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Abstract 
Today, psychological working environment and employee well-being are considered to be 
important determinants for the quality of the public service in Denmark. Therefore, the 
Danish government as well as the main interest organisations for public employers have 
formulated so called ‘ideals of attractive employment in the public sector’ based on 
keywords such as responsibility, commitment and development. However, as work is 
organised more and more in accordance with these ideals, work-related stress seems to be a 
growing problem. This master thesis examines how the campaign ‘From stress to well-
being’ incentives employers to ensure that employees do not become unhealthy stressed by 
the good working conditions defined by the ‘ideals of attractive employment’. 
 
Drawing on Michel Foucault’s thinking on the relationship between power, knowledge and 
subjectivation and notably his concepts of dispositifs, diagrams, programs and 
technologies, this thesis explores the campaign from a perspective of government. First, I 
examine how the campaign makes it possible to govern by structuring a field of possible 
thoughts and actions. I find that the campaign encourages employers to establish a regime 
of well-being in which employees through various methods are invited to talk about their 
desire for change and improved well-being. It happens, however, in a way that intensifies 
the ‘ideals of attractive employment’ that apparently goes hand in hand with the growing 
work-related stress problems. 
 
Subsequently, I explore how different rationalities coexist in the campaign’s model for 
handling the work-related stress problems in a way that makes the campaign appear as a 
sensible way to govern. This analysis shows that the campaign overdetermines the regime 
of well-being by various contending dispositions, which makes it difficult to distinguish 
between e.g. emotional care and economic optimization. Thereby, the campaign seems to 
involve a rationality of efficiency improvement that makes well-being and efficiency two 
sides of the same coin. 
 
Following these conclusions, I discuss how the campaign makes it possible to govern in a 
way that makes it difficult to criticize ‘the ideals of attractive employment’ and therefore 
may contribute to the problem which it seeks to solve. Finally, I argue, based on Michael 
Hardt and Antonio Negri’s philosophy, that the logic of the campaign to some extent 
represents the hegemonic rationality in western societies of our time. 
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Kapitel 1: Indledning 

Det mest interessante er vel, hvordan vi får trivsel og effektivitet til at gå hånd i hånd.  

(VFA 2010r)1 

 

Danskerne er det folk i verden, som trives bedst. Sådan lyder det gang på gang, når 

resultaterne af den internationale lykkeforskning offentliggøres (OECD 2009; White 2007). 

Måske skyldes glæden, at den arbejdende del af befolkningen er henrykte over deres job. I 

en undersøgelse foretaget af LO svarer over halvdelen af de adspurgte, at de i øjeblikket 

besidder drømmejobbet (Preisler 2008). Men der er ridser i lakken. Det harmoniske billede 

forstyrres nemlig af, at arbejdsrelateret stress begynder at ligne en folkesygdom. Siden 1987 

har der været en stigning på 50 procent i andelen af danskere, som føler sig stressede 

(Kjøller et al. 2007), og andelen af stressede er størst i den erhvervsaktive del af 

befolkningen (Nielsen & Kristensen 2007:17). 

 

Fra et traditionelt perspektiv er arbejdsrelateret stress forbundet med det rutineprægede 

arbejde, hvor medarbejderen har lav indflydelse på sine arbejdsopgaver, og hvor det kan 

være vanskeligt at se meningen med arbejdet (Kristensen 2007:20-21). Paradoksalt nok 

vokser stressproblematikken imidlertid i takt med, at der udvikles og implementeres nye 

organiseringsformer, der angiveligt imødekommer medarbejdernes behov og muligheder 

for indflydelse, ansvar, mening, støtte og forudsigelighed mv. (Gudiksen 2007:70). Derfor 

følges udviklingen af et tiltagende fokus på stresshåndtering og trivselsfremme. Sidste år 

lancerede Videnscenter for Arbejdsmiljø (VFA) således den stort anlagte kampagne ’Fra 

stress til trivsel’, som er det empiriske udgangspunkt for dette speciale. Spørgsmålet er 

nemlig, hvad der er på spil, når det offentlige begynder at interessere sig for medarbejdernes 

psykiske trivsel? 

 

Specialet tager afsæt i en undren over, at arbejdslivet på en gang øger tilfredsheden blandt 

medarbejderne og får antallet af medarbejdere med alvorlige stresssymptomer og direkte 

invaliderende psykiske sammenbrud til at stige (Juel et al. 2006). Men i stedet for blot at 

betragte stress som en uheldig konsekvens af arbejdsforholdene undersøger specialet i lyset 

                                                        
1 Når jeg henviser til kampagnesitet bruger jeg formatet (VFA 2010xx). For yderligere info se 
afsnittet ’Referencer til kampagnesitet’ 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af det indledende citat, hvordan stress bruges som en anledning til at iværksætte et socialt 

maskineri med henblik på at få trivsel og effektivitet til at gå hånd i hånd. 

Attraktive offentlige arbejdspladser 

Danskernes arbejdsglæde skal ses i lyset af, at arbejdet i stigende grad opfattes som en 

mulighed for selvudvikling og ikke blot som et instrument til at understøtte de øvrige 

livsaktiviteter. I den offentlige sektor er det udviklende arbejdsliv tæt knyttet til de seneste 

årtiers ændrede præmisser for organiseringen af arbejdet. Under betegnelsen New Public 

Management har nye styreformer med inspiration fra ledelsesteorien og ny-institutionel 

økonomisk teori vundet indpas (Greve 2002:2f), hvilket har betydet, at den offentlige sektor 

i stigende grad ledes efter markedsmæssige principper (Nielsen 2006:12). Det stiller krav 

om effektivitet og konkurrenceevne både på organisations- og medarbejderniveau. 

Medarbejdernes menneskelige ressourcer må udnyttes bedst muligt, og Human Ressource 

Management (HRM) kan opfattes som de nye organisationsformers ledelsesmæssige 

overbygning (Gudiksen 2007:72). Inden for HRM betragtes medarbejderen som en 

strategisk ressource (Csonka 2003), og en af de væsentligste ledelsesmæssige udfordringer 

er derfor blevet medarbejdernes udvikling og fastholdelse. I den forbindelse betragtes det 

psykiske arbejdsmiljø som en afgørende faktor (Jensen et al. 2008:61), hvilket blandt andet 

afspejler sig i kvalitetsreformen fra 2007. Kvalitetsreformen indeholder således en recept 

for, hvordan man vil skabe ’attraktive offentlige arbejdspladser’, og nøgleordene er i den 

forbindelse ansvar, engagement og udvikling (Regeringen 2007). I forlængelse af reformen 

har såvel Danske Regioner som Kommunernes Landsforening formuleret visioner for 

attraktive arbejdspladser. Hos Danske Regioner hedder det blandt andet: 

 

Vi giver plads til og forventer et personligt initiativ og et aktivt engagement i at 

skabe udviklingsmuligheder. Størst muligt ansvar og kompetence til ledere og 

medarbejdere understøtter udviklingen i det daglige arbejde. (Danske Regioner 

2007:14) 

 

Idealerne skal ses i lyset af, at der både i praksis og indenfor organisationsteorien stort set er 

enighed om, hvad der karakteriserer den gode psykosociale arbejdsplads (Gudiksen 

2007:73). VFA har med sine ’6 guldkorn’ forsøgt at indfange de faktorer, som bredt 

accepteres at have særlig stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø (VFA 2010a-3). De 

seks forhold er: 
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• Indflydelse (på indholdet i arbejdet, på metoder og på arbejdstempo – giver 

motivation, kvalitet og produktivitet) 

• Mening i arbejdet (sammenhæng, mål og værdier – gør det lettere at acceptere 

uundgåelige problemer og besværligheder i arbejdsdagen) 

• Forudsigelighed (ikke som fravær af forandring, men som kendskab til 

forandringerne – forandring er et grundvilkår) 

• Social støtte (fra leder og kolleger – at få den form for hjælp, man har behov for 

på det rette tidspunkt) 

• Belønning (fx løn, anerkendelse eller forfremmelse – balance mellem indsats og 

belønning) 

• Krav (fysiske og psykiske – som positiv modvægt til kravene fungerer ressourcer 

såsom indflydelse, udviklingsmuligheder og social støtte) 

 

Selvom ovenstående er idealer, som ikke altid lader sig overføre direkte til praksis, 

imødekommer de nye styringsformer i stigende grad de ’6 guldkorn’. Det moderne 

offentlige arbejdsliv er derfor kort fortalt blevet fleksibelt, og indflydelse, kontrol og ansvar 

er uddelegeret til medarbejderen, som derfor må lære at genkende sig selv med ord som 

omstillingsparat, fleksibel, engageret, initiativrig og udviklingsorienteret (Andersen & Born 

2001:8). Det udviklende arbejde fordrer med andre ord, at også medarbejderen betragter sig 

selv som en ressource, der ikke kan udtømmes, fordi personlige kompetencer hele tiden kan 

forbedres og udvikles (Pedersen & Kristensen 2007). 

 

Det stigende antal sygeligt stressede kunne dog tyde på, at der er en sammenhæng mellem 

det udviklende, interessante arbejdsliv med dets selvorganiserende arbejdsformer og 

problemerne i det psykosociale arbejdsmiljø, der fører til lidelser blandt den arbejdende del 

af befolkningen. En sammenhæng som de ’6 guldkorn’ ikke formår at indfange. Mens 

arbejdslivet i industrisamfundet producerede rygproblemer og andre fysiske skavanker, 

producerer nutidens arbejde i videnssamfundet tilsyneladende stress og udbrændthed, når 

medarbejderens psykiske ressourcer ikke længere slår til (ibid.). Spørgsmålet er imidlertid, 

hvordan man forsøger at løse et problem, som vokser i takt med, at arbejdsmiljøet ifølge 

den gængse opfattelse bliver bedre og bedre. Det finder jeg svaret på ved at rette blikket 

mod kampagnen ’Fra stress til trivsel’. 
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Fra stress til trivsel 

Kampagnen ’Fra stress til trivsel’ udspringer faktisk også af kvalitetsreformen og den 

trepartsaftale, som i forlængelse af reformen blev indgået mellem regeringen, 

Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt LO, FTF og AC. Den er et af de 

første skridt i den styrkelse af formidlingen af arbejdsmiljøviden, som blev vedtaget i 

forbindelse med reformen. Kampagnen er således et forsøg på at udbrede viden om, hvad 

stress og trivsel er, hvordan stress kan forebygges og håndteres, samt hvordan man fremmer 

trivsel på arbejdspladsen (VFA 2010a). Ved at formidle viden og præsentere værktøjer vil 

kampagnen understøtte offentlige arbejdspladser i deres fremadrettede trivselsarbejde, og 

med sin relation til kvalitetsreformen henvender kampagnen sig til alle offentligt ansatte, 

både ledere og medarbejdere.  

 

Umiddelbart skulle man tro, at stress udfordrer de principper, som arbejdet er organiseret 

efter, og at en arbejdsmiljøorienteret kampagne derfor vil orientere sig mod de specifikke 

faktorer i arbejdsmiljøet, som er karakteristiske for nutidens arbejdsliv. I kampagnens optik 

er stress imidlertid ikke en direkte effekt af stressende faktorer i arbejdsmiljøet, men 

derimod et udslag af den enkeltes oplevelse af de ydre forhold (VFA 2010e). Stress er 

således noget, der opstår i relationen mellem individet og omgivelserne, hvorfor kampagnen 

ansporer til at etablere ’et fælles ansvar’ for stresshåndteringen. Hovedbudskabet er, at 

”Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab” (VFA 2010a). 

 

Kampagnen er imidlertid et udslag af, at stress også kan ramme kollektivt ved at sætte 

kvaliteten i den offentlige sektor under pres. Så hvad betyder det egentlig, når kampagnen 

ansporer til at løse stressproblematikken i fællesskab? Tilsyneladende er det jo individets 

subjektive oplevelse af en given situation, som afgør, hvorvidt vedkommende reagerer med 

stress, og ’det fælles ansvar’ synes derfor at være et ansvar for individets måde at opleve på. 

Kampagnen søger således at få offentlige arbejdspladser til at løse stressproblematikken ved 

at etablere en social styringsorden, hvor medarbejdere, ledere og arbejdspladser kan agere 

meningsfuldt på bestemte måder med henblik på at forandre den enkelte medarbejders 

subjektive oplevelse af arbejdsforholdene i en positiv retning. Med andre ord ansporer 

kampagnen offentlige arbejdspladser til at forebygge og håndtere stress ved at etablere et 

bestemt trivselsregime, hvor dialog og ærlig snak udgør de centrale redskaber (VFA 

2010w-1). Stress bliver dermed en anledning til at iværksætte særlige trivselsfremmende 
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tiltag, som både foreskriver, hvordan der bør tænkes, tales og handles og kodificerer, hvad 

der regnes for gyldig viden (Foucault 1991:75). 

Styring, logik, kritik 

Specialet vil i forlængelse af ovenstående undersøge, hvordan kampagnen gør det muligt at 

styre på offentlige arbejdspladser ved at strukturere et felt for mulige tanker og handlinger 

med henblik på at forøge chancerne for, at bestemte ansvarlige subjekter opstår. Det synes 

imidlertid paradoksalt, at man fra politisk hold bekender sig til nogle bestemte idealer for 

godt arbejdsmiljø i forsøget på at skabe attraktive offentlige arbejdspladser, mens man i 

samme bevægelse bruger ressourcer på en kampagne, som skal sikre, at medarbejderne ikke 

bliver stressede af det gode arbejdsmiljø. Derfor vil specialet også kaste lys over de 

forskellige logikker, der eksisterer i kampagnens model for håndtering af 

stressproblematikken, og som gør det fornuftigt at etablere et fælles ansvar for 

medarbejderens oplevelser og følelsesmæssige sindstilstand. Endelig diskuterer specialet, 

hvad kampagnen betyder for muligheden for at forholde sig kritisk til det moderne 

offentlige arbejdslivs normative fundament – idealerne for attraktive offentlige 

arbejdspladser.   

 

Det leder mig frem til nedenstående problemformulering. 

1.1 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

Hvordan ansporer kampagnen ’Fra stress til trivsel’ offentlige arbejdspladser 

til at etablere et særligt trivselsregime baseret på forskellige rationaliteter, og 

hvordan sætter kampagnen dermed betingelser for kritik af idealerne for 

attraktive offentlige arbejdspladser? 

 

Med problemformuleringen ønsker jeg at forfølge tre spor, som behandles i hvert sit kapitel. 

Nedenstående tre arbejdsspørgsmål strukturerer således specialet og dets analyser. For det 

første spørger jeg i kapitel 3: 

 

Hvordan gør kampagnen ’Fra stress til trivsel’ det muligt at styre på offentlige 

arbejdspladser ved at strukturere feltet for mulige tanker og handlinger? 
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Jeg forfølger her den tese, at kampagnen ansporer offentlige arbejdspladser til at etablere et 

trivselsregime, hvor der er givet form til et ledelsesmæssigt handlerum, hvis man dermed 

forstår et rum, hvor medarbejdere, ledere og arbejdspladser ledes mod at tænke, tale og 

handle på bestemte måder.   

 

For det andet spørger jeg i kapitel 4: 

 

Hvordan anordner forskellige dispositiver det trivselsregime, som kampagnen 

ansporer offentlige arbejdspladser til at etablere? 

 

Her forfølger jeg en tese om, at der er flere magtøkonomier på spil indenfor trivselsregimet, 

og at kampagnen så at sige overdeterminerer det sociale af forskellige sameksisterende 

logikker.   

 

Endelig spørger jeg for det tredje i kapitel 5: 

 

Hvordan indsnævrer kampagnen mulighedsrummet for kritik af idealerne for 

attraktive offentlige arbejdspladser? 

 

Udgangspunktet for dette arbejdsspørgsmål er en formodning om, at kampagnen gør det 

vanskeligt – hvis ikke umuligt – at kritisere det moderne offentlige arbejdslivs normative 

fundament, selvom stadig flere medarbejdere tilsyneladende er usundt stressede. 

 

Inden jeg kaster mig over disse spørgsmål, vil jeg dog forme en analytisk strategi, som gør 

det muligt at besvare dem. 
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Kapitel 2: Analysestrategi 

My project is far from being of comparable scope. To give some assistance in 

wearing away certain self-evidences and commonplaces (…); to bring it about, 

together with many others, that certain phrases can no longer be spoken so 

lightly, certain acts no longer, or at least no longer so unhesitatingly, performed; 

to contribute to changing certain things in people’s ways of perceiving and doing 

things; to participate in this difficult displacement of forms of sensibility and 

thresholds of tolerance – I hardly feel capable of attempting much more than that.  

(Foucault 1991:83) 

 

I dette kapitel vil jeg præsentere den analytiske strategi, hvormed jeg griber undersøgelsen 

af kampagnen an, så det bliver muligt at besvare problemformuleringen og 

arbejdsspørgsmålene. Indledningsvis uddyber jeg min konstruktivistiske 

erkendelsesinteresse og diskuterer kort, hvad det overhovedet er muligt at erkende med den 

valgte optik. Dernæst introducerer jeg Michel Foucaults begrebsverden og bruger den som 

afsæt til at forme specialets analysestrategiske tilgang ved at konstruere en slags køreplan 

for analysens to dele. Efterfølgende redegør jeg for, hvordan jeg konkret vil gå til empirien 

og forholder mig kritisk til min egen tilgang, inden jeg afslutningsvis giver et bud på, 

hvilket bidrag specialet kan levere til debatten om stress og trivsel i det moderne arbejdsliv. 

2.1 Erkendelsesinteresse og videnskabsteoretiske refleksioner 

Lad mig begynde med at slå fast, at formålet med specialet ikke er at undersøge, hvad stress 

eller trivsel i virkeligheden er, eller om kampagnen virker eller ej. Jeg spørger med andre 

ord ikke til stress og trivsel som på forhånd givne størrelser, der eksisterer uafhængigt af 

kampagnens konstruktioner, og hvor jeg med den rette metode vil kunne afgøre, om 

kampagnen er effektiv til at bekæmpe stress og forbedre trivslen. Derimod spørger jeg til, 

hvordan kampagnen gør det muligt at styre offentlige arbejdspladser, ledere og 

medarbejdere ved at problematisere stress og trivsel på en bestemt kontingent måde. 

Dermed foretager jeg et videnskabsteoretisk spring fra ontologi til epistemologi (Andersen 

1999:12). Ontologien forsvinder dog ikke. Stress kan godt være et reelt problem forstået 

således, at det kan referere til et højest virkeligt socialt fænomen. Dette fænomen kan have 

været på spil længe før kampagnen problematiserede det, men den måde kampagnen 
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problematiserer det er et kontingent udslag af historiske praksisser, kampe og 

tilfældigheder. Epistemologien får derfor forrang, idet stress og trivsel og de begreber og 

teknikker, hvormed kampagnen problematiserer stress og trivsel, gensidigt konstituerer 

hinanden, hvorfor det strengt taget ikke giver mening at skelne mellem viden om problemet 

og selve problemet – altså mellem epistemologi og ontologi (Dyrberg et al. 2001:334). 

 

At problematisere noget er at udvikle et domæne for bestemte handlinger, praksisser og 

tænkemåder, inden for hvilket det værende byder sig til som noget, der kan og bør tænkes 

over og handles på (Foucault 2004:23). Når jeg finder det relevant at underlægge 

kampagnen en nærmere analyse, er det således, fordi den problematiserer stress og trivsel 

på en måde, så bestemte håndteringsmodeller byder sig til med vidtrækkende konsekvenser 

for, hvad det vil sige at være menneske i det moderne offentlige arbejdsliv. I stedet for at se 

på, om kampagnen løser det problem, som den problematiserer, ser jeg derfor på, hvordan 

kampagnen fremstiller problemet og samtidig svarer på det (Jensen 2005:19). Dermed er 

der lagt op til et speciale, som så at sige tager kampagnen på ordet ved at betragte den som 

en praktisk begivenhed, der gør det muligt at styre (Foucault 1991:75-76). Det er i 

forlængelse heraf ikke min ambition at give handlingsanvisninger ved at bruge 

konklusionerne som afsæt til at fortælle, hvordan man kan lave en bedre kampagne. Snarere 

ønsker jeg som Foucault at bidrage til, at ingen længere ved, hvad de skal gøre, fordi de 

handlinger og ord, som før var almindelige, efterfølgende vil synes problematiske 

(Ibid.:84). Sagt mindre polemisk er det min ambition at nuancere debatten om 

arbejdsrelateret stress ved ikke at reproducere de almindelige fortællinger om fænomenet. 

 

Ligesom kampagnens måde at problematisere stress og trivsel afgør, hvordan fænomenerne 

træder frem, afgør min måde at problematisere kampagnens problematiseringer, hvordan 

disse træder frem. Derfor handler resten af dette kapitel først og fremmest om, hvordan jeg 

vil problematisere kampagnens problematiseringer gennem bestemte analysebærende 

begreber, som får afgørende betydning for de konklusioner, jeg drager. Analysens validitet 

skal i forlængelse heraf ikke vurderes på dens evne til at bevise, men ud fra dens konsistens, 

klarhed, fuldstændighed og først og fremmest på dens evne til at overbevise (Dean 

2006:42).  
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2.2 Michel Foucaults begrebsverden 

Specialets tilgang er primært inspireret af den franske professor i filosofi Michel Foucault 

(1926-1984) og hans tænkning om, hvordan magt, viden og subjektivering indgår i 

komplekse samspil, som til forskellige tider og i forskellige kontekster gør det rationelt at 

styre mennesker på bestemte måder. I det følgende vil jeg introducere og forme de 

begreber, som er centrale for at forstå den analysestrategiske tilgang, hvormed jeg 

problematiserer kampagnens problematiseringer. Der er imidlertid ikke tale om en komplet 

redegørelse for Foucaults omfattende forfatterskab.   

Magt, viden og subjektivering 

Helt overordnet abonnerer jeg med Foucault på en opfattelse af magt som et 

allestedsnærværende og relationelt fænomen, der ikke kan besiddes, og som er produktivt 

snarere end repressivt, fordi magten skaber subjekter, fx medarbejdere, ledere og 

arbejdspladser, med bestemte kapaciteter, egenskaber og indstillinger (Foucault 1994:98-

101). Magten virker derfor ikke direkte eller kausalt, men som ”(…) an action upon an 

action” (Foucault 1994a:340). Således er magtforhold den samlede effekt af handlinger på 

mulige handlinger eller med andre ord en formning af feltet for mulige handlinger 

(ibid.:326). Med Foucault bliver det derfor muligt at få øje på kampagnen som en slags 

katalysator, der øger sandsynligheden for, at bestemte begivenheder indtræffer ved at 

etablere et kontingensregulerende handlerum, hvor bestemte subjekter tilbydes en position, 

hvorfra der kan tales og handles meningsfuldt på bestemte måder. Frem for at undertrykke 

og begrænse friheden konstruerer magten altså så at sige subjektet og former dets frihed ved 

at skabe handlingsspillerum for bestemte identiteter. 

 

Med Foucaults magtopfattelse er analysen af kampagnen således ikke en analyse af, 

hvordan visse personer bestemmer over andre. Det er derimod en undersøgelse af, hvordan 

kampagnen gør individer og kollektiver til subjekter, som det bliver muligt for aktørerne at 

identificere sig gennem. Viden og sandhed er i den forbindelse centrale begreber: 

 

We are subjected to the production of truth through power and we cannot 

exercise power except through the production of truth. (Foucault 1980:93) 
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Analysen kan derfor betragtes som et forsøg på at udfolde, hvordan kampagnen ansporer 

mennesker til at styre sig selv og andre gennem en bestemt form for sandhedsproduktion 

(Foucault 1991:79). Jeg betragter i den forbindelse styring som en særlig form for 

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

selvopfattelse – altså en måde at styre menneskers selvstyring (Gordon 1991:2). 

 

Ved siden af styring eksisterer der ifølge Foucault også andre magtformer såsom 

suverænitet og disciplin etc., som hver især dominerer til forskellige tider (Foucault 

2008:117). Samtidig med at magten er navnet på ”(…) en kompliceret strategisk situation i 

et givet samfund” (Foucault 1994:99), er magten således også noget, der empirisk kan tage 

forskellige former. Det kan umiddelbart synes forvirrende, at magt hos Foucault på den 

måde betragtes både som en filosofisk kategori og som et sociologisk og empirisk 

forekommende fænomen (Borch & Larsen 2003:151). Det åbner imidlertid for at fastholde 

magt som en kategori, der må begribes i sin specifikke tilblivelse i en given kontekst ved at 

se på, hvordan subjekter bliver til i interaktionen mellem forskellige magtøkonomier 

(ibid.:157). Fra dette perspektiv ser jeg i analysens første del på, hvordan kampagnen gør 

det muligt at styre, mens jeg i anden del af analysen undersøger, hvordan styring interagerer 

med andre magtformer. For at gøre dette forståeligt, må jeg introducere endnu nogle 

begreber. 

Dispositiv, diagram, program, teknologi 

I en given periode fremstår bestemte problematiserings- og håndteringsmodeller rationelle 

(Jensen 2005:36). Sådanne regelmæssige anordninger af det sociale kalder Foucault 

dispositiver, og det er i dem, at magten så at sige tager form (Raffnsøe et al. 2009:215). En 

mere grundig redegørelse for dispositivbegrebet følger senere i dette kapitel. Her 

introducerer jeg imidlertid dispositivet for at sætte det i relation til tre andre vigtige 

begreber.  

 

Mens dispositivet udgør det samfundsmæssiges foretrukne dispositioner i en given periode, 

er diagrammet nemlig idealtypen for dispositivet (Jensen 2005:37). Inden for det 

disciplinære dispositiv er panoptikonet fx det diagram, som udgør en idealskabelon for det 

disciplinæres rationalisering (ibid.:233). Diagrammer er med andre ord de idealer for 

menneskelig udveksling og samkvem, som altid går i vasken i de mere konkrete 

styringsprogrammer (ibid.:35). Programmer er således de konkrete idealer for, hvorledes 
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diagrammet kan manifesteres fx i et fængsel, og de konkrete programmer har det med at 

skjule, at det er hele samfundet, der er programagtigt (ibid.:92). Endelig benytter ethvert 

program sig af forskellige sociale teknologier, fx fængselscellen, der betragtes som 

rationelle måder at operere på inden for et givet problemfelt, og til ethvert dispositiv knytter 

sig sociale teknologier med en gennemgående rationalitet, fx en overvågningsrationalitet 

(ibid.:43).   

 

Vi har altså at gøre med en kæde af begreber, der spænder fra det generelle, 

samfundsmæssige dispositiv over det abstrakte idealtypiske diagram og det mere 

håndgribelige program til den helt konkrete teknologi. I analysen ønsker jeg at undersøge 

det idealtypiske diagram, som kan fremlæses i den særlige sammenstykning af dispositiver, 

der træder frem i kampagnens program og konkret udspiller sig og spiller sammen i de 

teknologier, fx dialogmetoder og spørgeskemaundersøgelser, som kampagnen ansporer 

offentlige medarbejdere, ledere og arbejdspladser til at lade deres trivselspraksis operere 

igennem. Hvordan jeg konkret vil gribe det an, vil jeg redegøre for i de følgende to afsnit, 

der kan betragtes som specialets analysestrategiske køreplan.   

2.3 Governmentality‐analyse 

I den første del af analysen tager jeg afsæt i Foucaults tænkning vedrørende praksisregimer, 

hvor praksis refererer til ”(…) places where what is said and what is done, rules imposed 

and reasons given, the planned and the taken for granted meet and interconnect” (Foucault 

1991:75). At analysere praksisregimer er ifølge Foucault at analysere de 

styringsprogrammer, som både foreskriver, hvordan der bør handles og kodificerer, hvad 

der er gyldig viden (ibid.). Jeg betragter som omtalt kampagnen som et styringsprogram, 

der ansporer offentlige medarbejdere, ledere og arbejdspladser til at etablere et bestemt 

trivselsregime – altså en relativt systematisk praksis til at få medarbejderne til at trives. 

Inspireret af Foucault er det således hverken en institution (fx Videncenter for 

Arbejdsmiljø), en teori (fx en teori om stresshåndtering) eller en ideologi (fx liberalismen), 

som udgør analyseobjektet i denne del af analysen (ibid.). Analyseobjektet er derimod det 

program, som med kampagnen er rationaliseret og gennemtænkt med henblik på at 

reformere praksis på offentlige arbejdspladser ved at arrangere et adfærdsregulerende rum 

(ibid.:80). Foucault påpeger imidlertid, at tingene aldrig falder ud, som programmerne 

foreskriver (ibid.). Alligevel finder jeg kampagnen interessant, fordi den så at sige bidrager 

til at rationalisere trivselspraksisserne på offentlige arbejdspladser og derfor må formodes at 
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have betydningsfulde effekter på disse praksisser – også selvom det langt fra er sikkert, at 

nogen arbejdspladser etablerer nøjagtigt det trivselsregime, som kampagnen lægger op til. 

 

Kampagnen kobler magtteknologier rettet mod subjektet med selvteknologier, som 

subjektet retter mod sig selv, og forsøger på den måde at forøge chancerne for at bestemte 

subjekter opstår. Hvor magtteknologierne bestemmer individers adfærd og underlægger 

dem bestemte mål, så tillader selvteknologierne individer ”(…) to effect by their own 

means, or with the help of others, a certain number of operations on their own bodies and 

souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to transform themselves in order to attain 

a certain state of happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality” (Foucault 

1997:225). Kampagnen udgør i denne optik et forsøg på at styre medarbejdere, ledere og 

arbejdspladser ved at få dem til at styre sig selv i henhold til bestemte moralske mål. En 

sådan form for styring af individers og kollektivers selvstyring forudsætter, at subjekterne 

står i et etisk forhold til sig selv (Dahlager 2001:93). Jeg ser derfor på, hvordan kampagnen 

konstituerer medarbejdere, ledere og arbejdspladser som moralske subjekter og stiller 

begreber og teknologier til rådighed, der skal anspore subjekterne til at etablere bestemte 

etiske selvforhold. Det skal dog understreges, at analysen forbliver på et programmatisk 

niveau, idet jeg ikke ser på, hvordan ledelsesrummet og dets magtrelationer i praksis 

konstrueres i en konkret kontekst på en offentlig arbejdsplads.   

 

Den programmatiske analyse af, hvordan kampagnen gør det muligt at styre subjekternes 

selvstyring ved at strukturere feltet for deres moralske adfærd, omfatter ifølge Foucault fire 

aspekter (Foucault 2004:36-37), som jeg med inspiration fra Lisa Dahlager (2001) og 

Mitchell Dean (2006) i det følgende vil introducere og forme, så de tilsammen udgør en 

analytisk struktur for kapitel 3. En sådan firdimensional analytik til at undersøge, hvordan 

magt og viden forbindes på bestemte måder med bestemte konsekvenser, kaldes af nogle en 

governmentality-analytik (se fx Dean 2006:58-67), fordi analytikken er velegnet til at 

indfange den form for magt, der hos Foucault kaldes styring, og som drejer sig om 

disponere frie individers handlinger. Governmentality betegner netop den tendens i de 

vestlige samfund, hvor styring er blevet dominerende i forhold til andre magtformer som fx 

suverænitet og disciplin (Foucault 2008:117)2. Inspireret af det bruger jeg betegnelsen 

                                                        
2 Derudover betegner ’governmentality’ også 1) den mængde af institutioner, procedurer, 
analyser og taktikker, som gør det muligt at udøve den specifikke om end komplekse form for 
magt, der orienterer sig mod befolkningen, hvis vigtigste vidensform er den politiske økonomi, 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’governmentality-analytik’, selvom jeg forbeholder mig retten til at lade analytikken afvige 

fra lignende analytikker, hvor jeg finder det frugtbart. Endelig vil jeg påpege, at analysens 

fire aspekter forudsætter hinanden uden dog at kunne reduceres til hinanden, hvilket 

forklarer den arbitrære adskillelse af aspekterne, som strukturerer analysen. 

En governmentality‐analytik 

Det første aspekt i analytikken drejer sig om, hvordan kampagnen isolerer noget ved 

subjektet som objekt for styringen af subjekternes etiske selvstyring. Foucault kalder dette 

for bestemmelsen af den etiske substans (Foucault 2004:36), men jeg har inspireret af 

Dahlager (2001) valgt at bruge betegnelsen objektformer. Objektformerne må altid forstås 

som objektgørelse af noget ved subjektet, og subjektet er således både objekt og subjekt for 

kampagnen. Når jeg trods denne gensidigt betingende relation mellem objekt og subjekt har 

valgt analytisk at adskille de to former, er det dels, fordi det er analytisk hensigtsmæssigt og 

dels for at understrege, at objektformerne også er en selvstændig form (Dahlager 2001:95). 

I analysen af kampagnens objektformer ser jeg på, hvordan kampagnen sætter noget ved 

subjektet i fokus og dermed skaber et problem, som må løses, men jeg undersøger også, 

hvordan objekterne og således subjekterne i samme bevægelse tilskrives bestemte 

egenskaber og kapaciteter.  

 

Kampagnens objekter etableres, synliggøres og formes af bestemte sandheder, og det er 

netop sandhedsformerne, som udgør analysens andet aspekt (Dahlager 2001). Det drejer 

sig om det, Foucault kalder underkastelsesmåden (Foucault 2004:36) – altså den måde, 

hvorpå kampagnen forsøger at få medarbejdere, ledere og arbejdspladser til at anerkende og 

underkaste sig præmisserne for deres etiske selvstyring. Det skal understreges, at jeg 

naturligvis ikke forstår sandhedsformer som en absolut kategori, og analysen handler derfor 

ikke om at vurdere, hvorvidt de former for sandhed, som kampagnen involverer, nu også er 

sande eller ej. I stedet er jeg interesseret i at undersøge, hvordan forskellige sandhedsformer 

indskriver sig i kampagnen, og hvilken rolle de her spiller for at få medarbejdere, ledere og 

arbejdspladser til at styre sig selv og andre (Foucault 1991:79). Derfor ser jeg i analysen på 

de former for tænkning, viden, ekspertise og rationalitet, som kampagnen bringer i 

                                                        
og hvis væsentligste redskab er forskellige former for sikkerhedsforanstaltninger og 2) den 
gradvise ’governmentalisering’ af staten, altså hvordan statslig ledelse har bevæget sig fra en 
suveræn, repressiv magtudøvelse til en produktiv magtudøvelse, der snarere søger at fremelske, 
stimulere og forme (Foucault 2008:116‐117) 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anvendelse, ligesom jeg undersøger, hvordan kampagnen afføder specifikke former for 

sandheder. 

 

Analysens tredje aspekt drejer sig om de måder, hvorpå kampagnen ansporer medarbejdere, 

ledere og arbejdspladser til at handle på sig selv for at blive moralske subjekter (Foucault 

2004:37). Ligesom Dahlager (2001) kalder jeg dette aspekt for handleformer og refererer 

dermed til den mangfoldighed af teknikker, mekanismer, procedurer og teknologier, som 

kampagnen bringer i anvendelse for at forøge chancerne for at bestemte moralske subjekter 

opstår. Handleformerne kobler som omtalt selvteknologier med magtteknologier og kan 

således både bringe subjektet til at konstituere sig som et etisk subjekt og som et subjekt i 

relation til et magtfelt – altså som et subjekt, der handler på andre (Dahlager 2001:94). I 

kampagnen er det spørgeskemaundersøgelser og dialogmetoder, som udgør de centrale 

handleformer, og udover at undersøge hvilke egenskaber og særlige teknikker, der knytter 

sig til disse teknologier, ser jeg også på, hvilke subjekter handleformerne opererer igennem 

samt hvilke autoritetsrelationer, der både forudsætter og skaber. 

 

Det fjerde og sidste aspekt i analysen er det, Foucault kalder ”(…) det moralske subjekts 

teleologi” (Foucault 2004:37) ud fra en betragtning om, at handlinger ikke blot er moralske 

i sig selv, men også er det i kraft af den position, de indtager i den samlede opførsel, der så 

at sige konstituerer det moralske subjekt. Med andre ord handler det om at undersøge hvilke 

former for individuel og kollektiv identitet, kampagnen søger at skabe, således at styringen 

kan operere igennem disse identiteter (Dean 2006:74). Det er sådanne identiteter, jeg kalder 

subjektformer, og som det er vigtigt at understrege, at kampagnen ikke determinerer. 

Derimod er kampagnen succesfuld, såfremt aktørerne kommer til at opfatte sig selv gennem 

bestemte kapaciteter (fx evnen til at kunne håndtere stress), kvaliteter (fx som indehaver af 

ønsker om forandring og bedre trivsel) og statustilstande (fx som engageret medarbejder), 

og for så vidt handler kampagnens styring faktisk snarere om identifikation end om identitet 

(Dahlager 2001:95). 

 

Den programmatiske analyse af kampagnen undersøger altså, hvilken del af subjektet 

kampagnen søger at bearbejde, de midler den bruger til det, dens begrundelser for at gøre 

det, samt hvilke moralske subjekter kampagnen dermed håber vil opstå. Analysen sætter på 

den måde fokus på relationen mellem politik og etik, når etik betragtes som handlinger, der 

udøves af selvet på selvet (Dean 2006:47), men den beskæftiger sig også med, hvordan 
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kampagnen ansporer subjekterne til at konstituere sig i forhold til hinanden. Magt er i den 

forbindelse ikke noget som hverken staten, VFA, ledere eller andre besidder, men er netop 

den dynamik, der giver form til handlerummet (Dahlager 2001:92), og analysen spørger 

således til, hvordan kampagnen gør det muligt at styre andres selvstyring ved at give form 

til subjekter (ibid.:94). 

2.4 Dispositivanalyse 

Governmentality-analytikken er som omtalt velegnet til at få øje på den governmentalitet, 

der indebærer, at styring i den vestlige verden er blevet dominerende i forhold til andre 

magtformer (Foucault 2008:117). Jeg ønsker imidlertid ikke blot at reproducere 

governmentality-studiernes efterhånden lidt slidte betragtninger af, at moderne magt udøves 

gennem etisk selvstyring ved at gøre individer og kollektiver til subjekter og ved at få 

individer og kollektiver til at gøre sig selv til subjekter. Foucaults pointe er nemlig ikke, at 

forskellige magtformer opstår på bekostning af andre, som derefter uddør og forsvinder. I 

stedet vokser diverse magtformer frem ved siden af hinanden og kombineres og infiltrerer 

løbende (ibid.:116). Derfor inddrager jeg dispositiv-begrebet til at undersøge, hvordan 

styring interagerer med andre magtformer. Målet er at indfange den simultanitet af 

forskellige logikker, der eksisterer i kampagnen som håndteringsmodel i relation til 

stressproblematikken.  

 

Dispositiverne er der, hvor magten tager form, og et dispositiv kan anskues som et 

arrangement, der virker normerende på sin ”omverden” ved at indføre bestemte 

dispositioner i denne (Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005:154). For Foucault kan historien 

betragtes som en dispositivhistorie, hvor der i enhver given periode er visse 

problematiserings- og håndteringsmodeller, som byder sig til. Selv opstiller Foucault en 

mulig rækkefølge af dispositiver bestående af hhv. lov-, disciplin- og 

sikkerhedsdispositivet3, men påpeger i samme bevægelse, at der netop ikke findes en 

tidsalder for hvert dispositiv (Foucault 2008:11-12). Derimod sameksisterer forskellige 

dispositiver, og deres interaktion overdeterminerer så at sige det sociale samspil af 

forskellige stridende tilbøjeligheder, hvorfor et dispositiv ikke determinerer handlinger 

(Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005:155). Dispositiverne leder snarere den sociale 

                                                        
3 Jeg bruger her betegnelsen dispositiv, selvom oversætteren i Foucault (2008) bruger 
betegnelsen foranstaltning. Andre steder er begrebet med reference dog oversat til dispositiv (se 
fx Raffnsøe og Gudmand‐Høyer 2005) 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udveksling ad bestemte kanaler og veje ved at etablere en bestemt orden mellem 

elementerne – en orden der stadig er i færd med at ordne og blive ordnet (ibid.:154). Med 

andre ord er dispositiverne en slags mønstre for social aktivitet, som man retrospektivt kan 

se, at det sociale har formet sig efter og samtidig har formet. 

  

Dispositiverne befinder sig altså på et diskret niveau bag de mere umiddelbare 

sandhedsformer og teknikker, hvormed kampagnen konstruerer styringsobjekter og 

subjektpositioner (ibid.:166). Når jeg anlægger en dispositivorienteret analysestrategi, er det 

således ud fra en betragtning om, at kampagnens rationalitet først for alvor lader sig 

afdække, hvis jeg beskæftiger mig med dens særlige logiks tilblivelseshistorie. Pointen er, 

at kampagnen ikke optræder i et tomrum, men at den derimod er formateret inden for en 

række dispositiver, der får bestemte løsninger til at byde sig til i forhold til den særlige 

problematisering af stress, som også udspringer af dispositivernes sammensætning. Med 

dispositiv-begrebet får jeg altså mulighed for at få øje på de dispositioner og rationaler, 

hvormed kampagnen ansporer til at anordne og normere trivselsregimer på offentlige 

arbejdspladser på en måde, der for tiden opleves fornuftig (Jensen 2005:189). 

En synkron genealogi 

Dispositiv-begrebet giver mig mulighed for at lave en synkron analyse af, hvordan 

historiske elementer forbindes og transformeres i kampagnen og etablerer dens særlige 

logik. Dermed bliver det muligt for mig at gå genealogisk til værks, hvis ”(…) genealogiens 

kritiske opgave består (…) i at fremvise, hvordan dens undersøgelsesobjekt er skabt af 

diverse elementer, som er blevet videreført og rekombineret i nye konstellationer.” 

(Villadsen 2006a:90). Genealogien anvendes ganske vist oftest til at lave lange, diakrone 

undersøgelser. Men genealogien kan efter min vurdering ikke blot bruges til at lave 

historisk dokumentanalyse, selvom det i høj grad er sådan, Foucault selv har brugt den – 

den kan også anvendes til at analysere styringspraksisser synkront. Det fordrer blot, at den 

genealogiske præmis om, at praksisser har en historisk opkomst, tages alvorligt, og det gør 

den netop ved at inddrage dispositiv-begrebet.  

 

Med den genealogiske strategi må jeg udvælge forskellige historiske nedslagspunkter og 

gøre dem til genstand for nærmere analyse (ibid.:94). Oversat til synkrone genealogiske 

termer må jeg udvælge en række dispositiver og se på, hvordan de træder frem, mødes, 

strides med og understøtter hinanden i kampagnen. Det er imidlertid ikke muligt at forfølge 
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alle historiske elementer genealogisk, hvorfor jeg udvælger forskellige dispositiver ud fra, 

hvad det specifikt er, jeg ønsker at vise (ibid.:95). Det betyder endvidere, at jeg ikke 

begrænser min anvendelse af dispositiv-begrebet til kun at operere med de dispositiver, som 

Foucault selv fremlæste – altså lov-, disciplin- og sikkerhedsdispositiverne. I stedet 

anlægger jeg en mere åben tilgang til dispositivbegrebet, hvor jeg opfatter det som en 

generel måde at begrebsliggøre en social ordning på. For at en sådan ordning eller logik 

skal kunne kaldes et dispositiv, skal den dog efter min opfattelse være tværgående; altså 

kunne fremlæses i en bred række af sammenhænge (Raffnsøe et al. 2009:217). En sådan 

åben tilgang til dispositiv-begrebet legitimeres blandt andet af, at Foucault aldrig selv 

udarbejdede dispositiv-historien fyldestgørende på skrift (Myklebust 2003:183), hvorfor 

andre har forlænget Foucaults linjer for at begribe tidens styringstendenser (Jensen 

2005:284). 

Tre dispositiver 

Analysen struktureres inden for tre udvalgte dispositiver: det pastorale, det biopolitiske og 

det liberale sikkerhedsdispositiv. Den nærmere introduktion af de respektive dispositiver 

venter jeg med til selve analysen. Her vil jeg dog kort klargøre, hvordan de hver især former 

mit analytiske perspektiv.   

 

Først og fremmest vil jeg se på, hvordan kampagnen involverer en omsorgslogik, der kan 

spores tilbage til det fjerde århundrede e.kr., hvor tvivlen på selvledelsen fik mennesket til 

at overdrage denne til en særlig lederskikkelse: hyrden, der med kristendommens indtog 

transformeredes til pastoren (Jensen 2005:206-208). Inden for det pastorale dispositiv er 

lederen således en slags hyrde, der skal styre og guide såvel flokken som den enkelte i den 

moralsk rigtige retning, hvilket fordrer et indgående kendskab til individets indre 

hemmeligheder, og den primære metode til dette formål er bekendelsen (Villadsen 

2006:19). Med det pastorale dispositiv ser jeg derfor på, hvordan kampagnen ansporer til at 

generere viden om hver enkelt medarbejders sindstilstand, så det bliver muligt at sikre 

vedkommendes trivsel. Men jeg undersøger også, hvordan den pastorale omsorgslogik 

træder frem på en særlig måde i kampagnen, og hvordan den interagerer med andre 

dispositionelle logikker. 

 

Kampagnen implicerer nemlig også på en kollektiv optimeringsslogik, som kan genfindes 

inden for det biopolitiske dispositiv. Biopolitikken omhandler administrationen af livet, i 
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særdeleshed som det kommer til udtryk på populationsniveau (Dean 2006:169). Det er en 

stræben – påbegyndt i det 18. århundrede – efter at rationalisere de problemer på 

befolkningsniveau, som man i udøvelsen af styring står over for vedrørende fx hygiejne, 

sundhed, levetid, mv. (Foucault 1997a:73). Biopolitikken har imidlertid både en individuel 

dimension, disciplinen, som retter sig mod en optimering af det enkelte legeme og den 

enkelte psyke, og en totaliserende dimension, der er en slags politisk økonomi for 

befolkningens biomasse, og som udgår fra staten (Jensen 2005:242). I analysen ser jeg på, 

hvordan den biopolitiske optimeringsrationalitet formes, når kampagnen problematiserer 

arbejdsstyrkens trivsel. Jeg undersøger i den forbindelse blandt andet kampagnens relation 

til staten, men jeg ser også på den bioøkonomiske logik, som gør det rationelt at investere i 

arbejdsstyrkens trivsel. 

 

Endelig vil jeg undersøge, hvordan kampagnen former det liberale sikkerhedsdispositiv, 

som udvikler sig fra det biopolitiske dispositiv (Ibid.:259). Foucault vakler lidt, når han 

snart forsøger at indkredse sikkerhedsdispositivets særkende, og snart inkorporerer det som 

et led i governmentalitetens historie (Raffnsøe et al. 2009:286). Jeg vælger imidlertid at se 

på, hvordan sikkerhedsdispositivets særegne anordninger træder frem i kampagnen, fordi 

jeg på den måde kan indfange den risikoorienterede logik, som kampagnen former i dens 

forsøg på at sikre arbejdsstyrkens trivsel. Sikkerhedsdispositivet er liberalt, fordi dets 

foranstaltninger virker gennem individets frihed, men samtidig forsøger at sikre, at den 

enkeltes frihedsudøvelse ikke går ud over andres frihed og sikkerhed (Jensen 2005:259). 

Jeg ser derfor på, hvordan sikkerhedsdispositivet formes, så det bliver rationelt at gribe ind i 

medarbejdernes sindstilstand – også selvom man ikke skulle være tilhænger af regulering.  

 

Selvom jeg her har introduceret de tre dispositiver hver for sig, er det netop 

dispositivanalysens evne til at vise, hvordan dispositiverne mødes, interagerer og 

derigennem overdeterminerer det sociale af forskellige stridende logikker, som gør den 

frugtbar. Derfor vil jeg løbende diskutere, hvordan de respektive dispositiver indgår 

alliancer i kampagnen, hvorved forskellige logikker overlejrer hinanden. Formålet med 

dispositivanalysen er således at strukturere virkeligheden på en ny og uvant måde ved at 

læse kampagnen i lyset af helt andre logikker end den, som umiddelbart byder sig til. 

Derved håber jeg, at det bliver muligt at se grundlæggende sammenhænge, som det ellers 

ikke havde været muligt at få øje på. Endelig vil jeg påpege, at dispositivet er et relativt 

åbent begreb, hvorfor analysen også bliver forholdsvis åben og søgende. Det anser jeg dog 
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ikke for at være et problem. Formålet er nemlig ikke at deducere fra et teoretisk begreb til 

kampagnen men derimod at undersøge, hvordan den rette sindstilstand er blevet et offentligt 

anliggende af så stor vigtighed, at man udvikler teknikker, fx en kampagne, der kan gribe 

ind i sindstilstanden og gøre det muligt at styre den. 

2.5 Empirisk afgrænsning og metodiske overvejelser 

Mit ønske har fra begyndelsen været at undersøge de magtfulde effekter, som er på spil, når 

en af tidens mange diffuse lidelser problematiseres i det moderne samfund. Valget er faldet 

på stress, fordi denne lidelse ofte sættes i direkte relation til arbejdslivet (se fx Buch et al. 

2009), og med udgangspunkt i stressproblematikken melder der sig flere mulige empiriske 

strategier. Jeg kunne fx have valgt at lave en undersøgelse af den samlede danske 

stresshåndteringslitteratur, som i de senere år er blevet formuleret af et væld af konsulenter, 

psykologer, læger, coaches mv. Jeg kunne også have lavet et studie af en eller flere 

virksomheders konkrete arbejde med at forebygge og håndtere stress. I stedet har jeg 

imidlertid valgt at basere begge specialets analyser på Videncenter for Arbejdsmiljøs 

kampagne ’Fra stress til trivsel’, fordi jeg betragter kampagnen som en styreform, der søger 

at skabe konsensus omkring bestemte forestillinger om problemer, målsætninger og midler 

med henblik på, at netop disse forestillinger vil danne udgangspunkt for fremtidige samtaler 

og handlinger mv. på offentlige arbejdspladser (Pedersen 1985:61). Med sin relation til 

staten gør kampagnen det endvidere muligt at undersøge, hvordan velfærdsstaten forholder 

sig stressproblematikken.  

 

Kampagnen består udover kampagnesitet af en informationspakke sendt til 20.000 

offentlige ledere, to pjecer, et særligt tillæg til Magasinet Arbejdsmiljø, annoncer i det 

offentlige rum, tv- og radiospots, events, eksempler på ’God praksis’ fra offentlige 

arbejdspladser samt sponsorering af fire programmer i DR’s tv-serie ’Godt Arbejde’ (VFA 

2010a). Efter en grundig gennemgang af hele det omfattende materiale har jeg valgt at 

afgrænse mig til kun at se på selve kampagnesitet, hvor størstedelen af det øvrige materiale 

også er tilgængeligt. Dermed er den empiriske afgrænsning imidlertid ikke gjort, når man 

har at gøre med en internetbaseret kampagne. Netsteder er nemlig ikke stabile størrelser, da 

de ofte ændrer både form og indhold fra tid til anden (Hoff-Clausen 2008:233-235). Det 

rejser en metodisk problemstilling vedrørende den tidsmæssige afgrænsning af empirien. 

Jeg har i den forbindelse valgt at lægge et synkront snit på kampagnen den 7. august 2010 

ud fra den betragtning, at min erkendelsesinteresse ikke angår kampagnens små 
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transformationer. Desuden har jeg fulgt kampagnesitet tæt siden slutningen af 2009, og i 

den periode har indholdet ikke forandret sig nævneværdigt, hvorfor denne del af 

afgrænsningsproblematikken i praksis ikke har den store betydning.  

 

En anden og i praksis mere væsentlig problematik rejser sig imidlertid i kølvandet på 

internetmediets evne til at sløre grænser. Kampagnesitet involverer således elementer, hvor 

det ikke umiddelbart lader sig afgøre, om de er en del af kampagnen eller ej. Kampagnen 

tager fx forbehold for ’God praksis’-eksemplerne ved at påpege, at udvælgelsen af 

eksempler ikke skal ”(…) opfattes som en blåstempling af, at nogle metoder er de bedst 

egnede til at løse bestemte arbejdsmiljøproblemer.” (VFA 2010ø), ligesom det i relation til 

kampagnesitets trivselsblog hedder, at ”De holdninger, der kommer til udtryk i det enkelte 

indlæg, udelukkende [er] bloggerens egne.” (VFA 2010å). Da analysen sigter mod de ikke-

subjektive strategier og rationaliteter, som er indlejret i kampagnen, har jeg imidlertid valgt 

af inddrage alle elementer på kampagnesitet i analysen, og analysere dem på det plan, hvor 

de træder frem. Jeg reducerer med andre ord ikke de forskellige blog-indlæg, eksempler på 

’God praksis’, interviews mv. til noget andet – fx til intentionen, interessen eller meningen 

bag dem (Andersen 1999:44). I stedet analyserer jeg disse elementer som faktuelle 

redegørelser for de mål/middel-overvejelser, som skribenten eller informanten begrunder sit 

forhold til en bestemt praksis i (Triantafillou 2005:22).  

 

Dermed er jeg inde på et tredje metodisk spørgsmål vedrørende, hvordan jeg forholder mig 

til kampagnens udsagn og teknologier. Man kan sige, at jeg betragter kampagnen som et 

arkiv af tekster, som jeg bruger til at lave en dokumentanalyse, og empirien er for så vidt 

ikke produceret på foranledning af mig. Fordelen ved denne tilgang er, at jeg undgår de 

metodiske troværdighedsproblemer, der normalt er forbundet med inter-subjektiv empiri-

produktion, som direkte involverer de undersøgte grupper eller personer (ibid.). Ulempen er 

imidlertid, at jeg ikke har haft mulighed for at spørge ind til bestemte rationaler, hvor det 

kunne have skærpet pointerne.  

 

Det leder videre til en fjerde metodisk problemstilling om, hvorvidt kampagnesitet i sin 

helhed udgør et så omfattende empirisk materiale, at jeg kan få tilstrækkelig dybde og 

bredde i analysen. Det er altid nemt at ønske sig en anden og ”bedre” empiri end den, man 

netop er i gang med at undersøge, og der skal ikke være nogen tvivl om, at der i forlængelse 

af dette speciale kunne foretages en interessant empirisk analyse af trivselsarbejdet på en 
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konkret offentlig arbejdsplads. Jeg har imidlertid valgt at bevare fokus på kampagnen 

gennem hele analysen, fordi jeg har fundet, at dens omfattende materiale indeholder 

tilstrækkelig diversitet til at kunne forankre og begrunde mine analytiske påstande empirisk. 

I vidt omfang forefindes den empiri, som jeg kunne have produceret gennem interviews 

med eksperter, ledere eller medarbejdere allerede i kampagnen i form af henholdsvis blog-

indlæg, ’God praksis’ eksempler og diverse kommentarer fra brugerne af sitet. Forskellen er 

blot, at jeg ikke kan garantere for, hvorvidt disse empiriske udsagn virkelig er udtryk for 

informantens egen forståelse, den mening vedkommende tillægger praksis eller hans/hendes 

erfaringshorisont (ibid.). Men igen: det interessante er jo netop ikke meningen bag 

udsagnene, men den rationalitet, som gør, at de overhovedet kan fremtræde.  

2.6 Specialets bidrag til den eksisterende debat 

Inden for sundheds- og arbejdslivsforskningen er det blevet almindeligt at tale om, at der 

eksisterer en række forskellige stressparadigmer eller stress-skoler, som de også kaldes (se 

fx Kristensen 2007; Nielsen & Kristensen 2007; Buch et al. 2009). I dette afsnit vil jeg med 

udgangspunkt i først og fremmest Tage Søndergård Kristensens (2007) opdeling runde 

kapitlet af med en kort introduktion til disse paradigmer med henblik på at afklare, hvordan 

specialet placerer sig i og bidrager til den eksisterende videnskabelige debat om 

arbejdsrelateret stress og trivsel. 

 

For det første eksisterer der to paradigmer, som peger på, at årsagen til stress skal findes i 

arbejdsforholdene (Buchardt et al. 2007:6). Det belastnings-orienterede paradigme er 

forankret i arbejdspsykologien og betragter stress som et resultat af ydre belastninger i 

arbejdsmiljøet, mens det psykofysiologiske paradigme bygger på medicinsk forskning og 

betragter stress som en fysiologisk overbelastningstilstand. Sidstnævnte leverer i 

forlængelse heraf ’evidensbaseret viden’ om betydningen af forskellige specifikke og 

potentielt stressende vilkår i arbejdet (ibid.). 

 

For det andet forekommer et anerkendende paradigme, som specielt har vundet udbredelse 

blandt konsulenter, der arbejder på det organisatoriske niveau (Kristensen 2007:82). Inden 

for dette paradigme fokuserer man ikke på stressens årsager, men betragter stress som en 

indikator på forskellige organisatoriske problemer, som man forsøger at håndtere gennem 

mere eller mindre velunderbyggede og oftest erfaringsbaserede metoder (ibid.). 
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En tredje type paradigmer anlægger et fortolkende perspektiv og knytter på den måde 

stressens årsager til individet snarere end til de ydre faktorer i sig selv. Coping-paradigmets 

udgangspunkt er således, at der altid vil være stressorer, hvorfor det afgørende er at 

forbedre individets evne til at håndtere belastningerne (ibid.). Dette paradigme er således 

både individ- og handlingsorienteret, og det voksende marked for kurser i stress-

management, terapeutisk rådgivning og coaching mv. placerer sig her (Buchardt et al. 

2007:6). Det personlighedsorienterede paradigme er også individorienteret, men fokuserer 

snarere på, hvordan bestemte personlighedstyper er mere udsatte for stress end andre. 

Dermed bliver det også vanskeligere at håndtere stress, fordi personlige egenskaber kan 

være svære at forandre. Til gengæld anvendes denne tilgang ofte i 

rekrutteringssammenhæng (Buch et al. 2009:39). 

 

For det fjerde peger Kristensen (2007) på to paradigmer som på forskellige måder opløser 

stressproblematikken. Det benægtende paradigme bagatelliserer betydningen af stress, 

netop fordi fænomenet vanskeligt lader sig indfange og er svært at definere entydigt 

(Kristensen 2007:82). Dette paradigme står stærkt inden for visse dele af den biomedicinske 

og naturvidenskabelige tænkning. Endelig er der det meget brede socialkonstruktivistiske 

paradigme, der anlægger et anti-essentialistisk perspektiv, hvor konstruktionen af begrebet 

stress opfylder en række væsentlige og forskelligartede funktioner i samfundet (ibid.).  

 

De mange stress-paradigmer viser, at forskning i stress og stress-håndtering ofte anlægger 

et biologisk- eller psykologisk perspektiv. Jeg anlægger imidlertid et sociologisk blik på 

fænomenet ved at sætte kampagnens problematisering af stress i centrum for analysen og 

relatere disse betragtninger til det dominerende værdi- og normsæt inden for det moderne 

offentlige arbejdsliv. Dermed placerer specialet sig ikke overraskende inden for det 

socialkonstruktivistiske paradigme, som ofte skydes i skoene, at det vil løse stress ved at 

holde op med at tale om det (se fx Buchardt et al 2007:6). Selvom jeg ikke vil udelukke, at 

dette har været konklusionen på nogle konstruktivistiske studier, vil jeg hævde, at 

socialkonstruktivistiske tilgange kan meget mere end det. I stedet for at betragte stress som 

en følge af bestemte personlige, arbejdsmiljømæssige eller organisatoriske forhold ser jeg 

på, hvordan stressproblematikken bruges som en anledning til at iværksætte et socialt 

maskineri. Dermed lægger jeg mig i forlængelse af studier, som snarere inviterer til at se 

stress i et nyt lys end at instruere i, hvordan problematikken kan håndteres (fx Pedersen 

2008; Gudiksen 2007). Med andre ord indskriver jeg mig i et stressparadigme, som stadig er 
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under udvikling, og som tilbyder en åbning af problematikken snarere end endnu et 

løsningsorienteret værktøj. I stedet for at reducere specialets perspektiv til blot at ville løse 

stressproblemet ved at holde op med at tale om det, bør specialet betragtes som et forsøg på 

at problematisere og provokere de etablerede forestillinger ved udfolde det sociale 

maskineri, som kampagnen indgår i eller sagt på en anden måde:  

 

It is by understanding the processes we are immersed in that we will get a better 

way of handling these problematic issues instead of just reducing the discussion 

to questions of individual responsibility and unjust organizational demands. 

(Pedersen 2008:184) 

  



  28 

Kapitel 3: Analyse af kampagnens styringspræmisser 

Der er ingen moralsk opførsel, som ikke kræver konstitueringen af selvet som et 

moralsk subjekt, og ingen konstituering af det moralske subjekt uden nogle 

”subjektiveringsmåder” og uden en ”asketik” eller ”selvpraksis”, som 

understøtter den. 

(Foucault 2004:38) 

 

I dette kapitel undersøger jeg med governmentality-analytikken, hvordan kampagnen 

ansporer offentlige arbejdspladser til at etablere et bestemt trivselsregime, som sætter 

præmisser for, hvordan der kan styres. Trivselsregimet tilbyder nemlig individer og 

kollektiver bestemte positioner, hvorfra der kan tænkes, tales og handles meningsfuldt og 

moralsk på bestemte måder og tilskynder således subjekterne til at etablere særlige etiske 

selvforhold. Kapitlet struktureres som omtalt af de fire analysebærende begreber 

objektformer, sandhedsformer, handleformer og subjektformer, der blev introduceret i 

foregående kapitel.  

3.1 Kampagnens objektformer 

Enhver kampagne orienterer sig mod et eller flere problemer eller problematiske forhold, 

som den søger at løse helt eller delvist gennem andres moralske opførsel. Derfor undersøger 

jeg i dette afsnit, hvordan kampagnen ’Fra stress til trivsel’ konstituerer hovedmaterialet for 

denne moralske opførsel ved at isolere noget ved subjektet og gøre det til objekt for etisk 

selvarbejde (Foucault 2004:36). Formålet er ikke at afgøre, hvorvidt kampagnen orienterer 

sig mod et reelt problem, eller om den adresserer det på en hensigtsmæssig måde. I stedet er 

det hensigten at undersøge, hvordan kampagnen fremstiller det problematiske forhold, der 

fører til stress, og som derfor må forandres. 

En naturlig fysiologisk reaktion 

Kampagnen betragter stress som en reaktion, der foregår i hjernen (VFA 2010d). Når der 

sker en ændring i omgivelserne, vurderer hjernen situationen, og hvis den ”(…) beslutter 

sig for, at situationen er ny og truende, sætter alarmen i gang” (VFA 2010d). Sanserne 

skærpes, og kroppen begynder at mobilisere energi, mens hjernen vurderer, hvordan den 

kan fjerne de forhold, som stresser – enten ved at handle på dem eller ved ganske enkelt at 
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acceptere den nye situation (ibid.). I kampagnens optik er stress således en naturlig 

fysiologisk reaktion, som i mange tilfælde er hensigtsmæssig. Problemet opstår først, når 

kroppens beredskab er aktiveret over længere perioder, fordi de begivenheder, som stresser, 

ikke forsvinder (VFA 2010l). I sådanne tilfælde påvirkes evnen til at huske, immunforsvaret 

svækkes, og det kan sågar føre til psykiske sammenbrud og depression (ibid.). Den 

naturlige fysiologiske stressreaktion er altså problematisk, fordi den kan føre til psykiske og 

fysiske helbredsproblemer, hvis den står på i længere tid. 

Forventninger til egne coping‐evner 

Kampagnen problematiserer altså en autonom og således umiddelbart ustyrlig fysiologisk 

reaktion, som imidlertid kun er problematisk, hvis individet ikke formår enten at handle på 

de stressende omstændigheder eller at acceptere dem. I den forbindelse er det ”Vores 

forventninger til om udfordringen kan løses, [som] afgør, hvorvidt vi reagerer med stress” 

(VFA 2010e). Det er nemlig ikke de ydre faktorer i sig selv, der udløser en stressreaktion, 

men derimod den enkeltes oplevelse og fortolkning af situationen (VFA 2010d). 

Stresshåndtering handler derfor kort fortalt om, ”(…) at skabe positive forventninger til, at 

en situation vil gå godt, eller at man kan klare den, selvom den går skidt.” (VFA 2010g). 

Dermed åbnes stressproblematikken for styring, og begrebet ’coping’, som refererer til 

individets evne til at håndtere stressende begivenheder, træder frem. I kampagnens optik er 

der imidlertid kun tale om coping, hvis individet har positive forventninger til, at de 

handlinger og strategier, hvormed vedkommende forsøger at tackle stress, rent faktisk vil 

virke (ibid.). Det forhold, som kampagnen problematiserer og orienterer sig mod at 

forandre, er altså hverken de ydre stressende omstændigheder eller de handlinger og 

strategier, som medarbejderen anvender til at håndtere stress. Kampagnens objekt er 

derimod medarbejderens forventninger til, at disse handlinger og strategier vil virke eller 

med andre ord: medarbejderens forventninger til sine egne coping-evner.    

Kontrol, forudsigelighed, støtte og retning 

Fire faktorer har ifølge kampagnen indflydelse på medarbejderens forventninger til at kunne 

håndtere arbejdets udfordringer (VFA 2010f). De fire faktorer er faktisk fire følelser, som 

her er gengivet fra kampagnen i en forkortet version (VFA 2010h): 

 

• Følelsen af at have kontrol over situationen 
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Opstår hvis man oplever at have indflydelse på sit arbejde, og føler at 

man har de nødvendige kompetencer til at løse arbejdsopgaverne. 

• Følelsen af forudsigelighed 

Det opleves mindre stressende, hvis man på forhånd ved, at man skal 

udsættes for noget stressende. 

• Følelsen af social opbakning fra kolleger og ledelse 

Psykologisk støtte (fx samtale om, at det nok skal gå) og praktisk støtte 

(fx konkret hjælp til en arbejdsopgave) kan i pressede situationer mindske 

stressreaktionen. 

• Følelsen af at tingene går i den rigtige retning 

Følelsen af fremdrift og forventningen om, at arbejdet går den rigtige vej, 

giver tro på, at tingene nok skal lykkes. 

 

Ovenstående følelser konstituerer altså så at sige medarbejderens forventninger til sine egne 

coping-evner, og det er således ved at etablere disse følelser, at man i kampagnens optik 

kan håndtere stressproblematikken. Stress er med andre ord et problem, som må håndteres 

ved at få medarbejderen til at tro på sine egne evner til at håndtere stress. Problemet er 

således ikke en ydre ubalance mellem krav og ressourcer, men et misforhold i 

medarbejderens indre oplevelse af balancen mellem arbejdets krav og egne ressourcer. 

Stress bliver dermed et ledelsesproblem, der orienterer sig mod medarbejderens selvledelse 

forstået på den måde, at medarbejderens sindstilstand ikke lader sig styre direkte men 

fordrer, at medarbejderen arbejder med sit eget selvforhold med henblik på at opleve 

kontrol, forudsigelighed, støtte og retning. 

3.2 Kampagnens sandhedsformer 

Såfremt offentlige arbejdspladser, ledere og medarbejdere gør kampagnen til præmis for 

deres selvforhold og forsøger at tage hånd om medarbejdernes forventninger til egne 

coping-evner, underkaster de sig samtidig de former for viden og sandhed, hvori 

kampagnen henter sine begrundelser og moralske principper. Derfor undersøger jeg i dette 

afsnit, hvordan kampagnen involverer forskellige sandhedsformer, som foreskriver både, 

hvad der kan betragtes som gyldig viden, og hvordan stress meningsfuldt kan håndteres.  
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The Cognitive Activation Theory of Stress 

Kampagnens coping-orienterede tilgang udspringer af The Cognitive Activation Theory of 

Stress (CATS) (VFA 2010e). CATS forklarer, at udfordringer opleves forskelligt, og at vi 

derfor reagerer forskelligt på dem (ibid.). Teorien sætter dermed fokus på medarbejdernes 

indre forskelligheder i modsætning til stress-teorier, der i højere grad fokuserer på forskelle 

i de ydre omgivelsers tendens til at være stressende. Alle ændringer i omgivelserne 

indeholder potentielt stressende oplevelser, men ifølge CATS opleves ændringerne netop 

kun stressende, ”(…) når der er ubalance mellem krav, egne ressourcer og forventninger” 

(VFA 2010d). CATS etablerer så at sige sandheden om stress i kampagnens optik, og derfor 

bliver den stresshåndtering, som kampagnen lægger op til, individorienteret mod den 

enkelte medarbejders forventninger til sine egne coping-evner. 

Den sunde og den onde stress 

Med CATS skelner kampagnen desuden mellem to former for stress: den kortvarige, som er 

normal og gavnlig, og den langvarige, som er skadelig for helbredet (VFA 2010l). Den 

”sunde” stress kan skærpe individets produktivitet, fx ”(…) op mod en deadline, hvor et 

vigtigt stykke arbejde skal være færdigt” (VFA 2010l). Den langvarige ”onde” stress kan 

derimod belaste kroppen og psyken så meget, at medarbejderen bryder sammen og må lade 

sig sygemelde (ibid.). I kampagnens CATS-optik er stress altså godt, men man kan også få 

for meget af det gode, og stress er så at sige grænsen for medarbejderens produktivitet 

(Pedersen 2008:172).  

 

Det gode arbejdsliv er da heller ikke kendetegnet ved, at alle potentielt stressende faktorer 

er afskaffet (VFA 2010h). I stedet er ”Udfordringer i passende mængder (…) med til at 

gøre arbejdslivet spændende og udviklende” (VFA 2010h). CATS gør dermed stress til et 

vilkår i det moderne arbejdsliv, og kampagnen forsøger derfor ikke at udrydde stress, men 

at håndtere stress: 

 

Denne kampagne beskæftiger sig med, hvordan man kan håndtere stress på 

arbejdspladsen og undgå, at den får lov at udvikle sig og blive farlig. (VFA 

2010l) 
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Derfor skal kampagnen ikke betragtes som en hjælp til medarbejdere, der allerede er brudt 

sammen pga. stress: 

 

Det ligger uden for kampagnens område at vejlede om, hvad den enkelte kan 

gøre, hvis man er gået ned med stress og er blevet sygemeldt. (VFA 2010l) 

 

Kampagnen ansporer derimod til at håndtere stress ved at finde en trivselsbalance, hvor 

medarbejderen er ’sundt’ stresset, men hvor man samtidig sørger for, at den ’sunde’ stress 

ikke går hen og bliver til den ’onde’ stress, så medarbejderen bryder psykisk sammen. Ved 

at orientere sig mod individuelle forskelle samtidig med, at CATS gør det muligt at betragte 

stress som et grundlæggende positivt og produktivitetsfremmende fænomen, bliver stress i 

kampagnens optik en anledning til at styre medarbejderen ud til sin personlige stressgrænse 

– der hvor stressen stadig er sund, og hvor medarbejderen trives, fordi vedkommende 

oplever, at der er udfordringer i passende mængder. Men også der, hvor medarbejderen 

befinder sig på kanten af det stressrelaterede sammenbrud, fordi risikoen for at få for meget 

af det gode hele tiden lurer. 

Trivsel er balance og et fælles ansvar 

Med CATS betragter kampagnen altså trivsel som det enkelte menneskes oplevelse af 

balance mellem indre ressourcer og ydre krav (VFA 2010f). Denne trivselsbalance hviler så 

at sige på medarbejderens forventninger til sine egne coping-evner, hvorfor der ikke er 

nogen kausal relation mellem de reelt objektivt eksisterende arbejdsforhold og stress eller 

trivsel. Trivselsbalancen er netop en individuel balance mellem det kedelige, statiske 

arbejdsliv uden udfordringer, og det usundt stressende arbejdsliv – ikke en ydre balance vel 

at mærke, men en indre balance. Det betyder dog ifølge kampagnen ikke, at ansvaret for 

trivselsbalancen udelukkende er individets eget. Arbejdspladser med god trivsel kan nemlig 

kendes på, at ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar for at finde løsninger på 

hverdagens opgaver og problemer (ibid.) 

 

For at præcisere ’det fælles ansvar’ bringer kampagnen den såkaldte IGLO-model i spil, 

som fordeler ansvaret for trivslen ligeligt mellem Individet, Gruppen, Ledelsen og 

Organisationen (VFA 2010m-2). ’Det fælles ansvar’ for trivsel opstår altså netop ved, at 

kampagnens CATS-inspirerede sandheder kombineres med IGLO-modellens 

ansvarsfordeling, idet medarbejderens forventninger til egne coping-evner i dette lys bliver 
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til i relationen med kolleger, ledelse og organisation. Da problemet er inde i medarbejderens 

følelsesmæssige sindstilstand, er ’det fælles ansvar’ imidlertid et ansvar for at gøre det 

muligt for medarbejderen at tage ansvar for sin egen trivsel. 

En god investering 

Trivsel er ikke blot ’et fælles ansvar’ – det også en god investering. Ifølge kampagnen er 

hver 10. dansker i arbejde stresset i en grad, der kan gøre dem syge (VFA 2010a), og 

sygefravær betragtes i disse år som en af de væsentligste årsager til den offentlige sektors 

ressourceproblemer og som en stor ledelsesmæssig udfordring (Regeringen 2008). Når en 

ressourcekrævende kampagne bliver betragtet som en fornuftig del af løsningen på et 

ressourceproblem, er det således, fordi problemet snarere opfattes som et ledelsesproblem 

end som et knaphedsproblem. Derfor investerer velfærdsstaten i en kampagne med henblik 

på at løse dens ressourceproblemer ved at forbedre effektiviteten. Kvalitetsreformen, som 

kampagnen udspringer af, er nemlig bl.a. baseret på en forestilling om, at ”Gode 

arbejdspladser for medarbejderne og god service for borgerne er to sider af samme sag.” 

(Regeringen 2007:68). I forlængelse af dette rationale ansporer kampagnen derfor offentlige 

arbejdspladser til at etablere et trivselsregime, som udover gladere medarbejdere også kan 

resultere i ”(…) øget kvalitet og effektivitet samt et mindre sygefravær” (VFA 2010m-2). 

Med andre ord implicerer kampagnen en forestilling om, at ”Investering i trivsel betaler 

sig” (VFA 2010b).  

Faser i trivselsprocessen 

Kampagnen inddeler trivselsarbejdet i følgende faser, som er vigtige at overveje, hvis 

trivselsprocessen skal være god og føre til forandring (VFA 2010c): 

 

1. Forarbejde 

2. Kortlægning 

3. Indsigt 

4. Udvælgelse 

5. Handling 

 

Faserne gør det gode trivselsarbejde til en sammenhængende gentagelig proces i stedet for 

at være noget, som består af løse, enkeltstående tiltag. I hver fase tilskynder kampagnen til, 

at man sørger for, at alle på arbejdspladsen hele tiden føler ejerskab og ansvar for 
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trivselsprocessen og derfor engagerer sig i den (VFA 2010b-2). Det kræver bl.a., at 

medarbejderne oplever at være involveret og have indflydelse på alle dele af processen. 

Men det fordrer også, at trivselsarbejdet hele tiden er synligt på arbejdspladsen, og at 

medarbejderne kan spore de forandringer, som trivselsarbejdet fører med sig, tilbage til den 

forudgående proces, som de selv har været involveret og engageret i.  

Metoder til trivselsarbejdet – opfordring til sandhedsproduktion 

Indtil videre har vi set, hvordan kampagnen involverer bestemte former for sandhed om 

stress og trivsel, som gør det meningsfuldt at håndtere stress ved at tage et fælles ansvar for 

den enkelte medarbejderens trivselsbalance med henblik på at sikre vedkommendes 

effektivitet. Men kampagnen ansporer også til, at arbejdspladserne producerer sandheden 

om medarbejdernes trivsel gennem spørgeskemaundersøgelser og dialogmetoder (VFA 

2010h-2). Det ser jeg nærmere på i næste afsnit. Her vil jeg i stedet kort diskutere, hvordan 

kampagnen også indirekte indbyder til sandhedsproduktion ved at involvere dels en lang 

række eksempler på ’God praksis’ fra offentlige arbejdspladser ”(…) der har gode 

erfaringer med at skabe trivsel” (VFA 2010x), og dels en trivselsblog baseret på faglig 

viden og erfaring (VFA 2010q). 

 

Trivselsbloggen får kampagnens tilgang til at fremstå nødvendig ved at insinuere, at den 

kan begrundes i en privilegeret og særlig sand ekspertise. Blog-indlæggene tilbyder udover 

konkrete metoder som fx IGLO (VFA 2010r) også sproglige nuancer, der understøtter 

kampagnens tilgang og gør det påtrængende at bringe medarbejderne i tale. Det sker fx, når 

det hævdes, at ”Dialog er mere end en samtale” (VFA 2010s), eller at initiativet til dialog 

kan komme fra såvel ansvarsfulde ledere som fra stressede medarbejdere eller bekymrede 

kolleger (VFA 2010t).   

 

Ligeledes synliggør ’God praksis’-eksemplerne, at det er helt normalt, at offentlige 

arbejdspladser etablerer regimer, hvor der målrettet og fortløbende arbejdes med 

medarbejdernes trivsel. Desuden viser eksemplerne, at andre rent faktisk har haft succes 

med at anvende konkrete metoder, som involverer medarbejderne og bringer dem i tale – fx 

dialogspil, coaching, studiegrupper, trivselssamtaler etc. (VFA 2010x). På den måde gør 

kampagnen den enkelte offentlige arbejdsplads ansvarlig for sin egen trivsel. Ligesom stress 

på individniveau betragtes som et indre problem i medarbejderens selvforhold, som må 

løses gennem selvledelse, så viser ’God praksis’-eksemplerne, at stress på kollektivt niveau 
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snarere er et ledelsesproblem på den enkelte offentlige arbejdsplads end et udslag af et 

strukturelt misforhold mellem krav og ressourcer i den offentlige sektor. Arbejdspladsen må 

derfor etablere et trivselsregime, så den kan lære sandheden om sin egen trivsel at kende 

med henblik på at kunne forbedre den til gavn for både velfærdsstaten, arbejdspladsen selv 

og den individuelle medarbejder.  

3.3 Kampagnens handleformer 

Det er nu blevet tid til at se nærmere på de handleformer, hvormed kampagnen tilskynder 

offentlige arbejdspladser til at bearbejde medarbejdernes forventninger til egne coping-

evner. Handleformerne foreskriver, hvordan subjekterne kan og bør handle på sig selv og 

andre, og for så vidt udgør de trivselsregimets mulighedsbetingelser. Analysen tager 

udgangspunkt i henholdsvis spørgeskemaundersøgelser og dialogmetoder, fordi det primært 

er gennem disse teknologier, at kampagnen opfordrer til at måle og bearbejde trivslen. 

Spørgeskemaundersøgelser 

Trivslen må som omtalt kortlægges før, der interveneres, og til det formål stiller kampagnen 

et standardspørgeskema til rådighed i et eksternt link til Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø (NFA) (VFA 2010a-1). Spørgeskemaet og den tilhørende vejledning udgør 

det empiriske grundlag i denne første del af analysen af kampagnens handleformer, hvor jeg 

er inspireret af Niels Åkerstrøm Andersens og Niels Thyge Thygesens tænkning om 

styringsteknologier (Andersen & Thygesen 2004; Thygesen 2004). Inden for deres 

systemteoretisk inspirerede tilgang betragtes styring som ”(…) minimering af en forskel”, 

mens teknologier ”(…) består i etablering af kausalitet” (Thygesen 2004:140), og desuden 

kan genkendes ved deres gentagelighed (Andersen & Thygesen 2004:13). Ved at betragte 

spørgeskemaundersøgelsen som et iagttagelsesredskab, der stiller bestemte gentagelige 

forskelle til rådighed, hvormed der fortsat kan styres, kan jeg undersøge spørgeskemaet som 

en styringsteknologi frem for blot at være et neutralt kortlægningsværktøj. Pointen er, at 

spørgeskemaundersøgelsen får bestemte problemer og løsnings-muligheder til at træde frem 

og på den måde får afgørende betydning for, hvordan trivslen meningsfuldt kan bearbejdes. 

 

Standardspørgeskemaet består af 40 spørgsmål inden for 23 dimensioner, og de fleste 

spørgsmål besvares på en skala fra 0-3 eller 0-4, som repræsenterer forskellen mellem fx 

’aldrig’ og ’altid’ eller mellem ’i meget ringe grad’ og ’i meget høj grad’ (NFA 2010a). Der 

spørges fx til, om medarbejderen har indflydelse på sit arbejde, om forandringer på 



  36 

arbejdspladsen er forudsigelige, om medarbejderen oplever tilstrækkelig social støtte, om 

der er tilfredsstillende udviklingsmuligheder, om medarbejderen synes, at arbejdet er 

meningsfuldt, og om vedkommende føler sig involveret i sin arbejdsplads (ibid.). 

Spørgeskemaet konstruerer på den måde ’det gode arbejdsliv’ inden for netop de 23 

dimensioner, som der spørges til, og dermed fremstår indflydelse, forudsigelige 

forandringer, social støtte, udviklingsmuligheder, mening og engagement mv. som selve 

essensen af trivsel, som der derfor ikke kan stilles spørgsmål til. Inden for disse imperativer 

åbner spørgeskemaet for styring ved at indsætte forskelle mellem en ’nuværende tilstand’ 

og en ’ønsket fremtidig tilstand’, hvorved det fremstår i hvert fald potentielt muligt at nå 

den ønskede tilstand indenfor samtlige dimensioner. Humlen er, at kampagnen og 

spørgeskemaet baserer sig på en forestilling om, at det er subjektivt, hvad der skal til for, at 

den enkelte medarbejder trives, men samtidig producerer skemaet trivsel med objektive 

kriterier som fx indflydelse og udviklingsmuligheder. Det er så at sige individuelt, hvad 

medarbejderen skal have indflydelse på, og hvilke udviklingsmuligheder han eller hun skal 

have, men om medarbejderen skal engagere og udvikle sig er ikke til diskussion. 

Spørgeskemaet er derfor ikke et uskyldigt kortlægningsredskab men en teknologi, der 

konstruerer, hvad det overhovedet vil sige at trives i sit arbejdsliv.  

 

I vejledningsmaterialet fremgår det, at spørgeskemaet er ”(…) et redskab for udvikling og 

dialog”, og at skemaet er en del af både ”(…) det udviklende arbejde og den lærende 

organisation” (VFA 2010b). Spørgeskemaet indgår altså i en rutine, som også involverer 

brugen af dialogmetoder med henblik på at etablere en kausalitet, der kan illustreres 

således: 

 

Stress  Spørgeskemaundersøgelse  Dialogmetode  Udvikling  Trivsel 

 

Spørgeskemaundersøgelsens moralske kortlægning af trivslen fremstår dermed som en 

naturlig og nødvendig del af trivselsregimet på offentlige arbejdspladser, og fordi 

besvarelsen er baseret på frivillighed og anonymitet fremtræder den desuden uskyldig.  

 

Ligesom spørgeskemaet konstruerer, hvad trivsel vil sige, er det endvidere en intern 

konstruktion i spørgeskemaet, at arbejdspladser i det hele taget kan trives i større eller 

mindre grad. Dermed gør undersøgelsen det muligt at sammenligne arbejdspladsens trivsel 

med landsgennemsnittet for samtlige lønmodtagere, som kan findes i vejledningen til 
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skemaet (NFA 2010c). Men arbejdspladsens trivsel består netop af summen af 

medarbejdernes besvarelser, og det er derfor medarbejderne – ikke udefrakommende 

eksperter eller andre arbejdsmiljø-professionelle – som tilsammen besidder den nødvendige 

viden om trivslen på arbejdspladsen. For så vidt er spørgeskemaundersøgelsen både en 

magtteknologi, som den offentlige arbejdsplads kan rette mod medarbejderne, og en 

selvteknologi, som arbejdspladsen kan rette mod sig selv. Spørgeskemaundersøgelsen 

ansvarliggør på den måde arbejdspladsen for sin trivsel – og således for medarbejdernes 

trivsel – ved at vise, at den kan trives bedre.   

Dialogmetoder 

Spørgeskemaundersøgelsen kridter banen op til, at en af kampagnens foreslåede 

dialogmetoder kan bringes i anvendelse. De fem dialogmetoder - Arbejdsglæde, 

Arbejdspladsudvikling, Dialogmøde, Dialogspil og Kulturdialog – baserer sig på en række 

fælles træk, som jeg i det følgende vil se på, inden jeg underlægger én af metoderne en 

nærmere undersøgelse. Hvor jeg i analysen af spørgeskema-undersøgelsen lod mig inspirere 

af Andersens og Thygesens idéer om styringsteknologisk forskelsminimering, henter jeg i 

resten af dette afsnit inspiration i Mads Peter Karlsens og Kaspar Villadsens tænkning om 

dialogen som styringsteknologi (Karlsen & Villadsen 2007).  

 

Selvom der er forskelle mellem kampagnens fem dialogmetoder, er der også en række 

lighedspunkter. For det første udgør hver dialogmetode en struktureret ramme om en fælles 

samtale, hvor det medarbejdernes egne ord og forståelse af trivslen, som kommer frem 

(VFA 2010b-1). Dialogmetoderne er således forankret i en forestilling om, at 

medarbejderne bedst selv ved, hvordan de trives, hvorfor der ikke findes standardløsninger 

på trivselsproblemerne, som ledelsen kan sætte entydigt og autoritativt igennem (Karlsen & 

Villadsen 2007:10). I stedet må forandringerne udspringe af medarbejdernes egne forslag 

og idéer. 

 

I forlængelse heraf baserer metoderne sig for det andet på en høj grad på frihed. Men 

samtidig er dialogen forudstruktureret af forskellige regulerende procedurer, som gør det 

vanskeligt at stille spørgsmål til selve dialogen eller til bestemte imperativer om fx 

indflydelse og udviklingsmuligheder. Desuden tildeles medarbejderne ikke nogen taleret i 

den tale, som handler om, hvordan de selv bringes til at tale (ibid.:28). Friheden ophører 
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med andre ord, når det kommer til valget af trivselsmetode – det er nemlig ledelsen, som 

afgør hvilke metoder, der bringes i anvendelse (VFA 2010b-2).  

 

For det tredje er alle dialogmetoderne konstruktive og fremadrettede, og de fokuserer 

således på ressourcer frem for mangler, på positive erfaringer frem for negative og på 

løsninger frem for problemer (VFA 2010b-1). Den tale dialogmetoderne producerer er med 

andre ord fremtidsorienteret, hvorved dialogen bliver en forandringsdialog om 

medarbejdernes trivselsønsker. For at være succesfulde må metoderne imidlertid både 

kunne frembringe, filtrere og fastholde medarbejdernes udsagn og kunne internalisere den 

fremstillede forandringsdialog i medarbejderne (Karlsen & Villadsen 2007:23). Vi skal nu 

se et eksempel på, hvordan det lader sig gøre. 

 

Dialogmetode: Arbejdspladsudvikling 

De fem dialogmetoder gør hver især brug af forskellige teknikker. Metoden Dialogspil leger 

fx dialogen frem og strukturerer talen med spillekort indeholdende bestemte udsagn (VFA 

2010f-1), mens metoden Kulturdialog inviterer medarbejderne til at forandre deres måde at 

forstå, tænke og handle på inden for den bestemte arbejdspladskultur, som en såkaldt 

’kulturblomst-model’ konstruerer (VFA 2010g-1). I det følgende har jeg imidlertid valgt at 

foretage en nærmere analyse af dialogmetoden Arbejdspladsudvikling (APU), fordi den 

synes at være et godt eksempel på, hvordan dialogmetoderne selv skaber de subjekter, som 

de virker igennem. 

 

APU er ”(…) en anerkendende dialogmetode, hvor deltagerne sammen undersøger deres 

drømme og ønsker om den gode arbejdsplads og derefter arbejder med at konkretisere 

ønskerne i forslag og handlemuligheder” (VFA 2010e-1:1). Metoden består af to møder, 

hvor medarbejderne inddeles i dialoggrupper af fire personer. På det første møde 

interviewer medarbejderne hinanden to og to om ”(…) positive oplevelser, der giver energi 

i arbejdet og på arbejdspladsen” (ibid.:3), hvorefter det væsentlige udbytte af interviewet 

genfortælles til gruppen ”(…) så vidt muligt [ved at bruge] interviewpersonens egne ord og 

vendinger” (ibid.:5). Derpå udarbejder gruppen i fællesskab et ark med dens vigtigste 

ønsker for den gode arbejdsplads, og mødet afsluttes med en udstilling i plenum, ”(…) hvor 

det skabte positive billede af fremtiden vises frem og deles” (ibid.:2) med henblik på, ”(…) 

at danne et fælles billede af ønsker til fremtiden.” (ibid.:3). Det andet møde indledes med, 

at deltagerne fortæller deres gruppe, hvad de hver især har tænkt over siden det første møde, 
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mens ”De andre lytter i tavshed” (ibid.:4). Derefter prioriterer deltagerne gennem dialog de 

forskellige idéer, som er fremkommet, og arbejder videre med en konkret plan for, hvordan 

ét specifikt ønske kan realiseres (ibid.:2). På baggrund af disse input fra deltagerne 

udarbejder og iværksætter arbejdsgruppen handleplaner for konkrete forandringstiltag 

(ibid.). 

 

APU strukturerer altså medarbejdernes tale og sørger for, at talestrømmen producerer 

forandringsønsker baseret på positive oplevelser inden for de ressourcemæssige rammer, 

som allerede eksisterer på arbejdspladsen. Medarbejderen kan som udgangspunkt sige, hvad 

han eller hun vil, så længe talen er positiv og forandringsorienteret. Vedkommende kan 

derimod ikke forblive tavs eller tale om grundlæggende strukturelt forankrede 

trivselsproblematikker. Dialogmetoden lokker så at sige en fremtidsrettet og 

udviklingsorienteret tale ud ad munden på medarbejderen og gør denne tale tilgængelig for 

alle på arbejdspladsen (Villadsen & Karlsen 2007:22). Når medarbejderens ord gentages 

overfor gruppen, kan vedkommende høre sine egne argumenter for, at forandring er 

ønskværdigt, ligesom det bliver åbenbaret for kollegerne, at medarbejderen ønsker 

forandring. På den måde producerer dialogmetoden medarbejdere, som ønsker forandring 

og bedre trivsel i deres arbejdsliv. Samtidig skaber metoden viden om, at kollegerne har 

tilsvarende ønsker, hvis sandhedsværdi hverken garanteres af arbejdspladsens ledelse eller 

af en faglig (fx psykologisk) videnskabs autoritet, men af medarbejderne selv: 

medarbejderne ønsker udvikling, forandring og bedre trivsel – det siger de jo selv! 

(ibid.:17). 

 

Dialogmetoden APU involverer altså medarbejderne, så fremtidige forandringer kan 

relateres til deres egne udtalte ønsker. Samtidig bliver medarbejderne bevidste om, at 

arbejdspladsen ikke vil forblive den samme. Alle ønsker jo tilsyneladende forandring, og 

ledelsen udarbejder derfor handleplaner, som synliggør forandringernes retning. Dermed 

bliver forandringerne forudsigelige. Endelig sikrer metoden, at alle medarbejdere har nogen 

at tale med om deres forandringsønsker – endda nogle som synes at være positivt stemt, og 

som anerkender og støtter medarbejderens idéer. APU producerer for så vidt ikke blot 

medarbejdere med ønsker om forandring og bedre trivsel. Metoden skaber også 

medarbejdere som i kampagnens optik pr. definition trives, fordi de oplever indflydelse, 

kontrol, forudsigelighed, støtte og retning, og netop derfor har positive forventninger til 

deres egen evne til at håndtere arbejdet.  
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Ved at inddrage medarbejderen i ledelsen af sig selv skaber APU altså ”(…) engagement og 

lyst til at gennemføre forandringer” (ibid.:2). Eksemplet viser, hvordan dialogmetoderne 

virker ved at få medarbejderne til at erkende og vedstå sig deres vilje til forandring og 

ønske om at trives bedre, hvorved de samtidig påtager sig en bestemt form for selvledelse 

(Karlsen & Villadsen 2007:19). APU er således en styringsteknologi, som strukturerer 

medarbejdernes forhold til sig selv og hinanden i relation til bestemte normer, rationaler og 

imperativer (ibid.:27). Desuden illustrerer eksemplet, hvordan dialogmetoderne fordrer, 

iværksætter og fungerer gennem selvanalyse og refleksion med henblik på, at 

medarbejderne opnår en bestemt form for selvindsigt (ibid.). Men metoderne gør også 

denne indsigt tilgængelig for enhver på arbejdspladsen, så alle kan se, at alle ønsker 

forandring og bedre trivsel. Umiddelbart virker det måske ikke overraskende, at en 

dialogmetode med navnet Arbejdspladsudvikling leder talen i en forandringsorienteret 

retning. Pointen er imidlertid, at metoden ikke kan se, at det eneste, den kan se, er dens egne 

selvproducerede forestillinger om, at alle medarbejdere ønsker forandring og bedre trivsel 

(ibid.:28). APU implicerer forestillinger om, at alle er forskellige, og at enhver sidder inde 

med sandheden om sin egen trivsel og samtidig ønsker forandringer på arbejdspladsen. 

Målet er at realisere dette autentiske subjekts autentiske ønsker og drømme, men 

paradoksalt nok skaber dialogteknologien i stedet ønsker og drømme, der som produkter af 

teknologien pr. definition netop er uautentiske (ibid.). Fra dialogmetodens og således 

kampagnens perspektiv kan denne uautencitet imidlertid kun imødekommes af mere dialog. 

Hvis medarbejderne ikke trives med dialogen, må der nemlig iværksættes en dialog om, 

hvordan problemet kan løses. Dermed reduceres ethvert trivselsproblem til at være et 

problem, der angår bestemte subjekters selvforhold.  

3.4 Kampagnens subjektformer 

Det sidste aspekt af denne programmatiske analyse af kampagnen vedrører de 

subjektformer, som individer og kollektiver bringes til at betragte sig selv igennem, såfremt 

kampagnen er succesfuld. I dette afsnit undersøger jeg derfor, hvordan kampagnen 

subjektiverer medarbejdere, ledere og arbejdspladser med særlige egenskaber, kapaciteter 

og kvaliteter og derved tilbyder dem en bestemt plads i trivselsregimet, hvorfra de kan 

tænke, tale og handle meningsfuldt på bestemte måder (Andersen 2004:249). 
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Den engagerede medarbejder 

Dialogmetoderne er som omtalt et forsøg på at skabe engagerede medarbejdere med lyst til 

forandringer. ”Indflydelse giver engagement”, som overskriften lyder i et af kampagnens 

eksempler på ’god praksis’ (VFA 2010i-2). Eller som det fremgår af et andet eksempel 

”(…) skal [man] give plads til det, folk brænder for” (VFA 2010l-1). Medarbejderen er 

altså først og fremmest et engageret subjekt, som tager ansvar og derfor oplever at have 

kontrol og indflydelse i sit arbejdsliv.  

 

Den engagerede medarbejder ”(…) har lyst til handling og udvikling” (VFA 2010k-2) og 

bidrager, som vi så i foregående afsnit, selv med konkrete idéer til, hvordan forandringerne 

kan finde sted.  

 

Hvis medarbejderne oplever de indførte ændringer som noget, der trækkes ned 

over hovedet på dem, vil de have sværere ved at omstille sig eller endsige 

værdsætte forandringerne. (VFA 2010j-2) 

 

Ved at involvere medarbejderen i trivselsarbejdet er der omvendt grundlag for, at 

vedkommende værdsætter efterfølgende forandringer og har nemt ved at omstille sig til nye 

vilkår. Medarbejderen ved, at der er forandringer på vej, for han eller hun har selv været 

involveret i at formulere forandringsønskerne. Derfor er forandringerne forudsigelige for 

den engagerede medarbejder, som således også er omstillingsparat. 

 

Endvidere taler den engagerede medarbejder åbent og ærligt om, hvad der stresser 

vedkommende:”Ud med sproget; Sig det som det er; Tal!” (VFA 2010l-2). Budskabet fra 

kampagnens annoncer i det offentlige rum er ikke til at tage fejl af. Medarbejderen – også 

den mere stille type (VFA 2010k-1) – taler om sine følelser, og om sine ønsker om 

forandring og bedre trivsel. Dialog er nemlig grundlaget for, at kolleger og ledere kan støtte 

medarbejderen både psykisk og praktisk (VFA 2010h). 

 

Endelig reflekterer den engagerede medarbejder løbende over sine behov og ønsker med 

henblik på at kunne reagere og tale om det, hvis vedkommende ikke skulle opleve at 

tingene går i den rigtige retning: 
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Man skal kende sig selv og sine faresignaler på stress, så man kan reagere, hvis 

de dukker op. (VFA 2010y) 

 

Den ansvarlige medarbejder er altså et engageret, omstillingsparat og refleksivt subjekt, 

som taler åbent og ærligt om sine følelser, behov og ønsker. En sådan handlekraftig 

medarbejder oplever både kontrol, indflydelse, forudsigelighed og støtte i et arbejdsliv, som 

bevæger sig i den retning, vedkommende ønsker.  

Den coachende leder 

Trivselsregimet fordrer også, at lederen tager et bestemt subjekt på sig. Lederen skal ikke 

kontrollere arbejdet i detaljer, men ”(…) skabe engagement, tillid og trivsel ved at inddrage 

medarbejderne” (VFA 2010n). Det fordrer imidlertid, at lederen ”tænk[er] i dialog og 

sparring frem for styring” (VFA 2010n), og derfor taler med hver enkelt medarbejder uden 

at have fastlagt konklusionerne på forhånd (VFA 2010s). Lederen skal nemlig ”(…) være 

parat til at lytte til de tanker og forslag, der kommer frem i løbet af dialogen” (VFA 2010n-

1). Desuden må lederen være en dygtig kommunikatør, så de ansatte tydeligt kan genkende 

deres egne ønsker i de forandringer, som løbende planlægges og igangsættes (VFA 2010o). 

Samlet set skal lederen altså ”(…) give slip på den kontrollerende ledelsesrolle og i stedet 

gribe den mere samarbejdende og coachende ledelsesstil.” (VFA 2010m-1). Det betyder 

endvidere, at den gode leder lærer ”(…) den enkeltes ressourcer, behov og forventninger at 

kende” (VFA 2010o) og tilpasser arbejdet til individet ud fra dette kendskab. 

 

Lederen subjektiveres altså som et ikke-kontrollerende og antiautoritativt subjekt, der er 

lyttende, åben, nysgerrig og individorienteret med henblik på at kunne tilpasse arbejdet til 

den enkelte medarbejder, så alle oplever, at der er udfordringer i passende mængder. Eller 

sagt på en anden måde: så alle oplever kontrol, indflydelse, forudsigelighed, støtte og 

retning, og derfor har positive forventninger til at kunne håndtere arbejdet, selvom det er 

lidt stressende. 

Den attraktive arbejdsplads 

Kampagnen udråber også et kollektivt subjekt: arbejdspladsen. Der er imidlertid ikke tale 

om en klassisk industriarbejdsplads med samlebåndsproduktion, men snarere om en 

immateriel arbejdsplads, der i høj grad baserer sig på medarbejdernes subjektivitet. 

Arbejdspladsens primære trivselsopgave er derfor ikke at undgå fysisk nedslidende 
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arbejdsrutiner, men ”(…) at skabe rammerne for, at medarbejderne kan bevare positive 

forventninger til fremtiden” (VFA 2010p). I stedet for at formulere organisatoriske 

standardløsninger må arbejdspladsen derfor tænke trivsel ind i såvel personalepolitikken 

som i den enkelte medarbejders kompetenceudvikling (ibid.). Desuden er det 

arbejdspladsens opgave at stille relevante værktøjer til rådighed for ledere og medarbejdere 

til arbejdet med trivslen (VFA 2010o).  

 

På den attraktive arbejdsplads udspiller tingene sig ikke sig på samme måde måned efter 

måned, år efter år. Oplevelsen af fremdrift handler derfor ikke om, at tiden går i retning af 

arbejdsdagens afslutning, men om at der konstant er nye spændende udfordringer (VFA 

2010h). Arbejdspladsen er nemlig i konstant forandring og tilbyder gode 

udviklingsmuligheder for den enkelte engagerede medarbejder baseret på en høj grad af 

medinddragelse. Den attraktive offentlige arbejdsplads subjektiveres altså som et sted, hvor 

medarbejderens subjektivitet udgør den afgørende produktive ressource, og hvor 

medarbejdernes psykiske trivsel derfor er i fokus. På den baggrund handler den gode 

arbejdsplads ansvarligt ved at etablere det trivselsregime, som kampagnen ansporer til. 

3.5 Delkonklusion 

I dette kapitel har jeg undersøgt, hvordan kampagnen gør det muligt at styre på offentlige 

arbejdspladser ved at strukturere feltet for mulige tanker og handlinger. Det kan 

konkluderes, at kampagnen er en form for styring, der orienterer sig mod medarbejderens 

følelser og forventninger til egne coping-evner. I kampagnens optik er stress nemlig ikke et 

ydre ressourceproblem, men et indre oplevet ressourceproblem, som kan håndteres ved at 

skabe følelserne af kontrol, indflydelse, forudsigelighed, støtte og retning hos den enkelte 

medarbejder. Derfor ansporer kampagnen offentlige arbejdspladser til at etablere et 

trivselsregime, hvor der stilles spørgeskemaundersøgelser og dialogmetoder til rådighed 

med henblik på at involvere medarbejderne og få dem til at tale om deres ønsker om 

forandring og bedre trivsel. På den måde bliver det muligt for lederen at coache 

medarbejderen i forhold til vedkommendes egne udtalte ønsker og tilrettelægge arbejdet, så 

udfordringerne matcher den enkeltes forventninger til egne coping-evner. Medarbejderen 

træder i den forbindelse frem som et engageret, omstillingsparat og refleksivt subjekt, der 

tager ansvar og involverer sig i trivselsarbejdet ved netop at tale om sine følelser, behov og 

ønsker, og som derfor oplever at have kontrol og indflydelse på sit udviklende arbejdsliv.  
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Medarbejderne involveres altså i trivselsarbejdet på en måde, som understøtter deres 

følelser af kontrol, indflydelse, forudsigelighed, støtte og retning. Det interessante er 

imidlertid, at kampagnen dermed synes at anspore til at etablere et trivselsregime, som 

intensiverer de idealer for attraktive offentlige arbejdspladser om ansvar, engagement og 

udvikling, der tilsyneladende går hånd i hånd med den voksende stressproblematik. I kapitel 

5 diskuterer jeg, hvordan kampagnen derved gør det muligt at styre på en måde, som gør det 

vanskeligt at kritisere idealerne for attraktive offentlige arbejdspladser – det moderne 

arbejdslivs normative fundament. Inden da vil jeg imidlertid fortsætte analysen med at 

undersøge, hvordan en kampagne, som tilsyneladende intensiverer de idealer, som i første 

omgang stresser, kan fremstå som en rationel måde at styre på. 
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Kapitel 4: Analyse af kampagnens logikker 

To one single set of difficulties, several responses can be made. And most of the 

time different responses actually are proposed. But what must be understood is 

what makes them simultaneously possible: it is the point in which their 

simultaneity is rooted; it is the soil that can nourish them all in their diversity and 

sometimes in spite of their contradictions.  

(Foucault 1984a:389) 

 

I dette kapitel træder jeg et skridt tilbage og undersøger, hvordan forskellige dispositiver 

formes i de sandheder og teknikker, hvormed kampagnen konstruerer objekter og subjekter 

for styring. Udgangspunktet er som omtalt, at forskellige logikker sameksisterer, anordner 

og overdeterminerer det trivselsregime, som kampagnen ansporer offentlige arbejdspladser 

til at etablere. Analysen og således også kapitlet struktureres af hhv. det pastorale dispositiv, 

det biopolitiske dispositiv og det liberale sikkerhedsdispositiv, men jeg diskuterer også, 

hvordan de forskellige dispositiver interagerer og dermed former kampagnens særlige 

rationalitet. 

4.1 Det pastorale dispositiv 

Den pastorale magt er en omsorgsmagt. Den plejer hjorden, den plejer hjordens 

individer, den sørger for, at fårene ikke lider, den bringer naturligvis de 

vildfarende tilbage, den plejer de sårede.  

(Foucault 2008:137) 

 

I kampagnens optik er lederens opgave som omtalt ikke at bestemme egenrådigt over 

medarbejdernes arbejdsliv, men snarere at vejlede og støtte medarbejderen ud fra et 

kendskab til hans eller hendes ønsker og behov. En sådan forestilling har sine rødder i det 

pastorale dispositiv, som udvikledes i det fjerde århundrede e.kr., hvor tvivlen på 

selvledelsen fik mennesket til at involvere en forsørger – hyrden – i ledelsen af sig selv 

(Jensen 2005:206-208). Foucault taler ikke selv direkte om et pastoralt dispositiv, men om 

en pastoral magt. Når det alligevel synes rimeligt at betragte pastoralet som et dispositiv, 
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skyldes det, at Foucault i en forelæsning refererer til en periode, hvor alt ”(…) i en vis 

forstand [var] pastoralt” (Foucault 2008:162).4  

 

Det pastorale dispositiv bruger hyrden og hjorden, som metaforer for henholdsvis ’den som 

leder’ og ’de som ledes’, og dispositivet er kendetegnet ved tre faktorer. For det første 

udøves hyrdens magt ikke over et territorium (fx et kongerige eller en bystat), men over en 

mangfoldighed – hjorden – i bevægelse (ibid.:135-136). For det andet er hyrdens pastorale 

magt i bund og grund en velgørende omsorgsmagt, hvis eksistensberettigelse er at sikre 

hjordens frelse (ibid.:136-137). Endelig er den pastorale magt en individualiserende magt, 

som både våger over flokken som helhed og drager omsorg for hvert enkelt får i flokken 

(ibid.:139). Når Foucault ikke kalder det en hyrdemagt men en pastoralmagt, er det, fordi 

kristendommen introducerede pastorale ledelsesformer, og derved transformerede det 

oprindelige hebræiske hyrdetema til at være et pastoralt tema (Jensen 2005:208). I det 

pastorale dispositiv betragtes pastoren derfor som en hyrde, der skal lede såvel flokken som 

den enkelte i den moralsk rigtige retning. For at kunne det må pastoren opnå et indgående 

kendskab til individets indre hemmeligheder, tanker og følelser, og den primære metode 

hertil er bekendelsen (Villadsen 2006:19). Bekendelsen bekræfter afhængighedsforholdet 

mellem den menige og pastoren, og frembringer den skjulte sandhed om individet, som 

pastoren må kende for at kunne lede individet og sikre dets frelse – og derigennem sikre 

flokkens frelse (Foucault 2008:197). Den pastorale sjæleledelse skal imidlertid ikke kun 

iværksættes som svar på en ulykke, en krise eller et problem, idet ethvert moment i livet 

gøres til et spørgsmål om frelse. Derfor må alle individer løbende undersøge sig selv, sine 

tanker og deres grund og bekende dem overfor pastoren. 

Når ledelse bliver omsorg 

I kampagnen træder det pastorale dispositiv frem i en verdslig form, hvor frelse er skiftet ud 

med trivsel. Lederens opgave er at styre flokken af medarbejdere i deres bevægelse mod et 

bedre arbejdsliv. Men da det er individuelt, hvad der får medarbejderne til at trives, må 

lederen gennem dialog skaffe sig viden om, hvordan hver enkelt medarbejder oplever og 

viser tegn på stress (VFA 2010n). Lederen skal så at sige integrere det pastorale lederskab i 

sig ved at være omsorgsfuld og ”(…) opmærksom på, at den enkelte oplever den 

forudsigelighed, støtte og kontrol, vedkommende har brug for” (VFA 2010n). 

                                                        
4 Jeg er da heller ikke alene om at bruge betegnelsen ’pastoralt dispositiv’ (se fx Jensen 2005) 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Lederens pastoralisering i kampagnen er samtidig hans pædagogisering, fordi han får lagt 

personlighedsudviklingen – udviklingen af humane ressourcer – ind under sit 

ansvarsområde (Jensen 2009:311). Det er således netop, når kampagnen former det 

pastorale dispositiv, at den moderne offentlige leder træder frem i coachens klæder, hvorved 

relationen mellem leder og medarbejder intimiseres. Lederen må således forholde sig til 

medarbejderen som et helt menneske og ”(…) ikke [være] blind for medarbejderens 

privatliv” (VFA 2010n). 

Udbredelsen af den pastorale relation 

For at sikre trivslen må lederen altså opnå et indgående kendskab til den enkelte 

medarbejders ressourcer, behov og forventninger ved til stadighed at tale med hver enkelt 

(VFA 2010o). Desuden genintroduceres de pastorale bekendelsesteknikker i skikkelse af 

kampagnens dialogmetoder. Men i dialogmetoderne bekender medarbejderen sig ikke blot 

til sin leder, men til hele flokken af medarbejdere, og den intime pastorale relation bredes 

på den måde ud i en eksplosion i antallet af hyrder, og alle bliver derfor ansvarlige for 

hinandens trivsel. Det har flere mulige konsekvenser. For det første eksploderer 

produktionen af viden om medarbejderens følelsesliv, hvilket er ressourcekrævende. For det 

andet bliver den intime bekendelse af følelser, ønsker og behov, som i pastoralets 

oprindelige form var baseret på fortrolighed, gjort åben og offentlig, fordi alle skal have 

kendskab til, hvad der får det enkelte individ til at trives. Dermed opløses grænsen mellem 

det private og det offentlige, og det bliver problematisk ikke at tale åbent og ærligt om sit 

følelsesliv. For det tredje betyder udbredelsen af den pastorale relation, at medarbejderne 

ansvarliggøres i forhold til deres relationer og samarbejde med kollegerne. Hvor det 

tidligere var muligt at gå til lederen med eventuelle samarbejdsproblemer internt i gruppen, 

bliver det med kampagnen nødvendigt at udbrede sine negative forventninger til hele 

gruppen: 

 

Tal sammen om det, der stresser. (VFA 2010o) 

 

(…) det [kan] være en god idé, at I regelmæssigt reflekterer over, om den måde, I 

samarbejder på, giver den bedst mulige trivsel. (VFA 2010j-1) 
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I en kommentar til et af kampagnens blogindlæg rejser en stresset medarbejder i 

forlængelse heraf nogle af de spørgsmål, der kan melde sig som følge af, at kampagnen gør 

alle til omsorgsfulde ledere for hinanden: 

 

Sker der noget med mine arbejdsopgaver? Mister jeg indflydelse? Mister jeg 

kontakt til mine gode kolleger? Mister jeg anseelse og værdi i andres øjne. Mister 

jeg kompetence? Mister jeg beskyttelse/tryghed? Mister jeg mit arbejde? 

Bekymringer er der nok af – jeg har dem alle (VFA 2010v-1) 

 

Citatet udtrykker medarbejderens bekymring for at skulle tale åbent og ærligt om sine 

negative forventninger til at kunne håndtere arbejdet. En anden medarbejder er bekymret 

over at være blevet indkaldt til en såkaldt ’bekymringssamtale’, fordi ”(…) sådanne 

samtaler kan nemlig munde ud i advarsler om manglende samarbejde, [hvilket] ikke 

ligefrem er med til at fremme følelsen af fodfæste” (VFA 2010t). Kravet om dialog og ærlig 

snak kan altså tilsyneladende fremme medarbejderens usikkerhedsfølelse. Så længe 

kampagnen former det sociale inden for samme pastorale logik, må man dog formode, at en 

kritik af pastoralets udbredelse blot vil intensivere kravene om dialogbaseret bekendelse 

(Jensen 2005:295). 

Gensidig afhængighed, permanent krise og flokken i bevægelse 

Dialogen producerer, som jeg har været inde på, subjekter, der lader sig styre gennem 

forventninger og udviklingsønsker. Men bekendelsen har også en anden funktion. I den 

kristne praksis måtte den menige som nævnt ransage sin sjæl og bekende sine tanker til 

pastoren for at forankre og befæste afhængighedsforholdet mellem dem (Foucault 

2008:195-196). Med kampagnen må medarbejderen tilsvarende ransage sit sind med 

henblik på at fortælle kolleger og ledere åbent og ærligt om sine ønsker og behov og 

dermed bekræfte deres ’fælles ansvar’ for både de individuelle tanker og følelser og for 

arbejdspladsens trivsel (VFA 2010m-2). 

 

Dialogen skal imidlertid ikke først iværksættes, når medarbejderen er gået ned med stress. 

Man kan altid trives bedre, og da alle aspekter af såvel arbejdslivet som privatlivet kan 

gøres til et spørgsmål om trivsel, er der altid noget at tale om. Krisen er således permanent: 

medarbejderen er altid i fare for at blive stresset. Ligesom hyrden skulle vurderes på fårenes 

fortjenstfuldhed ud fra den kendsgerning, at fårene altid var ”(…) udsat for fare, altid på 
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kanten til at falde i” (Foucault 2008:184), så må lederen og medarbejderen i kampagnens 

optik vurderes på individernes og kollektivets trivsel, fordi: ”Alle kan gå ned med stress” 

(VFA 2010v). På den måde beror medarbejderens og lederens fortjenestfuldhed altså ikke 

alene på kvaliteten af den offentlige service, de leverer, men også på den individuelle og 

kollektive trivsel. Kampagnen gør dermed trivselsarbejdet til en almindelig del af arbejdet. 

 

Lederen leder i forlængelse heraf ikke for at bestemme, ligesom medarbejderen ikke lader 

sig lede, fordi lederen bestemmer. Man leder og lader sig lede, fordi man er en ansvarlig og 

engageret leder eller medarbejder, som bekymrer sig for trivslen. Trivsel kan imidlertid kun 

opnås, hvis der er udfordringer i passende mængder, og medarbejderen må derfor konstant 

være på vej mod nye mål (VFA 2010h). Den pastorale fortælling om flokken i bevægelse 

træder således frem som et imperativ om permanent omstilling udspringende fra et 

vedvarende flow af nye forandringsønsker. 

 

Kampagnen er som vi har set pastoral i sit forsøg på at sikre medarbejdernes trivsel ved at 

drage omsorg for deres følelsesliv. Når kampagnen former det pastorale dispositiv, opstår 

der således en rationalitet, hvor alle støtter hinanden og drager omsorg for hver enkelt 

medarbejders følelser for derved at sikre vedkommendes trivsel og derigennem sikre 

kollektivets trivsel. 

4.2 Det biopolitiske dispositiv 

(…) en magt, der er indrettet på at producere kræfter, at få dem til at vokse og på 

at ordne dem snarere end på at dæmme op for dem, blødgøre dem eller ødelægge 

dem. (…) en magt, som positivt udøves på livet, som sætter sig for at styre det, 

forøge det, mangfoldiggøre det og foretage præcis kontrol og samlet regulering af 

det. (…) en magt, hvis vigtigste funktion fremover ikke er at udslukke, men 

fuldstændig at gennemtrænge livet. (…) en befolkningens biopolitik.  

(Foucault 1994:140-144) 

 

Med verdsliggørelsen af hyrdeledelsen bliver det muligt for det pastorale dispositiv at virke 

sammen med dispositiver, som fokuserer på populationsoptimering (Jensen 2005:220). I 

kampagnen træder et sådant biopolitisk dispositiv frem, når styringen rettes mod den 

samlede offentlige arbejdsstyrkes mentale sundhed og gør sindstilstanden til et offentligt 

anliggende. Biopolitikken orienterer sig mod befolkningen som en levende enhed bestående 
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vitale processer, der samlet set udgør statens styrke (Dean 2006:337). Derfor udøves statslig 

styring inden for den biopolitiske rationalitet ikke ved suverænt at undertrykke og opkræve, 

men ved at forme, stimulere og fremelske eller kort sagt: ved at optimere befolkningen 

(Foucault 2008:116-117). 

 

Den totaliserende del af det biopolitiske dispositiv dukker op i anden halvdel af det 18. 

århundrede, hvor styringen begynder at orientere sig mod den samlede befolkning som en 

biologisk – og psykologisk – størrelse frem for primært at have det enkelte 

menneskelegeme, som sit mål (Dean 2006:169). Men det er statsræsonen, som opstår i 

kølvandet på Machiavellis ’Fyrsten’ i det 16. århundrede, der baner vejen for en 

styringsrationalitet, som består i at styrke og ikke blot bevare statens ressourcer (Jensen 

2005:222). I den klassiske suveræne stat er magtudøverens legitimitet selve magtudøvelsen, 

hvis fornuft henviser til gud eller naturen (ibid.:224). Men med statsræsonens opståen 

overgår den statslige styrings telos fra at være transcendent til at være immanent – altså til 

at være begrundet i sig selv (Dean 2006:151). I statsræsonen er der intet, der refererer til 

andet end staten selv, og det handler derfor om at identificere det, som er nødvendigt og 

tilstrækkeligt for, at staten kan eksistere og bevare sin integritet (Foucault 2008:277-278). 

Statsræson er således en styrings-rationalitet, der forudsætter en konkret og præcis viden 

om statens styrker, så man internt5 kan forøge de elementer og kræfter, som udgør disse 

styrker (Dean 2006:155). Det interne sæt af teknikker til at evaluere statens styrker – og 

sørge for at samfundet trives, og at dets borgere oplever fremgang – kaldes politi6 

(ibid.:156-157), og med indtoget af den såkaldte polizeiwissenschaft er det blevet statens tur 

til at undersøge sig selv (Jensen 2005:223). 

Velfærdsstatsræson 

Kvalitetsreformen, som kampagnen udspringer af, kan betragtes som velfærdsstatens forsøg 

på at sikre sig selv for sin egen skyld. ’Staten’ skal i den forbindelse ikke forstås som en på 

forhånd given entitet, men snarere som en ”(…) en sammenstykket realitet og mystificeret 

abstraktion, hvis betydning er langt mindre, end man tror.” (Foucault 2008:117). Staten er 

således at betragte som en forbindelse mellem en række eksisterende sociale elementer, og 
                                                        
5 Statsræsonen har også en ekstern dimension, som handler om at forøge statens styrke i relation 
til andre stater (Dean 2006:155). Denne eksterne dimension vil jeg dog ikke komme nærmere ind 
på her, selvom man kunne hævde, at kampagnen også kan ses i lyset af en statsræson, der 
vedrører statens styrke i den internationale konkurrence med andre stater. 
6 ’Politi’ forstås på dette tidspunkt bredere end i dag, som en ordensmagt, der skaber den gode  
orden, understøtter og regulerer den (Jensen 2006:228) 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for så vidt står staten ikke bag kampagnen, men udfolder sig i kampagnen. Med 

kvalitetsreformen ønsker regeringen at styrke velfærdsstaten og sikre bedre velfærd til alle 

bl.a. ved at udvikle arbejdsstyrkens kompetencer og forbedre det psykiske arbejdsmiljø 

(Regeringen 2007:68-83). En velfærdsstatsræson viser sig i den forbindelse på to måder. 

Dels er der intet i kvalitetsreformen, som refererer til andet end velfærdsstaten selv. 

Velfærden skal ikke forbedres for dronningens eller for guds skyld, men netop for 

velfærdsstatens skyld. Dels er det ikke ved at erobre nye (geografiske) territorier, men ved 

at optimere befolkningen og udnyttelsen af dens humane ressourcer, at velfærdsstaten skal 

styrkes, og i den forbindelse udgør befolkningens trivsel er væsentlig faktor. Men hvis de 

kræfter, der findes i befolkningen, skal forøges, så må der først genereres viden om dem. 

Der må med andre ord være politi i begrebets brede betydning. 

 

Kampagnen er som omtalt en del af den styrkelse af VFA, som blev vedtaget i 

trepartsaftalen i forbindelse med kvalitetsreformen med det formål at øge indsamlingen og 

formidlingen af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af 

arbejdsmiljøproblemer (ibid.:80-81). Dermed kan kampagnen betragtes som en del af en 

større politiaktion, idet den både har til hensigt at evaluere og forbedre et element af 

velfærdstatens styrke – arbejdsstyrkens psykiske beskaffenhed – med det formål at sørge for 

det fælles bedste. Dette skal ikke forstås således, at kampagnen eller VFA er det moderne 

velfærdsstatslige politi i ordets oprindelige betydning. Men kampagnen er politiagtig i dens 

forsøg på at forbedre den samlede arbejdsstyrkes trivsel. Pointen er, at kampagnen 

udspringer af en velfærdsstatsræson, hvor det primære mål er at styrke velfærdsstaten ved at 

forbedre de ressourcer, som findes i befolkningen. 

Sindstilstanden som et offentligt anliggende 

Det er altså ved at forme en statsræson, at befolkningen træder frem som objekt for den 

statslige styring. Den biologiske dimension af biopolitikken kommer derimod først rigtig i 

stand med socialmedicinens fødsel (Foucault 2001). I slutningen af det 18. og begyndelsen 

af det 19. århundrede socialiserer kapitalismen kroppen til en folkekrop – en samlet 

totalkrop – der gøres til genstand for en biopolitik (Jensen 2005:249). Foucault udtrykker 

det således, at: ”Kroppen er en biopolitisk realitet; medicinen er en biopolitisk strategi” 

(Foucault 2001:13). 
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At staten interesserer sig for befolkningens sundhedstilstand, er der således intet nyt i, 

ligesom idéen om, at arbejdsstyrken må gøres sund og arbejdsduelig, heller ikke er 

fremmed (ibid.:21-23). Men hvor det tidligere primært var kroppen, som blev gjort til 

genstand for biopolitikken, er det arbejdsstyrkens mentale sundhed, som træder frem, når 

kampagnen former det biopolitiske dispositiv. Kampagnen er biopolitisk, fordi den 

orienterer sig mod at forme levende mennesker, og den er så at sige en politik rettet mod 

arbejdsstyrkens samlede psykiske beskaffenhed. Hvor biopolitikken i industrisamfundet 

sigtede mod at forbedre folkekroppen, er kampagnen et eksempel på, hvordan 

velfærdsstaten i den moderne kognitive kapitalismes tidsalder interesserer sig stadigt mere 

for det, man kan kalde folkepsyken. Det betyder naturligvis ikke, at staten er holdt op med 

at interessere sig for kroppen. I folkesundhedsrapporten fra 2007 er det stadig den fysiske 

sundhed, som fylder mest. Men den mentale sundhed, stress og det psykiske arbejdsmiljø 

bevæger sig ind på den politiske arena (Kjøller et al. 2007).  

 

Når kampagnen former det biopolitiske dispositiv, drager velfærdsstaten altså ikke blot 

omsorg for sine borgeres trivsel – den forsøger også at optimere sine egne indre styrker. 

Dermed bliver medarbejderens sindstilstand et offentligt anliggende, og så er det ikke 

længere en privat sag, om medarbejderen har lyst og evner til at tale om sit humør, sine 

tanker, følelser og forventninger eller ej. 

Det individuelle og det totale 

Biopolitikken består ikke alene af den totaliserende biomagt, der har den samlede 

befolkning som sit mål. Den indeholder også en individuelt orienteret form for magt – 

disciplinen – der retter sig mod at optimere det enkelte legeme og den enkelte psyke (Jensen 

2005:241-242). Umiddelbart synes kampagnen ikke at involvere disciplinære teknikker, 

hvis man med disciplin mener en magt, der hindrer udfoldelse og holder individer nede. 

Hvis man derimod, som Foucault, betragter disciplinære operationer som nogle, der styrker 

individerne ved at opdrage dem til at styre og forbedre sig selv og derigennem optimere 

totaliteten, træder der imidlertid disciplinære elementer frem i kampagnen (Jensen 2009:49-

52).  

 

Kampagnen disciplinerer ikke medarbejderne ved at informere om, hvor farligt stress er – 

stress er nemlig ikke noget, man skal holde sig fra (VFA 2010h). I stedet differentierer 

kampagnen mellem medarbejderne, således at der opstår både en trivselssubjektivitet, der 
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på en gang er effektiv og sundt stresset, og en stresssubjektivitet med relativt stor risiko for 

at løbe ind i et stressrelateret sammenbrud. Trivselssubjektet tager, som vi så i foregående 

kapitel, ansvar og engagerer sig i trivselsarbejdet ved at reflektere over sine følelser, ønsker 

og forventninger og tale åbent og ærligt om dem. Stresssubjektet gør det modsatte. Ligesom 

det panoptiske fængsel producerer kriminelle subjekter frem for lovovertrædelser (Jensen 

2005:235), producerer kampagnen altså stressede subjekter frem for stressende 

omstændigheder, og det betyder, at der er en sjæl bag sammenbruddet, som kan gøres til 

genstand for styring og optimering. Det panoptiske fængsel deler imidlertid individerne op 

og lader fangerne vide, at de potentielt bliver overvåget, hvorfor de konstant må opføre sig, 

som om de blev det (ibid.:232-233). I kampagnen er det panoptiske tårn usynligt, men 

medarbejderens tale lyser sindet op og gør individets indre følelser, ønsker og forventninger 

tilgængelige for enhver, og samtidig opfordres alle til at holde øje med, om nogle i gruppen 

mistrives (VFA 2010o). Med bevidstheden om kollegernes og lederens potentielle 

overvågning, disciplineres medarbejderen til at tage ansvar og engagere sig i 

trivselsarbejdet. Det er imidlertid ikke forbudt at være uengageret, og det er ikke 

umiddelbart fyringsgrund, hvis medarbejderen ikke ønsker at deltage i trivselsarbejdet eller 

ikke har nogen fremtidsønsker om at trives bedre – men det nedskriver nok 

sandsynligheden for succes i arbejdslivet. Man ser nemlig helst, at alle engagerer sig i 

trivselsarbejdet, fordi forbedringen af arbejdspladsens samlede trivsel går gennem den 

enkelte medarbejders trivsel. Ligeledes er kampagnen netop et forsøg på at få alle offentlige 

arbejdspladser til at etablere et trivselsregime, fordi den offentlige arbejdsstyrkes samlede 

trivsel går gennem trivslen på den enkelte arbejdsplads. For så vidt etablerer kampagnen ’et 

fælles ansvar’ for trivslen ved at forme både den individualiserende og den totaliserende del 

af det biopolitiske dispositiv. Og ligesom sygesikringen og skolelægen er to ender af 

biopolitikken (Jensen 2005:242), er kvalitetsreformen og dialogmetoderne det altså også.  

Et bioøkonomisk problem 

Det skulle på nuværende tidspunkt stå klart, at biopolitik ikke nødvendigvis har noget at 

gøre med bioteknologi (Larsen 2007:21). Snarere er det biopolitikkens tætte og ubrydelige 

relation til økonomien, som gør den interessent i forhold til kampagnens logik. 

Biopolitikken tilbyder nemlig kampagnen et naturligt styringsobjekt – befolkningen – og 

ved at fortælle ”sandheden” om, hvad der kan betale sig, udøver den økonomiske 

rationalitet en slags indre tjek på den politiske regulering af trivslen (ibid.:11). Med andre 

ord forsøger biopolitikken at optimere befolkningens liv, mens den politiske økonomi 
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løbende holder øje med, hvorvidt denne styring nu også er økonomisk – altså hvorvidt den 

kan betale sig (ibid.:21). 

 

Kampagnen former altså netop en bioøkonomisk rationalitet, når den hævder, at det kan 

betale sig at investere i arbejdsstyrkens trivsel blandt andet fordi, man: ”Med god trivsel 

kan (…) forhindre, at dygtige medarbejdere bliver slidt ned og må forlade arbejdsmarkedet 

før tid” (VFA 2010b). For så vidt er det biopolitiske forsøg på at optimere den samlede 

arbejdsstyrkes psykiske trivsel altså også et bioøkonomisk forsøg på at optimere 

velfærdsstatens humane ressourcer. På den måde gør kampagnen medarbejderens 

sindstilstand til et økonomisk problem, og ansporer derfor offentlige arbejdspladser til at 

investere i medarbejdernes trivsel med henblik på at sikre den velfærd, som er under pres på 

grund af ressourcemangel i den offentlige sektor. Logikken er altså, at det bedre kan betale 

sig at påvirke trivslen indirekte med en kampagne på velfærdsstatsligt niveau og ved at 

etablere trivselsregimer på organisationsniveau, end at regulere direkte ved at tilføre flere 

ressourcer, fordi man på førstnævnte måde forventer at få størst mulig trivsel og dermed 

effektivitet for indsatsen. 

4.3 Det liberale sikkerhedsdispositiv 

Sikkerhedsforanstaltningerne (…) har tendens til at udvide sig, de er centrifugale. 

Man indlemmer hele tiden nye elementer i dem, man indlemmer produktionen, 

psykologien, adfærden (…), og man indlemmer verdensmarkedet. Det drejer sig 

om at organisere større og større kredsløb eller i hvert fald om at lade dem 

udvikle sig.  

(Foucault 2008:51)  

 

Forestillingen om, at det bedre kan betale sig at regulere indirekte med en kampagne end at 

gribe direkte ind i arbejdslivet ved at tilføre ekstra ressourcer til bestemte områder, er også 

forankret i en liberal styringsrationalitet, som fra det 18. århundrede rejste sig som en kritik 

af, at styringen havde taget overhånd (Jensen 2009:74). Liberalismen udgår fra en tese om, 

at staten styrer for meget, eller at man i hvert fald altid bør mistænke den for at styre for 

meget (Jensen 2005:269). Hos Foucault er liberalismen ikke at forstå som en økonomisk 

teori eller en politisk ideologi, men derimod som en særlig styringsrationalitet, der 

beskæftiger sig med befolkningen som politisk figur og har den politiske økonomi som 

interventionsteknik (Lemke 2009:56). Desuden implicerer liberalismen en forestilling, som 
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den tidlige statsræson ikke kendte til: samfundet har en natur og nogle indre principper, som 

styringen må tage hensyn til (ibid.). Udgangspunktet for den liberale governmentalitet er 

således, at de optimale ressourcer ikke frembringes ved at regulere, men ved at undlade at 

regulere og i stedet lade det levende udfolde sig (Jensen 2005:270). Selvom liberalismen 

beskæftiger sig med befolkningen, er dens udgangspunkt derfor faktisk individet eller mere 

præcist individets interesser, hvis frie udfoldelse styringen må sikre (ibid.:269). Det 

Foucault kalder sikkerhedsdispositivet er snævert forbundet med liberalismen, fordi man 

desuden må sikre sig, at den enkeltes frihedsudøvelse ikke går ud over vedkommendes egen 

eller andres sikkerhed og frihed (ibid.:259). Sikkerhedsdispositivet drejer sig med andre ord 

om at sikre helheden mod dens indre farer. Den liberale styring bevæger sig derfor konstant 

mellem frihed og sikkerhed med henblik på at sikre, at der ikke styres mere end nødvendigt 

– altså mere end det kan betale sig. I det følgende ser jeg i forlængelse heraf nærmere på, 

hvordan sikkerhedsdispositivet formes, når kampagnen blander sig for at sikre den trivsel, 

som i kampagnens egen optik opstår, hvis ingen blander sig. 

Kontrol over friheden 

Kampagnen er, som vi har set, baseret på liberale selvledelsesidealer om at give 

medarbejderne ansvar og lade dem have indflydelse på arbejdsforholdene. Men samtidig er 

kampagnen et udtryk for, at der eksisterer en tvivl på disse selvledelsesidealer. Offentlige 

medarbejdere med indflydelse, kontrol og ansvar går jo tilsyneladende ned med stress. 

Kampagnen kan derfor betragtes som et forsøg på at sikre, at medarbejderne kan finde ud af 

at håndtere den frihed og det ansvar, som idealerne for attraktive offentlige arbejdspladser 

implicerer. Med andre ord opfordrer kampagnen arbejdspladserne til at gribe ind i 

medarbejdernes kontrol og indflydelse med henblik på at sikre, at medarbejderne nu også 

oplever at have kontrol og indflydelse. 

 

Umiddelbart synes det måske ikke særligt liberalt, at kampagnen på den måde ansporer til 

at gribe ind i medarbejdernes følelsesliv. Men det er netop ved at forme 

sikkerhedsdispositivet, at det bliver en opgave for kampagnens liberale styring at sikre, at 

medarbejderne trives – altså at de bl.a. oplever at have kontrol og indflydelse – og at deres 

kontrol og indflydelse ikke fører til, at andre mistrives eller bliver stressede. Kampagnen 

tilskynder derfor til at engagere og ansvarliggøre medarbejderne i det faktum, at 

engagement og ansvar kan føre til stress (Pedersen 2008:183). Paradoksalt nok opfordrer 

kampagnen dermed til at gribe ind i medarbejdernes arbejdsliv for ikke at skulle gribe ind i 
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medarbejdernes arbejdsliv for på den måde at kontrollere ikke-kontrollen over 

medarbejderne.  

Sindstilstanden er risikabel 

Sikkerhedsdispositivet forholder sig til det uønskede ved at bearbejde det mod det mere 

ønskede (Jensen 2005:262), og når dispositivet formes i kampagnen bliver det således 

rationelt at håndtere stress ved at få medarbejderen til at trives bedre.7 Det sker i 

kampagnens optik ved at tilpasse udfordringerne til den enkelte medarbejder, så de lige 

nøjagtigt ikke overskrider vedkommendes forventninger til egne coping-evner. En sådan 

trivselsforestilling udvider mulighederne for intervention. I stedet for kun at intervenere, når 

stressen viser sit grimme ansigt, ansporer kampagnen således til vedvarende at forsøge at 

forbedre trivslen ved at tilpasse udfordringerne til den enkelte og således opretholde et 

sundt og produktivitetsfremmende stressniveau (VFA 2010h). Men samtidig må det sikres, 

at den sunde stress ikke forvandler sig til den onde og forårsager et stressrelateret 

sammenbrud:  

 

Før stress ender med, at man bliver syg, kan man selv og arbejdspladsen gøre 

meget. Det handler om at tage ansvar i tide. (VFA 2010h-1) 

 

Medarbejderen træder på den måde frem som et risiko-subjekt. Ganske vist er 

vedkommende ikke usundt stresset lige nu, men han eller hun risikerer at blive det og udgør 

derfor en trussel mod arbejdspladsens trivsel og således mod den offentlige service. Dette 

forstærkes yderligere af, at medarbejderens forventninger til sine egne coping-evner også 

kan sætte kollegernes trivsel på spil: 

 

Som kolleger påvirker man også hinanden i, hvordan man forholder sig til stress 

og til sin arbejdsplads. På den måde kan stress skabes eller forstærkes i 

fællesskab. (VFA 2010z-1)  

 

Ved at forme sikkerhedsdispositivet fremtræder medarbejderens følelses-mæssige 

sindstilstand altså som en risiko, der også påføres kollektivet. Derfor kan følelserne af 

                                                        
7 Det er faktisk ikke en selvfølge, at stress søges håndteret ved at forbedre trivslen. Hvis det 
sociale formedes af retsdispositivet, ville man fx skelne skarpt mellem stress og ikke‐stress, og 
man ville først håndtere stress, når den opstod – fx ved at give et par dage fri. 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kontrol, forudsigelighed, støtte og retning ikke overlades til medarbejderen selv. Det må 

nemlig sikres, at vedkommende trives med et vist stress-niveau, hvorfor kampagnen 

ansporer til at involvere medarbejderne i trivselsarbejdet og få dem til at tale om, hvordan 

de ønsker at blive udfordret på nye måder, som kan bringe deres uudnyttede personlige 

ressourcer i spil. Ved således at betragte sig selv som en effektiv ressource, bringes 

medarbejderen til at trives, og for så vidt hænger stress, trivsel og effektivitet uløseligt 

sammen, idet den usunde stress fungerer som den indre grænse for medarbejderens trivsel 

og effektivitet (Pedersen 2008:172). Sagt på en anden måde: stress er nødvendigt. 

Den nødvendige stress 

Den liberale sikkerhedslogik gør det som omtalt rationelt at involvere medarbejderne i 

trivselsarbejdet, fordi de bedst selv ved, hvordan de ønsker at blive udfordret, og hvornår de 

er tilpas stressede og derfor både trives og er effektive. Den liberale velfærdsstat nyder i den 

forbindelse godt at stress på mindst tre måder8. For det første gør stress trivselsproblemer til 

et spørgsmål om effektivitet: nogle er stressede, men vi skal blot være mere effektive, så 

løser det sig, fordi trivsel og effektivitet går hånd i hånd. For det andet producerer stress 

effektive og engagerede medarbejdere, fordi stress netop er en anledning til at lede efter nye 

uudnyttede ressourcer i sig selv. Og for det tredje fungerer den usunde stress som et 

moralsk skræmmebillede: det sker der, hvis man ikke er engageret og tager ansvar ved at 

bruge sin kontrol og indflydelse til at tale åbent og ærligt om sine forandringsønsker. 

 

Når kampagnen tilskynder offentlige arbejdspladser til at etablere et trivselsregime, sker det 

altså ganske vist mod liberale principper, men kun for at sikre de selv samme principper. 

Kun ved at tage kontrol og indflydelse over den potentielt stressede medarbejders kontrol 

og indflydelse, kan det nemlig sikres, at medarbejderen bruger kontrollen og indflydelsen til 

at finde sin personlige balance mellem stress og effektivitet. For så vidt er det et spørgsmål 

om en effektiv offentlig sektor, når kampagnen drager omsorg for medarbejderne og får 

dem til at tale åbent og ærligt om deres følelser og forventninger. 

4.4 Delkonklusion 

I dette kapitel har jeg undersøgt, hvordan der eksisterer en række forskellige disponerende 

logikker inden for det trivselsregime, som kampagnen ansporer offentlige arbejdspladser til 

                                                        
8 Ligesom liberalismen ifølge filosoffen Anders Fogh Jensen har brug for fattigdom på tre 
tilsvarende måder (Jensen 2005: 275‐276) 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at etablere. Det kan konkluderes, at den pastorale omsorgslogik spreder sig ud over alle 

arbejdslivets relationer og gør dialog og ærlig snak om følelser, forventninger, behov og 

ønsker til en almindelig og væsentlig del af arbejdet. Men kampagnen former også det 

biopolitiske dispositiv, hvorved omsorgen for den enkelte medarbejders sindstilstand også 

bliver et forsøg på at forbedre arbejdsstyrkens samlede psykiske beskaffenhed med henblik 

på at optimere velfærdsstatens humane ressourcer. Endelig formes den liberale 

sikkerhedsrationalitet og får kampagnen til at træde frem som et forsøg på at sikre den 

offentlige sektor mod dens strukturelle problemer ved at sikre, at alle medarbejdere hele 

tiden oplever at være tilpas udfordrede i arbejdet. På den måde sikres den enkelte 

medarbejders effektivitet, og der skabes samtidig lokal effektivitet på den enkelte offentlige 

arbejdsplads.  

 

Trivselsregimet er altså overdetermineret af forskellige logikker, som betyder, at 

kampagnen på en og samme tid drager omsorg for medarbejdernes trivsel, optimerer 

velfærdsstatens ressourcer og forsøger at løse den offentlige sektors strukturelle 

ressourceproblemer uden at styre mere end nødvendigt. Kampagnen baserer sig således på 

en særlig effektiviseringslogik, som gør det vanskeligt at skelne mellem fx omsorg og 

optimering, frihed og kontrol eller politik og nødvendighed. Inden for denne rationalitet er 

stress ikke en uheldig konsekvens af arbejdsforholdene, men en anledning til at etablere et 

trivselsregime, som kan sikre effektivitet i den offentlige sektor ved at få trivsel og 

effektivitet til at gå hånd i hånd. 
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Kapitel 5: Kritikkens umulighed 

Analyserne i de to foregående kapitler har vist, at kampagnen er baseret på en 

effektiviseringslogik, hvor stress er en anledning til at iværksætte et trivselsregime, som 

orienterer sig mod medarbejdernes engagement, følelser og forventninger til at kunne 

håndtere arbejdet. I dette kapitel tager jeg afsæt i de fremanalyserede pointer og diskuterer, 

hvordan kampagnen dermed gør det muligt at styre på en måde, som gør det vanskeligt at 

kritisere idealerne for attraktive offentlige arbejdspladser, selvom stadigt flere medarbejdere 

tilsyneladende er usundt stressede. Først præsenterer jeg tre – ikke nødvendigvis 

intentionelle – strategier, hvormed kampagnen slører blikket for strukturelle forklaringer på 

stressepidemien. Derefter diskuterer jeg, hvordan strategierne får kritikken til at foretage en 

u-vending, inden jeg afslutningsvis reflekterer over, hvorvidt kampagnen kan betragtes som 

en del af det problem, den søger at løse. 

5.1 Tre strategier 

Indledningsvis undrede jeg mig over, at kampagnen ikke synes at angribe de specifikke 

faktorer i arbejdsmiljøet, der er særlige for det moderne offentlige arbejdsliv, selvom en 

voksende stressproblematik tilsyneladende gør sig gældende. Som vi har set, intensiverer 

kampagnen i stedet disse faktorer. I det følgende vil jeg på baggrund af analyserne opstille 

tre strategier, som jeg vil hævde, at kampagnen anlægger i forhold til stressproblematikken. 

Det er vigtigt at slå fast, at strategierne ikke er i tråd med kampagnens formulerede mål og 

hensigter, og det er åbenlyst, at kampagnen ikke eksplicit slår sig an på fx at ville 

individualisere ansvaret for stress – snarere tværtimod. Alligevel vil jeg i det følgende 

argumentere for, at kampagnen anlægger strategier som hhv. individualiserer ansvaret for 

stress, opløser problematikken og naturaliserer idealerne for attraktive offentlige 

arbejdspladser. 

Individualisering af ansvaret 

Kampagnen anlægger, som vi har set, en coping-tilgang, hvor stress knytter sig til individets 

forventninger til sine egne evner til at håndtere arbejdet. I en sådan optik vil nogle individer 

opfatte en situation som stressende, mens andre ikke vil. Derfor vil løsninger, der 

udelukkende orienterer sig efter ydre faktorer i arbejdsmiljøet ikke kunne løse 

stressproblematikken. Nogle vil nemlig forblive stressede, selvom man fjerner ”objektive” 
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stressorer fra arbejdsmiljøet, mens andre vil opleve, at det netop er de sjove og udfordrende 

elementer i arbejdet, som tages fra dem. Coping-tilgangen indebærer således en tro på den 

myndige medarbejder, der selv kan gøre noget for at have positive forventninger til at 

kunne håndtere arbejdets krav, og som derfor i en eller anden grad bærer ansvaret for sin 

egen situation. Derfor retter kampagnen blikket mod, hvad den enkelte selv kan gøre for at 

blive bedre til at håndtere stress – fx anbefales det, at medarbejderen er fysisk aktiv i 

fritiden, sørger for at få tilstrækkeligt med søvn og hvile, sørger for at 

forventningsafstemme med chefen, lærer at sige fra, og i øvrigt hele tiden er opmærksom på 

sin egen oplevelse af balance mellem arbejdets krav og egne ressourcer (VFA 2010g). 

Pointen er, at medarbejderens oplevelse af ubalance altid skal føre til et selvkritisk 

spørgsmål om, hvad vedkommende selv kan gøre for at trives bedre.  

 

Som vi også har set, er kampagnen imidlertid ikke blind for, at stress er et relationelt 

fænomen, hvor både individet og omgivelserne har betydning (VFA 2010d). Kollegerne, 

lederen og arbejdspladsen bærer således også en del af ansvaret for medarbejderens 

individuelle stress. Medarbejderne opfordres derfor til at holde øje med hinanden og til tale 

om det, som stresser, lederen må kommunikere klart og tydeligt og tilpasse udfordringerne 

til den enkelte medarbejders ressourcer og behov, og endelig må arbejdspladsen sørge for at 

stille de rette redskaber til rådighed for trivselsarbejdet (VFA 2010o). På disse måder bliver 

omgivelsernes ansvar også individualiseret, mens arbejdslivets normative idealer fritages 

for ansvar. Medarbejderen må ikke blot tage ansvar for sin egen trivsel, men også for 

kollegernes trivsel, lederen må tage ansvar for, at hver enkelt medarbejder oplever kontrol, 

forudsigelighed, støtte og retning, og arbejdspladsen må tage ansvar for at hjælpe 

medarbejderne til at kunne hjælpe sig selv. Omgivelsernes ansvar er således først og 

fremmest et ansvar for, at hjælpe medarbejderen til selv at etablere de positive 

forventninger til egne coping-evner, som pr. definition må komme inde fra medarbejderen 

selv. 

 

Ansvarsindividualiseringen træder endvidere frem i de fortællinger, hvormed diverse blog-

indlæg bidrager til kampagnen. I indlægget ’Bekymrede personer bliver mere stressede’ 

hævdes det fx at ”Personer, som ofte har humørsvingninger og nemt bliver kede af det, i 

langt højere grad [oplever] at være stressede” og at stress bør være ”(…) et afsæt til at løse 

problemer sammen med sine kolleger” (VFA 2010v). Det interessante er her, at bestemte 

individuelle personlighedstræk gøres ansvarlige for stress samtidig med, at individet selv 
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pålægges ansvaret for at håndtere sin stress ved at inddrage kollegerne i problemet. 

Lignende rationaler om det individuelle ansvar findes i fortællinger om, hvordan værdier og 

normer har betydning for stress (VFA 2010u) samt i individuelle beretninger på sitet, hvor 

én fx skriver: ”Det var ikke overarbejdet, der var skyld i min stress, for jeg kan godt lide at 

arbejde. Nej, det var min vrede” (VFA 2010æ-1), mens en anden skriver, at ”(…) det [er] 

vigtigt, at man ikke sætter sig i en situation, hvor man bliver stresset” (VFA 2010p-1).  

 

Kampagnen anlægger altså en ansvarsindividualiseringsstrategi, der får stress til at træde 

frem som et individuelt følelsesproblem, som medarbejderen selv må forsøge at tage 

kontrol over gennem sin egen selvudvikling, mens omgivelserne må tage ansvar for at gøre 

det muligt for individet at tage ansvar for sig selv.  

Opløsning af problematikken 

Kampagnen nøjes imidlertid ikke med at individualisere ansvaret for stress. Ved at fokusere 

på det positive gør kampagnen det muligt at betragte stress som en mulighed snarere end en 

begrænsning. Kampagnen skelner, som jeg har været inde på, mellem den sunde og den 

usunde stress (VFA 2010l). Det er imidlertid kendetegnende for de dialogmetoder, som 

kampagnen stiller til rådighed, at der fokuseres på positive fortællinger om arbejdslivet. I 

kampagnens optik skal man ikke hænge sig i fortiden ved at tale om problemer, som skal 

undgås, men i stedet være fremadskuende og tale om, hvordan man ønsker, at arbejdslivet 

skal blive (se fx VFA 2010e-1). Hvis der alligevel tales om problemer, betragtes det som en 

mulighed til at få medarbejderne til at se indad og reflektere over, hvad vedkommende selv 

kan gøre, og hvad andre kan gøre, således at både medarbejderen selv og arbejdspladsen 

udvikler sig i en ønsket retning (VFA 2010f-1). Med det positive fokus opløser kampagnen 

så at sige stressproblematikken. Ikke i en radikal socialkonstruktivistisk forstand, hvor 

stress kun eksisterer, hvis man taler om det, men på en måde, hvor stress bliver en 

anledning til at skrue op for de engagements- og udviklingsorienterede idealer for attraktive 

offentlige arbejdspladser. Stress-problematikken forsvinder ikke i denne optik, men den 

træder frem som en mulighed for at skabe forandringsvillige og fremadskuende 

medarbejdere, hvis succeshistorier og drømme kan udnyttes til fremadrettet udvikling. Det 

jeg her vil kalde opløsningsstrategien transformerer altså stress fra et være et problem, som 

skal løses til at være en mulighed for at få medarbejderes, lederes og arbejdspladsers 

interesser og ønsker til at pege i samme forandringsorienterede retning ved at dyrke de 

positive fortællinger. 
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Naturalisering af idealerne for attraktive offentlige arbejdspladser 

Det sidste strategiske element, som jeg her vil diskutere, gør idealerne for attraktive 

offentlige arbejdspladser indiskutable ved at sammenkoble dem med selve essensen af det 

at trives. Kampagnen baserer sig på forestillingen om, at alle mennesker er forskellige og 

reagerer forskelligt på de samme begivenheder (VFA 2010h). Men samtidig påpeges det, at 

alle fungerer bedre og ikke så nemt bliver slået ud af stress, når arbejdslivet understøtter 

følelserne af kontrol, indflydelse, forudsigelighed, støtte og retning (ibid.). Forskellen 

mellem individer hører med andre ord op, når det handler om hvilke følelser, arbejdslivet 

skal frembringe for, at medarbejderne trives. Udfordringer i passende mængder er i den 

forbindelse et naturligt gode, som gør arbejdslivet sjovt og spændende, og stress er derfor 

en naturlig del af det gode arbejdsliv, som i øvrigt er kendetegnet ved medinddragelse og 

gode udviklingsmuligheder (ibid.). Selvom det er individuelt, hvad der får medarbejderne til 

at trives, forbinder kampagnen altså trivsel med nogle bestemte værdier, som i høj grad 

ligner idealerne for attraktive offentlige arbejdspladser om ansvar, engagement og 

udvikling. Ved at involvere medarbejderne i trivselsarbejdet og få dem til at tale om deres 

ønsker om forandring og bedre trivsel, ansporer kampagnen til at producere engagerede 

subjekter, som pr. definition trives, netop fordi de oplever kontrol, indflydelse, forudsigelig 

forandring, støtte i form af dialog og retning i form af udvikling og fremdrift. 

 

Med naturaliseringsstrategien bliver idealerne således immanente i det trivselsregime, som 

kampagnen tilskynder offentlige arbejdspladser til at etablere. Stress knytter sig til mangel 

på kontrol og indflydelse og til det rutineprægede arbejde, som ikke er i konstant 

forandring. Den slags arbejde er ganske vist forudsigeligt, men der er ingen fremdrift, 

hvorfor sådanne arbejdsformer betragtes som umotiverende og uengagerende. Trivsel er 

derimod tæt forbundet med indflydelse, ansvar og gode udviklingsmuligheder, hvorfor 

attraktive arbejdspladser netop er engagerende og udfordrende. Det betyder dog ikke, at det 

gode arbejdsliv ikke kan være usundt stressende – engagementet kan tage overhånd – og 

medarbejderne må derfor lære at håndtere indflydelsen, ansvaret og (selv)udviklingen. 

5.2 Kritikkens u‐vending 

Fra ledelsens side følte jeg, at det var mig, der ikke passede ind, men jeg pegede 

også på ting, som var vanskelige. (VFA 2010p-1) 
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Min arbejdsplads kunne ikke rigtig forstå, jeg blev så stresset. De mente ikke, jeg 

havde et så stresset arbejde, som jeg gjorde det til (VFA 2010p-1) 

 

Når idealerne for attraktive offentlige arbejdspladser er immanente i trivselsregimet, 

eksisterer der ikke noget udenfor for disse idealer. Dermed får kritik af arbejdslivets 

normative fundament vanskelige betingelser, fordi enhver kritik foretager en u-vending og 

bliver til en kritik af den subjektivitet, som fremsætter den. Ovenstående citater er hentet fra 

kommentarerne til et af kampagnens blogindlæg, og de viser, hvordan medarbejderens 

kritik vender tilbage til medarbejderen som en kritik af vedkommende evne til at håndtere 

arbejdet. Dette bliver muligt ad flere veje.  

 

For det første betyder ansvarsindividualiseringsstrategien, at hvis medarbejderen påpeger, at 

der generelt er dårlig trivsel på arbejdspladsen, så rejser der sig i samme bevægelse et 

spørgsmål til medarbejderen om, hvad vedkommende selv kan og vil gøre for at for 

forbedre trivslen. Individet må finde ressourcer frem i sig selv, der kan få vedkommende til 

at tro på sine evner til at håndtere arbejdet, men vedkommende må også reflektere over og 

komme med idéer til, hvordan gruppen, ledelsen og organisationen (jf. IGLO-modellen) kan 

bidrage til bedre trivsel (VFA 2010å-1). På den måde returneres en strukturelt orienteret 

kritik af arbejdslivets normative vilkår til medarbejderen på et individuelt niveau (Willig 

2008:80). I stedet for at forsøge at løse det problem, som er årsagen til mistrivslen, bliver 

det et individuelt ansvar at håndtere problemet, eller som en af kampagnens blog-skribenter 

påpeger: 

 

I stedet for at prøve at løse konflikten, skal fokus drejes til at håndtere konflikten, 

så alle kan komme videre på en fredelig måde. (VFA 2010a-2)   

 

Det leder videre til den anden vej, ad hvilken kritikken foretager sin u-vending, og som 

knytter sig til opløsningsstrategien. Medarbejderen må nemlig levere sin kritik på en 

konstruktiv og fremtidsorienteret måde (jf. dialogmetoderne). At være konstruktiv betyder i 

den forbindelse, at kritikken ikke strider imod de grundlæggende idealer, som derfor ikke er 

til diskussion (Willig 2009:86). I stedet må kritikken bidrage til at håndtere den stress, der 

som udgangspunkt betragtes som sund og positiv, og som derfor ikke skal fjernes men 

derimod håndteres. Den konstruktive kritik vender derfor tilbage til medarbejderen med en 
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besked om at se fremad og finde nye ressourcer i sig selv, som gør det muligt for 

vedkommende at håndtere arbejdslivet. 

  

En tredje vej, som lukker af for kritik af idealerne for attraktive offentlige arbejdspladser, 

knytter sig til naturaliseringsstrategien. Idealernes immanens i trivselsregimet betyder som 

nævnt, at der ikke er noget eksternt standpunkt, hvorfra der kan formuleres alternative 

løsninger på stressproblematikken. Kampagnen gør det på den måde umuligt at kritisere 

arbejdslivet uden samtidig at acceptere dets normative fundament. Enhver kritik af 

idealerne for arbejdet sendes således retur til medarbejderen med besked om at intensivere 

disse idealer. Hvis medarbejderen ikke trives, skyldes det jo netop, at vedkommende ikke 

oplever nok kontrol, forudsigelighed, støtte og retning i sit arbejdsliv. I kampagnens optik 

kan der derfor ikke stilles spørgsmål til 1) om medarbejderne skal have kontrol og 

indflydelse, 2) om der skal være forudsigelige forandringer, 3) om alle skal støtte hinanden 

ved at tale åbent og ærligt om deres følelser, forventninger og forandringsønsker og 4) om 

der skal være konstant udvikling, fremdrift og således retning. Således vil kritiske 

spørgsmål til imperativerne om udvikling, dialog og engagement blive sendt tilbage, så 

spørgsmålene også bliver svarene: hvis medarbejderen bliver stresset af al den udvikling, så 

må vedkommende nemlig forsøge at udvikle sig ud af problemet, og hvis medarbejderen 

ikke trives med at skulle tale åbent og ærligt om sine følelser og forventninger, så må der 

iværksættes en dialog om, hvordan problemet kan løses. Medarbejderen må nemlig 

engagere sig i stresshåndteringen, netop fordi det kan være stressende at være en engageret 

medarbejder.   

 

Endelig betyder imperativet om konstant forandring, at kritikkens objekt hele tiden flytter 

sig (Willig 2008:78). Enhver kritik vil derfor være forældet, allerede inden den er afsat, 

fordi forholdene konstant ændrer sig. Det eneste medarbejderen kan vide sig sikker på er 

således, at han eller hun ikke kan vide sig sikker på noget. Det fordrer en medarbejder, som 

konstant er parat til at omstille sig. Men at være omstillingsparat er også at være uden 

mulighed for at kritisere (ibid.). I hvert fald hvis kritik handler om at tage stilling, for den, 

som tager stilling, kan ikke altid være parat til at stille sig om til hvad som helst. Den 

omstillingsparate tager derimod ikke stilling – han venter og ser. Kritik af imperativet om 

konstant forandring bliver derfor en selvkritik af sin egen manglende omstillingsevne. 
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5.3 Håndtering eller forværring? 

I kapitel 4 så vi, at velfærdsstaten med kampagnen kan bryste sig af både at drage omsorg 

for den enkelte medarbejders trivsel, at tage hånd om stressproblematikken og 

befolkningens trivsel samt at tage ansvar for den offentlige sektors ressourceproblemer. 

Men kampagnen gør det også vanskeligt at stille kritiske spørgsmål til de grundlæggende 

normative idealer, som det offentlige arbejdsliv i stadig stigende grad organiseres efter i takt 

med, at stressproblematikken vokser. Spørgsmålet er derfor, om kampagnen bidrager til det 

problem, som den søger at håndtere? 

 

For det første fører kampagnens fokus på trivsel ikke nødvendigvis til bedre trivsel. 

Medarbejderens krav og ønsker til sin egen trivsel kan nemlig vokse i takt med, at 

vedkommende konstant stilles løfter om endnu bedre trivsel i udsigt. Medarbejderen kan 

med andre ord blive en slags prinsesse på ærten: når der lægges stadig flere madrasser af 

løfter om trivsel under medarbejderen, oplever vedkommende at trives desto dårligere 

(Jensen 2005:290). Desuden kan kampagnen spille en rolle for trivslen, fordi den gør det 

tydeligt, at stress lurer lige om hjørnet.  

 

Hvis noget skaber stress, så er det da netop konstant at blive fortalt, at man er 

stresset. (VFA 2010t) 

 

Kampagnens paradoks er således, at den opererer med et vist stressniveau og alligevel lover 

stressens totale tæmmelse, så det stressrelaterede sammenbrud ikke opstår. I kampagnens 

optik sikrer medarbejderen sig således mod at gå ned med stress, hvis vedkommende 

engagerer sig i det trivselsregime, som kalkulerer med en vis mængde stress. 

 

I forlængelse heraf risikerer kampagnen for det andet at føre til flere stressrelaterede 

sammenbrud, selvom den forsøger at sikre trivslen. Kampagnen er nemlig i sig selv 

ressourcekrævende, ligesom trivselsarbejdet kan betragtes som endnu en arbejdsopgave, der 

pålægges medarbejderen. Samtidig med at kampagnen er et forsøg på at imødekomme 

ressourceproblemerne i den offentlige sektor, er den altså også en del af årsagen til disse 

problemer. Mens man med den ene hånd indfører kvalitetsreform og løbende forsøger at 

effektivisere arbejdet, så der bliver færre ressourcer til den enkelte kerneopgave på 

offentlige arbejdspladser, bruger man med den anden hånd ressourcer på at håndtere de 
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stressproblemer, som opstår i takt med effektiviseringerne. I kampagnens optik er der 

imidlertid ikke noget modsætningsfyldt i, at man bruger ressourcer på at løse en 

problematik, som opstår i kølvandet på de effektiviseringer, som reducerer 

ressourceforbruget. Fra kampagnens perspektiv er stress netop ikke et ydre 

ressourceproblem, men et oplevet indre ressourceproblem, som knytter sig til individets 

forventninger til at kunne håndtere arbejdet. Derfor er der heller ikke nogen negativ 

sammenhæng mellem trivsel og effektivitet – tværtimod går trivsel og effektivitet hånd i 

hånd. 

 

Kampagnen fremskriver altså en rationalitet, hvor den ressourcekrævende stresshåndtering 

pr. definition er fornuftig. Det bevirker imidlertid, at den, der vil påtage sig at argumentere 

imod, at der bruges ressourcer på spørgeskemaundersøgelser, dialogmetoder og andre 

stresshåndterings-praksisser, fremstår ufornuftig. Trods kampagnens insisterende fokus på 

frivillig deltagelse i trivselsarbejdet, kan den derfor føre til en form for kvasi-totalitær 

”tvang” til at tænke, ønske, drømme og ikke mindst tale om sig selv som et ufuldstændigt 

subjekt, der gerne vil udvikle sig og således blive en anden. 

 

Endelig fordrer kampagnen, at den enkelte medarbejder i denne refleksionsproces 

kalkulerer med sit eget stressrelaterede sammenbrud i forsøget på at trives bedst muligt. 

Medarbejderen må nemlig være engageret i sit arbejde og hele tiden søge nye udfordringer, 

så arbejdet forbliver sjovt og spændende. Men samtidig må vedkommende sørge for, at 

engagementet ikke tager overhånd og fører til et stressrelateret sammenbrud. 

Medarbejderen skal med andre ord uophørligt reflektere over, hvordan han eller hun kan 

blive ved med at brænde for sit arbejde uden at brænde ud. Denne rationalitet øger 

imidlertid presset på medarbejderen, fordi han eller hun skal investere sit hjerte og sin 

hjerne i arbejdet, men samtidig skal sikre sig ikke at gøre det i for høj grad, så lidenskaben 

går hen og bliver til lidelse (Pedersen 2008:36). Kampagnen intensiverer på den måde 

idealerne for attraktive offentlige arbejdspladser – arbejdslivets normative fundament – og 

skulle der være en sammenhæng mellem disse idealer og det stigende antal sygeligt 

stressede, vil kampagnen i bedste fald ikke ændre situationen og i værste fald fungere som 

benzin på et blussende bål. 

 

I stedet for, som kampagnen, at betragte stress som et udslag af individets manglende tro på 

sine egne coping-evner, burde man måske forstå fænomenet som en indadvendt og stille 
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reaktion på et arbejdsliv, der kræver konstant forandring af det selv, som skal styre sig selv 

(Hermann & Kristensen 2005). Gør man det, handler stress-håndtering ikke om at få 

medarbejdere til at ønske sig forandring og bedre trivsel, men om at give plads til 

medarbejdere, der er tilfredse med deres nuværende situation, og som ikke lever for at 

arbejde, men arbejder for at leve. Spørgsmålet er, om det i dag er muligt?   
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Kapitel 6: Konklusion 

Jeg indledte specialet med undren over, at det moderne arbejdsliv tilsyneladende er præget 

af stor tilfredshed samtidig med, at stadig flere medarbejdere må lade sig sygemelde med 

alvorlige stresssymptomer og psykiske sammenbrud. Desuden overraskede det mig, at man 

inden for det offentlige i stigende grad organiserer arbejdet efter nogle bestemte idealer for 

godt arbejdsmiljø, mens man samtidig bruger ressourcer på en kampagne, der skal få 

medarbejderne til at trives med det gode arbejdsmiljø, som vel burde skabe trivsel i sig selv. 

Med specialet har jeg med afsæt i disse paradokser ønsket at undersøge, hvordan 

kampagnen ’Fra stress til trivsel’ ansporer til at håndtere den stressproblematik, som vokser 

i takt med, at arbejdsmiljøet ifølge den gængse opfattelse bliver bedre og bedre. 

 

Det kan konkluderes, at kampagnen ansporer offentlige arbejdspladser til at etablere et 

trivselsregime, hvor medarbejdernes følelser og forventninger til egne coping-evner udgør 

de centrale styringsobjekter. Stress betragtes ikke som et ydre ressourceproblem, men som 

et indre oplevet ressourceproblem, der må tackles ved at skabe følelserne af kontrol, 

indflydelse, forudsigelighed, støtte og retning hos den enkelte medarbejder. Medarbejderne 

reagerer nemlig forskelligt på ensartede begivenheder, og arbejdspladsen må derfor stille 

dialogmetoder til rådighed, der kan få medarbejderne til at tale åbent og ærligt om deres 

individuelle behov og ønsker om forandring og bedre trivsel. Derved bliver det nemlig 

muligt for lederen at tilrettelægge arbejdet i forhold til den enkelte, så udfordringerne 

matcher vedkommendes forventninger til sine egne coping-evner. Hvis dette lykkes, er 

medarbejderen sundt stresset, fordi vedkommende føler sig udfordret, men samtidig oplever 

at have kontrol og indflydelse, at blive støttet i sine udviklingsønsker samt at forandringer 

er forudsigelige, netop fordi de udspringer af medarbejderens egne udtalte ønsker om at 

trives bedre. Kampagnen gør det på den måde muligt at styre ved at strukturere et felt, hvor 

medarbejderen ledes mod at betragte sig selv som ansvarlig, engageret og 

udviklingsorienteret, hvor lederen coacher medarbejderen ud fra vedkommendes egne 

udviklingsønsker, og hvor arbejdspladsen gør sig attraktiv ved at etablere det 

trivselsregime, som kampagnen indbyder til. Dermed ansporer kampagnen til at håndtere 

stressproblematikken ved at intensivere de idealer for attraktive offentlige arbejdspladser 

vedrørende ansvar, engagement og udvikling, som tilsyneladende går hånd i hånd med den 

selvsamme problematik. 
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Det kan desuden konkluderes, at kampagnen involverer forskellige sameksisterende 

rationaliteter, som gør det vanskeligt at skelne mellem fx omsorg og optimering, frihed og 

kontrol, politik og nødvendighed. Den pastorale omsorgslogik får alle til at bekymre sig om 

hinandens trivsel og gør dialog og snak om følelser, forventninger, behov og ønsker til en 

almindelig og væsentlig del af arbejdet. Men omsorgen for den enkelte medarbejders 

sindstilstand er samtidig et biopolitisk forsøg på at forbedre de velfærdsstatslige ressourcer, 

der findes i arbejdsstyrken. Endelig formes en liberal sikkerhedsrationalitet, som får 

kampagnen til at træde frem som et forsøg på at sikre velfærdsstaten mod dens indre 

ressourceproblemer ved at sørge for, at medarbejderne trives med indflydelse, ansvar og 

udvikling og derfor hele tiden er tilpas udfordrede og således mest muligt effektive. Det 

trivselsregime, som kampagnen ansporer til at etablere, er altså disponeret af forskellige 

logikker, der betyder, at kampagnen på samme tid kan fremstå som et hjælpende forsøg på 

at drage omsorg for medarbejdernes trivsel og som et middel til at sikre effektivitet i den 

offentlige sektor og derved tage hånd om de strukturelle ressourceproblemer. For så vidt er 

kampagnen baseret på en rationalitet, hvor trivsel og effektivitet går hånd i hånd. 

 

Kampagnen programmerer altså et bestemt trivselsregime, som rationaliserer 

trivselsarbejdet på offentlige arbejdspladser ved at sammenstykke og forme forskellige 

dispositiver på en ganske særlig måde. Det betyder, som vi har set, at 1) kampagnens 

diagram er den attraktive, udviklende arbejdsplads, hvor engagerede medarbejdere har 

indflydelse og ansvar, 2) dens teknologi er dialogen, 3) dens rationalitet er effektiviseringen 

og optimeringen, 4) dens substans er det forandringsparate subjekt, 5) dens ledelsesform er 

selvledelsen, 6) dens sandhed er følelserne, forventningerne og engagementet, 7) den 

sandhedsfrembringende form er den åbne og ærlige tale og 8) dens oplevelse er kontrol, 

forudsigelighed, støtte og retning.  

 

På den baggrund har jeg endvidere undersøgt, hvordan kampagnen indsnævner 

mulighedsrummet for kritik af idealerne for attraktive offentlige arbejdspladser. 

Konklusionen er, at fordi idealerne om ansvar, engagement og udvikling er immanente i det 

trivselsregime, som kampagnen ansporer til at etablere, eksisterer der ikke noget eksternt 

standpunkt uden for disse idealer, hvorfra der kan formuleres alternative løsninger på 

stressproblematikken. Forskellige strategier får derfor enhver kritik af idealerne til at 

foretage en u-vending, så den sendes tilbage som en kritik af den subjektivitet, som har 



  70 

afsat den. Hvis problemet er, at medarbejderen bliver stresset af at være en engageret 

medarbejder, så må vedkommende nemlig engagere sig i trivselsarbejdet og finde nye 

ressourcer frem i sig selv, som gør det muligt for vedkommende at tro på sin egen evne til 

at håndtere engagementet. For så vidt risikerer kampagnen i værste fald at bidrage til det 

stressproblem, som den søger at løse. Det er imidlertid et paradoks, som vanskeligt lader sig 

håndtere hverken ved at tale om stress eller ved at lade være. 

 

Dette speciale kan betragtes som et sociologisk indspark i en psykologisk præget stress-

debat. I stedet for at anskue stress som et psykologisk problem har jeg forsøgt at 

problematisere, hvordan andre problematiserer stress, som et psykologisk problem. Dermed 

tilbyder specialet et perspektiv, der gør det muligt at forstå stress som en anledning til at 

iværksætte et effektivitetsfremmende trivselsregime med henblik på at sikre kvalitet i den 

offentlige service. Specialet viser, at kampagnen ikke er en passiv og uskyldig hjælp til 

stressede medarbejdere, men en hjælp der ’gør noget’ ved dem, der hjælpes og deres sociale 

og organisatoriske omgivelser. Det politiske forsøg på at fremme trivslen producerer med 

andre ord socialitet og griber helt ind i medarbejdernes følelser og forventninger med 

henblik på at sikre fællesskabet mod den stress og mistrivsel, som på befolkningsniveau 

udgør en fare for velfærdsstaten. For så vidt kan kampagnens hovedbudskab om, at ’stress 

rammer individuelt – men skal løses i fællesskab’ i lyset af specialet lige så vel vendes om 

og stilles som et spørgsmål: når stress rammer fællesskabet, hvorfor skal det så håndteres 

individuelt? 

 

Specialet svarer ikke på dette spørgsmål, men gør det netop muligt at stille det ved at 

åbenbare den styringsrationalitet, hvormed kampagnen ansporer offentlige arbejdspladser til 

at etablere et trivselsregime på godt og ondt. I stedet for at bidrage med endnu en 

handlingsanvisende instruktion til at løse stressproblematikken, er specialet således en 

invitation til at forstå de muligheder og begrænsninger, som følger af kampagnens logik: at 

stress er en anledning til at øge medarbejderens effektivitet – trivsel er nemlig hårdt arbejde.   
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Kapitel 7: Perspektivering – et imperialt dispositiv? 

I forlængelse af konklusionen trænger et spørgsmål sig på: er kampagnens effektiviserings- 

og optimeringslogik et særegent træk ved kampagnen, eller er der tale om en tværgående 

rationalitet, som kan fremlæses i en bredere sammenhæng - altså en slags dispositiv? I 

denne perspektivering vil jeg se specialets konklusioner i lyset af Michael Hardt og Antonio 

Negris tanker om Imperiet – det globale verdenssamfunds immanente logik og 

funktionsmåde (Hardt & Negri 2009). Jeg diskuterer dermed det tidstypiske ved 

kampagnens logik og gør det således muligt at begribe, hvordan kampagnen kan fremstå 

som et for tiden rationelt tiltag. Først introducerer jeg kort Imperiet, og efterfølgende sætter 

jeg den imperiale rationalitet i relation til kampagnen.  

En global logik 

Hos Hardt og Negri er Imperiet en rationalitet, der fungerer som en verdensorden, og som 

grundlæggende er karakteriseret af en mangel på grænser (Hardt & Negri 2009:21-22). 

Imperiet har for det første intet center, men omfatter hele den ’civiliserede’ verden, og 

ingen territoriale grænser begrænser dets herredømme. For det andet fremstiller Imperiet sig 

selv som en ahistorisk logik, der suspenderer historien og fikserer den bestående tilstand i 

det uendelige. Med andre ord præsenterer Imperiet sin egen orden som permanent, evig og 

nødvendig (ibid.:33). For det tredje opererer den imperiale rationalitet på alle niveauer af 

den sociale orden, og Imperiet styrer således ikke blot et territorium eller en befolkning, 

men skaber også hele det sociale liv og er for så vidt den paradigmatiske form for biomagt 

(ibid.:22). Endelig er Imperiet altid orienteret mod det fredelige og det gode (ibid.).  

 

Imperiet er også navnet på den globale kapitalisme, som tager form, når det immaterielle 

arbejde9 og samarbejde bliver de dominerende produktivkræfter og etablerer en orden, hvor 

det politiske, det økonomiske og det sociale er fuldstændig sammenblandet (ibid.:337-339). 

En sådan kapitalisme udvider ikke længere sit domæne gennem traditionel imperialisme, 

men ved at finde nye ressourcer inden for sit eget terræn – fx i de subjektiviteter, som den 

virker igennem (ibid.:245). Imperiet er altså en rationalitet, der konstant forsøger at finde 

                                                        
9 Immaterielt arbejde dækker også over fx sundhedsydelser og andet affektivt arbejde, som 
producerer følelser og velvære (Hardt & Negri 2009:262). En stor del af at det offentliges 
produktion er netop affektivt immaterielt arbejde. 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nye produktive ressourcer, og hvor der ikke eksisterer noget udenfor dette optimerings- og 

produktivitetsmaskineri (ibid.:72). 

 

Hensigten med denne perspektiverende diskussion er ikke at redegøre for alle aspekter af 

Imperiet, og jeg vil fx ikke komme ind på de mere normative og revolutionære dele af 

Hardt og Negris analyse. Som andre har påpeget, findes der mange grunde til at være imod 

værket (Højlund, Larsen & Thorhauge 2003), og der er ganske givet en række argumenter 

for, at Imperiet ikke kan læses og forstås som et dispositiv i Foucaultsk forstand (se fx Dean 

2003). Jeg anerkender, at Imperiet i den henseende implicerer, at produktionssystemet 

tildeles en problematisk central betydning for magtformernes udvikling, og at fortællingen 

kan fremstå totaliserende og baseret på en realistisk ontologi (ibid.:113). Men det sidste kan 

Foucaults dispositivhistorier også, hvis man ikke accepterer og forstår, at dispositivbegrebet 

virker ’mellem tingene’. Når jeg alligevel vover forsøget, er det således, fordi den imperiale 

samtidsdiagnostik tilbyder en måde at begribe det moderne samfunds logik (Meyhoff & 

Tygstrup 2009:14), og netop derfor synes at kunne bruges til at indfange det dispositive i 

kampagnen – altså den anordnende logik, som stadig er i færd med at ordne og blive ordnet 

(Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005:154). 

Kriseproduktion og intervention 

Imperiet træder så at sige ikke i karakter af egen vilje, men bliver snarere kaldt til 

live og konstitueret på basis af sin evne til at løse konflikter. (Hardt & Negri 

2009:37) 

 

Imperiet fungerer ved at producere og lokalisere kriser, som det med sine gode intentioner 

kan intervenere mod (ibid.:19), og Imperiet opstår og viser sig således som krise (ibid.:41). 

Det gælder fx, når terrorisme retfærdiggør krige, men det gælder også, når 

stressproblematikken legitimerer en kampagne, der skal udbedre krisen i relation til 

Imperiets moralske målestok. Konflikten eller snarere krisen i det moderne arbejdsliv består 

altså i, at medarbejderne i stadig stigende grad går ned med stress. Stress er så at sige en 

permanent undtagelse, der får alle implicerede parter – medarbejdere, ledere og 

arbejdspladser – til at ønske intervention. Derved kaldes Imperiet til live.  

 

Kampagnen baserer, som det er fremgået, sin intervention på de samme rationaler om det 

gode arbejdsliv, som i første omgang synes at forårsage stressproblematikken. Imperiet 
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viser sig således som en krisemaskine, der legitimerer sig ved at ville trivslen, men for at 

kunne intervenere i medarbejdernes sindstilstand hele tiden må producere stress. Hvis 

medarbejderens sindstilstand skal udbedres og optimeres, kræver det nemlig, at noget ikke 

er, som det skal være. Kampagnen ansporer dog som omtalt ikke kun til at gribe ind, når det 

stressrelaterede sammenbrud undtagelsesvist viser sig. I stedet gør den undtagelsen til 

reglen og skaber derved en permanent undtagelsestilstand, hvor alle hele tiden er på vej til 

at blive stressede. Derfor tilskynder kampagnen til at bringe medarbejderen i tale med 

henblik på at opspore potentialer for forbedring af vedkommendes sindstilstand. Den 

imperiale udbedringslogik griber altså helt ind i medarbejderens sind med det formål at få 

vedkommende til selv at frembringe noget i Imperiets tjeneste (Jensen 2005a:3). I stedet for 

at betragte stress som en uheldig konsekvens af idealerne for attraktive offentlige 

arbejdspladser, kan stress altså forstås som en del af det imperiale maskineri, og som en 

anledning til at intensivere de idealer, som også er en del af Imperiet. Optimerings- og 

produktivitetslogikken i det moderne arbejdsliv inkluderer med andre ord også selve 

stressbekæmpelsen. Arbejdsmiljøforkæmpere og andre, som vil det gode, går forrest i 

Imperiets ærinde, når de påpeger, at medarbejderne på de offentlige arbejdspladser i 

stigende grad bliver stressede, hvorfor det Imperiale optimeringsmaskineri må iværksættes. 

På den måde bliver stress en krise, som kan bruges til at lede efter nye ressourcer i 

medarbejdernes produktive subjektiviteter. 

Intet udenfor 

I Imperiet er ingen subjektivitet udenfor, og alle steder er blevet subsumeret 

under et generelt ’ikke-sted’. (Hardt & Negri 2009:313) 

 

I kampagnen fremstår det som den mest naturlige ting, at trivsel er et fælles ansvar. 

Imperiet bilægger nemlig enhver interessemodsætning og får verden til at fremtræde 

politisk samlet (ibid.), fordi den imperiale magt er absolut og således fuldstændig immanent 

i den ontologiske produktions- og reproduktionsmaskine og dermed i den biopolitiske 

sammenhæng som sådan (ibid.:57). Kampagnen ansporer, som vi har set, til at producere 

subjektiviteter med ønsker om forandring og bedre trivsel, og magten udøves således 

gennem disse samarbejdende subjektiviteters udvikling. Magtens ikke-sted er i den 

forbindelse det felt, hvorfra udviklingsønsker og omstillingsforventninger produceres og 

distribueres i medarbejdernes tanker og følelser. 
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Det imperiale magtmaskineri består af tre forskellige momenter, som alle viser sig i 

kampagnen (ibid.:184-187). Det drejer sig for det første om et ikke-diskriminerende og 

liberalt moment, som ser bort fra hierarkiske forskelle mellem fx leder og medarbejder for 

derved at gøre en overgribende konsensus mulig. For det andet er der et differentierende 

moment, som omhandler de forskelle mellem individer, som ikke regnes for at have nogen 

indflydelse på den overgribende konsensus, der kendetegner kampagnens imperativ om, at 

’trivsel er et fælles ansvar’ (VFA 2010m-2). Enhver forskel betragtes som en mulighed, og 

medarbejderne skal derfor ikke behandles ens, men forskelligt. På den måde kan man 

nemlig maksimere alles trivsel ved at bringe enhver medarbejder ud til grænsen af sin egen 

effektivitet – på kanten af det stressrelaterede sammenbrud. Det differentierende moment 

må imidlertid følges op af et tredje koordinerende moment, som samler de individuelle 

forskelligheder og sender dem i samme retning og derved etablerer et fællesskab, hvor alle 

tager ansvar for trivslen.   

 

I lyset af den imperiale rationalitet kan kampagnen dermed betragtes som et forsøg på at 

pacificere, mobilisere og kontrollere sociale kræfter (ibid.:300). For det første pacificerer 

kampagnen den modstand mod Imperiet, som stress repræsenterer ved at få medarbejderne 

til at tale om, hvordan arbejdslivet kan blive bedre, og hvordan de kan komme til at trives 

bedre med de imperiale idealer. I den forbindelse mobiliserer kampagnen for det andet 

medarbejdernes individuelle og samarbejdende kræfter, som for det tredje kontrolleres ved 

give tanken og talen retning. Med kampagnen indgår staten således i det imperiale 

optimeringsmaskineri ved at producere de effektive og produktive subjektiviteter, der tager 

ansvar for og er engagerede i deres egen selvudvikling, og som Imperiet virker igennem. 

 

Hensigten med denne perspektivering har ikke været at vise, at kampagnen er et udtryk for 

en imperial konspiration, som udbytter stakkels medarbejdere og endda får dem til at 

bidrage til udnyttelsen af dem selv. Derimod har jeg ønsket at vise, at det, som fra Hardt og 

Negris perspektiv er på spil i kampagnen, er det globale verdenssamfunds i øjeblikket 

dominerende logik. Med Imperiet vil jeg således hævde, at kampagnen fortæller noget om 

det samfundsmæssiges foretrukne dispositioner for tiden, og at idealerne for attraktive 

offentlige arbejdspladser derfor vil kunne genkendes i en række andre sammenhænge, hvor 

lignende rationaler om individuel ansvarliggørelse og personligt engagement i en 

ustandselig udvikling og selvudvikling gør sig gældende. For så vidt er perspektivet for 

dette speciale samtidsdiagnostisk. 
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