri vilje, af egen 

drift (spontant), uden at der anvendes tvang, trusler, overtalelser […] foreligger en 

forpligtelse” (la Cour 2004; 39-40). Den frivillige dialog synes altså behæftet med 

forpligtelse. Forpligtelse bliver dermed det modbegreb som muliggør, at der kan 

kommunikeres om frivillighed.  

 

Grunden til, at det eksempelvis ikke er tvang, som udgør frivillighedens umarkerede side, 

skyldes de forventningsstrukturer, som ligger i forståelsen af forpligtelse. Tvang i en 

organisatorisk sammenhæng er ofte forbundet med forestillingen om, at aktør A kan tvinge 

aktør B til at udvise en bestemt adfærd og der synes at være en klar relation mellem den 

tvingende og den tvungne. Dette kunne være i tilfælde af, at en leder eksplicit pålægger en 

medarbejder at svare på samtlige spørgsmål, der bliver stillet ved en forebyggende 

trivselssamtale. Her ville det være tydeligt at se, hvem der tvinger, og hvem der tvinges – 

og ikke mindst, hvem der kan sanktionere, hvis kravet ikke bliver mødt.  

 Forpligtelser er i højere grad tilknyttet nogle forventningsstrukturer, hvor den 

forpligtede, den forpligtende og kravene ikke nødvendigvis er lige så synlige, som de er i 

tvangssituationen, hvorfor konsekvenserne af et eventuelt brud ligeledes vil være uklare. 

Forpligtelsesbegrebet synes således at indeholde en højere grad af sløring af hvilke 

forventninger, der er til den forpligtede samt til sanktionsmulighederne. 

  

Medarbejderen, som indgår i fri dialog med ledelsen omkring sygefravær og trivsel, 

forpligter sig samtidig implicit til at opretholde sin trivsel. Føler medarbejderen, at denne 

mistrives, så har medarbejderen allerede gennem dialogen med ledelsen fastsat, hvorledes 

man kan vende mistrivsel til trivsel. Dette kommer til udtryk i konsulentrapporten 

”Nedbringelse af Sygefravær i Københavns Kommune”, hvor en pædagog i forbindelse 

med sine arbejdsopgaver udtrykker, hvorledes hun selv er nødt til at regulere sin indsats for 

at kunne trives: 
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Men det slider selvfølgelig på os, at vi vil det bedste - og problemet er, at vi 

render rundt og tror, vi er Florence Nightingale. Hvis vi levede efter at gøre 

alting perfekt, så ville vi dø af det. Det skal være tilladt at sige fra (ReD 

Associates 2008; 20). 

 

Udtalelsen fra pædagogen viser, hvorledes den ansatte selv er ansvarlig for at opretholde 

sin trivsel. I dette tilfælde ved at sige fra, når stræben efter perfektion begynder at lede til 

mistrivsel.  

 

Man kan altså argumentere for, at kommunikationen i kampagnen markerer frivillighed i 

forhold til den ansattes deltagelse i sygefraværsnedsættende initiativer og at der i denne 

frivillighed er en iboende forpligtelse. Det kommende afsnit vil vise, hvori denne 

forpligtelse består.  

 

6.2 Den sygenærværende medarbejder 

I det foregående afsnit blev det vist hvorledes den frie dialog er behæftet med forpligtelse. 

Dette afsnit vil vise, hvorledes der er tale om en forpligtelse til at nedbringe sit sygefravær 

og dermed fremme sit nærvær og produktivitet.  

 

I afsnit 5.1 om balanceskemaet blev begrebet sygenærvær kort berørt. Balanceskemaet 

fremsatte den ’tomme’ boks syg men på arbejde, som den ansatte selv skulle udfylde. ’Syg 

men på arbejde’ bliver i dette afsnit sidestillet med sygenærvær.  

 Dialogen forpligter medarbejderen til at indgå i de fraværsnedsættende initiativer, 

som arbejdspladsen stiller til rådighed. Dette være sig konsultation med en 

erhvervspsykolog, gå til kiropraktor, benytte arbejdspladsens motionsordning og lignende. 

Forpligtelsen består i, at medarbejderen selv skal formulere, hvorledes man vil benytte 

fraværsnedsættende initiativer til at sikre nærvær og dermed sin produktivitet. Eller med 

andre ord, så er medarbejderen selv ansvarlig for både sin trivsel og sin produktivitet. 

Kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” forbinder produktivitet og trivsel således: 

 

God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive 

medarbejdere. Det handler ikke kun om raske medarbejdere. Trivsel skal ses i 
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sammenhæng med medarbejdernes muligheder, holdninger og betingelser for 

arbejdet. En virksomhed med et godt fysisk arbejdsmiljø og stærke fælles 

levede værdier giver lyst til at arbejde og indgå i et fællesskab, 

(Sund-Virksomhed.dk 2006). 

 

Dette leder imidlertid hen imod begrebet sygenærvær. En medarbejder som vil 

kommunikere, at denne trives på arbejdspladsen, kan benytte sig af muligheden om at være 

sygenærværende. Som det fremgår af ovenstående citat handler det ikke om at gøre 

medarbejderen rask, men om at give medarbejderen lyst til at arbejde – også under sygdom. 

Sygenærvær giver altså et signal om, at medarbejderen trives  på arbejdspladsen. Dette 

betyder samtidigt, at de medarbejdere, som ikke er nærværende under sygdom, 

kommunikerer mistrivsel. Mistrivsel kan også ses som en uhensigtsmæssig situation, 

jævnfør afsnit 5.2, som netop dialogteknologien har til formål at gøre op med ved hjælp af 

medarbejderens egen argumentation. Den frie dialogs forpligtende karakter kommer 

dermed til udtryk i tilfælde af, at den ansatte ikke benytter sig af muligheden for at være 

nærværende under sygdom. I sådan et tilfælde vil den ansatte blive set som værende 

medvirkende til at arbejdsmiljøet forringes. Dette kommer til udtryk i rapporten 

”Nedbringelse af Sygefravær i Københavns Kommune”, hvor en SOSU-hjælper ”synes [at] 

dem som melder sig syge er tarvelige” (ReD Associates 2008; 14). De velintegrerede 

SOSU’er, som rapporten kalder dem, kommer også på arbejde selvom de ikke er 100 pct. 

friske, fordi de derved kan sikre et godt arbejdsmiljø og dermed trivsel og produktion:  

 

En god dag, det er når vi er her alle de faste på min afdeling. Så er der ro, vi ved 

hvad hinanden står for og hvad vi skal lave. Hvis der er afløsere - så er det tit 

hårdt fordi man hele tiden skal være over hvad det er de laver, for de gør det 

forkert eller glemmer noget. Det kan de gamle mærke og så bliver de urolige 

(ReD Associates 2008; 14). 

 

Møder de ansatte op på arbejde selvom de ikke er 100 pct. friske er de altså med til at sikre 

et godt arbejdsmiljø og dermed trivsel og produktion. Dette betyder samtidigt, at de ansatte 

som ikke benytter sig af muligheden om sygenærvær falder på den ’forkerte’ side af 
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forskellen godt arbejdsmiljø / dårligt arbejdsmiljø. De er tarvelige fordi de ikke bidrager til 

at sikre et godt arbejdsmiljø. 

 

Fraværsnedsættende initiativer beror altså ikke kun på, at den ansatte nedsætter antallet af 

sygedage. Den ansatte skal også indtænke sygenærvær i sit arbejdsliv. Via 

dialogteknologier forpligtes den selvledende medarbejder også til at indtænke sin egen 

produktivitet i form af sygenærvær. Den gode medarbejder må altså stille sig selv et 

spørgsmål, der lyder: Hvordan kan jeg være produktiv trods sygdom? Gør medarbejderen 

ikke det, kan denne forvente en sanktion i forhold til arbejdspladsen i dette tilfælde blive 

set på som tarvelig og uden for fællesskabet.  

 

6.3 Forholdet mellem produktivitet og trivsel  

I det foregående afsnit blev der sat et bindeled mellem den ansattes forhold til henholdsvis 

produktivitet og trivsel. Netop dette forhold vil dette afsnit åbne op for. Som udgangspunkt 

kan man sige, at den sygenærværende medarbejder er en medarbejder, som tilgodeser både 

trivslens og vækstens form. Et produktivt menneske i trivsel. Dette afsnit vil i den 

forlængelse vise, hvorledes den ansatte konstant skal opretholde sin egen trivsel for derved 

at kunne fremstå som produktiv.  

 

For kunne være produktiv må den ansatte trives. Den ansatte er gjort ansvarlig for sin egen 

trivsel og dermed også for sin egen produktion. Hvis den ansatte føler, at denne mistrives, 

så har ledelsen stillet diverse tilbud til rådighed, som den ansatte kan benytte sig af. 

Eksempelvis en erhvervspsykolog eller et abonnement til fitnesscenter. Der bliver ikke 

stillet eksplicitte krav fra ledelsen om, at den ansatte skal benytte sig af de 

sygefraværsnedsættende tilbud, således fremgår det i kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre 

Fravær”, der bruger medicinalvirksomheden Coloplast som det gode eksempel, at: 

”anonymiteten betyder meget for den ansatte. Og det er også af stor betydning, at vi 

overhovedet ikke blander os i, hvorfor de ønsker at benytte vores tilbud” (Sund-

Virksomhed.dk 2006). Det er altså den ansattes eget ansvar at sikre sin trivsel og dermed 

produktivitet ved at benytte de tilbud, som arbejdspladsen stiller til rådighed. Selvom 

anonymitet bliver brugt til at sikre den ansattes privatliv, sikrer den ikke medarbejderen, 
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hvis denne opfattes som mistrivende, fra at skulle hjælpes til en tilstand af tilfredshed – 

trivsel: 

 

Sygefravær handler jo tit om mange andre ting end bare ondt i armen. Ofte kan 

sygefravær have med ens privatliv eller andet at gøre. Det blander vi os ikke i, 

men vi vil gerne hjælpe vores medarbejdere til en større tilfredshed i 

dagligdagen (Sund-Virksomhed.dk 2006). 

 

Der er altså ikke eksplicitte krav fra ledelsen om, at den ansatte skal benytte sig af de 

tilbud, som er stillet til rådighed, men derimod et implicit krav om, at den ansatte trives og 

dermed bevarer sin produktivitet. Coloplast udtrykker således: ”at hvis de samlede tilbud til 

medarbejderne skal kunne betale sig, skal sygefraværet blot nedsættes med 1%” (Sund-

Virksomhed.dk 2006). Trivslen hænger altså unægtelig sammen med produktivitet 

eftersom trivslen skal kunne betale sig for virksomheden. Forestillingen er, at et menneske i 

trivsel er produktivt og et produktivt menneske trives. Dette får den konsekvens, at 

medarbejderen konstant må markere sig som et menneske i trivsel. Gør medarbejderen ikke 

det, vil denne blive opfattet som uproduktiv og dermed som et menneske der har brug for 

hjælp. Det, at være i trivsel bliver altså sidestillet med at være produktiv samtidigt med, at 

det at være i mistrivsel bliver sidestillet med at være uproduktiv. Dette kan illustreres 

således: 

 

 

                     Produktiv    Uproduktiv 

                                                    Trivsel              Mistrivsel 

 

                   Menneske 

Figur 6.1 Denne figur viser koblingen mellem mennesket som forskellen produktiv/uproduktiv 

og mennesket som forskellen trivsel/mistrivsel. 

 

 

Dermed bliver selvledelse til et selvforhold, hvor mennesket konstant må fremstå som 

værende i trivsel for at blive opfattet som produktiv. Det betyder samtidigt, at 

medarbejderen (mennesket) selv er ansvarlig for at ’rette sig ind’ i tilfælde af mistrivsel. 
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Gør medarbejderen ikke det, vil denne fremstå som værende uproduktiv samt bidragende til 

det dårlige uproduktive arbejdsmiljø.  

 

6.4 Individualiseringen af den selvledende medarbejder 

Den selvledende medarbejder skal altså hele tiden selv regulere sin produktivitet i forhold 

til sin trivsel. Dette afsnit vil vise, hvorledes den selvledende medarbejder konstant skal 

kunne håndtere de organisatoriske sammenbrud, som selvledelsen forudsætter. Mere 

nøjagtigt vil det følgende afsnit undersøge, hvad det betyder, når den organisatoriske 

beslutning bliver lagt ud til den enkelte medarbejder.  

 

På overfladen kunne man tro, at den selvregulerende medarbejders problem kunne være 

mangel på ressourcer eller, at man ikke kan opfylde de af ledelsen stillede krav. Dette 

kommer også til udtryk i rapporten ”Nedbringelse af Sygefravær i Københavns 

Kommune”, hvor en pædagog i en udtalelse om det daglige pres siger, at:  

 

du er uddannet til omsorgsarbejde, men befinder dig mere i en sfære, hvor du er 

ildslukker samtidig med, at der bliver stillet højere og højere krav til, at du skal 

dokumentere. Du skal leve op til en masse forventninger, hvor der ikke følger 

ressourcer med. Ting, som ikke er dårlige, nødvendigvis, men der følger bare 

ikke ressourcerne med. Så derfor bliver min plads på gulvet udhulet - og det er 

en stressfaktor at tiden sammen med børnene ikke længere er så vigtig (ReD 

Associates 2008; 20) 

 

Umiddelbart kunne man, som konsulentrapporten også gør, foranledes til at tro, at det er 

det daglige pres i form af manglende ressourcer og stadigt højere stillede krav, der skal 

findes som årsag til sygefravær. Pædagogen selv italesætter stress som årsag, dette vil blive 

undersøgt nærmere i næste afsnit (6.5), men problemet ligger et andet sted. Problemet 

består i, at den selvledende medarbejder konstant skal træffe beslutninger om sine 

arbejdsopgaver baseret i sine egne værdier. Kan jeg som menneske stå inde for måden, 

hvorpå jeg udfører min arbejdsopgave? Beslutningen er altså lagt ud til det enkelte 

menneske, der selv må granske sit indre for at kunne træffe den ’rigtige’ beslutning. 

Problemet er altså ikke et øget pres på medarbejderen eller højere stillede krav. Problemet 
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opstår snarere, når kravene ikke kan håndteres organisatorisk, men i stedet skal håndteres af 

den enkelte medarbejder selv (Kristensen 2009). Ansvaret bliver pålagt det enkelte 

menneske og beslutningen omkring, hvordan arbejdsopgaven skal løses, skal ligeledes 

findes hos det enkelte individ. Internaliseringen af ledelseskonflikten, som beskrevet i 

afsnit 5.1, får den konstitutive effekt, at den selvledende medarbejder bliver gjort til et 

individ, som selv skal træffe beslutninger på arbejdsmæssige opgaver baseret egne værdier. 

Individualiseringen af medarbejderen gør i sidste ende, at medarbejderen, i form af det 

eksistentielle menneske, selv må finde løsninger, som tilgodeser både produktiviteten og 

trivslen. Konsulentrapporten ”Nedbringelse af Sygefravær i Københavns Kommune” 

kommer da også til den konklusion, at:  

 

når SOSU’erne siger kaffe, mener de nogen gange den del af omsorgen for den 

ældre, som er, at tage sig tid til at lytte til dem og tale med dem. Det er også en 

vigtig ydelse, men den kan SOSU’erne ikke selv formulere (ReD Associates 

2008; 42). 

 

Grunden til at SOSU’erne ikke kan formulere omsorgsydelsen ’kaffe’ er, at der ikke findes 

et rum at formulere den i. Det, at drikke kaffe kommer af den ansattes egen håndtering af 

en situation, hvor kravene til arbejdsopgaven ikke stemmer overens med den ansattes 

opfattelse af en værdig løsning. Omsorgsydelsen kaffe kan ses som en eufemisme for 

utilstrækkelig koordinering mellem afsat tid til opgaven i forhold til opgavens størrelse og 

indhold. Dermed dækker eufemismen kaffe over det organisatoriske sammenbrud, som den 

selvledende medarbejder selv skal håndtere.  

At medarbejderne i Københavns Kommune selv finder løsninger på organisatoriske 

sammenbrud, kommer også til udtryk i en udtalelse fra en SOSU-medarbejder:  

 

Der er for mange beboere, der er for komplekse. Du har faktisk ikke tid til hver 

enkelt. Vi ’glemmer’ de beboere, der kan selv. De har også behov for at se os, at 

vide at vi er der. De har også behov for at blive husket, for en lille snak, sociale 

behov. Der er mennesker, der er her, som savner selskab (ReD Associates 2008; 

51).   
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Medarbejderen løser selv tidsproblemet i sin beslutning om først og fremmest at tage sig af 

de komplekse beboere. De beboere, som er mindre komplekse, bliver i højere grad overladt 

til sig selv. Dette bevirker, at medarbejderen får en følelse af svigt overfor de personer, som 

denne ikke har tid til at socialisere med. Den selvledende medarbejder oplever, at 

beslutningen om at hjælpe de beboere, som har mest brug for det, får en konsekvens for de 

øvrige beboere, som medarbejderen ikke kan forlige sig med. Men eftersom det er den 

selvledende medarbejders egen beslutning, har denne ingen steder at vende en eventuel 

kritik mod.  

 

Der er altså ingen instans den selvledende medarbejder kan rette sin kritik imod, når denne 

oplever, at arbejdsopgaven ikke kan løses på en, for medarbejderen, værdig måde. 

Individualiseringen af medarbejderen får den effekt, at medarbejderen selv skal træffe 

beslutninger om, hvorledes man skal håndtere organisatoriske sammenbrud. 

 

6.5 Stress som protestform 

Et spørgsmål som rejser sig i kølvandet på ovenstående afsnit er; når medarbejderen ikke 

kan kanalisere sin kritik over på systemet, dette være sig kommunen eller ledelsen i en 

virksomhed, men selv må stå til ansvar for egne beslutninger, hvorledes kan denne så yde 

modstand?  

 

I konsulentrapporten ”Nedbringelse af Sygefravær i Københavns Kommune” fremgår det, 

at en af konsekvenserne ved, at medarbejderne ikke føler identifikation eller solidaritet med 

deres arbejdsgiver er, at;  

 

[det] medfører et tab af loyalitet, og en tendens til at slække på kravene til én 

selv, når man vurderer, om man er rask nok til at tage på arbejde, eller om man 

blot fortjener en ”feriesygedag” (ReD Associates 2008; 42).  

 

Man kan altså iagttage, at rapporten fremsætter det som at slække på kravene til én selv, 

når en medarbejder beslutter sig for at tage en feriesygedag. Men man kunne også tolke 

dette på en anden måde, nemlig, at det er et udtryk for modstand fra medarbejderens side i 
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forhold til de organisatoriske udfordringer, som denne til dagligt står overfor. Således 

fremgår det også i rapporten, at en medarbejder; 

 

[…]hørte et radioprogram om en stressekspert, der sagde, at det var bedre at 

tage en uges sygeperiode i stedet for at køre linen ud og gå ned - det er der flere 

af kollegerne, der har gjort her (ReD Associates 2008; 49). 

 

Stress i denne sammenhæng kan ses som en form for protest, som man på sin vis kunne 

sidestille med form for strejke (Herman & Kristensen 2005). Forskellen består dog i at 

strejken er et kollektivt middel, som knytter sig til faglige fællesskaber, hvor stress kan ses 

som et individuelt middel, som den enkelte besidder. Den italesatte stress, til forskel for 

den reelle kliniske diagnose stress, kan altså ses som den individuelles protestform, når 

denne ikke længere kan kapere de arbejdsmæssige vilkår. Udvejen for den enkelte 

medarbejder bliver da ”[…] at trække i det individuelle strejkehåndtag” (Kristensen 2009). 

 

6.6 Delkonklusion 

Dette kapitel har vist, hvordan den frie dialog, i forbindelse med de dialogteknologier som 

kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Fravær” stiller til rådighed, forpligter medarbejderen 

til at opretholde sin trivsel. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem begrebet 

sygenærvær. Den ansatte kan ved at kommunikere sig som sygenærværende markere 

trivsel og dermed sikre et godt arbejdsmiljø samt produktivitet. Dette betyder samtidigt, at 

de ansatte som ikke benytter sig af muligheden om sygenærvær, vil fremstå som værende i 

mistrivsel og dermed uproduktive og medvirkende til dårligt arbejdsmiljø. Den gode 

medarbejder må derfor stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan jeg være produktiv på trods 

af sygdom? 

 Medarbejderen bliver selv gjort ansvarlig for sin egen trivsel og dermed for sin egen 

produktivitet. Der forekommer ikke eksplicitte krav fra ledelsen om, at en medarbejder skal 

benytte sig af sygefraværsnedsættende initiativer. Til gengæld forventes det, at den ansatte 

trives for derved at kunne bevare sin produktivitet. Selvledelse bliver dermed til et 

selvforhold, hvor den ansatte hele tiden må markere trivsel for at kunne blive opfattet som 

produktiv. Medarbejderen skal dermed konstant træffe beslutninger i forbindelse med sine 

arbejdsopgaver, som gør, at man løser opgaven samtidigt med, at det bliver gjort på en 
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måde, som medarbejderen kan stå inde for. Dermed kan man iagttage en individualisering 

af den enkelte medarbejder, der nu har fået til opgave selv at håndtere og finde løsninger på 

organisatoriske sammenbrud.  

 Individualiseringen af den selvledende medarbejder får den konsekvens, at 

medarbejderen ikke kan kanalisere sin kritik af sine arbejdsvilkår andre steder hen end 

indad. En måde, hvorpå medarbejderen håndterer dette, er ved at italesætte arbejdet som 

stressende. Dermed kan den ansatte benytte stress som en form for protest, når man ikke 

længere kan finde løsninger på de organisatoriske sammenbrud. 
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7 Diskussion af specialets fremanalyserede pointer 

Specialet har indtil dette punkt beskæftiget sig med, hvordan kommunikationen omkring 

nedbringelse af sygefravær er behæftet med konstitutive effekter. Der vil i de kommende 

afsnit blive diskuteret, hvad de konstitutive effekter får af betydning for ledelsesrummet. 

Dette kapitel har derfor til formål at diskutere de konstitutive effekter, som specialet er nået 

frem til gennem sin analyse af kommunikationen omkring nedbringelse af sygefravær, når 

dette kommunikeres som et vækstpotentiale. Diskussionen vil kredse om de pointer, som 

tidligere er blevet fremanalyseret. 

Indledningsvis vil dette kapitel diskutere, hvad det betyder for ledelsesrummet, når 

medarbejderen gennem selvledelse bliver forpligtet til at opretholde sin egen trivsel. 

Herunder hvem det er medarbejderen er forpligtet overfor. Dernæst vil det blive diskuteret, 

hvad det betyder for ledelse, når medarbejderne ledes til ’at være sig selv’. Herefter vil der 

blive taget fat i en diskussion omkring, hvorledes det er blevet mere vanskeligt at sætte 

grænser mellem det at være syg og det at være rask. Slutteligt vil det blive diskuteret, 

hvorledes begrebet motivation synes at dukke op som et (mirakel)middel, der bliver brugt, 

hver gang der bliver kommunikeret omkring årsager og løsninger på sygefravær, samt en 

diskussion af kampagnens paradoks. 

 

7.1 Den nære relation 

Først og fremmest er det interessant at se på, hvad det er som gør, at der kan ledes på 

medarbejdernes liv uden for arbejdspladsen. I afsnit 6.1 blev det vist, hvordan ledelsen ikke 

eksplicit påbød medarbejderen at indgå i dialog omkring dennes sygdom. Lederen kunne 

invitere til dialog, men om den skulle realiseres var medarbejderens egen beslutning. Man 

kan altså se hvordan dialog som ledelsesteknologi, der skal sikre styring af medarbejderne i 

en bestemt retning, træder frem som medarbejderens egen beslutning om at ændre i 

arbejdsmæssige eller personlige forhold. Miller og Rose udtrykker det således: 

 

To the extent that authoritative norms, calculative technologies and forms of 

evaluation can be translated into the values, decisions and judgements of 

citizens in their professional and personal capacities, they can function as part of 

the ‘selfsteering’ mechanisms of individuals. Hence ‘free’ individuals and 
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‘private’ spaces can be ‘ruled’ without breaching their formal autonomy (1993; 

51). 

 

Det, at ledelsen er blevet lagt over på den enkelte medarbejder i form af selvledelse, gør 

altså, at der kan styres på medarbejderens liv uden for arbejdet, uden det bryder med 

medarbejderens formelle autonomi. 

Miller og Rose (1993) opstiller tre kendetegn ved ledelse, hvor man inddrager 

mennesket bag medarbejderen. For det første får arbejderens liv uden for arbejdet 

indflydelse på, hvorledes denne kan udføre sine arbejdsopgaver. For det andet får 

medarbejderens uformelle relationer med andre arbejdere, dette være sig kolleger, chefer 

og underordnede også en fremtrædende rolle inden for ledelse. Det tredje kendetegn ved 

denne form for ledelse er, at der forekommer en interdependens mellem medarbejderen 

som en produktiv maskine og medarbejderen som en person med et liv uden for 

arbejdspladsen (Miller & Rose 1993). Det er netop denne forståelse af medarbejderen, der 

gør, at det fra virksomhedens side bliver interessant at forholde sig til medarbejderens 

psykiske tilstand i og med, at der nu også kan forekomme elementer fra medarbejderens 

privatliv, som kunne være forstyrrende for dennes produktionsevne. 

Især det andet af de tre kendetegn, medarbejderens uformelle relationer, bliver 

interessant, når man retter blikket mod medarbejderens forpligtelser i forhold til 

selvledelse. I afsnit 6.1 og 6.2 omkring henholdsvis den forpligtende selvledelse og den 

sygenærværende medarbejder blev det vist, hvorledes den frie dialog var forbundet med en 

forpligtelse. Medarbejderen var forpligtet til at opretholde sin trivsel. Men forpligtet 

overfor hvem? En af de fremanalyserede pointer var, at forpligtelsen kom til udtryk, i 

tilfælde af, at medarbejderen ikke benyttede sig af muligheden får at være nærværende 

under sygdom, da den ansatte i et sådan tilfælde ville blive set som medvirkende til at 

arbejdsmiljøet forringes. Det er altså arbejdsmiljøet, man som medarbejder har en 

forpligtelse overfor. Eller med andre ord de mennesker man arbejder sammen med til 

hverdag. Dermed bliver selvledelse til et spørgsmål om social forpligtelse. Det er altså 

hverken ledelsen eller systemet, man som medarbejder har en forpligtelse overfor. Den 

forpligtende relation er ikke fjern, men nær. Relationen, hvori medarbejderen svigter, er 

blevet personlig. Vil du svigte dine kolleger ved ikke at være sygenærværende? Selvledelse 
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bliver i dette tilfælde til et spørgsmål om, hvorvidt du som menneske vil svigte dine 

kolleger eller om du vil yde en ekstra indsats for at bevare den gode sociale relation.  

 Den gode kollega er dermed forpligtet til ikke at svigte sine kolleger ved konstant at 

opretholde sin trivsel for derved at kunne bevare produktiviteten. Opretholder 

medarbejderen ikke sin trivsel ved eksempelvis at benytte sig af muligheden for 

sygenærvær, går det ud over en samlede produktion. Dermed bliver kollegerne til den 

mistrivende medarbejder også mindre produktive, hvilket samtidig går ud over kollegernes 

trivsel. For, som det blev vist i afsnit 6.3, hænger produktivitet og trivsel unægtelig 

sammen. En SOSU-medarbejder udtrykker det således i konsulentrapporten ”Nedbringelse 

af sygefravær i Københavns Kommune”:   

 

En god dag, det er når vi er her alle de faste på min afdeling. Så er der ro, vi ved 

hvad hinanden står for og hvad vi skal lave. Hvis der er afløsere - så er det tit 

hårdt fordi man hele tiden skal være over hvad det er de laver, for de gør det 

forkert eller glemmer noget. Det kan de gamle mærke og så bliver de urolige 

(ReD Associates 2008; 14). 

 

Den frie selvledelse har altså en iboende forpligtelse, der består af en forpligtelse overfor 

sine nærmeste kolleger. Den medarbejder som ikke opretholder sin egen trivsel og dermed 

produktion bliver set som den direkte årsag til sine kollegers uproduktivitet og dermed 

mistrivsel. 

 

7.2 Autenticitet i forbindelse med selvledelse 

For at kunne være den gode medarbejder, som ikke er skyld i sine kollegers mistrivsel skal 

denne altså konstant opretholde sin egen trivsel. På samme måde skal medarbejderen 

kontinuerligt træffe beslutninger omkring sine arbejdsopgaver, hvor denne skal granske sit 

indre for at finde løsninger, som tilgodeser både arbejdsopgaven og medarbejderens egne 

kriterier for en værdig løsning.  

 Medarbejderen tilskyndes til selv at finde kreative løsninger på organisatoriske 

sammenbrud. Denne form for ledelse kan ses som et udtryk for neo-normativ kontrol 

(Flemming & Sturdy 2007). Ved neo-normativ kontrol søger arbejdspladsen at inkorporere 

medarbejdernes autentiske selv som en del af deres medarbejderidentitet. ”People can, and 
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should, express their ’authentic’ selves at work rather than repress the intrinsic desire to be 

playful and curious” (Peters 2003 i Flemming & Sturdy 2007; 13). Tanken er, at 

medarbejderne ledes til at være sig selv og ikke til blot at være en del af den 

organisatoriske masse. “Workers are asked to ’be themselves’ and not like everybody else 

or a unitary organizational ideal” (Flemming & Sturdy 2007; 14). På den måde styrer 

virksomheden medarbejderne til at inddrage mennesket bag medarbejderen på 

arbejdspladsen. I afsnit 6.4 blev det vist, hvorledes den selvledende medarbejder selv skulle 

håndtere organisatoriske sammenbrud på baggrund af egne forestillinger om en ’værdig 

løsning’. Dermed kunne man iagttage, hvordan organisatoriske problemstillinger bliver 

gjort eksistentielle. Det er netop dette, der er essentielt ved neo-normativ kontrol. Det 

eksistentielle bliver gjort til en del af organisationen. Medarbejderen må stille sig selv 

spørgsmålet: Kan jeg som menneske stå inde for den måde, hvorpå jeg løser min 

arbejdsopgave eller passer det ikke til den, som jeg er? Neo-normativ kontrol kan altså ses 

som en selvdisciplinær kontrolform, hvor individer træder frem som deres autentiske selv i 

organisationen.  

 Når medarbejderen inddrager sit autentiske selv i organisationen og det eksistentielle 

dermed bliver gjort til en del af organisation, så betyder det, at individet kan blive stillet til 

ansvar for sin arbejdsindsats på et eksistentielt niveau (Flemming & Sturdy 2007; 27).   

 

If their performance is failing, this is seen to be a problem with their own 

values, personality or identity more than insufficient commitment to the 

corporate norm (Flemming & Sturdy 2007; 15). 

 

Dermed bliver både succes og fiasko på arbejdspladsen gjort til et spørgsmål om, hvilken 

slags person, den ansatte er. Er man eksempelvis en person, som er villig til at benytte sig 

af muligheden om sygenærvær, eller er man en tarvelig person, som bliver hjemme og 

lader sine kolleger i stikken? Denne form for kontrol gør altså, at det er personen bag 

medarbejderen, som træder frem og bliver vurderet og ikke medarbejderens arbejdsindsats. 

Dette får i sidste ende den effekt, at den ansatte, i tilfælde af at denne ikke kan magte sin 

arbejdsopgave, ikke blot fejler som medarbejder, men som menneske. En pædagog udtaler 

således i konsulentrapporten ”Nedbringelse af sygefravær i Københavns Kommune”, at 
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[det] var helt forfærdeligt at gå hjemme i det år. Jeg var slet ikke klar over, at 

jeg havde sådan en stærk arbejdsidentitet. Jeg følte ikke, jeg var en del af 

samfundet. Det var meget ensomt og meget hårdt (ReD Associates 2008; 26). 

 

Citatet vidner om, at, når mennesket bag medarbejderen bliver inddraget i organisationen, 

så inddrages organisationen også i mennesket som en del af dennes identitet. Dermed er det 

ikke kun det eksistentielle, som bliver en del af organisationen, organisationen bliver også 

en del af det essentielle.  

 I afsnit 6.5 blev det vist hvorledes medarbejderen kunne ’trække i det individuelle 

strejkehåndtag’ og derigennem yde modstand overfor organisationen. Dette var i tilfælde 

af, at medarbejderen ikke længere kunne håndtere de organisatoriske sammenbrud. En 

anden måde hvorpå medarbejderen kan yde modstand overfor den neo-normative 

kontrolform er ved at markere netop solidaritet og ensartethed, som denne kontrolform 

søger at gøre op med, og ikke åbenhed og forskellighed (Flemming & Sturdy 2007). 

Derved kan medarbejderen opbygge en facade, som denne kan ’gemme’ sit sande jeg bag 

og dermed bevare sin autenticitet.  

 

If authenticity means the ’truth of oneself’ (Guignion, 2004), then resisting 

employees construct this beyond grasp of management by highlighting 

solidarity and uniformity in the face of a regimented labour process – not the 

open expression of private lifestyle differences (Flemming & Sturdy 2007; 29). 

 

Medarbejderen kan som modstand enten ’trække i det individuelle strejkehåndtag’ eller 

skjule sit sande jeg for ledelsen. Ved sidstnævnte kræver det, at medarbejderen har en mere 

strategisk tilgang til selvledelse, hvor denne nedtoner relevansen af sin private identitet i sit 

arbejde.  

 

7.3 Fra syg og rask til trivsel og produktivitet 

Dette kapitels første afsnit viste, hvorledes den selvledende medarbejders forpligtelse 

overfor sine kolleger kunne ses som et forhold mellem produktivitet og trivsel. Dette afsnit 

vil diskutere grænsen mellem det at være syg og det at være rask og vise, hvorledes 
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distinktionen mellem syg og rask ikke længere er meningsfuld. Sygdom er i stedet blevet 

en betingelse for medarbejderens produktivitet. 

Retter man igen blikket mod begrebet sygenærvær kan man se, hvordan grænsen 

mellem det at være syg og det at være rask har ændret sig. Det giver ikke længere mening 

at iagttage medarbejderen ud fra forskellen syg/rask, hvor medarbejderen er uproduktiv 

under sygdom og produktiv, når denne er rask. Begrebet sygenærvær vidner om dette. I 

stedet er det blevet meningsfuldt at iagttage medarbejderen ud fra forskellene 

produktiv/uproduktiv og trivsel/mistrivsel som vist i afsnit 6.3. Dette bevirker blandt andet, 

at sygdom er gået hen og blevet en betingelse for medarbejderens produktivitet. Eftersom 

der er åbnet op for muligheden for at være produktiv under sygdom, handler 

medarbejderens fravær ikke længere om ’hvor syg er du?’, men handler i stedet for om, 

’hvor produktiv er du?’.  

Medarbejderens fravær handler altså ikke om sygdom, men om hvorvidt denne er 

produktiv og i trivsel. For som vist i afsnit 6.3 hænger trivsel og produktivitet sammen. 

Medarbejderen skal konstant opretholde sin trivsel for at kunne være produktiv, men der er 

tale om en balance, som også går den anden vej. Medarbejderen skal også kunne styre sin 

produktivitet for at bevare sin trivsel. Således vil medarbejdere, som er for produktive 

eksempelvis kunne blive set på som arbejdsnarkomaner, der ikke længere er i kontakt med 

livet uden for arbejdet og derfor ikke vil kunne bidrage positivt til virksomheden, jævnfør 

afsnit 7.2.  

Den selvledende medarbejder skal altså hele tiden jonglere mellem trivsel og 

produktivitet, hvor denne skal markere trivsel i kommunikationen for at kunne blive 

opfattet som produktiv og omvendt. Der skal altså være en balance mellem medarbejderens 

trivsel og produktion. Man kunne i den forbindelse forestille sig, at den overproduktive 

medarbejder ville blive opfattet som en person, der ikke har opnået en balance mellem sin 

trivsel og sin produktivitet og derfor blive opfattet som mistrivende og på sigt uproduktiv.  

Grænsen mellem syg og rask er ikke længere meningsfuld. Sygdom er i stedet blevet 

et spørgsmål om gradbøjning, som medarbejderen selv må vurdere i forhold til sin trivsel 

og produktion. Man kan iagttage en individualisering i forhold til hvordan gradbøjningen af 

sygdom får en effekt på den selvledende medarbejder. Den selvledende medarbejder skal 

gøre op med sig selv, hvordan sygdom skal have en effekt på dennes produktivitet og 

dermed også trivsel. Dette kunne være i tilfælde af, at medarbejderen følte en utilpashed, 
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som man ikke umiddelbart kunne diagnosticere, eksempelvis hovedpine. Hvorvidt 

medarbejderen ville blive hjemme eller ej kunne i dette tilfælde skyldes en vurdering fra 

medarbejderen selv i forhold til sin egen produktivitet. ’Hvor produktiv kan jeg være, når 

jeg har hovedpine?’ Individualiseringen får den effekt, at den selvledende medarbejder må 

gradbøje sit sygdomsniveau således, at denne kan finde løsninger på sin sygdom, som 

denne kan stå inde for. Sætter man dette overfor medarbejderens sociale forpligtelse til sine 

kolleger bliver det svært at forestille sig hvordan medarbejderen med hovedpine kan blive 

hjemme uden at blive opfattet som ’tarvelig’ og i mistrivsel. 

 

Medarbejderen skal altså opnå en balance mellem sin produktivitet og sin trivsel. Hvorvidt 

medarbejderen er syg eller rask er ikke længere interessant. Det som er interessant, er, 

hvordan den ansatte gradbøjer sin sygdom i forhold til sin trivsel og produktivitet. 

Individualiseringen af den ansatte får den effekt, at beslutningen om hvorvidt den ansatte 

bliver hjemme på grund af hovedpine ikke bliver truffet på baggrund af sygdommen. I 

stedet bliver beslutningen truffet på baggrund af om den ansatte kan stå inde for den i 

forhold til sin trivsel og produktivitet.  

 

7.4 Mystificeringen af den udiagnosticerbare sygdom 

Som hovedpineeksemplet i afsnittet ovenfor indikerer, så er det især den form for sygdom, 

som man ikke umiddelbart kan diagnosticere, der er interessant at diskutere. Dette afsnit vil 

i den forlængelse benytte sig af et eksempel, hvor netop hovedpine bliver fremhævet som 

en mistænkelig form for fravær. Retter man endnu engang blikket mod kampagnen ”Mere 

Nærvær – Mindre Fravær” og iagttager, hvilken form for fravær den primært er rettet mod 

at nedbringe, kan man se, at den markerer den slags fravær, som skyldes andet end 

almindelig sygdom: 

 

Sygefraværet kan skæres ned med 11 pct., hvis landets arbejdspladser sætter 

systematisk ind mod fravær, der skyldes andet end influenza, forkølelse og 

almindelig sygdom (Sund-Virksomhed.dk 2006). 
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Man kan iagttage samme tendens i et videoindslag i kampagnen, hvor tidligere 

beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, som svar på spørgsmålet; ”Hvor er det 

vigtigt at sætte ind i fremtiden i forhold til tidligere initiativer?”, udtaler: 

 

der er sygefravær med diffuse diagnoser og der er brækkede ben og der er det jo 

vigtigt, at man prioriterer indsatsen på de områder, hvor det kan udvikle sig til 

noget langvarigt […], så man skal have fokus på det fravær, som man ikke 

rigtigt kan forklare […] vi får jo alle sammen influenza […] og det jo ikke så 

bekymrende, fordi så er man jo tilbage igen i løbet af kort tid. Men når det er 

sådan nogle diffuse ting […], så skal man være meget opmærksom (Sund-

Virksomhed.dk 2006). 

 

Man kan altså iagttage, at kampagnen fortrinsvis retter sig mod den slags sygefravær, som 

ikke fremtræder eksplicit i form af eksempelvis et brækket ben eller influenza. Det fravær, 

som man ikke umiddelbart kan forklare eller diagnosticere synes at være i fokus. Det 

interessante ved dette er, at der forekommer en form for mystificering af den form for 

sygdom som man ikke kan se eller umiddelbart diagnosticere. Der er noget lumsk ved den 

form for sygdom. Har du ikke brækket benet eller har influenza, så er der noget mystisk, 

noget lumskt ved dit fravær. Ved at gøre den udiagnosticerbare sygdom til noget mystisk, 

vil der blive sat spørgsmålstegn ved sygdommens karakter eller troværdighed. Dette 

kommer således også til udtryk i konsulentrapporten ”Nedbringelse af sygefravær i 

Københavns Kommune”, hvor det bliver fremhævet, hvorledes medarbejderens manglende 

lyst til arbejde kan sidestilledes med pjæk.  

 

Der er perioder, hvor der er rigtig mange der ringer og arbejdsopgaverne de bare 

hober sig op på mit skrivebord. Der kan jeg godt tænke, når jeg vågner om 

morgenen – nej, du gider ikke i dag. Eller også vågner jeg op med en knaldende 

hovedpine og bliver hjemme, 

 

hvortil rapporten konkluderer, at: 
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citatet hentyder til noget, som er svært at få et ærligt svar på: pjækker folk? Det 

kunne godt tyde på at den pågældende respondent gør. I hvert fald er der et vist 

overlap mellem hovedpinen og ulysten i forhold til den måde arbejdet er 

tilrettelagt på (ReD Associates 2008; 30). 

 

Al sygdom som ikke umiddelbart kan diagnosticeres bliver altså mistænkeliggjort. Føler 

medarbejderen sig sløj, men ikke nærmere kan determinere, hvad som er galt, så er det et 

tegn på mistænkelig adfærd i forhold til fravær og medarbejderen bliver dermed set som 

værende i mistrivsel. Rapporten ser ikke, hvordan den pågældende medarbejders beslutning 

om at blive hjemme med hovedpine, kunne ses som en italesættelse af en stressende 

hverdag på arbejdet. Dermed er der en blindhed overfor, at hovedpinen kunne være udtryk 

for den individualiserede medarbejders protest mod sine arbejdsvilkår. I stedet sidestiller 

rapporten beslutningen om at blive hjemme med pjæk.  

 

7.5 Motivation som (mirakel)middel 

Kommunikationen omkring nedbringelse af sygefravær er altså blind overfor den 

selvledende medarbejders internaliserede konflikt og kan dermed heller ikke se, hvorledes 

medarbejderens fravær kunne være udtryk for en individuel form for protest. Men, hvad er 

det så, som bliver fremhævet i forbindelse med nedbringelse af sygefravær?  Begrebet 

motivation synes hele tiden at dukke op. Dette afsnit vil derfor se på, hvorledes begrebet 

motivation træder frem, i kommunikationen omkring nedbringelse af sygefravær, som et 

middel mod sygefravær.  

 

Når man retter blikket mod rapporten ”Nedbringelse af Sygefravær i Københavns 

Kommune” kan man se, at den som hovedkonklusion skriver, at:  

 

[vores] kvalitative analyse viser, at sygefraværet inden for kontoradministration, 

SOSU- og pædagogområdet i Københavns Kommune hovedsageligt skyldes 

problemer med motivation, ledelse og organisation (ReD Associates 2008; 5).  

 

En af hovedårsagerne til hvorfor der forekommer sygefravær, som man ikke umiddelbart 

kan diagnosticere, er ifølge rapporten problemer med medarbejdernes motivation. Gransker 
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man rapporten, bliver det gjort tydeligt, hvorledes nedbringelse af sygefravær konstant 

bliver gjort til et spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne fra de tre fagområder er 

motiverede eller ej. Således fremgår det i rapporten, at SOSU-medarbejderne: 

 

motiveres af at yde omsorg for andre, og får til gengæld derigennem selv en 

følelse af at lykkes og blive anerkendt. Og det er ofte i de små ting 

anerkendelsen ligger. “Det, der gør mig glad kan være et lille smil, eller at 

beboeren insisterer på, at det er mig, der skal komme, hvis han har brug for 

hjælp” (ReD Associates 2008; 11). 

 

Rapporten kommer frem til, på baggrund af en enkelt respondent, at et smil samt 

genkendelighed får SOSU-medarbejderne til opnå en følelse af succes og anerkendelse. 

Denne gevinst gør, at medarbejderne yder omsorg og det at yde omsorg bliver dermed 

fastsat som en motivationsfaktor. Rapporten fastslår dermed at for at nedbringe 

sygefraværet i Københavns Kommune, må man for SOSU-medarbejdernes vedkommende 

fokusere på motivation gennem omsorg.  

 For den anden af de tre medarbejdergrupper, pædagogerne, handler nedbringelse af 

sygefraværet også om motivation. Under afsnittet ”Motivation på pædagogområdet” er det 

dog andre ting, som bliver fremhævet som motivationsfaktorer: 

 

For pædagogerne spiller handlefrihed, faglighed og nærvær en vigtig rolle for, 

at deres arbejde opfattes meningsfuldt. Handlefriheden giver dem plads til at 

gøre de ting og aktiviteter med børnene, som de mener er bedst for dem - uden 

de føler, at nogen kigget dem over skulderen. Faglighed giver dem et perspektiv 

på hverdagens arbejde og en metode til at håndtere både spændende og 

udfordrende situationer, hvor børnene altid er i centrum. Nærværet kommer fra 

det tætte forhold til børnene på stuen og de oplevelser, de har sammen (ReD 

Associates 2008; 19). 

 

Motivation bliver her gjort til et spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne føler, at deres 

arbejde opfattes som meningsfuldt gennem henholdsvis handlefrihed, faglighed og nærvær. 
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Motivation er igen blevet fremsat som midlet til at nedbringe sygefravær. Dette gør sig 

også gældende for den sidste af de tre faggrupper. Således fremgår det i rapporten, at: 

 

[for] det kontoradministrative personales vedkommende bliver den 

koncentration, der er forudsætningen for, at de kan føle sig motiveret af deres 

arbejde, afbrudt af den stadigt stigende mængde (ad hoc) opgaver, som de 

forventes at løse udover de sædvanlige opgaver (ReD Associates 2008; 40). 

 

Her bliver motivation sidestillet med muligheden får at være koncentreret. Ideen er, at det 

kontoradministrative personale motiveres af fordybelse. For denne faggruppe bliver 

fordybelse fremhævet som værende den bærende motivationsfaktor i kampen mod 

sygefravær. 

 

Midlet til at få nedbragt sygefraværet i Københavns Kommune er altså ifølge ReD 

Associates motivation. Medarbejderne i de tre faggrupper skal motiveres, hver på sin 

specifikke måde. Motivation synes dermed at dukke op som slags (mirakel)middel, der kan 

afhjælpe enhver form for sygefravær bare det bliver brugt på den rigtige måde. 

Forestillingen er, at medarbejderne skal motiveres gennem særlige motivationsfaktorer, der 

er gældende for den enkelte faggruppe. Giver man plads til disse faktorer løser problemet 

med sygefravær nærmest sig selv. 

 

7.6 En indbygget blindhed overfor den internaliserede konflikt 

Den form for fravær som kampagnen primært er rettet mod at nedbringe, er altså den 

samme form, som kampagnen er med til at forsage, men det kan kampagnen ikke se. Det er 

kampagnens blinde plet.  

 

Der er en blindhed overfor individualiseringen af medarbejderen og derfor også overfor de 

problemstillinger den selvledende medarbejder står overfor i sin dagligdag. Dette kommer 

også til udtryk i konsulentrapporten ”Nedbringelse af Sygefravær i Københavns 

Kommune”, hvor de undersøgte medarbejdergrupper blandt andet fremhæver: 
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Hvor mange mennesker vil synes, det er sjovt at arbejde på den måde? Hvis 

ikke du er glad for det, du laver, så er det bare ikke godt nok. Det er ikke en 

selv, der er taberen, men alle de gamle, der sidder rundt omkring (ReD 

Associates 2008; 39). 

 

De skulle have meget mere frihed til selv at bestemme. Når man bliver 75 år, så 

får man pludselig ikke selv lov til at bestemme, hvornår man står op, hvornår 

man vil vaskes, hvornår man vil spise. Altså, HALLO! (ReD Associates 2008; 

39). 

 

Disse to citater fremhæver, hvorledes medarbejdergrupperne i Københavns Kommune 

oplever selv at skulle håndtere de organisatoriske sammenbrud, som de står overfor i deres 

daglige arbejde. Her er der tale om eksempler, hvor medarbejderne ikke formår at løse 

arbejdsopgaven på en måde, som tilgodeser egne forestillinger om en værdig behandling i 

forhold til ældrepleje. Konsulentrapportens konklusion på, hvad disse udtalelser betyder, 

lyder som følger: 

 

De tre medarbejdergrupper er generelt pligtopfyldende og vil gerne udføre deres 

arbejde bedst muligt. Men de fyldes med dårlig samvittighed i klemmen mellem 

de behov, de umiddelbart kan registrere i deres direkte kontakt med brugerne, 

og de krav, der kommer oppefra og ikke opleves som relevante i forhold til 

brugernes behov. På lang sigt mister medarbejderne arbejdsglæden i denne 

situation (ReD Associates 2008; 39). 

 

Konsulentrapporten begrunder medarbejdernes mistede arbejdsglæde, hvilket underforstået 

på sigt vil føre til fravær, med en dårlig samvittighed, som bunder i en kontrovers mellem 

brugernes behov og stillede krav oppefra. Dermed gøres medarbejdernes trivsel til en 

konflikt mellem medarbejder og system, i dette tilfælde Københavns Kommune. Rapporten 

er blind overfor, at hele den organisatoriske beslutningsproces er lagt over på den enkelte 

medarbejder, jævnfør afsnit 6.4. I stedet fremhæver rapporten en konflikt mellem 

medarbejder og system og kan altså ikke se, hvorledes ledelseskonflikten hos den 
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selvledende medarbejder er internaliseret. Konflikten kan derfor bedre beskrives som en 

kontrovers mellem brugernes behov og stillede krav indefra medarbejderen selv. 

 

7.7 Delkonklusion 

Dette kapitel har vist, hvorledes den selvledende medarbejder har en social forpligtelse 

overfor sine kolleger. Den forpligtende relation kan dermed beskrives som værende nær 

frem for fjern og relationen hvori medarbejderen svigter, er dermed blevet personlig. 

Selvledelse bliver da til et spørgsmål om hvorvidt medarbejderen som menneske vil svigte 

sine kolleger eller om man vil yde en ekstra indsats for at bevare den gode sociale relation. 

Dermed tilskyndes medarbejderen også til konstant at opretholde sin trivsel ved blandt 

andet at benytte sig af muligheden for sygenærvær. Gør medarbejderen ikke dette, bliver 

denne set som den direkte årsag til sine kollegers uproduktivitet og dermed også mistrivsel. 

 At inddrage mennesket bag medarbejderen kan også ses som neo-normativ kontrol, 

hvor arbejdspladsen søger at inkorporere medarbejdernes autentiske selv som en del af 

deres medarbejderidentitet. Dette medfører, at det ikke kun er det eksistentielle, som bliver 

en del af organisationen, organisationen bliver også en del af det essentielle. Ledelse bliver 

i dette tilfælde til et spørgsmål om at få medarbejderne til at inddrage så meget af deres 

’sande’ jeg i organisationen. Som modstand til dette kunne medarbejderne enten opbygge 

en organisationsfacade eller ’trække i det individuelle strejkehåndtag’. 

 Desuden blev det vist, hvorledes medarbejderen skulle opretholde en vis balance 

mellem sin produktivitet og sin trivsel. Overproduktive medarbejdere kunne i den 

forbindelse blive opfattet som værende i mistrivsel og derfor på sigt uproduktive. Hvorvidt 

medarbejderen er syg eller rask er altså ikke længere interessant. Det som er interessant, er, 

hvordan den ansatte gradbøjer sin sygdom i forhold til sin trivsel og produktivitet. 

Individualiseringen af den ansatte, får den effekt, at beslutningen om hvorvidt den ansatte 

bliver hjemme på grund af hovedpine ikke bliver truffet på baggrund af sygdommen. I 

stedet bliver beslutningen truffet på baggrund af om den ansatte kan stå inde for den i 

forhold til sin trivsel og produktivitet. 

 Efterfølgende blev det vist, hvorledes fravær som ikke skyldes sygdomme, som man 

umiddelbart kan diagnosticeres eksempelvis hovedpine, bliver gjort mystiske og lumske. 

Dermed kan man iagttage, at medarbejderen som ikke kan determinere sin sygdom blive 

mistænkeliggjort og set som værende i mistrivsel.  
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 Motivation som (mirakel)middel synes at være tilfældet, i konsulentrapporten 

”Nedbringelse af sygefravær i Københavns Kommune”, hvor begrebet motivation synes at 

dække over både årsager til og løsninger på sygefravær. 

 Slutteligt viste dette kapitel, hvorledes der i samme rapport synes at være en blindhed 

overfor den internaliserede konflikt hos den selvledende medarbejder. Forestillingen i 

rapporten var, at medarbejderne mistede deres arbejdsglæde på grund af en kontrovers 

mellem brugernes behov og krav stillet oppefra. Men konflikten kunne bedre beskrives 

som en kontrovers mellem brugernes behov og krav stillet indefra af medarbejderen selv. 
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8 Konklusion 

8.1 Konklusion 

På baggrund af en undren over hvilken effekt Beskæftigelsesministeriets og Ledernes 

Hovedorganisations kommunikation omkring nedbringelse af sygefravær har for 

ledelsesrummet på de danske arbejdspladser, har dette speciale søgt at besvare følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan knytter Beskæftigelsesministeriets og Ledernes Hovedorganisations 

kommunikation an til begrebet nedbringelse af sygefravær, når dette kommunikeres som et 

vækstpotentiale for danske virksomheder og hvilke konstitutive effekter medfører dette for 

ledelsesrummet? 

 

I besvarelsen af projektets problemformulering kan det konkluderes, at 

Beskæftigelsesministeriets og Ledernes Hovedorganisations kommunikation omkring 

nedbringelse af sygefravær knytter an med forskellen ansvarlig ledelse / uansvarlig ledelse 

overfor medarbejderen. Dette kunne sidestilles med to forskelle, der udsprang fra hver sin 

logik. Den ene var forskellen omsorgsfuld/indifferent overfor medarbejderens 

sundhedsmæssige velvære. For at kunne fremstå som ansvarlig skal ledelsen bekymre sig 

om sine medarbejdere. Herigennem kunne man spore, at grænsen for ansvar har rykket sig. 

Systemet skal ikke længere blot udvise ansvar overfor sin omverden, men også overfor 

systemet selv.  

 Den anden forskel som kunne sidestilles med ansvarlig ledelse / uansvarlig ledelse 

var ledelsens evne til sikre øget produktion og indtægt gennem aktiv ledelse / reaktiv 

ledelse i forhold til medarbejderens sygefravær. For at kunne fremstå som ansvarlig skulle 

den aktive ledelse foregribe en potentiel fare i form af sygefravær ved at fokusere på 

medarbejdernes sundhed frem for deres sygdom.  

 Såfremt en virksomhed knytter an til Beskæftigelsesministeriets og Ledernes 

Hovedorganisations kommunikation omkring nedbringelse af sygefravær er dette behæftet 

med konstitutive effekter for ledelsesrummet. Det kan konkluderes, at der sker en 

intimisering af relationen mellem leder og medarbejder. For at kommunikationen kan 

realiseres må medarbejderen i kommunikationen genindføres i sin egen forskel, 

medarbejder/privatperson, således, at både medarbejder og privatperson ender på den 
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markerede side af forskellen. Dette gør imidlertid, at der ikke længere kan skelnes mellem 

den ansatte som medarbejder og den ansatte som privatperson.  

 Netop dette paradoks afføder en ny konstitution af medarbejderen som det hele 

menneske. Ledelsen skal forholde sig til mennesket bag den ansatte og ikke kun til den 

ansatte som medarbejder. Forskelsdistinktionen medarbejder/privatperson bryder sammen, 

det er ikke længere meningsfuldt at foretage en sådan skelnen. I stedet træder 

medarbejderen i kommunikationen frem som det hele menneske. 

 På samme måde blev det vist, at forskellen magt/ikke-magt kopieres ind i sin egen 

forskel, således at ledelsen iscenesættes som en ikke-magt i kommunikationen, hvormed 

den kunne skjule sig i trivslens form og derved mægtiggøre medarbejderen. 

 Det kan desuden konkluderes, at mennesket i henholdsvis trivslens og vækstens form 

blev konstitueret ud fra sit helbred og sin produktivitet. 

 

Måden hvorpå ledelsen inddrog mennesket bag medarbejderen var ved at benytte sig af 

dialogteknologierne ’balanceskema’ og ’refleksiv lytten’. Gennem disse teknologier kunne 

ledelsen undgå den konflikt, der ligger i at påbyde sine medarbejdere en bestemt holdning 

til, hvordan virksomheden kan nedbringe sygefravær. Det kan konkluderes, at konflikten 

ved hjælp af ’balanceskemaet’ blev internaliseret i den enkelte medarbejder og at lederen 

gennem ’refleksiv lytten’ kunne styre medarbejderens udsagn i den retning som lederen 

ville. Dermed bliver medarbejderen tilskyndet til at fremsætte argumenter og kriterier, som 

skal afhjælpe sygefraværet på arbejdspladsen. Dette kan ledelsen herefter benytte til at 

fastholde medarbejderen, da det er dennes egne udsagn og derfor må ses om gyldige. Det 

kan derfor yderligere konkluderes, at modstillingsforholdene nærvær/fravær, rask/syg går 

fra at være en social relation mellem leder og medarbejder til en selvrelation hos 

medarbejderen. Spørgsmålet om ledelse bliver dermed gjort til et spørgsmål om 

selvledelse.  

  

Det kan konkluderes, at den frie dialog er behæftet med en forpligtelse, hvorigennem den 

selvledende medarbejder forpligter sig til selv at opretholde sin trivsel. Det blev desuden 

vist, hvorledes der var tale om en forpligtelse overfor den ansattes kolleger, hvilket betød, 

at man svigtede sine nærmeste medarbejdere såfremt man ikke var i stand til at opretholde 

sin trivsel. En måde hvorpå den ansatte kunne markere sin trivsel under sygdom var ved at 
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benytte sig af muligheden om sygenærvær. Den gode medarbejder skal dermed stille sig 

selv spørgsmålet: Hvordan kan jeg være produktiv på trods af sygdom? Den 

sygenærværende medarbejder tilgodeser dermed både trivslens og vækstens form. Dette 

betyder samtidigt, at de ansatte, som ikke benytter sig af muligheden om sygenærvær, vil 

fremstå som værende i mistrivsel og dermed uproduktive og medvirkende til et dårligt 

arbejdsmiljø 

  

Dermed kan man iagttage en kobling mellem medarbejderens trivsel og produktivitet. Det 

kan konkluderes, at medarbejderens trivsel bliver sidestillet med at være produktiv 

samtidigt med, at det at være i mistrivsel bliver sidestillet med at være uproduktiv. Det er 

medarbejderens eget ansvar at opretholde sin trivsel og dermed sin produktion. Der bliver 

ikke fremsat eksplicitte krav fra ledelsen om, at den ansatte skal benytte sig af de 

sygefraværsnedsættende initiativer, som arbejdspladsen stiller til rådighed. Til gengæld 

opstår der et implicit krav om, at den ansatte skal trives. Selvledelse bliver dermed til et 

selvforhold, hvor den ansatte hele tiden må markere trivsel for at kunne blive opfattet som 

produktiv.  

Man kan dermed iagttage en individualisering af medarbejderen. Denne 

individualisering kan også sidestilles med neo-normativ kontrol, hvor ledelsen netop 

tilskynder sine de ansatte, at de inddrager personen bag medarbejderen i deres 

arbejdsidentitet. Denne ledelsesform får blandt andet den effekt, at organisatoriske 

problemstillinger bliver gjort eksistentielle. Den individualiserede medarbejder skal derfor 

finder løsninger på organisatoriske problemstillinger i det eksistentielle: ”Kan jeg som 

menneske stå inde for måden, hvorpå jeg løser min arbejdsopgave?”  

 Det kan dermed konkluderes, at den individualiserede selvledende medarbejder skal 

finde løsninger på organisatoriske opgaver på baggrund af sine egne værdier. Dette får 

samtidig den konsekvens, at medarbejderens kritik ikke kan kanaliseres andre steder hen 

end indad. Når den ansatte ikke længere kan håndtere de organisatoriske sammenbrud, kan 

denne som en form for protest ’trække i det individuelle stresshåndtag’.  

I den forbindelse kan det konkluderes, at der i kommunikationen omkring 

nedbringelse af sygefravær oftest forekommer en blindhed overfor den internaliserede 

konflikt hos den selvledende medarbejder. Problemet med sygefravær bliver i stedet 

opfattet som en konflikt mellem medarbejder og system. Begrebet motivation synes i disse 



 72 

tilfælde at dukke op som en form for (mirakel)middel, der kan løse ethvert problem med 

sygefravær. 

 

Omdrejningspunktet for dette speciale har været den selvledende medarbejders selvforhold 

mellem sin trivsel og sin produktivitet. Man kan derfor afslutningsvis stille et åbent 

spørgsmål: ”Bliver trivselsbegrebet til et produktivitetsbegreb?” 

 

8.1.1 Kritisk refleksion 

Efter specialets afslutning kan man diskutere, hvorledes de analysestrategiske valg har 

været hensigtsmæssige i forhold til de konklusioner, man har kunnet drage. I forhold til 

problemformulering kan man spørge, om den er blevet besvaret tilstrækkeligt og om man 

kunne have valgt anderledes og dermed kunne have besvaret problemformuleringen mere 

fyldestgørende. 

 

Når der bliver spurgt ind til de konstitutive effekter i forbindelse med nedbringelse af 

sygefravær kunne man godt stille sig kritisk overfor valg af empirisk materiale. Dette består 

hovedsageligt af kampagnen ”Mere Nærvær – Mindre Sygefravær” og konsulentrapporten 

”Nedbringelse af sygefravær i Københavns Kommune”, hvilket for det første betyder, at 

der er tale om et i forvejen fortolket materiale, hvilket betyder at udtalelserne kan være 

taget ud af en sammenhæng. For det andet betyder det, at vi ikke har fået et reelt indblik i 

eksempelvis medarbejdernes holdning til problematikkerne omkring nedbringelse af 

sygenærvær, og hvad det har betydet for deres arbejdsmiljø. Man kan derfor reflektere over, 

hvorvidt det havde været fordelagtig for at supplere det givne materiale med kvalitative 

interviews, hvor der ville have været mulighed for at spørge ind til specifikke 

problemstillinger, der ikke konkret har været behandlet i kampagnen og rapporten. Havde 

der været suppleret med et antal kvalitative interview med et antal medarbejdere, kunne 

besvarelsen givetvis fremstå mere nuanceret i forhold til medarbejderne. Det kan dog ikke 

vurderes, hvorvidt besvarelsen af problemformuleringen ville have været mere 

fyldestgørende ved at inddrage kvalitative interviews af medarbejderne. I forhold til alle 

former for interviews, gør det sig gældende, at der vil forekomme udtrykskontrol hos 

respondenterne (Alvesson 2003). I forhold til medarbejderne kunne dette eksemplificeres 

ved, at medarbejderen kunne finde det grænseoverskridende at udtale sig om emner i 
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forhold til psykisk arbejdsmiljø eller lignende, da det i høj grad bygger på personlige 

problemer.Desuden kan det være at medarbejderne ikke ønsker at ytre sig kritisk overfor 

ledelsens tiltag i frygt for at blive anset for at modarbejde ledelsen og fællesskabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

9 Litteraturliste: 

Alvesson 2003; Alvesson, Mats: Beyind neopositivists, romantics, and localists: A reflexive 

approach to interviews in organizational research. Adademy of Managament Review, Vol. 

28, No. 1, side 13-33,2003.s 

 

Andersen 1999; Andersen, Niels Åkerstrøm: Diskursive analysestrategier. Foucault, 

Koselleck, Laclau, Luhmann. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1999. 

 

Andersen 2000; Andersen, Niels Åkerstrøm: Politisk administration. Side 71-103 i 

Dyrberg, Torben Bech; Hansen, Allan Dreyer & Torfing, Jacob (red.): Diskursteorien på 

arbejde. Roskilde Universitetsforlag, 2002. 

 

Andersen 2002; Andersen, Niels Åkerstrøm: Polyfone organisationer. Nordiske 

Organisasjonsstudier, 4 (2), side 25-51, Fakbokforlaget, 2002. 

 

Andersen 2005; Andersen, Niels Åkerstrøm & Born, Asmund W.: Kærlig ledelse, side 

161-187, Fagbokforlaget, 2005.   

 

Botelho 2002; Botelho R. 2002: Beyond Advice 2: Developing Motivational Skills. 

www.motivatehealthyhabits.com, 2002.  

 

Flemmeing & Sturdy 2007; Flemming P. & Sturdy A.: ’Just be Yourself’ – Towards Neo-

normative Control in Organizations. Cambridge Working Paper, 2007. 

 

Foucault 1982; Foucault, Michel: Afterword. The Subject and Power. I: Dreyfus, H. L. & 

P. Rabinow. Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics. Brighton: The 

Harvester Press, 1982. 

 

Foucault 2000; Foucault, Michel: The Ethics and the Concern of the Self as a Practice of 

Freedom in: P. Rabinow (red.): Ethics – Essential works of Foucault 1954-1984 vol. 1. 

London, 2000. 

 



 75 

Friedman 1970; Milton Friedman: The Social Responsibility of Business is to Increase its 

Profits. New York: The New York Times Company, 1970. 

 

Fuglsang & Olsen 2005; Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitch: Introduktion. Side 7-51 i 

Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitch (red.): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. På 

tværs af fagkulturer og paradigmer. Roskilde Universitetsforlag, 2. udgave, 2004, 2. oplag 

2005. 

 

Guignion 2004; Guignion C.: On Being Authentic. London, Routledge, 2004. 

 

Herman & Kristensen; Stefan Hermann & Jens Erik Kristensen: Stress er også et 

systemisk problem. Ledelse i Dag, Nr. 63, november 2007. 

 

Karlsen & Villadsen 2007; Mads Peter Karlsen og Kaspar Villadsen: Hvor skal talen 

komme fra? Dansk Sociologi: Nr. 2/18., 2007. 

 

Kristensen 2009; Anders Raastrup Kristensen: Selvledelse. Når systemet løber fra 

ansvaret: Politiken: Opinion, januar 2009. 

 

la Cour 2004; la Cour, Anders: Frivilligt socialt arbejde som paradoks. Side 38-51 i Social 

Kritik, nr. 95, 2004. 

 

Lederne 2006; Ledernes Hovedorganisation: Sygefravær og arbejdsmiljø - En 

undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet. Ledernes Hovedorganisation, 

november 2006. 

 

Luhmann 1993; Luhmann, Niklas: Observing Re-entries, side 485-498. Graduate Faculty 

Philosophy Journal, Volume 16, Number 2, 1993.  

 

Luhmann 1996; Luhmann, Niklas: On the scientific context of the concept of 

communication. Side 257-267 i Social Science Information, 1996. 

 



 76 

Luhmann 1998; Luhmann, Niklas: Erkendelse som konstruktion. Side 163-182 i 

Hermansen, Mads (red.): Fra læringens horisont. Klim, 1998. 

 

Mik-Meyer & Villadsen 2007; Nanna Mik-Meyer & Kaspar Villadsen: Magtens former – 

Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren. Side 16 – 42. Hans Reitzels 

forlag, 2007. 

 

Miller & Rollnick 1991; Miller W. R. & Rollnick S.: Motivational Interviewing: 

Preparing People for Change. New York: Guilford Press, 1991. 

 

Miller & Rose 1993; Peter Miller & Nikolas Rose: Governing Economic Life. London, 

Routledge. pp. 75 – 105 (abridged). 

 

Nielsen 1998; Nielsen A. S.: Få din patient til at ændre livsstil – om motivationsskabende 

Samtaleteknikker. Side 735-743 i Månedsskrift for praktisk lægegerning, 1998. 

 

Peters 2003: Peters, T.: Re-Imagine! Business Excellence in a Disruptive Age. Dorling 

Kindersly: London, 2003. 

 

Prochoska et. al. 1995; Prochaska J. O., Norcross J. C., DiClementes C. C. 1995: 

Changing for Good. New York: Avon Books, 1995. 

 

ReD Associates 2008; ReD Associates: Nedbringelse af Sygefravær i Københavns 

Kommune. ReD Associates, januar 2008. 

 

SundhedsDoktor 2008; SundhedsDoktor: Sundhed på jobbet. Produktkatalog, 

Sundhedsdoktor, 2008. 

 

Sundhedsstyrelsen 2008; Rambøll Management: Sundhedsfremme på arbejdspladsen 

2007. Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, februar 2008. 

 

 



 77 

Kampagnen Mere nærvær – Mindre fravær: 

Behandling af Sygefravær er en Sund Forretning 2006, brochure tilknyttet kampagnen. 

Beskæftigelsesministeriet, november 2006. 

 

Pressemeddelelse Hovedstaden; Indsats i hovedstaden mod sygefravær kan skabe 3.300 

arbejdspladser, Ledernes Hovedorganisation, 2006. 

 

Pressemeddelelse Midtjylland; Midtjysk indsats mod sygefravær kan skabe 1.800 

arbejdspladser, Ledernes Hovedorganisation, 2006. 

 

Pressemeddelelse Nordjylland; Nordjysk indsats kan skabe 500 arbejdspladser, Ledernes 

Hovedorganisation, 2006. 

 

Pressemeddelelse Sjælland; Sjællandsk indsats mod sygefravær kan skabe 1.500 

arbejdspladser, Ledernes Hovedorganisation, 2006. 

 

Pressemeddelelse Syddanmark; Syddansk indsats mod sygefravær kan skabe 2.200 

arbejdspladser, Ledernes Hovedorganisation, 2006. 

 

Sund-Virksomhed.dk 2006, hjemmeside tilknyttet kampagnen. 

 

Øvrige hjemmesider: 

Lederne.dk 2009; www.lederne.dk/sundhedsledelse: Årsager til fravær. Ledernes 

Hovedorganisation, 2009. 

 

RaskSnak.dk; www.rasksnak.dk: RaskSnak.dk – Samtaler om sygefravær på offentlige 

arbejdspladser. CFU, KTO, Sundhedskartellet, Danske Regioner, KL og 

Personalestyrelsen, 2009.  

 

Bm.dk 2009; www.bm.dk/Beskaeftigelsesomraadet: Sygefravær er et stort problem. 

Beskæftigelsesministeriet, 2009.  

 



 78 

Zahn, Caroll Zahn: Work Related Illness cartoon 6. CartoonStock.com. 

 


