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ABSTRACT	
This	thesis	is	based	on	an	examination	of	the	health	concept.	Specifically,	this	

work	is	done	on	the	basis	of	the	following	problem	statement:	

How	does	the	government	deal	with	health	between	the	years	1939-2010	and	how	

does	it	reflect	on	today's	health	communication	of	Arriva	with	what	constitutive	

consequences	for	the	employees?	

For	the	preparation	of	the	thesis,	the	genealogical	approach	of	Michel	Foucault	is	

used	as	an	analytical	strategy.	This	is	reinforced	with	relevant	theoretical	

concepts	of	Foucault	in	order	to	be	able	to	investigate	both	parts	of	the	problem	

statement.	

		

The	analysis	is	consistently	inspired	by	Foucault's	analytical	concepts	in	order	to	

answer	the	problem	statement	as	best	as	possible.	The	first	section	of	the	

analysis	demonstrates	by	using	the	genealogical	view,	how	the	translation	of	

health	changes	character	throughout	history.	The	relevant	historical	downturns	

between	the	years	1939-2010	show	how	the	design	of	the	concept	changes	as	

the	knowledge	acquired	by	the	government	increases.	In	addition,	the	analysis	

shows	how	the	government,	while	attempting	to	control	citizens	through	a	

health	discourse,	also	tries	to	account	the	citizens	for	their	health.	

		

The	second	analysis	section	is	based	on	an	analysis	of	the	health	communication	

of	Arriva.	Here	the	focus	is	on	how	the	company's	health	measures	bring	

constitutive	consequences	for	the	employee.	The	analysis	shows	how	the	

concept	of	health	will	be	part	of	the	employee's	private	life	and	how	the	private	

sphere	between	employer	and	employee	is	invisible.	This	means	that	new	

business	opportunities	are	created	for	both	management	and	employee.	

		

The	assignment	also	contains	a	discussion	section	that	is	in	continuation	of	the	

analysis.	Here	it	is	discussed	how	management's	view	of	the	employee	as	"the	

entire	employee"	can	give	the	employee	new	opportunities	if	the	employee	is	

aware	that	he	is	being	observed	through	this	view.	
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1.	KAPITEL		

1.1	INDLEDNING	
	
Dette	kapitel	vil	indeholde	opgavens	problemfelt,	der	ridser	undersøgelsesfeltet	

op,	og	som	vil	lede	frem	til	problemformuleringen.	Problemformuleringen	vil	

herefter	uddybes,	for	at	give	et	bedre	overblik	over	hvilken	rolle	den	vil	spille	i	

opgaven,	samt	hvordan	den	vil	anvendes	under	analyseafsnittet.	Kapitlet	vil	

endvidere	indeholde	en	læsevejledning,	for	at	gøre	opgavens	struktur	klar	og	

beskrive	specialets	opbygning.	De	forskellige	afsnit	vil	afføde	hinanden,	og	har	en	

naturlig	sammenhæng. 

1.2	PROBLEMFELT	
	

Dette	afsnit	vil	indledes	med	mine	private	observationer,	som	har	ført	til,	at	min	

interesse	og	nysgerrighed	for	emnet	sundhed	er	opstået.	Herefter	vil	det	

overordnede	perspektiv	beskrives,	hvor	jeg	afsluttende	vil	snævre	problemet	ind	

til	mit	undersøgelsesfelt.	Afsnittet	kan	betragtes	som	en	nedagående	tragt,	hvor	

jeg	starter	med	en	bred	undren,	og	ender	ud	i	en	specifik	problemstilling.	Der	vil	

være	en	glidende	bevægelse	fra	det	ene	til	andet.	

	

Min	interesse	og	nysgerrighed	til	emnet	sundhed	kommer	af,	at	det	grænseløse	

arbejde	har	fået	en	markant	betydning	på	arbejdspladserne	i	dag.	Flere	og	flere	

medarbejdere	er	begyndt	at	tage	arbejdet	med	hjem,	hvilket	har	medført	at	

skellet	i	mellem	arbejdsliv	og	privatliv	er	blevet	opløst.	Netop	denne	interesse	af	

det	grænseløse	arbejde	har	fået	mig	til	at	undersøge	emnet	nærmere,	og	gjort	

mig	bevidst	omkring	det	sundhedsmæssige	perspektiv	der	ligger	i	emnet.	Efter	

en	del	research	er	jeg	blevet	bevidst	omkring,	hvor	stor	en	del	stress,	dårlig	søvn,	

og	mangel	på	privatliv	fylder	for	medarbejderne.	Det	har	givet	mig	et	nyt	blik	for	

begrebet	sundhed	og	i	hvilke	sammenhænge	det	bruges.		
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Min	tese	har	hidtil	været,	at	sundhed	er	et	individuelt	emne.	Af	denne	årsag	er	

det	interessen	i	dens	udbredelse	til	forskellige	institutioner	og	dens	omfattende	

virke,	der	har	ledet	mig	til	at	undersøge	hvordan	sundhed	på	arbejdet	fungerer.		

	

Min	personlige	research	førte	mig	videre	til,	at	jeg	iagttog	min	omgangskreds.	

Her	iagttog	jeg	hvorledes	de	følte	deres	arbejdsplads	var	begyndt	at	bruge	

fænomenet	sundhed.	Løbeklubber,	fitnessrum	og	kostrådgivning	har	været	nogle	

af	de	sundhedstiltag	som	jeg	er	stødt	på	undervejs.	Jeg	iagttog,	at	flere	var	

stressede	over,	at	de	samtidig	med	deres	arbejde	skulle	forholde	sig	til	sundhed	

på	deres	arbejdsplads.	Nogle	enkelte	var	tilfredse	med,	at	de	kunne	holdes	i	kort	

snor	hvad	angår	sundhed,	og	var	glade	for	de	sundhedstiltag	der	var	på	

arbejdspladsen.		

	

Min	interesse	for	at	undersøge	sundhed	på	arbejdspladsen	er	kun	blevet	styrket	

af,	at	der	næsten	over	alt	tilbydes	sundhedsfremmende	aktiviteter.	Flere	og	flere	

fitnesscentre	landet	over,	flere	reklamer	om	målet	til	den	ideale	krop,	og	flere	

kampagner	mod	fedme	og	rygestop,	har	fremmet	interessen	til	at	undersøge	

begrebets	historie,	dens	indflydelse	på	mennesket,	samt	de	konsekvenser	der	

følger	med.	Min	antagelse	omkring	sundhed	har	hele	tiden	været,	at	sundhed	er	

et	individuelt	emne,	som	er	et	tabu	hos	de	fleste	folk.	Derfor	er	det	interessant,	

hvor	stor	en	del	det	fylder	ude	i	de	offentlige	rum.	Sundhedsstyrelsen	kører	lige	

nu	14	kampagner.	Herunder	”Fysisk	aktivitet:	Get	moving”,	”Overvægt:	En	lettere	

barndom”,	og	”Tobak:	Hver	eneste	cigaret	skader	dig”	(sundhedsstyrelsen,	

2016).	Disse	kampagner	har	til	formål	at	udbrede	sundheden,	og	gøre	den	

enkelte	borger	mere	bevidst.	Det	er	med	til	at	påpege,	at	staten	prioriterer	

sundheden	højt	hos	sine	borgere.	

	

”Indsatser	for	at	fremme	sundhed	og	trivsel	i	virksomheden	har	en	positiv	effekt	på	

sygefraværet,	de	øger	medarbejdertilfredsheden	og	giver	en	række	gevinster	for	

den	enkelte	medarbejder,	for	virksomheden	og	for	samfundet”	(sundhedsstyrelsen,	

2010).	
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Sundhedens	udbredelse	til	arbejdspladserne	viser	hvor	vigtigt	et	emne	det	er	i	

dag,	og	at	det	er	blevet	til	et	fænomen,	som	også	fylder	på	arbejdspladserne.	Det	

er	bemærkelsesværdigt,	at	Sundhedsstyrelsen	opfodrer	virksomhederne	til	at	

være	med	i	den	aktive	kamp	omkring	sundhed.	Netop	af	denne	årsag,	er	det	

interessant	for	denne	opgave	at	tage	udgangspunkt	i	en	virksomhed	som	har	

inkluderet	det	sundhedsmæssige	perspektiv	på	deres	arbejdsplads.	Det	har	fået	

mig	til	at	gå	skridtet	videre,	og	tage	udgangspunkt	i	virksomheden	Arriva.		

Arriva	som	er	Danmarks	største	busoperatør	har	emnet	sundhed	som	et	af	sine	

fokusområder.	Arriva	blev	indehaver	af	Arbejdsmiljøprisen	og	CSR	People	Prize	i	

2014,	og	kunne	i	april	2017	kalde	sig	Danmarks	sundeste	arbejdsplads.	

Herudover	er	de	siden	2010	sundhedscertificeret	af	Dansk	Firmaidrætsforbund	

(arriva.dk).	Arrivas	aktive	kamp	om	sundhed,	og	den	anerkendelse	de	har	fået	

for	deres	arbejde,	gøre	det	interessant	at	undersøge	virksomheden,	da	de	som	et	

busselskab	har	sundhed	så	højt	på	deres	dagsorden.		

	

Ovenstående	har	ledet	mig	videre	til	at	undersøge	sundhed	nærmere	i	dette	

speciale.	Den	brede	undren	som	jeg	har	haft,	er	blevet	skærpet	efter	de	

iagttagelser	jeg	har	foretaget	mig	i	mit	privatliv,	og	den	italesættelse	sundhed	har	

fået	i	flæng	med	arbejdsmarkedet.	Det	er	bl.a.	staten	og	mediernes	italesættelser	

af	sundhed,	som	har	ledet	min	interesse	hertil.	Min	tese	om	sundhed,	som	en	

individuel	og	privat	sag,	er	på	baggrund	af	mit	personlige	research	blevet	

udfordret,	og	givet	mig	motivationen	til	at	undersøge	fænomenet	nærmere.	

Arbejdsmarkedets	inklusion	giver	et	anderledes	blik	i	sundhedsbegrebet,	som	

gør	det	interessant	for	mig,	at	undersøge	sundheden	fra	et	

virksomhedsperspektiv.		

Jeg	vil	derfor	på	baggrund	af	mine	refleksioner,	nysgerrighed	og	ovenstående	

problemfelt,	bygge	dette	speciale	på	en	undersøgelse	af	begrebet	sundhed,	hvor	

jeg	vil	kombinere	den	historiske	italesættelse	af	begrebet	med	dens	

tilgængelighed	hos	virksomheden	Arriva	i	dag.	Nedenstående	

problemformulering	som	er	udarbejdet	på	dette	grundlag,	vil	danne	

fundamentet	for	opgaven.			
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1.3	PROBLEMFORMULERING	
	
Hvordan	italesætter	staten	sundhed	i	perioden	imellem	1939-2010,	og	hvordan	

afspejler	det	sig	i	Arrivas	sundhedskommunikation	i	dag	med	hvilke	konstitutive	

konsekvenser	for	medarbejderne?	

	

1.3.1	UDDYBNING	AF	PROBLEMFORMULERING	
	

Ved	at	gøre	brug	af	ovenstående	problemformulering,	ønsker	jeg	i	opgaven	at	

forfølge	to	veje	som	behandles	i	hvert	sit	kapitel.		

	

Der	vil	i	den	første	del	af	analysen,	gøres	brug	af	Foucaults	genealogianalyse,	til	

at	analysere	sundhedens	historiske	opkomst,	dens	italesættelse	samt	hvordan	

staten	via	sundhed	forsøger	at	styre	deres	borgere	mod	en	bestemt	retning.		

Der	vil	løbende	iagttages,	hvilke	konsekvenser	og	handlemuligheder	de	

forskellige	sundhedstiltag	og	sundhedskommunikationen	giver	borgerne.		

	

Endvidere	vil	der	med	udgangspunkt	i	Foucaults	diskursbegreb	iagttages,	om	der	

er	slægtskab	til	genealogianalysen	i	dag.	En	central	del	af	analysen	vil	bygge	på,	

hvilke	konsekvenser	og	handlemuligheder	Arrivas	sundhedstiltag	samt		

italesættelsen	af	begrebet	sundhed	giver	medarbejderne.		

Analysen	kan	altså	deles	op	som	nedenstående	

	

• Første	del:	En	genealogianalyse	af	statens	iagttagelser	af	sundhed	og	

hvordan	begrebet	italesættes	igennem	tiden.	

	

• Anden	del:	En	diskursanalyse	af	Arrivas	sundhedskommunikation	og	de	

konsekvenser	og	handlemuligheder	den	sætter	for	medarbejderne.	
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1.4	LÆSEVEJLEDNING	
Formålet	med	dette	afsnit	er,	at	udstyre	læseren	med	et	blik	for	specialets	

opbygning.		

Nedenstående	belyses	det	hvorledes	specialet	er	opbygget:	

	

Kapitel	1:		

Dette	kapitel	vil	indeholde	specialets	problemfelt,	som	har	til	formål	at	præcisere	

problemfeltet	og	bringe	opgaven	videre.	Afsnittet	kan	anses	som	en	

nedadgående	bevægelse	i	en	tragt.	Min	overordnede	undren,	mine	teser	og	

antagelser	samt	overvejelser	vil	føre	mig	tættere	og	tættere	ned	i	en	specifik	

kontekst.	Der	vil	være	en	naturlig	bevægelse	ned	til	problemformuleringen,	som	

opstår	på	baggrund	af	problemfeltet.	Herefter	vil	en	uddybelse	af	

problemformuleringen	komme	til	syne,	for	at	give	en	bedre	forståelse	af,	

hvordan	problemformuleringen	er	bygget	op.		

Ydermere	vil	mit	analysestrategiske	ståsted	beskrives	i	dette	kapitel.	Her	vil	mit	

analysestrategiske	blik	uddybes,	hvor	der	vil	argumenteres	for,	de	valg	jeg	har	

truffet	til	at	besvare	problemformuleringen.	Min	analysestrategi	peger	på	noget	

teori	jeg	skal	bruge,	hvilket	fører	mig	videre	til	næste	afsnit	omhandlende,	de	

begreber	der	vil	gøres	brug	af	i	opgaven.	De	forskellige	valg	af	teoretisk	

materiale,	vil	introduceres	for	læseren.		

	

Kapitel	2:	

Dette	kapitel	vil	inddeles	i	to	analyseafsnit,	hhv.	en	genealogianalyse	af	statens	

italesættelse	af	sundhed,	samt	en	analyse	af	Arrivas	sundhedskommunikation.	

Genealogianalysen	vil	bestå	af	statens	italesættelse	af	sundhed	imellem	perioden	

1939-2010.	Fokus	vil	være	på	hvordan	statens	iagttagelse	af	begrebet	sundhed	

har	udviklet	sig	igennem	tiden,	og	hvorledes	det	er	blevet	problematiseret.		

Der	vil	tages	udgangspunkt	i	de	dominerende	og	fremherskende	pointer	fra	de	

forskellige	perioder,	til	analysen	af	de	forskellige	historiske	nedslag.	Herunder	er	

det	en	central	del	af	analysen,	at	analysere	hvordan	de	forskellige	perioders	
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kommunikation	giver	forskellige	konsekvenser	og	handlemuligheder	for	

borgerne.	

Herefter	vil	anden	analysedel	indgå.	Der	vil	foretages	en	analyse	af,	hvordan	

Arriva	via	deres	kommunikation	og	sundhedstiltag	forsøger	at	styre	deres	

medarbejdere	mod	et	sundere	liv.	Diskursen	sundhed	vil	analyseres,	og	det	vil	

iagttages	hvorledes	det	har	slægtskab	til	tidligere	tiders	forståelse	af	begrebet	fra	

genealogianalysen.	Herudover	er	det	en	central	del	af	analysen	at	analysere	

konsekvenser	og	handlemulighederne	kommunikationen	hos	ledelsen	i	Arriva	

sætter	for	medarbejderne.	

	

Kapitel	3:		

I	dette	kapitel	vil	konklusionen	på	analysen	indgå.	Her	vil	problemformuleringen	

blive	besvaret,	og	der	vil	konkluderes	på	de	mest	centrale	pointer	fra	analysen.	

Herudover	vil	der	i	kapitlet	indgå	en	diskussion	med	fokus	på,	hvordan	

medarbejderne	i	Arriva	kan	komme	i	besiddelse	af	nye	handlemuligheder,	hvis	

de	er	bevidste	omkring,	at	de	bliver	iagttaget	igennem	blikket	”den	hele	

medarbejder”.	Der	vil	her	ses	med	kritiske	briller	på,	hvordan	de	negative	

konsekvenser	fra	analysen,	evt.	kan	blive	positive	for	medarbejderne,	hvis	de	

forstår	at	udnytte	det.		

	

1.5	ANALYSESTRATEGI		

1.5.1	INDLEDNING	
Dette	afsnit	vil	tage	udgangspunkt	i	opgavens	analysestrategiske	overvejelser.	

Formålet	er	at	beskrive,	hvilken	analysestrategiske	vinkel	der	vil	blive	brugt,	for	

at	belyse	opgavens	problemstillinger	bedst	muligt.	Der	vil	hovedsageligt	gøres	

brug	af	Niels	Åkerstrøm	Andersens	”Diskursive	analysestrategier”	bog	

(Andersen,	1999).	Årsagen	til	dette	skal	findes	i,	at	bogen	søger	at	præcisere	det	

analysestrategiske	perspektiv	til	forskel	fra	traditionel	metode.	I	forlængelse	af	

dette,	er	bogen	særlig	inspirerende	i	og	med	den	tager	udgangspunkt	i	Michel	

Foucault	som	analysestrateg.	Jeg	er	velvidende	om,	at	Andersens	læsning	er	en	
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meget	klar	Luhmann-læsning	af	Foucault,	men	finder	den	alligevel	relevant,	da	

det	analysestrategiske	perspektiv	præciseres	til	forskel	fra	traditionel	metode,	

og	inspirerer	til	opgavens	analysestrategiske	ståsted.	

Det	vil	nedenstående	belyses,	hvorfor	der	gøres	brug	af	en	analysestrategi	frem	

for	traditionel	metode,	og	herudover	vil	der	gives	en	præsentation	af	opgavens	

erkendelsesinteresser.	Yderligere	vil	det	uddybes	hvorfor	den	brugte	

analysestrategi	netop	er	den	mest	gavnlige	i	forhold	til	opgavens	

problemformulering	og	empiri.	

	Jeg	vil	så	vidt	som	muligt	løbende	perspektivere	til	opgavens	problemstillinger,	

for	at	give	et	billede	af	hvordan	de	nævnte	overvejelser	vil	indgå	i	opgaven.	

	

1.5.2	ANALYSESTRATEGI	FREM	FOR	METODE	
En	central	pointe	ifølge	Andersen	i	forhold	til	analysestrategi	frem	for	metode	er:	

”Vores	erfaringer	med	kategoriernes	utilstrækkelighed	lokker	os	til	at	træde	et	

skridt	baglæns	for	at	kigge	på	selve	kategorierne,	deres	konstruktion,	deres	historie	

og	deres	placering	på	de	områder,	vi	fokuserer	på”	(Andersen,	1999:	10).		

I	relation	til	opgaven,	vil	der	i	stedet	for	at	se	på	Arriva	fra	kategorien	”sundhed”,	

spørges	til	sundhedsbegrebet	og	dets	historiske	tilblivelses-	og	

transformationsbetingelser.	Der	vil	eksempelvis	spørges	til,	hvordan	

forestillingen	om	det	sunde	menneske	er	dannet,	hvordan	den	bliver	sat	på	spil	i	

forhold	til	andre	institutioner	end	staten,	hvilke	nye	begreber	der	dukker	op,	

hvordan	en	ny	sundhedsopfattelse	opstår	samt	hvilke	nye	indhold	der	gives	det	

gamle	sundhedsbegreb.	I	stedet	for	straks	at	fælde	en	dom	over	de	nye	

teknologier,	spørges	der	til	teknologierne	og	de	individuelle	værdiers	

tilblivelseshistorie.	Dette	betyder,	at	jeg/opgaven	spørger	til,	hvordan	nye	

teknologier	transformerer	vore	forestillinger	om	liv,	individualitet,	skæbne,	

ansvar	og	frihed	samt	om,	hvordan	nye	teknologier	ikke	blot	danner	

forestillinger,	men	genoptager	gamle	forestillinger	og	genåbner	gamle	spørgsmål	

(Ibid).	Det	kræver,	at	man	træder	et	skridt	tilbage,	og	spørger	til	de	begreber,	

problemer,	løsninger,	teorier,	beskrivelser	og	forklaringer.	Det	er	relevant	at	se	

på,	hvilke	strategier	der	har	formet	dem	og	hvordan	de	er	blevet	til.		
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I	henhold	til	sundhed	er	det	eksempelvis	interessant	at	se	på	begreber	som	”den	

hele	medarbejder”	eller	”ildsjæle”.	Der	kan	eksempelvis	spørges	til,	om	disse	

begreber	er	uskyldige	betegnelser	eller	udtryk	for	en	ny	form	for	disciplinering,	

hvor	man	som	medarbejder	ikke	blot	skal	gøre	sin	pligt,	men	eksempelvis	være	

sund	for	at	yde	god	kundeservice	eller	anses	som	en	god	medarbejder.		

Der	dannes	altså	en	ny	form	for	spørgen	i	forhold	til	den	traditionelle	metode.	

Der	spørges	ikke	blot	til	handlinger	på	et	felt,	men	spørges	til	feltets	måde	at	

spørge	på,	spørge	til	kategoriernes,	problemernes,	argumenternes	og	

interessernes	fremkomst.	Denne	form	for	spørgen	kalder	på	en	

videnskabsteoretisk	forskydning	fra	ontologi	til	epistemologi.	Fra	første	ordens	

observationer	af	”det	derude”	til	anden	ordens	observationer	af,	hvorfra	vi	

kigger,	når	vi	observerer	”det	derude”.	Fra	væren	til	tilblivelse	(Andersen,	1999:	

12).			

Der	vil	i	denne	opgaven	arbejdes	ud	fra	en	epistemologisk	orienteret	

videnskabsteori.	Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	der	ikke	spørges	til	hvad	men	

hvordan.	Formålet	er,	at	deontologisere	genstanden	ved	at	spørge	til	i	hvilke	

former	og	under	hvilke	betingelser	en	bestemt	meningsfuldhed	er	blevet	til.	

Denne	meningsfuldhed	i	opgavens	tilfælde	er	sundhed.	Ved	at	se	bort	fra	den	

ontologiske	metode,	ses	der	bort	fra	genstandens	selvfølgelighed.		

Analysestrategi	er	altså	en	strategi	for,	hvordan	man	som	epistemolog	vil	

konstruere	andres	iagttagelser	som	objekt	for	egne	iagttagelser	med	henblik	på	

at	beskrive,	hvorfra	de	selv	beskriver.	Det	er	perspektivet	der	konstruerer	både	

iagttageren	og	det	iagttagede.	Det	hedder	analysestrategi	da	der	netop	tages	et	

valg	med	konsekvenser.	Ved	et	valg	med	en	anderledes	analysestrategi,	vil	der	

naturligvis	medfølge	andre	konsekvenser	(Andersen	1999,	14).			

Nedenstående	vil	jeg	præsentere	den	erkendelsesinteresse	jeg	har	i	opgaven,	og	

hvordan	den	vil	undersøges.		
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1.5.3	ERKENDELSESINTERESSER	
Dette	afsnit	vil	belyse	hvilken	interesse	og	intention	jeg	har	med	opgaven.	Min	

interesse	for	emnet,	har	skabt	en	særlig	problemformulering	som	har	medført	et	

særligt	blik	og	en	bestemt	empiri	i	opgaven.		

	

For	det	første,	interesserer	opgaven	sig	for	at	undersøge	hvordan	staten	

italesætter	sundhed	i	perioden	imellem	perioden	1939-2010.	Det	vil	undersøges,	

hvordan	befolkningens	livsstil,	kost	og	private	vaner	gøres	til	et	biopolitisk	

problem	og	en	risiko	for	samfundet,	og	hvordan	statens	iagttagelse	af	

befolkningen	som	en	biomasse	i	de	forskellige	perioder	afspejler	sig	i	

kommunikationen.	Det	er	i	forlængelse	af	denne	problematik,	at	det	ses	

nødvendigt,	at	statens	italesættelse	af	sundhedsbegrebet	må	analyseres	ud	fra	et	

genealogisk	blik.		

	

For	det	andet	tager	problemformuleringens	anden	del	afsæt	i,	Foucaults	

diskursbegreb	samt	andre	teoretiske	begreber,	hvis	formål	er	at	analysere	hvilke	

konsekvenser	og	handlemuligheder	ledelsens	sundhedstiltag	giver	

medarbejderne	i	Arriva.	Interessen	i	Arrivas	sundhedskommunikation	og	statens	

italesættelse	af	sundhed,	er	en	naturlig	forlængelse	af	hinanden,	da	det	

genalogiske	blik	i	første	analysedel,	skal	bidrage	til	at	forstå,	under	hvilke	

mulighedsbetingelser	fænomenet	er	opstået,	og	omvendt	søges	der	i	anden	

analysedel	en	opsporing	af	slægtskabslinjer	til	første	analysedel.		

	

Opsummerende	kan	der	argumenteres	for,	at	opgaven	behandler	to	

erkendelsesinteresser.	Derfor	er	der	valgt	to	analysedele.	Det	genealogisk	blik,	

bliver	skærpet	med	brugen	af	relevante	begreber	fra	Foucault,	for	at	analysere	

på	de	konsekvenser	og	handlemuligheder	subjektet	bliver	stillet.		
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1.5.4	DET	ANALYSESTRATEGISKE	BLIK	
I	dette	afsnit	vil	det	belyses,	hvilket	analysestrategiske	blik	jeg	vil	gøre	brug	af	i	

opgaven,	og	hvorfor	den	er	relevant	i	forhold	til	min	problemformulering.	Det	er	

vigtigt	at	understrege,	at	min	problemformulering	afføder	et	bestemt	blik,	som	

afføder	en	bestemt	empiri.	Det	skal	derfor	forstås	således,	at	mit	

analysestrategiske	valg,	er	et	bevidst	valg,	og	giver	nogle	konsekvenser	i	forhold	

til	det	jeg	kan	se	og	sige.	

Jeg	vil	nedenstående	argumentere	for,	hvorfor	mit	valg	er	relevant	i	forhold	til	

den	problemformulering	jeg	arbejder	ud	fra	i	opgaven,	og	hvordan	den	bidrager	

til,	at	jeg	kan	foretage	en	analyse.			

	

Jeg	har	i	opgaven	valgt	at	gøre	brug	af	det	genealogiske	blik,	da	jeg	ønsker	at	

distancere	mig	fra	den	diskurs	jeg	undersøger,	for	ikke	at	reproducere	den	logik	

der	er	i	den.	Det	betyder,	at	jeg	ved	at	gå	tilbage	i	historien	ved	hjælp	af	

genealogianalysen,	kan	undersøge	hvordan	italesættelsen	og	selvfølgelighederne	

har	ændret	karakter	igennem	tiden.	Formålet	med	det	genalogiske	blik	er	altså	

ikke,	at	beskrive	hvad	der	skete	i	historien	(Andersen,	1999:	53).	Formålet	er	

derimod	at	problematisere	sundhedsdiskursen	hos	Arriva	og	de	praktikker	de	

gør	sig,	ved	at	vise	dem	tilbage	til	de	forhold	de	er	etableret	under.		

Dermed	kan	jeg	opløse	samtidens	selvfølgeligheder	ved	hjælp	af	historien.	Min	

problemformulering	som	har	til	formål	at	undersøge	statens	italesættelse	af	

sundhed	igennem	tiden,	og	hvordan	denne	kommer	til	udtryk	i	Arrivas	

sundhedskommunikation	i	dag,	afføder	på	denne	måde	det	genealogiske	blik.	

Dette	betyder,	at	det	genalogiske	blik,	kan	bidrage	med	at	opspore	fænomenet	

sundhed	som	et	socialt	fænomen,	og	opspore	slægtskabslinjer	til,	hvordan	

statens	historiske	konstruktion	og	italesættelse	af	fænomenet	kommer	til	udtryk	

hos	Arrivas	sundhedskommunikation	i	dag.			

	

Det	genealogiske	blik	kommer	herudover,	af	min	interesse	for	at	undersøge,	

statens	italesættelse	af	sundhed	og	hvordan	den	afspejler	sig	i	en	virksomhed	i	

dag.	Det	er	derfor	ikke	et	tilfælde,	at	jeg	har	gjort	brug	af	Arriva	i	opgaven,	da	mit	
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blik	kalder	på	netop	denne	empiri.	Ved	at	gøre	brug	af	empirien,	bliver	jeg	i	stand	

til	at	holde	genstanden	åben.	Derved	distancerer	jeg	mig	fra	at	definere	

genstanden	på	forhånd,	men	bliver	derimod	i	stand	til	at	undersøge	hvordan	

sundhed	er	konstrueret	historisk	og	i	hvilke	sammenhænge.	Blikket	bidrager	

herudover	til	at	se	hvilke	konstruktioner,	strategier	og	praktikker	der	ikke	blev	

til	noget	igennem	tiden	i	forbindelse	med	begrebet.	På	denne	måde	kan	det	

undersøges,	hvorfor	disse	blev	opløst	og	bortselekteret,	og	hvilke	elementer	der	

har	vundet	frem	i	dag	(Andersen,	1999:	58).			

Ydermere	er	det	vigtigt	at	pointere,	at	jeg	skærper	mit	genealogiske	blik	på	

opgaven,	ved	at	jeg	inddrager	forskellige	teoretiske	begreber.	Dette	gøres	med	

interessen	for	at	analysere	subjektiveringen	af	medarbejderen.		

Mit	begrebsreservoir	bidrager	til,	at	jeg	kan	undersøge	hvad	individet	bliver	

gjort	til	ved	at	påtage	sig	en	rolle.	På	denne	måde	kan	det	analyseres,	hvorledes	

magten	påvirker	subjektiveringen	af	subjektet.	Fremskrivningen	af	begreberne	

bidrager	til	at	se	hvordan	ting	går	igen	og	hvordan	det	der	er	historisk	

fremskrevet	bruges	af	Arriva.			

	

Mit	analysestrategiske	ståsted	medfører	naturlige	konsekvenser	med	sig.	

Grundet	min	interesse	og	mit	undersøgelsesfelt,	har	jeg	truffet	en	beslutning	om,	

at	bruge	det	genealogiske	blik	som	analysestrategi.	Det	betyder,	at	jeg	via	dette	

blik,	udelukker	mig	fra	andre	muligheder.	I	og	med	at	interessen	ligger	i	at	

undersøge	italesættelsen	af	sundhed	fra	statens	side	og	

sundhedskommunikationen	og	dens	konsekvenser	for	Arrivas	medarbejdere,	

gør	jeg	mig	blind	for	andre	institutioner	end	dem	jeg	interesserer	mig	for.	Mit	

iagttagelsespunkt	er	i	første	analysedel	staten,	hvor	jeg	iagttager	kontinuitet	og	

diskontinuitet	i	deres	kommunikation.	I	anden	del	af	analysen	er	mit	

iagttagelsespunkt	Arriva,	hvor	jeg	iagttager	kommunikationen,	og	analyserer	om	

der	er	slægtskab	til	første	del,	og	hvilke	konstitutive	konsekvenser	der	medfølger	

for	medarbejderen.	På	denne	måde	afgrænser	jeg	mig	til	en	undersøgelse	af	

staten	og	Arrivas	konstruktioner	af	sundhedsbegrebet,	hvilket	betyder	at	andre	

forhold	end	det	der	ikke	vedkommer	sundhed	ikke	ses	eller	kan	siges	noget	om.	

Mit	blik	fokuserer	udelukkende	på	det	historiske	og	det	nuværende	problem.	Af	
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denne	årsag	er	fremtidige	italesættelser	af	sundhed	fra	statens	side	eller	

fremtidige	konsekvenser	for	Arrivas	medarbejdere,	ikke	noget	der	tages	stilling	

til.	Blikket	på	sundhed	gør,	at	andre	elementer	udelukkes.	På	samme	vis	bliver	

min	udsigelseskraft	om	medarbejdernes	muligheder	noget	som	jeg	opsætter	i	

forhold	til	det	der	bliver	sagt	af	ledelsen	og	i	forhold	til	de	teorier	jeg	bruger	til	at	

analysere	på.	Det	vil	ikke	være	muligt	på	baggrund	af	min	empiri	at	iagttage	

hvorledes	medarbejderne	iagttager	de	forskellige	sundhedstilbud	og	den	

sundhedsforståelse,	der	er	herskende	på	Arriva,	samt	en	iagttagelse	af	

medarbejdernes	iagttagelse	af	ledelsens	blik	på	dem.		

Da	interessen	ikke	ligger	her,	bliver	det	en	naturlig	konsekvens	af	mit	blik,	som	

udelukker	denne	vinkel.			

	

1.6	TEORI	
1.6.1	INDLEDNING	
Dette	afsnit	vil	tage	udgangspunkt	i	de	teorier	der	vil	gøres	brug	af	i	opgaven.	Der	

vil	udarbejdes	en	præsentation	af	de	centrale	teoretiske	begreber,	for	at	danne	et	

overblik	over	hvorfor	de	er	relevante	i	forhold	til	problemformuleringen,	samt	

hvordan	de	kan	bidrage	til	analysen.	De	forskellige	begreber	vil	ikke	deles	op	i	

afsnit,	men	derimod	præsenteres	i	en	sammenhængende	kontekst,	for	at	give	en	

bedre	forståelse	for	sammenhængen	imellem	dem	og	deres	relation	til	hinanden.		

	

Der	vil	i	opgaven	tages	udgangspunkt	i	den	franske	filosof	og	idéhistoriker	

Michel	Foucault.	Det	er	Foucaults	begreber	og	tænkning	som	vil	danne	grobund	

for	opgaven	i	forsøget	på	at	besvare	problemformuleringen	bedst	mulig.	

	

Der	er	utallige	og	meget	forskellige	læsninger	af	Foucault.	Jeg	har	dog	været	mest	

inspireret	af	den	danske	filosof	og	forfatter	Anders	Fogh	Jensens	præsentation	af	

Foucaults	værker.	Dette	skyldes,	at	Fogh	Jensen	er	særligt	optaget	af	hvordan	

magten	tænkes	med	henblik	på	styring	og	påvirkning	af	andre	mennesker.	Hans	

læsning	af	Foucault	tager	herudover	særligt	udgangspunkt	i,	hvordan	man	
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igennem	tiden	har	tænkt,	og	hvordan	man	altid	tænker	historisk	betinget.	Dette	

perspektiv	som	Fogh	Jensen	har,	er	inspirerende	i	forhold	til	min	opgave,	da	mit	

fokus	bl.a.	hviler	på,	hvordan	den	historiskbetingede	konstruktion	af	begrebet	

sundhed	kommer	til	udtryk	i	dag,	og	hvorledes	de	forskellige	magtformer	bliver	

anvendt	i	forhold	til	styring	og	påvirkning	af	andre	mennesker.		

Herudover	vil	Fogh	Jensens	perspektiv	anvendes,	da	den	baner	vejen	gennem	

hele	det	omfattende	værk	af	bøger	og	artikler	af	Foucault	som	ét	

sammenhængende	tankesystem.	Det	har	været	inspirerende	at	få	præsenteret	

begreberne	i	en	meningsfuld	sammenhæng,	hvilket	jeg	har	forsøgt	at	videreføre	

på	et	analytisk	niveau	i	analyseafsnittet.	

	

Herudover	vil	der	gennemgås	en	præsentation	af	forholdet	imellem	begreberne	

magt,	viden	og	diskurs.	Her	vil	der	bl.a.	tages	udgangspunkt	i	Roddy	Nilsons	bog	

”Michel	Foucault	–	en	introduktion”.	De	tre	begrebers	forhold	til	hinanden	vil	

belyses,	og	relateres	til	opgavens	undersøgsfelt,	for	at	give	en	forståelse	af	deres	

sammenspil.		

	

1.6.2	FOUCAULTS	TEORETISKE	UDGANGSPUNKT	
I	dette	afsnit	finder	jeg	det	relevant	at	belyse	Foucaults	magtbegreb.	Magt	er	et	

meget	centralt	begreb	for	Foucault,	og	et	af	de	begreber	der	karakteriserer	ham	

allermest.	I	opgaven	er	det	vigtigt	at	forstå,	hvordan	magten	spiller	sammen	med	

viden	og	diskurs,	og	hvordan	deres	forhold	afspejler	sig	i	opgaven.	Herudover	vil	

de	andre	relevante	teoretiske	begreber	som	benyttes	i	analysen,	præsenteres	i	et	

meningsfuldt	flow.		

	

Magt	er	forskellige	former	for	teknikker	med	tilhørende	teknologier.	Teknik	er	

selve	handlingen,	mens	teknologi	er	den	viden	der	knytter	sig	til	en	bestemt	

teknik	(Nilsson,	2009:	77).	Disciplinære	magtteknikker	eller	biomagtens	

teknikker	har	været	dominerende	magtteknikker.	Disse	magtteknikker	har	til	

formål,	at	undersøge	hvordan	en	given	magtteknik	benyttes	med	et	bestemt	

formål	og	dermed	forventes	at	få	en	bestemt	virkning	(Ibid).		For	Foucault	er	det	
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moderne	magtbegreb	et	fejlagtigt	magtbegreb.	Den	klassiske	forståelse	af	magt,	

som	er	et	udtryk	for	noget	nogle	har,	og	som	de	undertrykker	nogle	med	er	en	

fejl	af	magtens	væsen	(Fogh	Jensen,	2005:	184).	Frem	for	at	søge	efter	hvem	der	

har	magten,	må	man	se	på,	hvorledes	magten	virker	i	handling.	Som	sagt	

undertrykker	magten	ikke,	men	producerer	hele	tiden,	formerer	sig,	fremmer,	

normerer,	opskriver	problemer	og	foreslår	løsninger	(Ibid).	Der	vil	i	denne	

opgave	blandt	andet	ses	på,	hvorledes	eksempelvis	den	disciplinæremagt	og	

biomagten	kommer	til	udtryk.	Hvordan	de	kommer	til	udtryk	igennem	handling,	

samt	hvorledes	de	normerer,	opskriver	problemer	samt	giver	konsekvenser	og	

åbner	op	for	handlingsmuligheder.		

	

Ifølge	Foucault	er	magt	og	viden	uløseligt	forbundet.	Foucault	præciserer	det	

således:	”Det	er	ikke	muligt	at	udøve	magt	uden	viden;	viden	vil	nødvendigvis	altid	

fremkalde	magt”	(Nilsson,	2009:	81).	Dette	kan	tolkes	således,	at	viden	giver	

magt.	Det	er	dog	vigtigt	at	understrege,	at	de	to	begreber	forudsætter	hinanden.	

For	at	se	hvordan	denne	afhængighed	ser	ud,	og	hvilke	virkninger	det	giver,	må	

man	foretage	konkrete	analyser	af	eksempelvis	institutioner	eller	politiske	

praksisser	(Ibid).	Det	er	netop	et	af	de	pointer	opgavens	analyse	har	som	mål.	

Ved	at	undersøge	statens	italesættelse	af	sundhedsdiskursen	igennem	tiden,	vil	

det	komme	til	udtryk	hvorledes	magt	og	viden	forudsætter	hinanden,	og	hvilke	

virkninger	de	har.	Her	vil	det	kunne	iagttages,	hvordan	staten	iagttager	

sundhedsbegrebet	i	takt	med	de	får	mere	viden	igennem	årene,	og	hvordan	

magtens	virkninger	kommer	til	udtryk.	På	samme	måde,	vil	det	analyseres,	

hvordan	Arrivas	nuværende	viden	om	diskursen	kommer	til	udtryk,	og	hvordan	

forholdet	mellem	magt	og	viden	gør	sig	gældende	i	måden	hvorpå	

sundhedsdiskursen	iagttages	på.	Netop	diskursen	er	central	i	forhold	til	

sammenkoblingen	imellem	magt	og	viden.	Her	bliver	det	tydeligt,	at	diskursen	

altid	har	sociale	implikationer.	Diskursen	befinder	sig	nemlig	aldrig	uden	for	

magten	og	kan	derfor	ikke	studeres	uden	at	medtænke	magten	(Nilsson,	2009:	

81).	Derfor	vil	det	analyseres,	hvordan	magten	kommer	til	udtryk,	samtidig	med	

diskursen	bliver	italesat,	og	hvad	der	sker	i	magtrelationerne,	samt	hvilke	midler	

der	tages	i	anvendelse,	når	sundhed	bliver	italesat	som	diskurs	(Ibid).	Man	kan	
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argumentere	for,	at	den	afhængighed	viden	og	magt	har,	også	afspejler	sig	i	

italesættelsen	af	diskursen.	Ved	at	staten	eller	Arriva	opnår	en	bestemt	viden	

igennem	diskursen	eller	historien,	fremkaldes	magten.	På	baggrund	af	den	viden	

og	magt,	kan	italesættelsen	af	diskursen	fremkomme.	Eksempelvis	italesætter	

Arriva	sundhedsdiskursen	i	kraft	af	den	viden	de	har	opnået	igennem	historien.	

Med	den	viden	de	har	tilegnet	sig,	følger	en	hvis	magt,	som	er	afgørende	for	

hvordan	sundhedsdiskursen	italesættes	og	konstrueres	over	for	deres	

medarbejdere	i	virksomheden.		

	

Ifølge	Foucault	er	magt	også	liv.	Socialt	set	bliver	dette	kaldt	biomagt.	Det	

biologiske	kommer	på	spil	i	politikken,	og	menneskeledelse	får	en	ny	tænkning.	

Biopolitikken	som	Foucault	kalder	det,	er	en	art	af	menneskeledelse.	Der	er	to	

grene	af	biopolitikken.	Den	ene	gren	er	den	politiske	anatomi,	disciplinen,	der	

retter	sig	mod	optimeringen	af	det	enkelte	legeme,	som	er	en	individuel	politisk	

form	for	menneskeledelse,	mens	der	senere	opstår	en	totaliserende	biomagt,	der	

ikke	har	det	enkelte	menneskelegeme	men	den	totale	biomasse	eller	race	som	sit	

mål.	Dens	magtteknologi	er	ikke	disciplinen,	men	derimod	regulering	hvilket	

udgår	fra	staten	(Fogh	Jensen,	2005:	241-242).	Netop	det,	at	det	udgår	fra	staten	

er	interessant	i	forhold	til	opgaven,	da	der	tages	udgangspunkt	i	Arrivas	

menneskeledelse	af	deres	medarbejdere.	Biopolitikken	giver	et	blik	for	at	

iagttage,	hvorledes	Arriva	iagttager	deres	medarbejdere	som	et	individuelt	

legeme	der	skal	optimeres,	og	hvordan	de	iagttager	deres	medarbejdere	som	en	

total	biomasse	der	skal	opnå	målet.	Den	individualiserende	og	den	totaliserende	

biomagt	mødes	alligevel	i	forskellige	statslige	institutioner	omkring	1900-tallet.	

Reguleringen	af	biomassen	kommer	til	at	virke	igennem	forskellige	institutioner	

mens	disciplineringen	foregår	den	anden	vej	gennem	det	statslige	politi	(Ibid).	

Det	skal	dog	pointeres,	at	disciplinen	er	til	stede	i	utallige	dele	af	vores	samfund,	

og	derved	ikke	begrænset	til	det	statslige	politi.	Statens	moralisering	af		de	

biologiske	skader	samt	eksperternes	råd	anses	som	en	del	af	disciplineringen,	

som	flytter	blikket	fra	skaden	til	risikofyldt	adfærd.	Denne	moralisering	og	

iagttagelsen	af	adfærd	som	risikofyldt,	er	central	i	forhold	til	at	undersøge,	

hvorledes	staten	iagttager	borgerne	i	samfundet.	Det	vil	i	analysen	bl.a.	



	 20	

undersøges,	hvordan	staten	italesætter	sundhed	over	for	sine	borgere,	og	om	der	

gøres	brug	af	eksperter	til	moralisering	af	de	biologiske	skader,	samt	om	der	

sker	en	forskydning	af	blikket	af	hvordan	borgerne	bliver	iagttaget.		

	

Biopolitikken	implementerer	bl.a.	den	disciplinære	magt	fra	overvågning	og	

straf.	

Disciplinen	skal	ikke	ses	som	noget	der	ordner	det	forskellige.	Disciplinen	kan	

karakteriseres	som	en	produktion	af	det	ordentlige,	lydige	og	det	nyttige	der	

virker	på	og	igennem	kroppen.	Det	skal	ikke	forstås	som	en	institution,	en	

undertrykkelse,	eller	en	ideologi,	men	derimod	som	en	anonymisering	af	magten	

(Fogh	Jensen,	2005:	232).		

Disciplinen	opdeler	tid,	rum	og	krop.	På	denne	måde	kan	den	adskille	delene,	

kalkulere	en	optimering	og	indarbejde	den	som	bevægelse	i	legemeget	(Ibid).		

Den	disciplinære	magt	og	biomagten	kan	sidestilles	således,	at	det	er	en	magt	

over	livet,	hvis	vigtigste	pointe	er	skabelsen	af	det	moderne	individ.	Denne	

individualiserende	disciplin,	kan	komme	til	udtryk	i	biopolitikken	som	

optimeringen	af	det	enkelte	legeme.	Ved	at	skabe	en	norm	for	hvad	det	normale	

er,	kan	det	for	staten	anses	for	at	være	nødvendigt	at	disciplinere	borgeren	som	

ikke	underordner	sig	normen.		

Et	eksempel	på	en	idealtypisk	model	for	disciplinær	teknologi	er	panoptikon	

modellen.	Foucault	bruger	panoptikon	som	model	for	magten,	hvor	det	

tydeliggøres	hvordan	magten	anonymiseres.	Tanken	med	panoptikon	er,	at	der	

er	et	tårn	i	midten	af	fængslet	med	celler	hele	vejen	rundt	om.	Cellerne	er	oplyste	

om,	at	der	er	en	usynlig	vagt	i	tårnet	som	ikke	kan	ses	pga.	lysforholdene.	Denne	

vagt	som	har	til	formål	at	holde	øje	med	de	indsatte,	gør	de	indsatte	bevidste	om,	

at	han	potentielt	kan	blive	overvåget	konstant.	De	indsatte	ved	dermed	ikke	om	

de	bliver	overvåget,	men	er	bevidste	om,	at	der	er	en	risiko	for	det,	da	det	ikke	er	

muligt	for	dem	at	se	om	der	er	nogle	oppe	i	tårnet	(Fogh	Jensen,	2005:	233).	

Enhver	er	derfor	nødt	til	at	opføre	sig,	som	om	de	bliver	overvåget,	da	der	kan	

være	en	risiko	for,	at	der	er	nogle	oppe	i	tårnet	som	holder	øje	med	de	enkelte	

fangere.	Magten	anonymiseres,	og	kan	fungere	uden	at	være	tilstede	(Ibid).	

Disciplin	og	overvågning	hænger	sammen	på	den	måde,	at	overvågning	
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disciplinerer,	i	og	med	den	disciplinerer	fangerne	ved	at	have	et	altseende	øje.	

Panoptikon	er	interessant	i	forhold	til	analysen,	da	det	vil	undersøges	hvorledes	

Arriva	gør	brug	af	denne	anonyme	magt.	Panoptikon	vil	bruges	i	forhold	til	at	

analysere,	om	Arriva	gør	brug	af	en	overvågning	af	deres	medarbejdere,	samt	

hvilke	konstitutive	konsekvenser	det	kan	give	den	enkelte,	at	føle	sig	konstant	

overvåget.	Det	vil	dermed	analyseres,	hvordan	disciplinen	kommer	til	udtryk	ved	

hjælp	af	denne	magtteknologi,	som	en	magt	der	internaliserer	i	det	enkelte	

subjekt.	

	

En	anden	magtform,	som	der	vil	tages	udgangspunkt	i	i	opgaven,	er	den	

pastoralemagt.	Denne	magt	våger	over	hele	flokken,	som	Foucault	sammenligner	

med	”hyrden	og	flokken”	(Dean:	2006,	19).	Tanken	her	er,	at	klienten	ikke	selv	

kan	indse	sine	problemer,	og	har	problemer	med	at	erkende	dem.	Derfor	skal	der	

hjælpes	til	at	danne	et	selvforhold	der	muliggør	dette	(Fogh	Jensen,	2005:	293).	

Denne	magtform	er	relevant,	da	den	samtidig	med	at	holde	øje	med	flokken,	

giver	”fangevogteren”	eller	”læreren”	mulighed	for,	at	komme	tæt	på	den	enkelte	

og	påvirke	ham/hende	i	mod	den	retning	der	ønskes.	Man	får	således	

muligheden	for,	at	etablere	et	indgående	kendskab	med	klienten	og	komme	

tættere	på	dens	følelser,	tanker	og	hemmeligheder	med	bekendelsen	som	

teknologi.	Dette	begreb	vil	anvendes	i	analysen	for	at	undersøge,	om	Arriva	gør	

brug	af		sådan	en	magtstrategi	til	at	fremme	deres	sundhedsinteresser	på	deres	

arbejdsplads,	og	således	kan	forme,	forandre	eller	optimere	sine	medarbejdere	i	

den	retning	de	ønsker.				

	

Efter	at	have	belyst	de	forskellige	begreber	og	tankerne	bag,	er	det	relevant	at	

præsentere	sikkerhedsdispositivet.	Disciplinen	og	sikkerheden	står	over	for	

hinanden,	da	sikkerhedsdispositivet	har	sit	udspring	i	liberale	

menneskeledelsesteknikker.	Der	kan	argumenteres	for,	at	det	biopolitiske	

dispositiv	udvikler	sig	fra	et	regulerende	dispositiv	til	et	sikkerhedsdispositiv.	

Disciplindispositivet	havde	regler	og	normer	for,	hvorledes	det	reelle	skulle	

forholde	sig	og	disciplinen	var	en	indarbejdning	af	disse	idealer.	

Sikkerhedsdispositivet	er	derimod	noget	empirisk	givet	med	sine	egne	naturlige	
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udviklingslove,	som	man	så	må	forholde	sig	til	(Fogh	Jensen,	2005:	259).		

Man	skal	sikre	sig,	at	den	enkeltes	frihedsudøvelse	ikke	kommer	til	at	gå	ud	over	

andres	sikkerhed	og	frihed.	Derfor	er	sikkerhedsanordninger	relevante	inden	for	

den	liberale	ledelse.	Friheden	er	ikke	for	liberalismen,	den	skabes,	og	den	trues	

hele	tiden.	Det	liberale	producerer	hele	tiden	frihed,	det	må	beskyttes,	derfor	må	

nye	indgreb	sættes	ind	i	sikkerhedens	navn.	Frihed	er	skrøbelig,	og	derfor	må	et	

liberalt	samfund	hele	tiden	være	på	den	sikre	side	(Fogh	Jensen,	2005:	260).		

Mens	den	disciplinære	politistat	handler	om	at	skabe	god	ro	og	orden,	handler	

sikkerhedsdispositivet	om	en	styring	der	hviler	på	regler.	Man	er	enig	med	

målet,	men	mener	at	det	er	uøkonomisk	at	bruge	ressourcer	på	at	skabe	ro	og	

orden.	Opsamlende	kan	der	argumenteres	for,	at	disciplinens	love	forbyder	og	

bedømmer	mens	sikkerheden	henter	sin	legitimitet	i	sandsynligheder	eller	

fremtiden.	Alt	det	eksisterende	gøres	til	noget	farligt.	Det	interessante	for	

analysen	er,	at	undersøge	om	der	er	sket	et	skred	i	genealogianalysen,	i	forhold	

til	om	der	sker	en	bevægelse	fra	det	regulerende	biopolitiske	dispositiv	hen	i	

mod	et	sikkerhedsdispositiv.	Det	vil	herudover	være	relevant	at	undersøge,	om	

regler	og	love	bliver	erstattet	af	et	sikkerhedspositiv	som	har	risici	hos	borgeren	

som	sit	fokus.	Det	vil	iagttages	om	regulereingen	af	det	levende	erstattes	med,	at	

det	levendes	risici	for	sygdom	skal	formindskes	ved	bekæmpelsen	af	mulige	

fremtidige	sygdomme.		
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2.	KAPITEL	

2.1	ANALYSEDEL	1	
1)	Hvordan	har		statens	sundhedsdiskurs	udviklet	sig		i	mellem	1939-2010?	

2.1.1	INDLEDNING	
Denne	analysedel	vil	tage	udgangspunkt	i,	hvordan	sundhedsdiskursen	er	blevet	

italesat	igennem	tiden.	Efter	at	have	vurderet	hvilke	årstal	der	har	været	

relevante	i	forhold	til	sundhedsdiskursen,	vil	der	foretages	en	genealogianalyse	

af	disse	centrale	årstal,	samt	iagttages	hvorledes	sundhedsdiskursen	har	skiftet	

karakter	over	tid.	Der	vil	arbejdes	ud	fra	den	forståelse	af	sundhed,	som	udledes	

igennem	statens	iagttagelse	af	begrebet.	

	

Iagttagelserne	af	de	forskellige	årstal,	vil	være	baseret	på	de	iagttagelser	der	blev	

gjort	i	den	pågældende	periode.	Derfor	munder	det	ud	i	en	iagttagelse	af	

iagttagelser	fra	de	relevante	aktører.	Det	er	her	relevant	at	se	på,	hvordan	

sundhedsdiskursen	udvikler	sig	igennem	de	såkaldte	historiske	nedslag	som	jeg	

vil	tage	udgangspunkt	i.		

	

Der	vil	i	analysedelen	tages	udgangspunkt	i	Foucaults	teoretiske	begreber.	Det	

der	er	grundlæggende	for	Foucaults	interesse	er	at	stille	spørgsmålstegn	ved	

diskursive	selvfølgeligheder.	Han	ønsker	at	problematisere	den	individuelle	vilje	

og	fornuft	ved	at	vise,	hvordan	enhver	tale	er	en	tale	i	en	bestemt	diskurs	

påhæftet	bestemt	regler	for	acceptabilitet	(Andersen,	1999:	31).	Det	er	netop	de	

regler	og	den	acceptabilitet	jeg	vil	undersøge,	og	derved	iagttage	hvilke	

elementer	der	gør	sig	gældende	i	forhold	til	en	bestemt	diskurs	optræder	som	

den	gør.	Herudover	er	det	en	central	del	af	analysen	at	reflektere	over	hvilke	

handlemuligheder	og	konsekvenser	det	skaber	for	subjektet,	at	diskursen	bliver	

italesat	som	den	gør.	
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Dette	er	gjort	i	forhold	til	genealogiens	udgangspunkt.		Med	det	menes,	at	

formålet	med	genealogien	ikke	er	at	gå	tilbage	i	tiden	og	beskrive	hvad	der	skete.	

Det	handler	derimod	om	at	opspore	dets	slægtskabslinjer.	De	kilder	og	tekster,	

der	er	blevet	valgt	ud	fra	den	genealogiske	metode,	er	ikke	valgt	som	

dokumentation	af	en	mening	eller	intention,	som	ligger	uden	for	teksten.	De	er	i	

stedet	en	slags	monumenter,	der	kan	bidrage	til	at	belyse	sundhed	på	en	

anderledes	og	kritisk	måde	end	traditionel	historieskrivning	(Andersen,	1999:	

56).		

Nedenstående	vil	jeg	gennemgå	de	historiske	nedslag	som	jeg	finder	relevante	

for	sundhedsdiskursen,	og	analysere	sundhedsdiskursens	selvfølgeligheder	samt	

iagttage	hvordan	den	har	ændret	karakter	i	løbet	af	tiden.	Nedslagene	er	

afgørende	for	udviklingen	af	diskursen,	og	vil	understøtte	analysens	formål,	

Relevansen	af	de	forskellige	historiske	nedslag,	vil	jeg	belyse	i	de	forskellige	

afsnit.	Der	vil	efter	hver	historiske	nedslag	fremgå	en	boks,	hvor	den	enkelte	

periodes	hovedfokus	opsamles.	

2.1.2	STATEN	SOM	RÅDGIVEN	ORGAN	(1939-1958)	

Iagttagelsespunktet for denne del af analysen vil være Statens Husholdningsråd. 

Statens Husholdningsråd er relevant, da staten via dette organ kommunikerede ud til 

borgerne. Det var et af midlerne, der blev gjort brug af til at fremme deres 

oplysninger, hvilket i denne sammenhæng har været relevant, da der er tale om 

ernæring- og kostvejledning.  

Jeg vil via denne analyse undersøge, hvorledes sundhed er italesat over tid i 

ernæringsoplysningerne udgivet af Statens Husholdningsråd, og vil derfor tage 

udgangspunkt i relevante pjecer fra perioden 1939-1958.   

Statens Husholdningsråd var et rådgivende organ som blev oprettet i 1935 og nedlagt 

i 1999. Det blev erstattet med forbrugerinformationen. Det interessante ved Statens 

Husholdningsråd som iagttagelsespunkt er, at de havde til formål at oplyse og rådgive 

befolkningen om ernæringsmæssige, hygiejniske, økonomiske og tekniske forhold 

(Gjellerup, 1998. Lov om forbrugerinformation). Netop det ernæringsmæssige aspekt 
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er relevant i forhold til at analysere statens sundhedsdiskurs, som blev givet til kende 

via pjecer, radioudsendelser og tidsskrifter på daværende tidspunkt. Der vil tages 

udgangspunkt i nogle udvalgte pjecer  samt artiklen ”spisningens sygeliggørelse” 

for at undersøge hvordan sundhedsdiskursen blev italesat på daværende tidspunkt, 

samt hvilke konsekvenser det kunne medfølge for samfundet. Artiklen ”Spisningens 

sygeliggørelse” vil fungere som teoretisk supplement.   

Udover undersøgelsen af sundhedsdiskursen og iagttagelsen af hvorledes 

sundhedsdiskursen har skiftet karakter gennem tiden, er det vigtigt at have den 

produktive magt for øje. Kampagnemagerne mener ofte, at deres oplysning er gjort i 

en god sags tjeneste og ikke har relation til at styre og udøve magt mod den 

pågældende målgruppe. Ifølge Foucault er der tale om en magt, der ikke betragter sig 

selv som magt (Baudrillard, 1982: 65). At magten ikke betragter sig selv som magt, 

og ikke har til formål at udøve magt mod en gruppe, får den til et fremstå som et 

forslag frem for undertrykkelse og udelukkelse. Det betyder, at der bliver stillet et 

valg til rådighed, som man enten kan tage i mod eller lade vær med som borger. Der 

er ikke nogle straf eller direkte sanktioner forbundet med ikke at efterleve diskursens 

rationalitet, men der kan forekomme konstitutive konsekvenser af individets valg. En 

konsekvens kan eksempelvis være, at man som borger i samfundet ikke anses som 

værende en del af det normale, eller at individets valg kan skubbe den enkelte ud af 

fællesskabet. 

Den første pjece som der vil tages udgangspunkt i er fra årstallet 1939.  

Her tages udgangspunkt i, at man ikke blot skal spise for at gøre sig mæt, men at man 

derimod skal have kvaliteten for øje når man spiser. Der gives råd om, hvordan man 

kan spise billigt samtidig med, at man spiser en god måltid, som kan fremme sundhed 

og forebygge sygdom. Det er værd at iagttage, at husmoderen udpeges som ansvarlig 

for, at maden bliver lavet på den rigtige måde samt, at der bliver købt ind på mest 

favorabel vis (Statens Husholdsningsråd, 1939: Den bedste mad til prisen). Perioden 

som var præget af fattigdom og krig gjorde, at den almene forbruger måtte have nogle 

forhold for øje. Disse forhold gjorde sig også gældende i Statens Husholdningsråds 

kommunikation. Dette kan iagttages i deres pjecer, da de i stor grad tager 

udgangspunkt i oplysning om basale dyrknings- og madlavningsmetoder.  
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Ud fra Statens Husholdningsråds kommunikation, kan man iagttage en 

kommunikationsstrategi som vælger at tage højde for den enkelte borgers 

økonomiske- og sociale forhold. Herudover gør Statens Husholdningsråd brug af en 

mæthedsstrategi (Spisningens sygeliggørelse, 1999: Åkerstrøm & Christensen). 

Åkerstrøm og Christensen pointerer, at man oplyser borgerne om hvordan man sikrer 

mæthedskvaliteten. Igen kan dette være en strategi man gør brug af, som følge af 

dårlige økonomiske forhold og manglende ressourcer. Dog er der i denne strategi også 

fokus på, hvorledes madens kvalitet øges, da den vil øge livskvaliteten. Statens 

Husholdningsråd understreger bl.a. at større madglæde bliver skabt ved, at 

husmoderen tilbereder mad der smager godt, og som lever op til hvad familien kan 

lide (Ibid). Dette er igen en indikation på, at pjecen er henvendt til husmoderen. 

Herudover er det også en central iagttagelse, at staten på denne måde forsøger at styre 

den enkelte familie mod en mere sundheds- og økonomiskbevidst tankegang. Dette 

kan relateres til Foucaults begreb om rationalitet (Nilsson, 2009: 40). Der kan 

argumenteres for, at pjecen er en praksis til at forme, lede eller påvirke borgernes 

adfærd. På denne måde bliver der skabt en struktur af et handlingsfelt for andre. 

Borgerne kan på denne baggrund selv styre, om de vil tage i mod disse anbefalinger. 

Nedenstående citat er et eksempel på, hvordan Statens Husholdningsråd forsøger at 

påvirke og herunder forme og lede borgerne mod en bestemt retning. 

Under overskriften ”Det gælder barnets sundhed”er der bl.a. en anbefaling til, 

hvordan man sikrer børn en god kost: 

”Barnets stærke vækst og udvikling kræver særligt værdifuld mad. Allerede fra 

madebarnsalderen begynder man at sikre barnet de nødvendige specialnæringsstoffer 

ved at vælge mad fra de 6 grupper: I. Mælk og ost, II. Kød, fisk æg, III. Grønsager, 

kartofler, IV. Frugt, V. Brød, gryn, bælgfrugter, og lidt VI. Smør/margarine” Statens 

Husholdningsråd, 1958: Børnenes mad: 2). 

Den økonomiske strategi og mæthedsstrategien, er strategier der tager højde for, at 

den almene borger sparer så meget som muligt, men på trods af sine besparelser får 

fuld udbytte af smagsglæder som tilfredsstiller hele familien. Citatet viser, hvordan 

man ved hjælp af helt almindelige nærringsstoffer, kan give sit barn værdifuld mad. 
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Det er dog ikke kun ovenstående aspekter der får spalteplads, i og med den 

forebyggende og sygdomsorienterede kommunikation italesættes i pjecerne. 

Åkerstrøm og Christensen kalder den en sygdomsspecifik ernæringsstrategi. 

Sygdomme ønskes forebygget gennem kostomlægninger. Konsekvenser af sygdomme 

som engelsk syge bliver beskrevet, og sammenhængen mellem sygdommene og deres 

relation til føde- og næringsstoffer bliver beskrevet (Åkerstrøm & Christensen, 1999: 

Spisningens Sygeliggørelse). Det er vigtigt, at husmoderen kender til de forskellige 

vitaminer og nærringsstoffer maden indeholder, og skal på denne måde sørge for, at 

sygdomme ikke dukker op (Statens Husholdningsråd, 1952: Familien Pedersen – hvad 

spiser de?). Det kan iagttages, at staten ønsker at oplyse folket om hvordan de kan 

undgå usunde tilstande. Optimering af kroppen bliver således et centralt anliggende 

for staten. Der kan derfor argumenteres for, at staten får øje på et 

forbedringspotentiale i befolkningen som biomasse. Argumenterne som staten 

fremlægger, understøttes af ernæringsvidenskaben og teorier knyttet dertil, hvilket 

øger troværdigheden for målgruppen. Det er et eksempel på, at magten ikke fungerer 

som undertrykkelse og udelukkelse. Statens kommunikation bygger på råd og 

anbefalinger. Der er ikke nogen borgere som bliver tvunget til at omlægge sin kost. I 

forhold til Foucaults disciplineringsbegreb, er der tale om en disciplinerende effekt, 

ikke via tvang, for så er der ikke tale om magt, men derimod i form af  anbefalinger. 

Via normsættende diskursivering, som subjektet over tid vil internalisere som et 

ibeonde blik på sig selv, fremkommer disciplinen til udtryk.  

På denne måde skabes skellet normal/unormal, som kan betyde at individet må tage et 

valg. Handlemuligheden for individet bygger på, at man enten kan tage i mod disse 

tilbud og være en del af det normale, eller trodse dem og fortsætte sin unormale 

adfærd.  

Endvidere italesættes den socialhygiejniske ernæringsstrategi (Åkerstrøm & 

Christensen, 1999: Spisningens Sygeliggørelse). Denne kommunikationsstrategi 

formuleres af professionelle videnskabsmænd. Herudover er foreninger, 

husholdningsskoler og organisationer med til at støtte omkring disse oplysninger der 

bliver givet (Statens Husholdningsråd, 1941: Vor mad i dag). Med hygiejne menes, at 

man kan forblive rask, hvis man lever i overensstemmelse med hvad der er fornuftigt 

og naturligt. Med dette er det tydeligt at iagttage, at staten hentyder til sine egne 
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oplysninger som det fornuftige og naturlige. De påstår altså, at man ved at følge dem 

ikke bliver syge. De forsøger således at styre folket gennem deres kommunikation, og 

derved sætte en sundhedsdiskurs for hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. 

Nedenstående citat, viser hvordan deres anvisninger bliver italesat som det fornuftige. 

”Rationeringen omfatter for Øjeblikket (Marts 1941) Brød, Mel, Gryn, 

Smør/Margarine udgør den solide Del af vor Kost; de giver saa at sige ”drivkraften

”til vor organisme (giver mange kalorier). Men vi kan ikke nøjes med de rationerede 

Fødemidler alene, og hensigten med denne lille Pjece er derfor at give Ansvisning 

paa, hvordan en sund, tilstrækkelig og velsmagende Kost kan sammensættes med 

vores Rationer som det givne Grundlag”(Statens Husholdningsråd, 1941: Vor Mad i 

Dag). 

 

Ved at forsøge at styre folket gennem deres kommunikation, gøres der brug af en 

magtform, som stiller handlemuligheder for borgerne til rådighed. Staten forsøger at 

legitimere deres udsagn ved at understøtte deres påstande med professionelle 

videnskabsmænd, hvilket kan være en effektiv måde til at påvirke viljen hos borgerne 

på. Borgeren skal således tage stilling til, om han/hun vil være en del af det fællesskab 

som foreninger, husholdningsskoler og organisationer er en del af, eller om 

pågældende skal ekskluderes fra det fællesskab. Igen bliver der ikke undertrykt eller 

talt om restriktioner, men de konstitutive konsekvenser som udelukkelse og 

eksklusion, kan anses for at være en straf som straffer sjælen i stedet for legemet. Som 

det bliver formuleret i pjecen, kan læserens kost sammensættes med deres rationer 

som det givne grundlag. 

Ovenstående belysning af, hvordan sundhedsdiskursen er blevet italesat i den 

pågældende periode af staten, kan relateres til Foucaults teori om biopolitik. Man kan 

ud fra ovenstående argumentere for, at staten griber ind og dermed stræber efter en 

forbedring af befolkningens sundhedstilstand. At staten får et blik for befolkningen 

som en biomasse betyder ifølge Foucault, at befolkningen ses som en masse af kroppe 

hvor hele massen eller racen er målet. Ved at problematisere massen, er der tale om 

en produktiv magt der producerer problemfelter for intervention, og 
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forbedringsmuligheder for problemfelterne . Massen skal reguleres og på denne måde 

skaber staten en magtteknologi. De råd Statens Husholdningsråd giver, kan ses som 

sundhedspolitik fra statens side. Via sundhedspolitikken, forsøges en afværgelse af 

epidemier, sænke børnedødeligheden og omfanget af endemier for at styrke staten. 

Staten kan ses som en social medicin, der har befolkningen som genstand, og som 

bl.a. har til opgave at sørge for den offentlige hygiejne. Staten skaber sig muligheden 

for at påvirke befolkningen mod livsstilssygdomme, hvilket netop er det man kan 

iagttage ud fra Statens Husholdningsråds kommunikation. Det er en anderledes 

tilgang til, at den statslige ledelse kan forbedre sundheden hos befolkningen. Man kan 

ud fra dette argumentere for, at sygdom ikke længere anses som et individuelt 

anliggende. Det er ikke hospitalet og sygehuset der er i fokus, men derimod den brede 

befolkning. Staten påvirker sundhedsdiskursen ved at rådgive omkring aspekter, som 

ikke kun omhandler behandling af sygdomme, men også forebyggelsen af det. På 

denne måde fremstår menneskets biologiske habitus som en eksistens der spiller en 

aktiv rolle i og for det politiske liv. Det er også et eksempel på en ledelsesrationalitet, 

og ikke mindst en benyttelse af disciplinen som middel til at lede befolkningen. Dette 

vil uddybes yderligere i næste afsnit omhandlende perioden omkring 1989.  

Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at staten allerede fra 1939 var med til at 

sætte en sundhedsdiskurs, og lede befolkningen mod et bestemt sundhedsideal for, 

hvad man bør spise og hvordan man bør leve. Sundhedsdiskursen er påvirket af de 

forhold som gjorde sig gældende for den pågældende tid. Eksempelvis er fattigdom 

og dårlige tilstande med i overvejelserne, når der bliver givet råd omkring indkøb af 

varer. Kommunikationen er bygget på strategiske overvejelser, og appellerer i vid 

udstrækningen til husmødre og familier. Statens Husholdningsråd iagttager sig selv 

som et rådgivende organ, som skal vejlede befolkningen og give dem de nødvendige 

værktøjer for at leve et sundt liv og idealt liv.  
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2.1.3	FOREBYGGELSESSTRATEGIER	I	FOKUS	1989-1999	

Efter at have undersøgt, hvordan sundhed iagttages af staten imellem 1939-1958, vil 

der tages et spring til perioden i mellem 1989-1999. Dette skyldes, at der i denne 

periode sker en betydelig omvæltning af, hvordan sundhed iagttages af staten. Her vil 

der kunne iagttages forandringer i forhold til viden og måden diskursen bliver italesat 

på. 

Det er bl.a. i denne periode, at Danmark får sit første sundhedsprogram, som fungerer 

frem til starten af år 2000. Det er vigtigt at understrege, at perioderne er valgt med 

omhu. Hvor der kan iagttages forandringer i forhold til viden og iagttagelser af 

sundhedsbegrebet, vil der foretages en analyse.  

Udgangspunktet i dette afsnit baseres på regeringens forebyggelsesprogram, som er 

udsendt af sundhedsministeriet. Formålet med denne udsendelse er at få skabt den 

nødvendige debat omkring metoder på forebyggelsesområdet (Regeringens 

forebyggelsesprogram dokumentationsdel, 1989: 7). Det interessante ved denne 

periode i forhold til den tidligere gennemgåede periode er, at staten via ny viden og 

teknologi, har taget et nyt skridt i forhold til oplysning og rådgivning af befolkningen. 

Dette gør, at der ved hjælp af det genalogiske blik kan skildres, hvordan nye 

undersøgelsesfelter, genstande og muligheder træder frem (Raffnsøe, S et al. 2008: 

52). 

Forebyggelsesprogrammet giver igen muligheden for at iagttage staten som 

iagttagelsespunktet, da den er udarbejdet af sundhedsministeriet i samarbejde med 

relevante styrelser. I forebyggelsesprogrammet optrappes fokus på forebyggelsen af 

specifikke sygdomme i forhold til den tidligere periode i analysen. Der er fokus på 

Statens	husholdningsråd	1939-1958	

•  Fokus:	Husmødre	og	familier	skal	vejledes	omkring	kost.	Der	tages	
forbehold	for	økonomisk	knaphed	hos	familierne.	Kostomlægninger	skal	

sikre	forebyggelse	af	sygdomme	som	engelsk	syge.	

Ernæringsvidenskaben	understøtter	påstandene	fra	staten.	
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forebyggelse af bl.a. kræftsygdomme, hjerte-karsygdomme, psykiske lidelser og ikke 

mindst muskel- og skeletsygdomme. Med andre ord har ny viden omkring forskellige 

sygdomme gjort, at disse er blevet opprioriteret i forebyggelsesprogrammet. Som det 

formuleres i folkesundhedsprogrammet, er årsagen til denne fokus begrundet med 

fremkomsten af nye og i høj grad livsbetingede folkesygdomme, og at 

sundhedsbegrebet er udviklet bredere end blot til at dække fravær af sygdom, således 

at sundhed generelt indebærer fysisk og psykisk velbefindende (Regeringens 

forebyggelsesprogram dokumentationsdel, 1989: 9). 

Det kan iagttages, at der er kommet nye emner på dagsorden i 

forebyggelsesprogrammet sammenlignet med oplysningerne fra Statens 

Husholdningsråd. Udover forkert ernæring og dårlig kost, er manglende fysisk 

aktivitet, tobaksrygning, alkohol forbrug og arbejdsmiljø nu en del af årsagerne til de 

sygdomme der hersker (Regeringens forebyggelses programdel, 1989: 10). Hvor det 

før i tiden udelukkende var baseret på kost og ernæring som kan kategoriseres som 

livsbetingede forhold, er der nu samfundsbetingede forhold som arbejdsmiljø i spil. 

Det er naturligvis en indikation på, at nye undersøgelsesfelter, genstande og 

muligheder er trådt frem, og giver dermed plads til nyt fokus fra staten. 

Sundhedsproblemerne er ifølge staten ikke noget sundhedssektoren kan løse alene. 

Dette viser en bevægelse fra behandling af sygdom, over forebyggelsen og nu til 

optimering af kroppen. Magten har ikke længere at gøre med subjekter over for en ret. 

Magten udøves ikke længere ved at dræbe. Forståelsen af magten har ikke mere blot 

at gøre med subjekter over for en ret, hvis yderste greb er døden, men den har med 

levende væsener at gøre, og det greb, den kan få om dem, vil være på selve livets 

niveau. Dette betyder, at der sker en overtagelse af livet frem for at myrde. Derved får 

magten adgang til selve kroppen. Ifølge Foucault er suverænmagten ikke det 

dominerende styresystem, men derimod påpeger han, at optimeringsstrategierne for 

det biologiske i det moderne er dominerende (Fogh Jensen, 2005: 239). Denne 

magtforståelse kan relateres til bevægelsen fra behandling af sygdom til optimeringen. 

Netop det, at magten ikke længere handler om subjekter over for en ret, men derimod 

handler om overtagelse af individets krop, er et eksempel på bevægelsen mod 

optimeringen. Magten kan forstås som en biomagt, altså en magt som handler om at 

få til at leve eller lade dø.     
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”Alle samfundsområder har således et ansvar for at medvirke til en forbedring af 

befolkningens sundhed og dermed et ansvar for at tage sundhedshensyn med i 

beslutningerne. Sundhedsministeriets opgave er at afdække årsager til sygdomme og 

sundhedsproblemer” (Regerings forebyggelsesprogram dokumentationsdel, 1989: 

11). 

Ovenstående citat er relevant, da Statens Husholdningsråd ind til nu, iagttog sig selv 

som det eneste rådgivende organ. Det var det organ, som i samarbejde med 

videnskabsfolk og relevante eksperter skulle guide befolkningen til et bestemt 

sundhedsideal. Der kan dog iagttages et skifte i kommunikationen via ovenstående 

citat. Staten pålægger sig nu ikke alene ansvaret for, at befolkningens 

sundhedstilstand optimeres. Andre samfundsområder ”opfordres” til at tage ansvar 

for sundhedshensyn i deres beslutninger. Det bliver ikke konkret givet til kende hvilke 

andre samfundsområder der er tale om. Man kan dog tolke sig frem til, at der kan 

være tale om eksempelvis arbejdspladserne. Som det blev nævnt tidligere, er 

arbejdsmiljø nu en del af samfundsbetingede sygdomsforhold, og det kan derfor være 

et af områderne som ifølge staten har ansvar for forbedring af befolkningens sundhed.  

	

2.1.3.1	FOREBYGGELSE	OG	SUNDHEDSFREMME	

Kommunikationen og forebyggelsesstrategien, som blev iagttaget af Statens 

Husholdningsråd er anderledes i denne nye periode. Der er stadigvæk fokus på 

forebyggelse og sundhed, dog er det ikke udelukkende bygget på ekspertstyret 

forebyggelse. Der er sket et brud med tidligere tiders viden, som har fulgt en ny 

strategi med sig. Begrebet sundhedsfremme kom almindeligt i brug efter 

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vedtog det i Ottawa-deklarationen i 1986 

(Glasdam, 2009: 96). Den blev defineret som ”Sundhedsfremme er den proces, som 

gør mennesker i stand til i højere grad at være herre over og forbedre deres 

sundhedstilstand. For at nå en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt 

velbefindende” (Ibid). Det kan siges at handle om to forskellige aspekter. Det ene er 

at fremme sundheden, mens det andet bygger på at det skal ske ved at mennesker får 
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kontrol med de forhold der påvirker deres sundhed. Finn Kamper-Jørgensen beskriver 

i lærebogen ”Forebyggende sundhedsarbejde” en skelnen i mellem forebyggelse 

før og efter Ottawa (Glasdam, 2009: 99-100). Før-orienteringen handler om en 

fokusering på sygdomme og risikofaktorer som alkohol og tobak. Løsningerne er 

medicinsk orienterede, og man forventer at det enkelte individ selv gøre noget ved 

det. Sygdommen anses som den enkeltes egen skyld. Det er adfærdsændringen der er i 

fokus og ikke samfundets rammer og strukturer. Det ser dog ifølge Kamper-Jørgensen 

anderledes ud nu. Efter-orienteringen tager udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb 

og har sundhedsfremmende perspektiv. Det handler om hele befolkningen, ikke blot 

det enkelte menneske. Det er både et individuelt og samfundsmæssigt ansvar at 

fremme sundhed. Empowerment begrebet introduceres, som et idémæssigt grundlag 

for at gengive borgeren kontrol over sit eget liv og introducere en konsulentrolle for 

den professionelle i forebyggelsen (Ibid). Det er netop dette Foucault vil kalde 

disciplinering gennem den pastorale magt. Patienten/borgen skal bekende sine fejl 

over for en konsulent (præsten), og internalisere dennes blik i sig selv, for derigennem 

at skabe den nødvendige disciplinering og det sunde legeme (Fogh Jensen, 2005: 

209). Det erkendes, at der findes vigtige rammer og forudsætninger for den enkeltes 

sundhed, og at sundhed handler om det politiske over for hele befolkningen og, at der 

kræves tværsektorielt samarbejde (Glasdam, 2009: 99). Denne betragtning af 

Kamper-Jørgensen er interessant, da han sætter et skel i mellem tiden før og efter 

1986. Dette citat i regeringens forebyggelsesprogram er bekræftende i denne 

forlængelse: 

”Sundhedsministeriet skal endvidere følge udviklingen i sundhedstilstanden og gøre 

opmærksom på, hvor der er eller må forudses problemer. Hermed etableres et 

grundlag for også øvrige sektorers forebyggende indsats”(Regeringens 

forebyggelsesprogam dokumentationsdel, 1989: 11) 

Netop det tværsektorielle arbejde gør sig gældende i citatet, og må siges at være i 

overensstemmelse med Ottawa-deklarationen. På denne måde kan man iagttage en 

forskydning af prioriteterne og italesættelsen. Sundhedsministeriet skal danne 

grundlaget for at observere problemerne, og derved etablere grundlaget for de andre 

sektorers forebyggelsesmuligheder. Det åbner op for sektorer som arbejdsmiljø, skole, 



	 34	

bolig og trafik. Distinktionen før-orienteringen/efter-orienteringen repræsenterer 

henholdsvis det dårlige og det gode. Den nye orientering fokuserer på det positive, 

sundhed i bred forstand og et dynamisk sundhedsbegreb (Glasdam, 2009: 100).  

Ud fra ovenstående, kan der argumenteres for, at der bliver skabt en norm for, hvad 

det normale er. De mange sektorer som bliver indblandet i sundhedsproblematikken, 

er med til at bekræfte hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.  

Ifølge Foucault bygger disciplinen på en norm udviklet af videnskaber om mennesket, 

pædagogik, medicin osv. Det gør, at normen ikke blot er det normale men det ideale, 

som dermed bliver et målestok for udmåling af det menneskelige: det der er rigtigt og 

forkert, det der er normalt og unormalt eller det der er det gode eller mindre gode. På 

denne måde kan det normale gennemtrænge områder, hvor retten aldrig kan (Fogh 

Jensen, 2005: 203). Dette kan have en central betydning for sundhedsdiskursen. Den 

norm der er udviklet som det ideale kan betyde, at alle kroppe, anses for at være 

uperfekte. Den diskurs som der bliver skabt kan nemlig betyde, at rigtig mange 

borgere vil blive anset for at være lidt syge, da de ikke lever efter idealet. Hvis man 

ikke er en del af det ideale, er man på den forkerte side, unormal eller mindre gode i 

forhold til dem der lever efter idealet. På denne måde skabes der et skel, og derved 

bliver rigtig mange borgere sat i samme bås som værende syge. På baggrund af  disse 

betragtninger, kan staten gøre brug af disciplinen for at fremme idealet hos 

samfundet. Disciplinens normeringer hænger sammen med medicinens overgang til 

det patologiske som et spørgsmål om det normale og det unormale (Ibid). Når 

disciplin og medicin kobles, kan det normale fremstå som patologi og det unormale 

som helbredelse eller i dette tilfælde forebyggelse. Disciplinens normbegreb 

forbereder ifølge Foucault medicinens intervention (Ibid). Der kan argumenteres for, 

at staten forsøger at disciplinere folket, ved at skabe en norm for hvad det ideale og 

normale er. Normen bestemmer hvad det ideale er, og via dette kan staten intervenerer 

på de områder, hvor der synes at være noget unormalt. Skellet normal/unormal vil 

indbefatte rigtig mange borgere hvis idealet er anatomibogen, og derfor kan det 

fremkomme naturligt at interventionen i grove træk dækker hele landet. Regeringens 

forebyggelsesprogram kan derfor ses som et eksempel på en medicinsk intervention, 

hvor man prøver at gribe ind på et område, for at forhindre yderligere sygdomme og 

udvikling af det. Sygdom og usunde tilstande formuleres som en epidemi, og derfor 
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kan det fra statens side ses, som en nødvendighed for at skabe en sundheds- og 

sikkerhedsintervention.  

”Sundhedsfremme er den proces, som gør mennesker i stand til i højere grad at være 

herre over og forbedre deres sundhedstilstand. For at nå en tilstand af fuldstændig 

fysisk, psykisk og socialt velbefindende..”(WHO 1986) 

Dette citat fra WHO er igen et eksempel på den pastorale magt, men herudover er det 

også værd at lægge mærke til, at man prøver at inddrage borgerne så vidt som muligt 

til selv at bestemme over deres sundhed. Sundhedsfremme bliver defineret som et 

begreb, hvor borgerne selv er herre over deres sundhedstilstand. Der er hermed lagt 

op til, at borgerne kan vælge at ændre adfærd hvis de vil, for at opnå fuldstændig 

velbefindende. Ifølge Foucault kan man ikke direkte regulere, men man kan bane 

vejen for at skabe et miljø, så befolkningen kan ændre adfærd. Det kan 

sundhedsfremme tiltag være et eksempel på, da staten via disse citater prøver at opnå 

en regularitet i form af befolkningens adfærd. Foucault understreger, at 

sikkerhedsforanstaltningerne udarbejder, fabrikerer, organiserer og indretter et miljø, 

endnu inden begrebet er dannet (Foucault, 1978: 28). Netop dette var tydeligt i 

pjecerne af Statens Husholdningsråd. Begrebet sundhedsfremme var ikke så 

fremtrædende, men det var tydeligt at iagttage, at der blev forsøgt at skabe et miljø til 

ændring af adfærd. Foucault uddyber, ”Miljøet er et vist antal virkninger, 

massevirkninger, der har indflydelse på alle, som opholder sig i det”(Ibid). Hermed 

er det tydeligt at iagttage, hvorledes staten først fik skabt miljøet, og nu via begrebet 

sundhedsfremme og forebyggelsesprogrammet har intensiveret på 

forebyggelsesområdet.  

 

Det	første	forebyggelsesprogram	i	1989	

•  Fokus:	Individet	får	mere	ansvar.	Begrebet	sundhedsfremme	bliver	
centralt.	Der	forsøges	en	ændring	af	miljøet,	til	at	skabe	en	platform	for	

ændring	af	sundhed.	Det	tværsektorielle	fokus	bliver	aktuelt.	
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2.1.4	FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET	1999	

Ti år efter det første folkesundhedsprogram blev offentliggjort, er det næste historiske 

nedslag Folkesundhedsprogrammet i 1999. Programmet er kaldt ”Regeringens 

folkesundhedsprogram 1999-2008”, og er tænkt som et handlingsorienteret program 

for sundere rammer i hverdagen. Ved regeringsdannelsen i 1998 indgik det i 

regeringsrundlaget, at der skulle udarbejdes ”tværgående forebyggelsesprogram til 

forbedring af sundheden”(Regeringens Folkesundhedsprogram, 1999: 5). Da 

sygdom og sundhed ikke kun skabes af en sektor i samfundet, valgte man at inddrage 

10 ministerier. Regeringen prioriterer de områder hvor sundhedsproblemerne er 

væsentlige, og disse løses ikke med enkle handlinger, men kræver en række initiativer 

på mange niveauer (Ibid). Regeringen pointerer herudover, at der er bred enighed om, 

at det er bedre at forebygge frem for passivt at lade sygdom og skader opstå, og 

grunden til rapporten er, at danskernes middellevetid ikke har haft samme positive 

udvikling som den, der har fundet sted i de lande, vi normalt sammenligner os med 

(Ibid). Ud fra dette kan regeringens iagttagelser iagttages som værende et program, 

hvor livsstilen anses for en risiko for befolkningens sundhed.  

Det centrale for programmet er, at der vil være et behov for en forstærket 

forebyggende indsats. På flere ministeriers områder, særligt miljøet, det boligsociale 

arbejde og fødevaresikkerheden, er der allerede omfattende planer og programmer for 

en indsats for en betydelig folkesundhed (Regeringens folkesundhedsprogram, 1999: 

12). Det der omhandler de forebyggende indsatser, er allerede problematiseret i 

programmet fra 1989. Den adskiller sig ved, at de emner der kræver en forstærket 

indsats nu bliver programsat som et værktøj, der kan skabe en klar prioritering for de 

næste ti år. Målsætningerne er ikke nye, men i kommunikationen har fokus ændret sig 

til at omhandle, at folkesundheden skal forbedres og den sociale ulighed skal 

formindskes væsentligt (Ibid). Hvor der i den forrige periode blev dannet et grundlag 

for det tværsektorielle arbejde samt skabt et miljø for sundhedsfremmetiltag, er 

initiativerne nu mere konkrete og har klarere mål i italesættelsen. 
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”Der er et markant behov for en forstærket forebyggende indsats i Danmark. Den 

danske folkesundhed udvikler sig nemlig ikke tilfredsstillende. Siden 1970 er den 

danske middellevetid ikke fulgt med udviklingen i landende omkring os”

(Regeringens folkesundhedsprogram, 1999: 5) 

Ovenstående citat giver et praj om, at regeringen ikke er tilfreds med den daværende 

udvikling i folkesundheden. Det problematiseres generelt i rapporten, at der skal nye 

tiltag til og, at udviklingen skal ændres i en positiv retning. Dette har medført en 

tværministeriel indsats, hvor man i rapporten har udarbejdet forskellige risici faktorer. 

Kommuner, amter, ministerier og forskellige sektorer skal inddrages. Hvor der før 

blev præsenteret elementer af sygdom og forebyggelse, skal der nu forsøges med 

forstærkede indsatser, for at komme dem til livs. 

	

2.1.4.1	RISIKOFAKTORMÅL	

Tobak, alkohol, kost og motion samt overvægt bliver af staten kategoriseret som 

risiko faktorer for befolkningen (Regeringens folkesundhedsprogram, 1999: 35). Det 

er i denne rapport endnu tydeligere i forhold til forrige afsnit, at der nu bliver 

foretaget konkrete tiltag for at komme problemerne til livs. Sundhed står mere og 

mere i modsætning til tobak, alkohol, dårlig kost og manglende motion samt 

overvægt, og italesættelsen fra staten bygger på mere viden, fakta og anbefaling af 

initiativer. Det er centralt at iagttage, hvorledes magt og viden uløseligt er forbundet 

med hinanden. ”Det er ikke muligt at udøve magt uden viden; viden vil nødvendigvis 

altid fremkalde magt.”(Nilsson, 2009: 80). Som Foucault pointerer det, er magt og 

viden afhængige af hinanden og forudsætter hinanden. Det er netop det, der kan ses 

hos staten. Sammenkoblingen af magt og viden tydeliggør, at diskursen altid har 

sociale implikationer. Den viden staten tilegner sig gennem tiden, er med til at sætte 

diskursen for sundhed.  
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Rygning 

Sundhedsministeriet anbefaler kommuner og amter, at de prioriterer rygning i deres 

fremtidige sundhedsplanlægning. De foreslår, at amternes sundhedsplanlægning bør 

redegøre for, hvilke initiativer amterne og kommunerne vil gennemføre på 

tobaksområdet, og derudover at der skal justeres på eksisterende rygeregler for 

institutioner (Regeringens folkesundhedsprogram, 1999: 5).  

Sundhedsministeriet har 16 anbefalinger omkring initiativer de vil have ført til livs.  

”Røgfri miljøer skal fremmes på alle arbejdspladser”(Regeringens 

folkesundhedsprogram, 1999: 38) 

Med dette initiativ, har Sundhedsministeriet i samarbejde med Arbejdsministeriet en 

ambition om at undersøge muligheden for at sikre røgfri miljøer på arbejdspladsen. 

Dette skal ske i programperioden år 1999-2008. Det er første gang, at man støder på 

et tiltag, som omfatter arbejdsmiljø, og derved første gang, at der kommer et konkret 

tiltag i håb om, at arbejdsmiljøer skal være røgfrie. Målet med initiativerne bliver 

formuleret som strategier til, at rygereglerne skal sikre røgfri miljøer for ikke-rygere, 

at rygerne skal sikres hjælp til rygestop, samt at der skal sikres færre nye rygere.  

 

Alkohol 

Et andet emne som bliver vægtet højt af Sundhedsministeriet på daværende tidspunkt, 

er alkoholforbruget hos danskerne. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mænd maksimalt 

drikker 21 genstande om ugen og kvinder maksimalt dikker 14 genstande om ugen. 

Alkoholstorforbrugere defineres, som personer der drikker mere end 

Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser (Regeringens folkesundhedsprogram, 1999: 5). 

Dermed sætter Sundhedsstyrelsen diskursen for hvad der skal defineres som 

storalkoholsforbrugere. Målet er at reducere antallet af storforbrugere markant, 

hvilket skal ske gennem en styrket indsats. Derudover skal børn forhindres i at drikke 

alkohol, og de unges forbrug skal mindskes.  
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”Indførelse af alkoholpolitik på arbejdspladsen skal fremmes og udbygges med 

henblik på en tidlig intervention i forhold til storforbrug/misbrug Regeringens 

folkesundhedsprogram, 1999: 43). 

Det er opsigtsvækkende, at arbejdspladsen også er blevet en del af 

Sundhedsstyrelsens alkoholpolitik. Selvom arbejdspladsen blot indbefatter én ud af 14 

initiativer som er blevet fremlagt i rapporten, er det bemærkelsesværdigt, at der bliver 

sat en diskurs fra Sundhedsstyrelsen, om hvordan det bør være på arbejdspladsen. 

Initiativet bliver understøttet med, at 86 procent på arbejdspladsen af de ansatte 

mener, at alkoholforbruget bør reguleres enten ved et forbud, således at alkohol kun 

drikkes ved særlige lejligheder, eller ved højst én øl til frokost. Herudover går 47 

procent ind for et totalforbud, mens 13 procent mener, at der ikke skal være regler 

(Ibid). Sundhedsstyrelsen iagttager sig selv som værende ansvarlige for området, 

herunder monitorering i relationer til alkoholpolitik på arbejdspladsen. Indsatsen skal 

forankres lokalt. Derudover oplyses det, at en tredjedel af virksomhederne tilbyder 

hjælp, hvor man via trænede ledere og medarbejdere skal være med til at tage hånd 

om alkoholproblemer med den pågældende medarbejder eller leder (Ibid). 

 

Kost og motion 

Et andet område som Sundhedsstyrelsen vægter højt, er at danskerne skal spise sundt 

og være fysisk aktive, dette skal øges gennem klar information. Det sker værd at 

bemærke, at der ud af de 13 initiativer, ikke er henvendt nogle til arbejdspladsen.  

Der kommunikeres omkring hvilke strategier der skal gøres brug af. Der skal ske en 

sammenkædning af information og intervention så der sikres større 

sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Der skal være lettere adgang til sund 

mad og sunde færdigretter og der skal være letforståelige fødevaremærkning. Den 

sidste strategi lyder, at indsatsen på motionsområdet skal styrkes. Den primære 

målgruppe er børn og unge, samt risikogrupper med meget usund levevis. Med disse 

strategier, kan det iagttages, at det er de svage samt de unge der er i fokus her. Det 

kan antages , at det er derfor arbejdspladsen ikke er taget i betragtningen. De bliver 
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gjort til objekt for statens styring. Der kan være større tendens til, at de unge samt 

social udsatte og syge ikke får de informationer som de skal, og derfor kan 

initiativerne være årsagen til specielt disse er valgt i denne del af programmet. 

Ud fra ovenstående betragtninger fra Regerings folkesundhedsrapport 1999-2008, kan 

det udledes, at staten gør brug af en vis form for magt i form af disciplinering. Staten 

som i dette tilfælde repræsenteres af Sundhedsministeriet, forsøger at optrappe 

indflydelsen på borgernes sundhedsadfærd. De prøver at forfremme sundheden hos 

borgerne via initiativer de fremlægger i rapporten, hvor de opfordrer til handlinger. 

Magten er i handlingen. Magten gives ikke, den udveksles ikke, den udløses ikke, 

men den udøves i handling (Fogh Jensen, 2005: 185). Man kan argumentere for, at det 

netop er den magt staten udøver. Som undertitlen af rapporten lyder ”Et 

handlingsorienteret program..”. Man forsøger at påvirke befolkningen via de 

sundhedsinitiativer de fremlægger, og derved opfordrer dem til handling for et 

sundere liv. Staten kan iagttages som magthavende, i det deres rapport fremmer, 

normerer, opskriver problemer og foreslår løsninger til befolkningen, samtidig med, at 

der er en modstand mod magten som ikke står uden for magten, hvilket i dette tilfælde 

kan betragtes som målgruppen man henvender sig til, når de ikke tager initiativerne til 

sig. 

Udover dette kan der argumenteres for, at den danske målgruppe inddeles i grupper, 

frem for at man appellerer til den brede befolkning. Det er hovedsageligt de 

marginaliserede, svage og udsatte (Regeringens folkesundhedsprogram, 1999-2008: 

6). På den måde kan man iagttage, at der er sættes en ny diskurs for hvem sundheden 

er vigtigst for, og derved inddeler borgerne i målgrupper. Dette adskiller sig fra 

tidligere, hvor man i brede vendinger henvendte sig til folket frem for specielt de 

marginaliserede eller udsatte.  

Ifølge Foucault er ledelse en adfærd, hvor man påvirker mennesker. Man kan se lange 

systematiske forsøg igennem historien på at styre folk. Det kan være reguleringer, 

anvisninger og opfordringer. Det kan også være tiltag, der påvirker de betingelser, 

hvorunder mennesket handler, eller det kan være at skabe betingelserne for handling 

eksempelvis ved at lære mennesket at træffe valg (Fogh-Jensen, 2005: 188). Det er 
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netop det man kan analysere sig frem til ved Sundhedsstyrelsens rapport. Staten 

forsøger via tiltag at påvirke de betingelser mennesket handler i. Dermed skaber de 

betingelser for nye handlinger, og prøver at skabe et miljø, hvor individet står i en 

position hvor skal træffe et valg.  

 

	

2.1.5	NY	REGERING,	NYT	SUNDHEDSPROGRAM	I	2002	

I 2002 kommer der en ny sundhedsrapport, da der kommer en ny regering i landet. 

Den kaldes ”Sund hele livet – de nationale mål og strategier for folkesundheden 

2002-2010”. Denne rapport er relevant, da det er det næste historiske nedslag, som 

jeg vil fordybe mig i, i denne analyse. Den er relevant, fordi det er den næste rapport, 

som bliver udgivet efter folkesundhedsrapporten fra 1999, og fordi sundhed ved dette 

historiske nedslag igen bliver italesat på en ny måde, og fører nye mål og målgrupper 

med sig.  

Regeringen opfordrer med sundhedsprogrammet til et bredt samarbejde om en bedre 

sundhed for alle danskere (Sund hele livet, 2002-10: 4). Det formuleres videre, at der 

er tale om en fælles opgave og et fælles ansvar. Ingen kan alene løfte opgaven. Det 

fælles ansvar ifølge rapporten inkluderer, familien, det nære netværk, daginstitutioner, 

uddannelsessteder, sundhedsvæsenet, arbejdspladser, kommuner, amter og staten 

(Ibid).  

Regeringen forudser, at partnerskaber bliver et centralt element i de kommende års 

forebyggelsesindsatser. Partnerskab er et samarbejde mellem ligestillede parter om 

løsning af fællesopgaver. Herudover bliver programmet betegnet som at følge den 

Nyt	forebyggelsesprogram	i	1999	

•  Fokus:	Livsstilen	anses	som	en	risiko	for	befolkningens	sundhed.	Social	
ulighed	skal	formindskes.	Tobak,	alkohol,	og	rygning	italesættes	som	

risikofaktorer	der	skal	bekæmpes	med	konkrete	mål.	Amter	og	

kommuner	skal	være	aktive	i	denne	forbindelse.	
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linje der blev lagt med VKR-regeringens forebyggelsesprogrammet i 1989 (Ibid).  

Det betyder, at regeringen i 2002 vil følge de mål fra den tidligere regerings 

folkesundhedsprogram. Det er målene om længere levetid, højere livskvalitet og 

social lighed i sundhed. Som det hidtil er blevet pointeret i alle 

folkesundhedsprogrammer, pointeres det igen, at det handler om at give den enkelte 

den nødvendige viden og de nødvendige redskaber til egen indsats og egenomsorg. 

Sundhedsministeriet iagttager sundhed som en fælles opgave, hvor alle er fælles om at 

dele byrden, og yde en indsats for at forebygge den.  

	

2.1.5.1	NYE	PARTNERE	OG	FÆLLES	ANSVAR	

Da Statens Husholdningsråd oplyste folket omkring gode kostavner og ideal livsstil, 

var det husmoderen og familien der var i fokus. Det var et individuelt anliggende 

mellem den enkelte, de nærmeste og sundhedssektoren. Dette udviklede sig i 1989. Et 

tværsektorielt samarbejde blev aktuelt, hvilket medførte, at andre sektorer 

(arbejdsmarkedet, uddannelsessektoren, osv.) blev inkluderet, som en væsentlig del af 

statens sundhedsdiskurs. I starten af 2000-tallet kom danskernes middellevetid i 

fokus, og der blev af denne årsag fremlagt en masse initiativer, som skulle udbygge 

levetiden samt sat mål for at forebygge risikofaktorer.  

I regeringens nye sundhedsprogram fra år 2002 er fælles ansvar i fokus. Der 

argumenteres for, at de nære og daglige relationer præger vores holdninger, livssyn, 

og adfærd. Også når det gælder sundhed. Fællesskaberne er de hverdags-

sammenhænge vi indgår i. Der er tale om skolen, idrætsforeningen, naboskabet og 

arbejdspladsen (Sund hele livet, 2002-10: 10). Vi har ansvar for hinanden, og er med 

til at skabe hinandens liv. Der argumenteres herudover for, at frivillige organisationer 

som ældreorganisationer, forældrebestyrelser i skolen og institutioner har et stort 

ansvar. Det er derfor vigtigt at ”foreningsdanmark” sammen med institutionerne, 

skoler, arbejdsplaser m.v. påtager sig et medansvar, ved at tænke sundheden i deres 

aktiviteter og opgaver (Ibid). 
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Herudover spiller det offentlige også en stor rolle. Ifølge den daværende regering, har 

kommunerne, amterne og staten et ansvar for at skabe rammer for den enkeltes, 

familiernes og fællesskabernes sundhed og indsats for sundhed. Dette skal ske 

gennem lovgivning og planlægning, gennem velfærdssamfundets mange tilbud og 

ydelser. Der skal sikres formidling af viden om sundhed og sygdom. Det offentlige 

har et særligt ansvar for de svageste i samfundet, som har brug for professionel 

bistand og økonomisk støtte. 

Det er vigtigt at have for øje, at foreningslivet bliver væsentligt inddraget i 

bestræbelser på regeringens italesættelse af sundhed. De overdrages en del af 

ansvaret, og skal være med til at sætte fokus på sundhed og sætte det på dagsordenen. 

Udover dette, iagttages forskellige offentlige- og private institutioner som 

medansvarlige for, at man når fællesmålet i fællesskab.  

Ifølge Foucault er magten allestedsværende. Der kan ikke sættes parentes om magten 

i samfundet. Den kan ikke lokaliseres og isoleres fra eksempelvis videnskaber og de 

offentlige velfærdsinstitutioner som skoler, børnehaver og hospitaler. Magten er 

ifølge Foucault en allestedsværende produktiv faktor. Magten er produceret af og i 

diskurserne (Fogh Jensen, 2005: 184). Man kan argumentere for, at ovenstående også 

er et billede af magten er produktiv og allestedsværende. Fællesskaberne og sundhed 

kan ses som de overordnede objekter, da disse netop er og produceret i diskurserne.  

Det kan iagttages, at staten inddrager individet på en anden måde sammenlignet med 

ovenstående analyse. Man kan argumentere for, at staten på en måde har inviteret 

andre fællesnævnere og partnere ind som en del af diskursen, og bruger nu en anden 

strategi til at italesætte sundhedsdiskursen. 

	

2.1.5.2	RISIKOFAKTORER	OG	FOLKESYGDOMME	

Udover fællesansvar og partnerskaber, bliver der i rapporten uddybet omkring hvilke 

risikofaktorer befolkningen står over for, samt hvilke folkesygdomme der kan gøre 

sig gældende.  

Der er fokus på, at man kender til de forskellige risikofaktorer, så de kan forebygges 
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mere effektivt. Akkurat som folkesundhedsprogrammet fra år 1999. Der er igen fokus 

på rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet osv. Disse faktorer bliver flittigt 

gennemgået, underbygget af fakta suppleret med strategier for at nå målet. 

Kommunikationen adskiller sig fra den tidligere folkesundhedsrapport ved, at der er 

fokus på hvad vi i fællesskab kan gøre, samt hvad det offentlige kan gøre, i 

modsætning til, at der før kun var fokus på den enkelte. Det er meget tydeligt i 

kommunikationen, at det offentlige i modsætning til tidligere, vægtes en større rolle 

qua fællesskabet som overordnet fokus. Der argumenteres gennemgående for, 

hvordan miljøet er med til at intensivere risikofaktorerne, og hvilke udfordringer den 

enkelte står (Sund hele livet, 2002-10: 14). Den enkelte iagttages fra 

Sundhedsstyrelsens side, som en del af fællesskabet, som skal hjælpes igennem sine 

sygdomme og forebyggelse, hvilket kun kan gøres i samarbejde med det offentlige, 

det private og frivillige organisationer.  

Folkesygdomme og sundhedsfremme har ifølge regeringen ikke kun til formål at 

holde ”raske mennesker raske”. Det har også til formål at rehabilitere syge, dvs. 

sikre mod yderligere funktionstab og genskabe livskvalitet og livsmod. Ikke alvorlige 

sygdomme er umiddelbart livstruende, men medfører alvorlige begrænsninger for 

livsudfoldelse og risiko for varige funktionstab (Sund hele livet, 2002-10: 32).  

Den daværende regering har meldt ud, at der laves strategier for fire af de store 

folkesygdomme. Det drejer sig om aldersdiabetes, hjerte-karsygdomme, osteoporose 

og overfølelsessygdomme (Ibid).  

Ovenstående udmeldinger fra regeringen sætter en diskurs for hvad der er 

folkesygdomme. Diskursen sundhed kommer til at indeholde ny karakter, i og med at 

man har fået ny viden omkring sygdomme, og er blevet bevidste omkring nogle nye 

ting, i forhold til tidligere rapporter. Man kan iagttage, at regeringen med deres 

kommunikation, forsøger at påvirke den enkeltes mad- og kostvaner, ved at 

underbygge deres påstande med videnskabelige fakta, som har til formål om at 

overbevise den enkelte om, at vi skal holde os væk fra nogle bestemte ting. Der bliver 

bl.a. givet udtryk for, at hver ottende dansker har en folkesygdom, og at disse kommer 

af hvordan vi lever samt hvad vi spiser (Ibid). 
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Man kan argumentere for, at sundhed bliver iagttaget anderledes fra regeringens side, 

i takt med, at de vælger at sætte fokus på andre issues. Inddragelsen af partnere, 

fællesansvar, folkesygdomme samt risikofaktorer, giver en anderledes italesættelse af 

sundhed, og inddrager andre objekter i diskursen. Sundhed er gået fra at handle om 

forebyggelse af risikofaktorer til at handle om individet. Der er stort fokus på at 

informere den enkelte omkring de forskellige sygdomme. Herudover appelleres der til 

en større målgruppe. Hvor det før handlede om unge, udsatte, svage eller syge, 

forsøger man nu at henvende sig til den brede befolkning, med fællesskabet som det 

bærende element.  

I de regulerende dispositiver betragtes det levende som noget der må reguleres til 

noget bedre. I sikkerhedsdispositivet vil man betragte det levende som en risiko (Fogh 

Jense, 2005: 265). Der kan argumenteres for, at staten betragter befolkningen som en 

risiko, i og med der er sandsynlighed for, at de rammes af en af de ovennævnte 

risikofaktorer eller folkesygdomme. Der kan være underliggende interesser i, at staten 

ønsker befolkningen skal leve længere, og derfor betragter deres sygdomme som en 

risiko. Det kan være økonomiske faktorer, da sygdom koster penge for staten, eller 

andre interesser som de vurderer kan have indflydelse på statens styrke.  

Som Fogh-Jensen pointerer, er sikkerhedsdispositivets formatering en styring der 

ligger i at gøre alt det eksisterende til noget farligt. Akkurat som staten kommunikerer 

de forskellige sygdomme på i ”Sund hele livet”. Rygning, alkohol, for lidt motion, 

diabetes, hjerte-karsygdomme osv. bliver iagttaget som elementer, der kan få 

konsekvenser for den enkeltes levetid. Det kan medføre døden, og derfor skal de 

bekæmpes så meget som muligt. Dette skal ske igennem et fællesansvar. Mens loven 

forbyder og disciplinen bedømmer, så henter sikkerhedsdispositivet sin legitimitet i 

sandsynligheder, eller rettere sagt fremtiden. Det er netop det, der kan ses i 

regeringens sundhedsprogram. Befolkningen skal oplyses om fremtidige sygdomme, 

hvad der kan ramme dem, hvilke fare de er udsatte for. Det er staten samt alles 

fællesansvar at forhindre disse sandsynligheder. Ud fra dette, kan det iagttages, at 

staten gør brug af sikkerhedsdispositivet, i og med de forsøger at stoppe fremtidige 

risici mod folket, og derved måske også mod dem selv.   

På baggrund af dette, kan der argumenteres for, at staten i deres italesættelse, til dels 
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kan have bevæget sig fra det regulerende biopolitiske dispositiv, hen i mod et 

sikkerhedsdispositiv. Det er ikke længere regler der er i fokus, men risici. 

Betragtningerne i kommunikationen bygger ikke i så stor grad længere på, at det 

levende skal reguleres til noget der er bedre. Fokus er derimod på, at det levende  

 

	

2.2	OPSUMMERING	

Ved hjælp af genealogianalysen, har det været muligt at gå tilbage i tiden, og 

undersøge italesættelsen af begrebet. Analysen har banet vejen for at analysere 

hvorledes sundhedsdiskursen har udviklet sig fra de første pjecer staten sendte ud 

tilbage fra 1939 til det sundhedsprogram som regeringen udgav i 2002. Ud fra den 

viden jeg har gjort mig, er det nu muligt, at adskille de forskellige historiske nedslag, 

og vise kontinuitet samt diskontinuitet i forhold til statens styring og italesættelse. 

Ud fra de forskellige opsummeringer i de forskellige perioder, kan der iagttages en 

klar eskalering i forhold til hvad staten har blik for. Biopolitikken sætter sig for alvor 

igennem med tiden. Fra forebyggelse af forskellige sygdomme, er der sket en 

udvikling til anbefalinger af hvad man skal spise dagligt. Når staten først har fået øje 

på befolkningen som kroppe/biomasse bliver det svært at sætte en naturlig grænse for, 

hvornår befolkningen kan antages som værende raske. Nedenstående figur giver et 

overblik over, hvilke strategier og fokus staten har været præget af i de forskellige 

perioder.  

	Den	nye	regerings	nye	sundhedsporgram	i	2002	

•  Fokus:	Inddragelse	af	nye	partnere.	Fællesansvar	for	alle.	Vi	skal	undgå	
folkesygdomme	og	risikofaktorer.	Man	appellerer	meget	bredt,	ikke	en	

bestemt	målgruppe	udover	folket.	Foreninger	skal	træde	i	karakter	og	

være	med	til	at	sætte	diskursen.	Velfærdssygdomme	iagttages	som	

folkesygdomme.	
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Figur 1: 

 

 

2.3	DELKONKLUSION	

På baggrund af ovenstående genealogianalyse, er det muligt at konkludere på de 

forskellige afsnit. Staten har igennem årene haft forskellige iagttagelser og 

konstruktioner af begrebet sundhed. Sundhed bliver iagttaget i forbindelse med flere 

sundhedsrelaterede begreber som rygning, alkohol, kost, overvægt, middellevetid, 

partnerskab osv.  

I perioden mellem 1939-1958 fokuseres på begrebets konstruktion af Statens 

Husholdningsråd. Konstruktionen af begrebet indeholder, at man ikke blot skal spise 

for at gøre sig mæt, men at man derimod skal have kvaliteten for øje. Herudover er 

Statens	
Husholdningsråd	
1939-1958	

•  Fokus:	Husmødre	og	familier	skal	vejledes	omkring	kost.	Der	
tages	forbehold	for	økonomisk	knaphed	hos	familierne.	
Kostomlægninger	skal	sikre	forebyggelse	af	sygdomme	som	
engelsk	syge.	Ernæringsvidenskaben	understøtter	påstandene	
fra	staten.	

Det	første	
forebyggelsespro
gram	i	1989	

•  Fokus:	Individet	får	mere	ansvar.	Begrebet	sundhedsfremme	
bliver	centralt.	Der	forsøges	en	ændring	af	miljøet,	til	at	skabe	
en	platform	for	ændring	af	sundhed.	Det	tværsektorielle	
kommer	i	fokus.	

Nyt	
forebyggelsespro
gram	i	1999	

•  Fokus:	Livsstilen	anses	som	en	risiko	for	befolkningens	
sundhed.	Social	ulighed	skal	formindskes.	Tobak,	alkohol,	og	
rygning	italesættes	som	risikofaktorer	der	skal	bekæmpes	med	
konkrete	mål.	Amter	og	kommuner	skal	være	aktive	i	denne	
forbindelse.	

Den	nye	
regerings	nye	
sundhedsporgra

m	i	2002	

•  Fokus:	Inddragelse	af	nye	partnere.	Fællesansvar	for	alle.	Vi	skal	
undgå	folkesygdomme	og	risikofaktorer.	Man	appellerer	meget	
bredt,	ikke	en	bestemt	målgruppe	udover	folket.	Foreninger	
skal	træde	i	karakter	og	være	med	til	at	sætte	diskursen.	
Velfærdssygdomme	iagttages	som	folkesygdomme.	
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der fokus på at spise billigt, da den økonomiske knaphed i samfundet er tilstede. 

Staten forsøger at sætte en diskurs, ved at rådgive om behandling af sygdomme.  

Menneskets biologiske habitus er i fokus. Det er tydeligt, at staten forsøger at skabe et 

sundheds ideal allerede i den periode, og bruger forskellige 

kommunikationsstrategier, som Åkerstrøm og Christen også pointerer i deres 

tidsskrift.  

Herudover kan det via det første folkesundhedsprogram i 1989 iagttages, at sundhed 

ikke blot er noget som Sundhedsministeriet alene kan tage hånd om. Staten 

intensiverer den medicinske intervention, ved at inkludere de forskellige ministerier, 

for at forhindre sygdomme og udviklingen af disse. De andre ministerier er med til at 

legalisere og normerer de forskellige påstande, da diskursen bliver iagttaget på samme 

vis af flere parter.  

Ti år senere i 1999 udgiver regeringen et nyt sundhedsprogram. Her er fokus rettet 

mod forskellige grupper af befolkningen. Kommunikationen bygger hovedsageligt på, 

at de marginaliserede, svage og udsatte skal hjælpes til at leve et bedre og sundt liv. 

Sundhedsdiskursen inkluderer ikke længere hele folket. Herudover er der fokus på, 

hvordan individerne i samfundet får mere ansvar for deres egen sundhed. Dette sker 

efter at Danmark tilslutter sig WHO’s sundhedsstrategi. Den sociale ulighed 

kommer via dette på dagsorden, og man inkluderer derved også de andre segmenter af 

folket som ikke nødvendigvis er marginaliserede eller syge. 

Tilslut får regeringen i 2002 udarbejdet et nyt program. Med denne følger en ny 

sundhedsstrategi, hvor ikke fællesskabet og partnerskaber tager over i stedet for det 

individuelle fokus. Det kan hermed iagttages, at der er diskontinuitet i forhold til 

tidligere tiders forståelse af begrebet sundhed.  

De forskellige regeringer og sundhedsstyrelser på de forskellige historiske nedslag, 

kan dog iagttages for, at de overordnet har den samme holdning, og kommunikerer 

med samme formål. I grove træk, vil de alle fremme sundheden hos befolkningen, 

forebygge sygdomme, og stå til rådighed for borgerne som et rådgivende organ.  
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2.4	ANALYSEDEL	2	
2)	Hvordan	afspejler	statens	iagttagelser	af	sundhed	i	Arrivas	

sundhedskommunikation	i	dag	med	hvilke	konstitutive	konsekvenser	for	

medarbejderne?	
	

2.4.1	INDLEDNING	
Efter	at	have	udarbejdet	ovenstående	genealogianalyse	omkring	hvorledes	

begrebet	sundhed	har	skiftet	karakter	igennem	tiden,	og	hvorledes	det	er	blevet	

italesat	af	staten,	vil	der	i	dette	afsnit	fokuseres	på,	hvordan	virksomheden	

Arriva	konstruerer	begrebet	”sundhed”.	Der	vil	i	dette	afsnit	undersøges,	

hvorledes	ledelsen	i	Arriva	italesætter	sundhed	over	for	deres	medarbejdere,	

hvad	deres	sundhedsfokus	betyder	for	medarbejderne,	samt	en	analyse	af	

hvordan	de	forsøger	at	styre	deres	medarbejdere	mod	et	bestemt	sundhedsideal.	

Ovenstående	analyse	er	med	til	at	gøre	det	muligt	for	Arriva	at	italesætte	

sundhed	og	have	en	mening	om	sine	medarbejders	sundhed	og	kroppe,	da	det	

sker	igennem	en	aktivering	af	den	diskurs	der	har	hersket	i	historien.	Diskursen	

har	således	muliggjort,	at	man	kan	italesætte	sundhed	på	en	bestemt	måde	i	dag.		

	

Der	vil	gøres	brug	af	Foucaults	governmentality-begreb.	Dette	er	fundet	relevant,	

da	governmentality-studier	bl.a.	har	fokus	på	liberalismens	aktive	side.	Det	søges	

her	at	vise,	hvordan	liberal	styring	opererer	med	henvisning	til	at	frisætte,	

stimulere	og	realisere	individers	potentialer.	Analysen	søger	at	fremvise	alt	det	

arbejde	der	skal	til,	for	at	skabe	aktive,	kompetente	og	selv-ansvarlige	borgere	

(Dean:	2006,	12).	Fokus	i	dette	afsnit	vil	være	at	undersøge	hvordan	Arriva	søger	

at	skabe	aktive,	kompetente	og	selv-ansvarligmedarbejdere,	samt	hvilke	

styringsteknologier	og	magtformere	de	bruger	for	at	realisere	dette.			

	

Det	er	centralt,	at	denne	del	af	analysen	ses	som	en	forlængelse	af	forrige	afsnit,	

da	mit	genealogiske	perspektiv	i	det	tidligere	afsnit,	har	bidraget	med	at	forstå	

de	historiske	processer,	som	har	ført	frem	til	nutidens	styringsprogrammer	og	
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vidensformer.	I	genealogianalysens	sidste	historiske	nedslag	konkluderede	jeg,	

at	sundhed	var	blevet	et	fælles	ansvar,	og	at	der	fra	statens	side	var	et	stort	fokus	

på	at	undgå	risikofaktorer	samt	folkesygdomme.	Det	er	interessant	for	analysen	

at	undersøge,	om	man	kan	iagttage	de	samme	tendenser	hos	Arriva	i	dag,	og	om	

der	er	slægtskab	i	forhold	til	den	sundhedsdiskurs	den	daværende	regering	

havde	for	14	år	siden.			

”Alle samfundsområder har således et ansvar for at medvirke til en forbedring af 

befolkningens sundhed og dermed et ansvar for at tage sundhedshensyn med i 

beslutningerne. Sundhedsministeriets opgave er at afdække årsager til sygdomme og 

sundhedsproblemer” (Regerings forebyggelsesprogram dokumentationsdel, 1989: 

11). 

Ovenstående	citat	som	også	blev	brug	på	side	7,	viser	at	alle	samfundsområder	

har	et	ansvar	for	at	medvirke	til	en	forbedring	af	befolkningens	sundhed.	Den	

anbefaling	som	regeringen	kom	med	i	1989,	kan	man	iagttage,	at	Arriva	har	taget	

til	sig,	og	derved	aktiveret	den	diskurs	og	den	politik	i	dag.	Det	vil	i	den	videre	

analyse	undersøges,	hvordan	forlængelsen	af	denne	politik	kommer	til	udtryk	

hos	Arriva.		

	

2.4.2	MEDARBEJDERNES	MULIGE	HANDLERUM	
Som	der	blev	udledt	i	første	analyseafsnit,	er	sundhedsdiskursen	blevet	mere	

omfattende,	og	har	tilmed	fået	en	væsentlig	plads	på	arbejdsmarkedet.	Det	

betyder	naturligvis,	at	medarbejderne	i	forskellige	organisationer	og	

virksomheder	er	underlagt	denne	diskurs.	På	baggrund	af	dette,	vil	det	

undersøges,	hvilke	mulighedsrum	der	opstår	for	medarbejderne	i	Arriva,	og	

hvilke	konstitutive	konsekvenser	det	giver	for	medarbejderne.	Nedenstående	

citat	er	et	eksempel	på	Mogensens	forståelse	af	et	sundt	menneske:		

	

”Jeg	tror	på,	et	sundt	menneske	der	er	i	balance	med	sig	selv	og	føler	sig	sund,	så	er	

man	en	god	kollega.	Vi	sætter	trivsel	ret	højt.	Den	sunde	bidrager	til	fællesskabet.	
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Er	man	sund	og	glad	og	trives,	giver	man	en	god	kundeservice,	hjælper	kollegaerne,	

er	mindre	syg,	og	har	et	godt	liv”	(Interview:	Arriva).	

	

De	der	søger	at	styre,	betragter	menneskelig	adfærd,	som	noget	der	kan	

reguleres,	kontrolleres,	formes	og	rettes	mod	bestemte	mål.	(Dean:	2006,	44).	

Knyttes	Mogensens	citat	til	Deans	pointe,	kan	det	iagttages,	at	man	i	Arriva	har	

en	klar	holdning	til	hvordan	en	medarbejder	bør	være	for	bl.a.	at	kunne	give	en	

optimal	kundeservice.	Spørgsmålet	her	er	naturligvis,	hvornår	man	er	i	”balance”	

med	sig	selv	og	er	sunde	i	forhold	til	at	kunne	yde	god	kundeservice.	Det	sætter	

nogle	kriterier	for	den	enkelte	medarbejder,	at	der	bliver	stillet	disse	krav.	Den	

enkelte	medarbejder	må	derfor,	påtage	sig	ansvaret	om	at	være	i	balance	med	sig	

selv	og	være	sund,	da	dette	påvirker	hans	kundeservice.	Derved	åbner	Mogensen	

op	for	nye	kriterier	for	en	medarbejder.	Udover	at	eksempelvis	buschaufføren	

skal	have	kørekort,	kan	reglerne	indenfor	bustrafikken	og	har	bestået	forskellige	

tests	for	at	have	sin	uddannelse,	skal	der	nu	tages	stilling	til	om	man	er	i	balance	

med	sig	selv	og	er	sund.	Man	bliver	derved	ikke	naturligvis	en	hel	medarbejder	

ved	at	opfylde	de	kriterier,	da	der	ifølge	Mogensen	skal	mere	til	for	at	give	en	god	

kundeservice.	Dette	kan	åbne	op	for	nogle	spørgsmål	hos	medarbejderen.	

Hvornår	er	man	sund?	Hvornår	er	man	i	balance	med	sig	selv?	Hvornår	er	man	

en	hel	medarbejder?	Det	kan	også	betyde	en	eksklusion	af	socialiteten,	da	man	

helst	ikke	skal	stå	uden	for	fællesskabet	fordi	man	måske	ikke	føler	at	man	er	

”sund	nok”.	At	virksomheden	sætter	lighedstegn	mellem	om	deres	medarbejdere	

er	i	balance	med	sig	selv	og	sunde	i	forhold	til	at	kunne	yde	god	kundeservice,	

kan	give	disse	spørgsmål	og	udfordringer	for	den	enkelte	medarbejder.	Disse	

konstitutive	konsekvenser	i	form	af	forvirring	og	dilemmaer	kan	betyde,	at	man	

får	følelsen	af,	at	man	ikke	er	som	der	ønskes,	og	føler	sig	distanceret	fra	sine	

kollegaer.		

	

I	forlængelse	af	ovenstående,	har	Arriva	reguleret	dele	af	virksomheden,	i	og	

med	de	har	fået	fokus	på	sundhed.	Der	gøres	brug	af	sundhedsbussen,	som	

fungerer	som	en	rullende	klinik,	der	kører	rundt	til	Arrivas	forskellige	busanlæg	i	

hele	landet	(arriva.dk).	At	Arriva	omtaler	deres	sundhedsbus	som	en	rullende	
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klinik	og	har	igangsat	dette	tiltag,	viser	hvorledes	deres	diskurs	kommer	til	

udtryk	som	praksis.	Den	er	med	til	at	understrege	virksomhedens	pointer	for	

deres	sundhedsdiskurs	over	for	deres	medarbejdere	på	de	forskellige	busanlæg.	

Netop	denne	praksis	er	med	til	danne	nogle	subjektpositioner,	som	

medarbejderne	i	virksomheden	træder	ind	i.	Ved	at	blive	underlagt	diskursen,	

bliver	man	underlagt	dens	magt.	Dette	kan	betyde,	at	medarbejderne	bliver	

klassificeret	som	syge	inden	de	er	syge.	På	baggrund	af	dette,	kan	den	raske	

medarbejder	være	tilbagetrukken	i	forhold	til	at	skulle	udtale	sig	om	gener	som	

pågældende	skulle	døje	med,	i	frygt	for	at	blive	udelukket	af	fællesskabet.		

Derved	kan	der	skelnes	i	mellem	hvad	der	er	det	mulige	og	sige,	og	hvad	der	ikke	

er	muligt	at	sige	for	medarbejderen.	Medarbejderen	kan	blive	nødt	til	at	tage	

stilling	til,	hvad	der	giver	mening	at	sige.	Den	enkelte	medarbejder	kan	komme	

ud	for	at	spekulere	over,	hvad	der	skal	ske	med	pågældende,	hvis	eksempelvis	

han/hun	udtaler	at	han/hun	sover	dårligt	om	natten.	Dette	kan	give	

medarbejderen	konstitutive	konsekvenser,	da	frygten	kan	overtage	at	

medarbejderen	taler	sandt.	Man	kan	derfor	komme	ud	for,	at	medarbejderne	

skjuler	deres	sygdomme,	at	de	ikke	taler	sandt	eller	at	de	ikke	tør	at	deltage	i	

sundhedsfremmende	aktiviteter,	da	de	kan	blive	stemplet	som	syge,	og	få	et	

prædikat	som	de	ikke	ønsker.	Frygten	for	ikke	at	være	en	god	kollega,	ikke	at	

kunne	yde	god	kundeservice	og	at	bidrage	til	fællesskabet	kan	være	en	

konsekvens	for,	at	medarbejderne	handler	passivt	omkring	sundhedstiltagene.	

Mogensen	påpeger	at	sundhed	er	en	indikation	på,	at	man	er	i	balance	med	sig	

selv	og	lever	et	godt	liv.	Denne	italesættelse	af	sundhed,	kan	gøre	medarbejderen	

usikker	om	sin	egen	person	og	helbred.	Kombineret	med	de	andre	elementer	

som	sundhed	betyder	for	Mogensen,	kan	det	hele	kulmineres	i	en	mindre	glad	

medarbejder	som	trives	mindre,	og	som	måske	føler	sig	syg	på	forhånd	uden	at	

være	diagnosticeret	for	det.	Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	diskursen	ikke	

undertrykker	nogle,	men	at	det	skaber	noget.	Der	åbnes	muligheder	for	

medarbejderen	til	at	handle	på	nye	måder.	Man	kan	som	medarbejder	naturligvis	

også	ville	tage	i	mod	disse	sundhedstilbud	og	sundhedstiltag	som	der	hersker.	

Det	kan	dog	være	sværere	for	medarbejderen	at	melde	sig	syg,	da	det	kan	være	

et	tegn	på	svaghed.	Hvad	gør	det	så	ved	relationen	imellem	medarbejder	og	
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leder?	Bliver	den	bedre	fordi	medarbejderen	ønsker	at	optimere	sig	selv	hjemme	

og	komme	frisk	på	arbejde	igen,	eller	er	det	et	tegn	på	en	usund	medarbejder	

som	må	blive	hjemme	fordi	vedkommende	ikke	kan	yde	den	optimale	

arbejdsindsats.	Det	er	et	dilemma,	som	diskursen	åbner	op	for.	Medarbejderen	

kan	komme	ud	for	at	tage	stilling	til,	hvordan	relationen	til	virksomheden	

bevares	bedst	muligt.	Ledelsen	åbner	op	for,	at	legemet	skal	optimeres,	men	

alligevel	kan	der	være	en	negativ	konsekvens	for	medarbejderen,	som	må	tage	

stilling	til	om	det	skubber	en	ud	af	fællesskabet	på	arbejdspladsen	at	melde	sig	

syg.	Ud	fra	dette	kan	der	argumenteres	for,	at	der	åbnes	for	nye	

handlemuligheder,	og	medarbejderen	skal	tage	stilling	til	den	praksis	der	

forsøges	indlejret	i	virksomheden.	

Som	nævnt	har	diskursen	magten,	og	sætter	rammerne	som	medarbejderne	må	

træde	i.	Dette	gør	sig	også	gældende	for	lederen.	Mogensen	som	er	lederen	i	

dette	tilfælde,	bygger	sine	argumenter	på	sundhedsforståelsen	som	er	accepteret	

hos	Arriva.	Det	hun	udtaler	og	de	tiltag	hun	foretager	sig,	er	en	del	af	de	

konstitutive	konsekvenser	som	diskursen	sætter.	Det	kan	betyde,	at	hendes	

italesættelse	måske	ikke	afspejler	hendes	præcise	syn	på	sundhed,	da	hun	er	

tiltrådt	i	en	subjektposition	som	accepterer	diskursen	som	den	er,	og	er	

underlagt	dens	magt.	

	

Som	nævnt	i	det	tidligere	genealogiafsnit,	bygger	Foucault	disciplinen	på	en	

norm	udviklet	af	videnskaber	om	bl.a.	mennesket	og	medicinen.	Normen	går	fra	

at	blive	det	normale	til	det	ideale,	som	bliver	målestok	for	udmåling:	fx	hvad	der	

er	rigtigt	og	forkert.	Akkurat	som	staten	gjorde,	kan	Arriva	som	virksomhed	på	

baggrund	af	deres	forestillinger	fremme	deres	konstruktion	af	hvad	der	er	rigtig	

og	forkert,	og	gennemføre	deres	mål.	Med	idealet	som	målestok,	er	det	muligt	at	

stille	forbedringskrav	til	alle	hele	tiden.	Der	vil	altid	kunne	argumenteres	for,	at	

man	ikke	lever	op	til	idealbilledet,	og	at	alle	har	et	forbedringspotentiale.		

Arrivas	forståelse	af	sundhedsdiskursen,	kan	ses	som	et	resultat	af	begrebets	

genealogiske	udvikling,	som	har	bragt	diskursen	hertil.	De	bruger	disciplinen	

som	teknologi,	til	at	styre	deres	medarbejdere	mod	det	ideal	de	ønsker.	Der	

gøres	derved	brug	af	ledelse	af	selvledelse	som	teknik.		
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Arrivas	HSE-repræsentanter	er	et	eksempel	på	en	medicinsk	intervention,	hvor	

de	prøver	at	forme	medarbejderen	mod	bestemte	idealbilleder.	Ud	fra	

Mogensens	udtalelser,	skal	det	”syge”	forhindres	således:	

	

	

”Tilbage	i	2011	etablerede	vi	en	ny	HSE	organisering	af	arbejdet.	Altså	Health	

Safety	Environemnt.	Så	sundhed	er	blevet	forankret.	Vi	har	uddannet	hele	vores	

HSE	organisation,	som	består	af	cirka	100	medarbejdere	og	ledere	til	at	arbejde	

målrettet	og	handlingsorienteret	med	sundhed.	Så	det	betyder	i	praksis	at	ude	på	

et	anlæg,	der	er	forskellige	medarbejdere,	chauffører,	klargøringsfolk.	Så	for	hver	

medarbejder	er	der	valgt	en	HSE,	altså	en	arbejdsmiljørepræsentant.	Derudover	

har	vi	besluttet	at	vores	lokale	ledere	også	er	født	i	arbejdsmiljøorganisationen.	Så	

de	har	også	ansvar	for	sundhedsarbejdet”	(Interview:	Arriva).	

	

Mogensens	citat	kan	iagttages,	som	en	bekræftelse	på,	at	medarbejderen	skal	

optimeres.	Man	kan	iagttage,	at	Arriva	således	prøver	at	normalisere	

medarbejderen,	og	gør	den	syge	fri	fra	epidemien.	Ved	at	have	uddannede	folk	til	

at	bekæmpe	det	usunde,	vælger	de	at	disciplinere	deres	medarbejdere	igennem	

deres	HSE-repræsentanter.	De	konstruerer	hvad	der	er	rigtigt	og	forkert,	og	

holder	deres	egen	forestilling	om	sundhedsidealet	som	målestok	for	det	normale.	

Det	betyder,	at	deres	italesættelse	bestemmer,	hvornår	succeskriteriet	for	en	

sund	medarbejder	er	opfyldt.	HSE-repræsentanterne	som	Arriva	gør	brug	af,	kan	

perspektiveres	til	begrebet	”panoptikon”.	Foucault	beskriver	panoptikon	som	”et	

øje,	et	blik	eller	et	overvågningsprincip	i	centrum	–	som	kan	spille	på	sin	

suverænitet	over	for	alle	de	individer	som	befinder	sig	inden	i	denne	

magtmaskine”	(Fogh	Jensen,	2005:	234).	Denne	magtform	gør,	at	enhver	er	nødt	

til,	hele	tiden	at	opføre	sig,	som	om	han	blev	overvåget.	Magten	kan	fungere	uden	

at	være	til	stede,	blot	man	ved,	at	den	kan	være	til	stede,	men	det	er	på	den	

anden	side	nødvendigt,	at	man	ved	det,	så	det	må	magten	lade	vide	(Fogh	Jensen,	

2005:	232).	Den	enkelte	må	hele	tiden	opfører	sig	som	om	vagten	kigger	på.	Den	

enkelte	begynder	med	andre	ord	at	kigge	på	sig	selv	med	vagtens	blik.	Derved	
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kommer	disciplinen	til	udtryk,	som	en	magt	der	internaliserer	i	det	enkelte	

subjekt.	

HSE-repræsentanterne	kan	ses	som	det	øje	eller	det	blik	som	overvåger	

medarbejderne.	Overvågning	disciplinerer,	og	denne	disciplinærteknologi	som	

holder	øje	med	medarbejderne	gør	dem	bevidste	om,	at	de	såkaldt	skal	”opføre	

sig	ordentligt”.	Med	dette	menes,	at	der	igen	bliver	åbnet	op	for	nogle	bestemte	

handlemuligheder.	At	medarbejderen	bliver	observeret	kan	betyde,	at	de	

konstant	skal	passe	på	hvad	de	foretager	sig.	Spørgsmålet	er	derfor,	om	

medarbejderen	kan	være	sig	selv,	når	HSE-repræsentanterne	er	der,	og	yder	en	

indsats	for	at	sundheden	forankres	på	anlæggene.	Det	kan	derfor	betyde,	at	

medarbejderen	skal	tænke	sig	om	en	ekstra	gang,	når	vedkommende	pakker	sin	

madpakke	aftenen	inden,	eller	nyder	en	chokoladebar	i	pausen,	med	frygt	for,	at	

det	giver	konsekvenser.	Konsekvenserne	kan	betyde	eksklusion,	eller	en	

stempling	som	usund,	hvilket	kan	føre	til,	at	den	raske	medarbejder	bliver	

betragtet	som	værende	syg,	eller	at	den	raske	medarbejder	bliver	nødsaget	til	at	

omlægge	sin	kost,	som	i	realiteten	ikke	ønskes	af	den	pågældende.	Spørgsmålet	

er	om	det	er	sundt	for	trivslen	at	medarbejderen	bliver	”observeret”,	og	om	

frygten	for	at	blive	syg	minimerer	lysten	til	at	tage	på	arbejde	og	være	sig	selv.			

Ved	hjælp	af	denne	overvågning,	åbnes	der	muligheder	op	for	ledelsen	til	at	

forme,	forandre	eller	optimere	individet	imod	den	retning	de	ønsker.								

Herudover	kan	overvågningen	af	medarbejderne,	relateres	til	Foucaults	

beskrivelse	af	pastoralmagten.	Denne	magtform	våger	over	hele	flokken,	som	

Foucault	sammenligner	med	”hyrden	og	flokken”	(Dean,	2006:	19).		HSE-

repræsentanterne	giver	ledelsen	i	Arriva	muligheden	for	at	våge	over	alle	

medarbejdere	på	anlæggene	samtidig	med,	at	der	kan	holdes	øje	med	den	

enkelte.	Dette	betyder,	at	repræsentanten	får	et	indgående	kendskab	til	den	

enkelte	medarbejder,	og	derved	kommer	tættere	på	medarbejderens	følelser,	

tanker	og	hemmeligheder	med	bekendelsen	som	teknologi.	På	denne	måde	

kendes	medarbejderen	bedre,	og	hans	subjektivitet	kan	træde	frem.	Denne	

teknologi	kan	give	medarbejderen	en	følelse	af	tryghed,	samtidig	med	at	der	er	

risiko	for	at	det	kan	skabe	uro,	da	repræsentanten	kan	frygtes	at	videregive	ikke-

ønskede	informationer	til	ledelsen	om	pågældende.		
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	2.4.3	DISKURS	à 	PRAKSIS	
På	Arrivas	hjemmeside	iagttager	de	sig	selv,	som	Social	Ansvarlige.	Herunder	

beskæftiger	de	sig	med	fem	fokusområder:	arbejdsmiljø,	fremtidens	grønne	

transport,	klima	og	miljø,	mangfoldighed	og	sundhed	(arriva.dk).	Under	hvert	

punkt,	kan	man	klikke	sig	til	yderligere	viden	omkring	det	emne	man	ønsker.		

At	Arriva	beskæftiger	sig	med	så	mange	forskellige	issues,	og	at	de	har	en	

holdning	til	dem	viser	en	bestemt	virksomhedspolitik.		

Biopolitik	er	en	politik	der	omhandler	administrationen	af	livet	især	hos	

befolkningen.	Man	forsøger	at	rationalisere	nogle	problemer,	som	man	i	

udøvelsen	af	styring	står	over	for	(Dean,	2006:	169).	Et	af	disse	problemer	kan	

være	sundhed	eller	livsstil.		

	

”Så	deraf	er	der	mange	der	ikke	får	en	god	nattesøvn.	Vi	ved	der	er	mange	der	er	

har	livsstilssygdomme,	og	har	risiko	for	det.	Og	vi	ved,	at	vi	har	mange	rygere.	Ud	

fra	de	her	faktorer	lavede	vi	en	pakke	sundhedsaktiviteter,	som	de	lokale	HSE-

repræsentanter	kunne	bruge	når	de	skulle	opstille	mål”	(Interview:	Arriva).	

	

Først	og	fremmest	er	det	værd	at	bemærke,	at	Arriva	iagttager	sig	selv	som	

ansvarlige	for	at	bekæmpe	livsstilssygdomme.	Her	kan	det	iagttages,	at	det	går	i	

flæng	med	regeringens	italesættelse	fra	2002	om,	at	alle	i	samfundet	skal	tage	

hånd	om,	at	vi	skal	bekæmpe	folkesygdomme.	Ud	fra	Mogensens	citat,	kan	det	

udledes,	at	de	ikke	kun	udfører	aktiviteter	omkring	rygning	eller	

livsstilssygdomme,	men	går	så	langt,	som	at	beskæftige	sig	med	medarbejderens	

nattesøvn.	Det	kan	karakteriseres	som	en	social		styringsform,	som	har	at	gøre	

med	at	styre	individets	liv	(Dean,	2006:	170).	Foucault	kalder	biopolitik	den	

politiske	anatomi.	Den	retter	sig	mod	en	optimering	af	det	enkelte	legeme,	bl.a.	at	

gøre	dem	lydige	og	forbedring	af	evne.	Foucault	nævner	disciplinen	som	en	

biopolitisk	teknologi,	dvs.	en	individuel	rettet	politik	for	menneskeledelse	(Fogh	

Jensen,	2005:	232).	Ved	at	sørge	for	en	bedre	nattesøvn,	gribe	ind	mod	rygning	

og	undgå	risici	for	livsstilssygdomme,	bliver	der	udført	en	biopolitisk	

disciplinering.	Man	vil	optimere	medarbejderen,	og	give	dem	bedre	vilkår.		
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Mogensen	udtaler	at	risiko	for	sygdom	er	central,	da	den	kalder	på	forebyggelse	

inden	medarbejderen	i	realiteten	er	blevet	syg.	Den	raske	medarbejders	risiko	

for	sygdom,	sætter	pågældende	i	bås	med	de	syge.	De	skal	nemlig	også	behandles	

eller	forebygges.	Netop	af	disse	årsager,	er	medarbejderens	nattesøvn	vigtig	for	

Arriva.	Det	kan	være	en	indikation	på	en	fremtidig	mulig	sygdom	og	derfor	kan	

det	være	et	vigtigt	element	i	bestræbelserne	på,	at	undgå	sygdomme	hos	

medarbejderne	og	forebygge	dem	inden	de	træder	til.		

	

”Arriva	skal	være	en	attraktiv	arbejdsplads.	Vi	vil	også	gerne	være	en	attraktiv	

arbejdsplads	til	at	kunne	rekruttere.	Det	er	de	primære	årsager.	Fastholdelse,	

rekruttering,	CSR”	(Interview:	Arriva).	

	

Ud	fra	dette	citat	kan	det	iagttages,	at	Arriva	har	flere	formål	med	at	iagttage	sine	

medarbejdere	som	en	biomasse.	Det	er	ikke	kun	for	at	give	deres	medarbejdere	

et	bedre	liv.	Deres	optimering	af	medarbejderne,	viser	sig	i	sidste	ende	som	en	

økonomisk	gevinst.	Fastholdelse	af	deres	medarbejdere	og	sørge	for	at	de	går	

senere	på	pension,	er	et	godt	eksempel	på	dette.	Det	betyder	eksempelvis,	at	de	

ikke	behøver	at	hyre	nye	chauffører	hvis	de	kan	holde	på	de	nuværende,	og	at	de	

ikke	skal	hyre	nye	unge	medarbejdere,	hvis	de	ældre	går	senere	på	pension.		

Ved	at	bygge	italesættelsen	af	sundhed	på	deres	image	og	CSR,	kommer	det	til	

udtryk	hvilken	slags	medarbejder	Arriva	mener	hører	under	deres	virksomhed.		

Arrivas	sundhedstiltag,	kan	af	medarbejderne	opfattes	som	en	indgriben	i	deres	

privatliv,	og	måske	virke	grænseoverskridende	for	nogle	dele	af	personalet.	Der	

bliver	sat	et	skel	i	mellem	det	sunde	og	det	usunde,	og	derved	også	et	skel	i	

mellem	hvad	der	er	rigtigt	og	forkert.	Dette	kan	eksempelvis	sætte	den	enkelte	

medarbejder	ud	af	fællesskabet	hvis	man	ikke	er	enig	i	den	sundhedsdiskurs	der	

bliver	fremlagt.	Hvis	den	enkelte	medarbejder	ikke	har	ambitioner	om	et	ryge-

stop	og	der	bliver	kaldt	ind	til	ryge-stop-kurser,	står	medarbejderen	igen	i	et	

dilemma.	Konsekvensen	af	dette	kan	være	en	halvhjertet	medarbejder	som	

deltager	til	denne	slags	sundhedstiltag	for	at	være	en	del	af	fælleskabet,	uden	at	

føle	noget	positivt	for	det,	hvilket	kan	påvirke	trivslen	på	arbejdspladsen.	

Medarbejderen	har	naturligvis	ret	til	at	sige	fra	over	for	disse	sundhedstiltag.	Det	
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kan	dog	sætte	den	enkelte	i	en	risikozone,	og	derved	blive	anset	som	værende	

syg	og	ude	af	normen.	Diskursens	praktiske	tiltag,	kan	derfor	give	

medarbejderen	konstitutive	konsekvenser	i	form	af	dårligere	trivsel,	frygt	for	

eksklusion,	og	en	følelse	af	at	man	ikke	er	god	nok.	Man	skal	optimeres	fordi	man	

skal	være	perfekt,	og	det	kræver	en	indgriben.	Arrivas	italesættelse	og	

sundhedstiltag	kan	ses	som	et	eksempel	på	dette.		

Sundhedstiltagene	og	den	indgriben	virksomheden	foretager	sig,	er	en	praksis	

der	understøtter	diskursen.	Diskursen	skaber	mulighedsbetingelser.	Som	det	

blev	vist	i	første	analysedel,	har	historien	tilladt	at	det	kan	finde	sted	i	dag.	Det	

giver	mening	at	udføre	da	det	er	blevet	normaliseret.	Foucault	kalder	det	

relationen	mellem	magt	og	viden.	Den	viden	der	blev	produceret	i	historien,	har	

givet	nogle	mulighedsbetingelser	og	magt,	som	understøtter	den	nuværende	

diskurs	(Nilsson,	2009:	81).	Praksissen	synliggøre	virksomhedens	opfattelse,	og	

forsøger	at	indlejre	den	hos	medarbejderne.		

	

2.4.4	STYRINGSFORMER	KNYTTES	TIL	FOREBYGGELSEN	
Ved	at	udpege	det	unormale,	bliver	der	skabt	en	følelse	af	det	normale.	Kampen	

om	ikke	at	være	unormal,	kan	skabe	en	endnu	højere	grad	af	ensarthed	(Fogh	

Jensen,	2005:	265).	Det	der	underlægges	en	normbestemmelse	normal/unormal,	

virker	på	samme	tid	disciplinerende	og	udelukkende	(Ibid).	Det	der	

gennemgående	kan	iagttages	i	Mogensens	udtalelser	er,	at	der	skal	forbedres	og	

forudgribes,	dvs.	sikres.	Skellet	normal/unormal	kan	relateres	til,	at	

medarbejderne	i	Arriva	skal	disciplineres	igennem	kampen	om	at	være	normal	

og	ikke	at	blive	udelukket.	På	denne	måde,	kan	det	anses	at	medarbejderne	

konstitueres	som	en	usikkerhed,	og	som	en	trussel	mod	det	frie	og	sunde	i	

virksomheden.	Jo	mere	mennesket	bliver	fri	fra	ydre	bestemmelser,	desto	mere	

må	man	sikre,	at	det	kan	håndtere	denne	frihed	(Ibid).		

	

”Altså	man	kan	tydeligt	mærke	at	den	lokale	HSE-repræsentant	spiller	en	stor	rolle.	

Det	kommer	også	an	på	sammenholdet	og	størrelsen	på	anlægget.	Der	er	et	andet	
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sammenhold	på	de	små	anlæg.	De	har	andre	traditioner	for	hvad	de	gør	sammen”	

(Interview:	Arriva).		

	

Mogensen	fremhæver	sammenholdet	på	deres	anlæg.	Der	er	en	kultur	og	

traditioner	for	hvad	de	gør	sammen.	Kampen	om	at	være	normal	er	relevant,	da	

den	i	så	fald	kan	sætte	den	enkelte	medarbejder	ud	af	det	føromtalte	

sammenhold,	hvis	ikke	man	tilpasser	sig	traditionerne,	altså	det	normale.		

Set	fra	et	medarbejderperspektiv	kan	det	påvirke	den	enkelte	således,	at	ens	

håndtering	af	sin	krop	og	vaner	kan	påvirke	andre.	Man	er	en	konstant	risiko,	

som	også	kan	skade	sine	kolleger	og	sammenholdet	ved	at	smitte	dem	med	deres	

vaner	og	pådrage	dem	ulykke,	ved	at	være	den	som	bryder	normen.	Derved	

bliver	den	enkelte	normsættende	for	et	risikoniveau,	som	kan	skabe	en	epidemi	i	

sammenholdet	og	for	normen	på	anlægget.	En	sygdom	som	kan	dukke	op	hos	

den	enkelte	medarbejder	kan	gå	ud	over	de	andre	i	fællesskabet.	Det	kan	nemlig	

betyde,	at	den	enkeltes	sygdom	kan	anses	som	en	risiko	der	kan	opstå	hos	de	

andre,	derved	kan	den	enkeltes	sygdom	også	skade	de	andre.		

	

”Vi	måler	blodtryk,	blodsukker,	kolesterol	tal	og	giver	derefter	personlig	vejledning.	

Der	er	240	deltagere.	Det	er	et	tilbud	til	alle	i	Arriva.	Vi	har	været	ude	på	alle	

anlæg,	stået	på	ølkassen	og	informeret	om	det.	

Det	er	frit.	Det	er	tilbud,	og	det	er	vigtigt	at	det	opleves	således.	Alt	er	frivilligt.	Så	

man	kan	bare	ignorere	det”	(Interview:	Arriva).	

	

Mogensen	understreger	flere	gange	under	interviewet	at	tilbuddene	er	frivillige.	

Det	er	dog	bemærkelsesværdigt,	at	ledelsen	har	stået	på	ølkasser	i	anlæggene	for	

at	sprede	budskabet.	Det	er	en	klar	indikation	på,	hvor	vigtigt	det	er	for	ledelsen,	

at	deres	synspunkter	kommer	igennem	til	deres	medarbejdere.	På	trods	af,	at	

tilbuddene	er	frivillige,	kan	man	alligevel	anse	tiltagene	som	værende	en	central	

del	af	den	medarbejderprofil	de	ønsker	sig	i	Arriva.	Mogensen	udtaler	”…	man	

kan	bare	ignorere	det”.	Spørgsmålet	er	netop,	hvor	nemt	det	er	for	

medarbejderen	at	ignorere	det,	når	der	er	så	mange	kollegaer	involveret,	og	

virksomhedens	ledelse	råder	til	en	bestemt	handling.	Den	frivillighed	
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medarbejderne	bliver	stillet,	kan	perspektiveres	til	begrebet	bio-økonomisk	

risikoførsel.	Loven	og	biologien	gøres	til	økonomi	i	den	frihedsledelse	der	opstår.	

(Fogh	Jensen,	2005:	266).	Med	dette	menes,	at	den	enkelte	selv	bestemmer	hvad	

pågældende	vil,	men	det	koster	–	risiko	gange	omkostning.	Det	kan	man	forsikre	

sig	imod.	Livsforsikring	bliver	en	ny	form	for	selvledelse.	Det	er	netop	dette	der	

kommer	til	udtryk	i	Mogensens	udtalelser.	Arriva	måler	blodtryk,	blodsukker,	

kolesteroltal	og	giver	personlig	vejledning.	Handlingen	bag	dette	kan	skyldes,	at	

de	ønsker	at	forsikre	medarbejderne	imod	sygdomme	og	tidligere	dødsfald.	Det	

kan	også	skyldes,	at	optimeringen	af	medarbejderne	kan	sikre	virksomheden	en	

del	penge	at	spare,	da	syge	medarbejdere	i	sidste	ende	koster	penge	for	

virksomheden.	Foucault	kalder	det	interesseledelse,	dvs.	at	man	leder	ud	fra	sine	

interesser	(Fogh	Jensen,	2005:	269).		

Ledelsen	i	Arriva	har	indtaget	en	subjektposition	i	diskursen,	som	tillader	dem	at	

der	kan	tales	og	handles	på	en	legitim	måde.	Der	er	nogle	forventninger	om	

hvordan	de	taler	og	opfører	sig,	inden	for	rammen	af	sundhed.	De	udsagn	de	

italesætter	er	underlagt	nogle	regler	og	eksistensvilkår.	Ved	at	italesætte	

objekterne	sundhed,	søvn,	blodtryk,	blodsukker	osv.	skabes	der	en	rigtig	måde	at	

tale	om	objektet	på.	Den	verden	ledelsen	skaber	igennem	deres	udsagn,	er	deres	

forståelse	af,	hvordan	sundhed	bør	opfattes	i	deres	organisation.	De	forsøger	på	

baggrund	af	dette,	at	skabe	en	sund	virksomhed	som	følge	af	deres	forståelse	af	

fænomenet.	Som	det	fremgår	på	bilag1	på	deres	sundhedsplakat,	italesættes	

objekterne	livsstil,	rygning,	stress,	søvn	og	sport	som	tilbud	til	de	medarbejdere	

der	gerne	vil	sætte	fokus	på	deres	helbred.	Årsagerne	til	deres	ønsker,	kan	

hænge	sammen	med	de	konsekvenser	en	modsat	effekt	kan	have.	Syge	

medarbejdere	kan	betyde	tidligere	pension,	flere	sygemeldinger,	rekruttering	af	

nye	medarbejdere	og	ikke	mindst	et	bedre	klima	på	arbejdspladsen.	I	et	

interview	med	3F’s	sundhedskonsulent,	Peter	Faarbæk,	giver	han	sit	bud	på,	

hvorfor	virksomheder	prioriterer	sundhed	højt,	og	hvorfor	de	kontakter	3F	

svarer	Faarbæk	under	et	interview:		
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”Vi	bliver	ofte	spurgt	om	det	kan	ses	på	sygefraværet.	Udfordringen	er,	at	det	er	

svært	at	se	på	sygefraværet.	Der	er	nogle	paralleller,	men	der	er	mange	ting	der	

spiller	ind	på	sygefraværet”	(Interview:	3F)	

Netop	sygefraværet	er	en	central	del	af	økonomien	hos	en	virksomhed.	Ifølge	

Arbejdstilsynet	bliver	omkring	150.000	danskere	hver	dag	hjemme	fra	arbejde	

fordi	de	er	syge.	Ifølge	Stressforeningen	koster	det	cirka	500.000	kr.	at	erstatte	

en	sygemeldt	medarbejder	med	akademisk	uddannelse,	mens	det	koster	300.000	

kr.	at	erstatte	en	sygemeldt	medarbejder	uden	akademisk	baggrund	

(Gjettarmann, 2016:Syge arbejdspladser sænker sygefraværet og hæver bundlinjen). 

Der	kan	derfor	argumenteres	for,	at	Arriva	via	deres	sundhedstiltag	forsøger	at	

garderes	sig	imod	frihedens	risici	og	trusler,	og	sikre	sig	imod	den	fare	

medarbejderne	kan	udløse.	Sygdom	kan	være	en	stor	økonomisk	byrde,	og	der	

kan	derfor	ses	fordele	i,	at	disciplinere	medarbejderne	til	mindre	risikofyldt	

adfærd	som	kan	føre	til	sygdomme.		

	

2.4.5	LEDELSEN	TAGER	ANSVAR	

Foucaults	begreb	om	Government	anvendes	om	en	række	forskellige	

styringsformer.	En	”gouvarnante”	er	ifølge	Foucault	en	der	opdrager,	sørger	for	

dannelse,	og	sørge	for	at	man	vokser	op	og	bliver	gode	borgere	i	samfundet.	

Gourvananten	har	dermed	også	en	samfundsmæssig	funktion	som	den,	der	

forbereder	det	sociale	og	politiske	(Dean:	2006,	191).	Mogensen	udtaler	under	

interviewet:		

”Det	er	livsstilsændringer,	det	er	mennesker	vi	skal	rykke	på.	Man	er	nødt	til	at	tro	

på	det	her	det	virker”	(Interview:	Arriva).	

Mogensens	ønske	om	livsstilsændring	hos	medarbejderne,	og	troen	på	at	rykke	

dem	i	en	bestemt	retning,	kan	ses	som	en	rolle	hun	har	påtaget	sig.	Hun	forsøger	

igennem	sine	handlinger	at	opdrage	medarbejderne	mod	en	bestemt	retning.	
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Som	Mogensen	har	givet	udtryk	for	flere	gange,	er	Arrivas	tiltag	ikke	tvungen.	

Det	er	frivillige	tilbud	til	de	ansatte	hos	Arriva.	Netop	denne	udtalelse,	er	en	

tilrettelægning	af	andres	handlingsfelter.	Ved	at	anbefale	livsstilsændringer	hos	

medarbejderne,	skaber	Arriva	handlingsmuligheder	for	medarbejderne.	Dermed	

åbnes	der	et	spil	for	magt	og	muligheder.	Der	er	ikke	tale	om	en	direkte	magt,	

hvor	Mogensen	påberåber	en	bestemt	adfærd	hos	medarbejderne.	Der	er	

derimod	tale	om	en	påvirkning	af	sandsynligheden	for	andres	handlinger.	Er	der	

ikke	frihed,	er	der	ikke	tale	om	ledelse	eller	magtudøvelse	men	vold	og	tvang	

(Fogh	Jensen,	2005:	192).		

Netop	friheden	som	der	bliver	stillet	til	rådighed,	giver	handlingsmuligheder	for	

medarbejderen.	Man	er	ikke	tvunget	til	noget	bestemt,	men	der	ønskes	at	rykke	

på	ens	livsstil.	Der	bliver	ikke	givet	udtryk	for	nogle	former	for	straf	hvis	

medarbejderen	ikke	skulle	ønske	at	ændre	på	sin	livsstil.	Det	kan	dog	alligevel	

fremkomme	konsekvenser.	Medarbejderen	skal	nemlig	tage	højde	for,	om	det	

betyder	en	ekskludering	af	fællesskabet,	dårligere	trivsel	på	arbejdspladsen,	

eller	dårlig	forbindelse	til	de	øvre	i	hierarkiet,	hvis	man	ikke	takker	ja	til	de	

anbefalinger	ledelsen	giver.	Der	er	sat	nogle	rammer	op	fra	ledelsen,	og	

medarbejderen	kan	selv	tage	stilling	til	om	de	vil	være	en	del	af	deres	tilbud.	

Rammerne	kan	dog	give	nogle	konstitutive	konsekvenser	for	medarbejderne	

som	de	skal	have	for	øje.	Det	er	derved	ikke	legemet	der	bliver	straffet,	men	

derimod	sjælen	som	kan	komme	ud	for	nogle	konsekvenser.	

”Det	er	også	for	at	tage	samfundsansvar.	Vi	vil	som	virksomhed	gerne	vise	at	vi	

gøre	noget	for	at	reducere	sundhed.	Så	man	kan	sige	der	er	mange	sider	af	det”	

(Interview:	Arriva).	

Mogensen	udtaler,	at	de	som	organisation	gerne	vil	tage	et	samfundsansvar.	

Dette	er	en	bemærkelsesværdig	udtalelse,	da	den	stemmer	overens	med	

Foucaults	forståelse	af	governanten,	som	har	en	samfundsmæssig	funktion.		

Ledelsen	påtager	sig	derved	rollen	om,	at	de	skal	tage	ansvar	og	sørge	for	at	

deres	medarbejdere	er	gode	borgere	for	samfundet.	Derved	kommer	der	en	

social	og	politisk	funktion	til	syne.		
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2.5	DELKONKLUSION	

På	baggrund	af	ovenstående	analyse	kan	det	konkluderes,	at	Arriva	italesætter	

sundhed	som	noget	der	skal	optimere	den	enkelte	medarbejder.	Den	gode	

medarbejder	bliver	anset	som	en	der	er	en	god	kollega,	yder	god	service	og	er	en	

del	af	fællesskabet.	Sundhedstiltagene	er	frivillige,	men	alligevel	kan	det	give	

konstitutive	konsekvenser	for	medarbejderen	i	form	af	eksklusion,	dårlig	trivsel	

på	arbejdspladsen	og	en	følelse	af	en	indgriben	i	privatlivet.	De	

handlemuligheder	der	bliver	stillet	til	rådighed	for	medarbejderen,	kan	sætte	

den	enkelte	i	et	dilemma,	hvor	det	kan	blive	nødvendigt	at	tage	stilling	til,	om	det	

er	fordelagtigt	for	medarbejderen	at	afvise	de	tilbud	der	bliver	fremlagt	af	

ledelsen	i	Arriva.		

Det	er	tydeligt,	at	den	historiske	konstruktion	af	begrebet	har	sat	en	forståelse	

for	hvad	sundhed	er	og	hvordan	den	skal	defineres.	WHO’s	definition	samt	

statens	forståelse	af	sundhedstiltag	og	sundhed	for	borgerne	i	

genealogianalysen,	kommer	til	syne	flere	gange	under	Mogensens	udtalelser.	Det	

er	med	til	at	legitimere	de	teknologier,	som	der	bliver	taget	i	brug	for	at	optimere	

medarbejderen.	På	denne	baggrund,	vælger	Arriva	bl.a.	at	gøre	brug	af	

biopolitikken,	disciplineringen	samt	pastoralmagten,	til	at	effektivisere	

processen,	som	har	til	formål	at	skabe	en	sund	medarbejder.	Der	gøres	brug	af	

biopolitikken,	ved	at	rationalisere	nogle	af	de	problemer	man	kan	iagttage	hos	

den	enkeltes	sundhed	eller	livsstil.	Man	forsøger	således	at	gribe	ind	og	vil	

optimere	legemet	hos	den	enkelte.	Medarbejderne	ses	som	en	masse,	hvor	den	

enkeltes	potentiale	til	at	blive	sund	og	yde	bedre	kundeservice	hele	tiden	er	

intakt,	da	sundhedsidealet	skal	opnås.	Det	betyder	for	medarbejderen,	at	han	kan	

anses	for	at	være	syg	eller	usund	uden	at	være	det,	da	man	er	en	del	af	massen,	

og	skal	optimeres	ligesom	alle	de	andre.	I	forlængelse	af	biopolitikken	kommer	

disciplinen	til	udtryk	som	en	biopolitisk	teknologi.	Eksempelvis	griber	Arriva	ind	

mod	en	bedre	nattesøvn	for	at	undgå	risici	for	livsstilssygdomme	hos	

medarbejderen.	Man	forsøger	således	at	optimere	medarbejderen	ved	hjælp	af	

disciplineringen.	Ved	at	gøre	brug	af	disciplineringen,	kan	det	give	

medarbejderen	konstitutive	konsekvenser	i	form	af	en	indgriben	i	det	private	
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hos	medarbejderen.	Det	kan	konkluderes,	at	medarbejderen	kan	være	utilfreds	

med	dette,	eller	føle	sig	mindre	tilpas	på	arbejdspladsen.	Derudover	kan	det	

iagttages,	at	der	gøres	brug	af	pastoralmagten.	HSE-repræsentanterne	bruges	

som	en	slags	”overvågning”,	som	åbner	op	for	at	ledelse	kan	forme,	forandre	eller	

optimere	individet	mod	den	retning	der	ønskes.	Det	betyder,	at	medarbejderen	

skal bekende sine fejl over for en HSE-repræsentanten og internalisere dennes blik i 

sig selv for derigennem at skabe den nødvendige disciplinering og det sunde legeme. 

Det kan for medarbejderen betyde en konstant følelse af overvågning, og frygten for 

at fejle. Derfor kan den enkelte blive nødt til at opføre sig konstant påpasselig for ikke 

at fejle foran ledelsen.	

Herudover	kan	det	konkluderes,	at	Mogensens	udtalelser	italesætter	

subjektpositioner,	objekter	og	begreber.	Aktørerne	bliver	subjekter	ved	at	

indtage	en	position	i	strategien.	Ud	fra	dette,	kan	der	tales	og	handles	på	en	

legitim	måde.	Der	er	nogle	forventninger	til	hvordan	man	taler	og	opfører	sig	

inden	for	disse	rammer.	Man	kan	derfor	konkludere,	at	Mogensen	og	Arriva	

handler	på	en	bestemt	måde,	da	diskursens	positioner	tillader	at	handlingerne	

og	italesættelsen	er	meningsfuld.	
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3.	KAPITEL	

3.1	KONKLUSION	
Efter at have undersøgt følgende problemformulering: Hvordan	italesætter	staten	

sundhed	i	perioden	imellem	1939-2010,	og	hvordan	afspejler	det	sig	i	Arrivas	

sundhedskommunikation	i	dag	med	hvilke	konstitutive	konsekvenser	for	

medarbejderne?	–	er	jeg	i	stand	til	at	konkludere	på	specialet.		

	

På	baggrund	af	første	analysedel	som	er	foretaget	igennem	det	genealogiske	blik,	

er	jeg	i	stand	til	at	konkludere	på,	hvorledes	statens	italesættelse	af	

sundhedsbegrebet	har	skiftet	karakter	over	tid.	Mine	iagttagelser	af	statens	

iagttagelser	af	sundhedsbegrebet	har	vist,	en	klar	eskalering	i	forhold	til	statens	

blik.	

Det	kan	konkluderes,	at	staten	allerede	i	1939	var	med	til	at	sætte	en	

sundhedsdiskurs,	og	forsøgte	at	lede	borgerne	igennem	italesættelsen	af	et	

sundhedsideal.	Statens	iagttagelse	er	hovedsageligt	bygget	på	den	viden	de	var	i	

besiddelse	af	på	daværende	tidspunkt,	og	de	forhold	der	gjorde	sig	gældende	for	

samfundet.	Dette	betyder,	at	statens	kommunikation	tager	udgangspunkt	i	

hvordan	man	bør	spise	og	hvordan	man	bør	leve.	De	forskellige	kostråd	som	har	

husmødre	og	familier	som	sin	målgruppe,	er	baseret	på	billige	indkøb	af	varer,	

som	mætter	mest	og	giver	flest	vitaminer.	Den	daværende	økonomiske	knaphed	

og	fattigdom,	kommer	derved	til	syne	i	forhold	til	hvordan	staten	kommunikerer	

ud	til	borgerne.	På	baggrund	af	de	sociale	forhold	som	var	herskende	på	

daværende	tidspunkt,	kan	man	iagttage	en	kommunikationsstrategi	som	vælger	

at	tage	højde	for	den	enkelte	borgers	økonomiske	og	sociale	forhold.	Dette	

suppleres	henover	perioden	med	bl.a.	en	mæthedsstrategi	og	en	

sygedomsspecifikstrategi.	Det	kan	konkluderes,	at	statens	iagttagelser	af	

sundhedsbegrebet	og	dens	kommunikation	ud	til	borgerne	viser,	at	staten	får	et	

blik	for	befolkningen	som	en	biomasse.	Staten	problematiserer	såkaldt	massen,	

hvor	intervention	og	forbedringsmuligheder	ses	som	nødvendige.	Herudover	
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kan	det	konkluderes,	at	staten	via	pjecerne	fra	Statens	Husholdningsråd,	skaber	

sig	muligheden	for	at	påvirke	befolkningen	igennem	en	bestemt	

sundhedsdiskurs.	Sygdom	og	sundhed	iagttages	ikke	som	et	individuelt	

anliggende,	men	et	emne	hvor	menneskets	biologiske	habitus	både	spiller	en	

rolle	i	og	for	det	politiske.		

På	baggrund	af	analysen	kan	det	udledes,	at	der	i	takt	med	en	ændring	af	

forholdene	i	samfundet	og	den	nyopståede	viden,	kommer	nye	konstruktioner	af	

begrebet	til	syne.	Dette	udmønter	sig	i,	at	statens	iagttagelse	af	

sundhedsbegrebet	får	en	ny	italesættelse.		

I	statens	første	forebyggelsesprogram	i	1989,	ses	hvordan	ny	viden	om	

diskursen	bliver	afgørende	for	iagttagelsen	af	sundhed.	Kræftsygdomme,	hjerte-

karsygdomme	og	psykiske	lidelser	erstatter	kommunikationen	om	engelsksyge	

og	andre	sygdomme	der	var	hersekende	i	den	forrige	periode.	Herudover	

kommer	der	nye	elementer	som	tobaksrygning,	alkoholforbrug,	fysisk	aktivitet	

og	arbejdsmiljø	på	dagsorden.	Derudover	opfordres	andre	samfundsområder	til	

at	være	en	aktiv	del	af	sundhedsproblematikken.		

Ved	at	inkludere	flere	sektorer,	bliver	der	skabt	en	norm	for	hvad	det	normale	er.	

Statens	diskurs	er	således	med	til	at	skabe	et	skel	imellem	det	normale	og	

unormale.	Normen	kan	betyde,	at	alle	kroppe	ses	som	uperfekte,	og	at	mange	

borgere	iagttages	som	værende	syge,	da	de	ikke	efterlever	det	sundhedsideal	der	

konstrueres.	På	denne	baggrund	kan	det	konkluderes,	at	statens	forsøg	på	at	

disciplinere	borgerne	igennem	deres	interventioner,	åbner	op	muligheder	for,	at	

befolkningen	kan	ændre	adfærd,	og	derved	regulere	befolkningen.	Det	kan	

konkluderes,	at	staten	først	skaber	miljøet	for	intervention,	og	derefter	

intensiverer	ved	hjælp	af	sundhedsfremme	og	forebyggelsesprogrammet.		

	

På	baggrund	af	det	næste	historiske	nedslag	i	analysen,	kan	der	i	

Folkesundhedsrapporten	1999	iagttages,	at	livsstilen	anses	som	en	risiko	for	

befolkningens	sundhed.	Herudover	skal	social	ulighed	bekæmpes,	hvor	amter	og	

kommuner	skal	være	aktive	i	denne	forbindelse.	I	takt	med	den	nye	viden	som	

konstant	er	under	udvikling,	bliver	tobak,	alkohol,	kost	og	motion	samt	overvægt	

kategoriseret	som	risikofaktormål.	På	baggrund	af	Foucaults	forståelse	af	ledelse	
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som	adfærd,	hvor	man	skaber	muligheder	for	at	mennesket	skal	træffe	valg,	kan	

det	konkluderes	at	statens	systematiske	forsøg	igennem	historien	på	at	styre	

borgerne	i	gennem	sundhed,	er	betingelser	for	handling	der	bliver	skabt,	så	

mennesket	kan	træffe	et	valg.	Endvidere	kan	det	konkluderes,	at	der	i	

folkesundhedsrapporten	er	fokus	på	hvordan	individerne	i	samfundet	får	mere	

ansvar	for	deres	egen	sundhed.	Dette	sker	i	takt	med	at	Danmark	tilslutter	sig	

WHO’s	sundhedsstrategi.		

	

I	2002	kommer	der	er	nyt	sundhedsprogram,	hvori	italesættelsen	af	sundhed	

igen	ændres	og	nye	mål	og	målgrupper	er	i	fokus.	Den	daværende	regering	

opfordrer	til	et	bredt	samarbejde.	Her	iagttages	sundhed	af	staten	som	et	

fællesansvar.	Familien,	daginstitutioner,	arbejdspladser,	kommuner,	amter	og	

staten	skal	fungere	som	partnere.	Det	kan	konkluderes,	at	magten	kommer	til	

syne,	som	allestedsværende.	Ved	at	inkludere	alle	disse	partnere,	inviteres	

borgerne	på	en	anderledes	strategisk	måde	til	at	være	en	del	af	diskursen,	og	

blive	påvirket	af	dens	forståelse.	Risikofaktorer	og	folkesygdomme	er	en	central	

del	af	italesættelsen,	og	derfor	er	det	centralt	for	staten	at	oplyse	om	disse.	Det	

kan	på	denne	baggrund	konkluderes,	at	statens	blik	for	sundhed	som	en	

forebyggelse	af	sygdomme	som	risici,	er	kommet	til	at	handle	om	selve	individet.	

Fokus	er	på,	at	den	enkelte	skal	informeres.	Det	kan	derfor	udledes,	at	det	

levende	betragtes	som	en	risiko.	Det	er	netop	sikkerhedsdispositivets	

formatering,	at	dens	styring	ligger	i,	at	gøre	alt	det	eksisterende	til	noget	farligt.	

Dette	skal	ifølge	staten	bekæmpes	igennem	et	fællesansvar.		

	

De	fire	forskellige	historiske	nedslag,	kan	ses	som	værende	forskellige	i	og	med,	

den	viden	der	opstår	i	perioden	bliver	skelsættende	for	hvordan	

sundhedsbegrebet	iagttages.	De	forskellige	sygdomme	og	fokus	den	pågældende	

periode	er	omfattet	af,	er	betydelig	i	forhold	til	de	forskellige	regeringers	

fremlæggelse	af	sundhedsbegrebet	over	for	borgerne.	På	trods	af	dette,	kan	det	

alligevel	konkluderes,	at	de	forskellige	nedslag	har	de	samme	overordnede	mål.	

Her	tænkes	på	en	optimering	af	legemet	hos	den	brede	befolkning,	at	undgå	

fremtidige	sygdomme	og	at	stå	til	rådighed	for	borgerne.	På	denne	baggrund,	kan	
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staten	sætte	diskursen,	og	gøre	deres	egne	konstruktioner	af	begrebet	til	

genstand	for	borgerne.		

	

Efter	at	have	konkluderet	på	den	historiske	italesættelse	af	begrebet	sundhed	ud	

fra	statens	perspektiv,	kan	der	via	anden	analysedel	foretages	en	konklusion	af,	

hvordan	statens	kommunikation	afspejler	sig	hos	Virksomheden	Arriva	i	dag,	og	

hvilke	konsekvenser	der	medfølger	for	medarbejderen.		

Først	og	fremmest	kan	det	konkluderes,	at	det	er	tydeligt	at	statens	konstruktion	

af	begrebet	igennem	historien	kommer	til	udtryk	hos	Arriva	igennem	Mogensens	

citater.	Arrivas	sundhedspolitik	på	arbejdspladsen,	og	deres	intention	om	at	

fremme	sundheden	hos	deres	medarbejdere,	kan	perspektiveres	til	statens	

italesættelse	af	sundhed	over	for	deres	borgere.	Den	historiske	konstruktion	af	

sundhedsbegrebet,	kan	legitimere	de	teknologier	som	Arriva	gør	brug	af	til	at	

optimere	deres	medarbejdere.	Det	kan	konkluderes	at	Arriva	gør	brug	af	

biopolitikken,	til	at	fremme	sundheden	hos	deres	medarbejdere.	Iagttagelsen	af	

medarbejderne	gennem	blikket	som	en	masse	der	behøver	optimering	for	at	

være	en	god	medarbejder,	kan	det	iagttages,	at	der	gøres	brug	af	samme	strategi	

som	staten	udøvede	over	for	borgerne.	På	denne	baggrund	kan	der	konkluderes,	

at	biopolitikken	bruges	som	teknologi	til	at	optimere	medarbejderne	i	

virksomheden.	Ved	at	gøre	brug	af	dette,	skal	forestillingen	om	”den	hele	

medarbejder”	komme	til	livs.	En	konstitutiv	konsekvens	i	denne	forbindelse	for	

medarbejderen	kan	være,	at	den	enkelte	betragtes	som	usund	eller	unormal,	da	

der	er	skabt	et	ideal	og	en	norm	for	hvordan	den	ideale	medarbejder	skal	være.		

	

	

Arrivas	brug	af	disciplinen	kommer	til	ved	udtryk	i	opgaven,	som	en	biopolitisk	

teknologi.	Disciplinen	er	med	til	at	opløse	den	private	sfære	i	mellem	ledelse	og	

medarbejder,	da	ledelsen	griber	ind	i	elementer	som	ikke	er	arbejdsrelateret.	

Her	tænkes	bl.a.	på	medarbejdernes	søvn	og	deres	sundhed.	På	baggrund	af	

analysen	kan	det	derfor	konkluderes,	at	denne	indgriben	kan	give	konstitutive	

konsekvenser	hos	medarbejderen	i	form	af	en	eksklusion	af	fællesskabet	hvis	de	

ikke	deltager	og	er	synlige	omkring	sundhedstiltagene,	eller	en	mindre	trivsel	
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generelt,	da	de	ikke	nødvendigvis	ønsker	deres	arbejdsplads	indblanding	i	

private	forhold.		

	

Tilslut	kan	det	konkluderes,	at	den	pastoralemagt	kommer	til	syne	igennem	

Arrivas	HSE-repræsentanter.	HSE-repræsentanternes	blik	på	medarbejderne,	

kan	være	effektiv	i	forhold	til,	at	den	enkelte	medarbejder	skal	kunne	bekende	

sine	fejl	over	for	HSE-repræsentanterne	og	internalisere	deres	blik	i	sig	selv.	På	

denne	måde,	forsøges	den	nødvendige	disciplin	at	blive	skabt.	Det	kan	give	

konstitutive	konsekvenser	hos	medarbejderen,	da	det	kan	betyde	en	konstant	

overvågning,	og	en	mindre	grad	af	frihed	på	arbejdspladsen.	Den	enkelte	

medarbejder	vil	være	mindre	tilpas	i	forhold	til	at	kunne	tænde	en	cigaret	i	sin	

pause,	eller	generelt	at	være	sig	selv.	

På	baggrund	af	Mogensens	udtalelser	som	italesætter	subjektpositioner,	objekter	

og	begrebet,	kan	det	konkluderes,	kan	det	konkluderes,	der	stilles	

subjektpositioner	til	rådighed	i	diskursen	for	aktørerne.	På	baggrund	af	den	

legitimitet	diskursen	skaber,	kan	der	tales	og	handle	på	en	logisk	måde.	Det	kan	

derfor	konkluderes,	at	ledelsen	i	Arriva	legitimerer	deres	udsagn,	ved	at	tale	og	

handle	inden	for	de	rammer	der	stilles	til	rådighed.	De	forskellige	aktører	i	

diskursen,	handler	derfor	på	en	bestemt	måde,	da	subjektpositionerne	gør	

handlingerne	meningsfulde.		
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3.2	DISKUSSION	

3.2.1	INDLEDNING	
Efter	at	have	udarbejdet	analyseafsnittet,	blev	det	påvist	hvorledes	ledelsens	blik	

for	medarbejderen	som	”den	hele	medarbejder”	skaber	nye	handlemuligheder	

for	ledelsen.	Ledelsens	blik	gør	det	meningsfuldt,	at	lede	på	baggrund	af	

eksempelvis	søvn	og	andre	elementer,	som	er	en	del	af	den	enkeltes	privatliv.		

I	dette	diskussionsafsnit,	vil	jeg	tage	udgangspunkt	i,	hvilke	handlemuligheder	

kommunikationen	kan	give	medarbejderen,	hvis	medarbejderen	får	blik	for,	at	

det	er	det	hele	menneske	der	er	i	centrum	hos	Arriva.		

Det	vil	diskuteres,	hvordan	medarbejderen	kan	tage	sin	fritid	med	på	arbejde,	

når	ledelsen	styrer	sin	medarbejder	i	fritiden.	Der	vil	derfor	tages	udgangspunkt	

i,	hvilke	handlemuligheder	og	talepositioner	der	er	for	medarbejderen,	når	

pågældende	bliver	iagttaget	af	ledelsen	igennem	blikket	”den	hele	medarbejder”.		

	

Nedenstående	figur	er	udarbejdet	for	at	give	et	bedre	indblik	i,	hvad	diskussion	

er	bygget	op	omkring.	Figuren	viser,	at	den	private	sfære	overskrides	når	der	

ledes	på	medarbejdernes	fritid.	Det	klassiske	skel	imellem	ledelse	og	

medarbejder	er	ikke	så	tydelig	længere,	i	og	med	at	ledelsen	kan	intervenere	i	

medarbejderens	fritid,	og	give	restriktioner	omkring	rygning,	kost,	søvn	samt	

andre	private	elementer.	Det	vil	derfor	diskuteres,	hvad	der	taler	for	og	imod	at	

medarbejderen	kan	drage	fordel	af	det,	og	på	denne	måde	aktivt	gøre	brug	af	

blikket	og	skabe	nye	tale-	og	handlemuligheder	for	sig	selv.		
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Figur	2:	

	

	

	

3.2.2	NYE	MULIGHEDER	FOR	MEDARBEJDEREN	
I	Arriva	bliver	det	hele	menneske	iagttaget	som	den	gode	medarbejder.	Sundhed	

bliver	koblet	til	det	hele	menneske,	hvor	det	bl.a.	kommer	til	at	handle	om	søvn,	

forebyggelse	og	kost.	Analysen	peger	på,	at	sundheden	bliver	til	et	ideal	omkring	

hele	det	sunde	legeme,	hvori	elementer	som	søvnprogram,	økologisk	mad	og	

rygepolitik	indgår.		

Ifølge	den	klassiske	forståelse	af	forholdet	imellem	ledelse	og	medarbejder,	

bestemmer	ledelsen	over	medarbejderne	og	kan	sætte	retningslinjer	på	

arbejdspladsen.	Men	med	udfordringen	af	den	private	sfære,	og	det	blik	ledelsen	

har	fået	for	medarbejderen,	bliver	det	meningsfuldt	for	ledelsen	at	styre	

medarbejderen	uden	for	arbejdstiden.	Elementer	som	rygning,	søvn	og	kost	

bliver	meningsfulde	at	intervenere	i,	fordi	sfæren	er	opløst.	Det	er	derfor	

interessant	at	vende	blikket	mod	medarbejderen,	og	diskutere,	hvorledes	
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medarbejderen	kan	tage	sin	fritid	med	på	arbejde,	og	logisk	snakke	om	det.		

	

Medarbejderen	kan	drage	fordele	af	ledelsens	blik,	hvis	han/hun	bliver	bevidst	

omkring	blikket.	Sundhedsdiskursen	åbner	eksempelvis	op	for,	at	

medarbejderen	kan	argumentere	for,	at	tage	fri	fra	arbejde	grundet	dårlig	søvn.		

I	det	øjeblik	ledelsen	gør	det	meningsfuldt	at	lede	på	søvn,	bliver	det	

meningsfuldt	for	medarbejderen	at	begrunde	en	fridag	med	dårlig	søvn.	

Sundhedsdiskursen	åbner	op	for	subjektpositioner,	som	tillader	medarbejderen	

at	få	taleret,	og	på	denne	baggrund	legitimere	en	fridag.	Det	betyder,	at	

medarbejderen	kan	tage	sin	fritid	med	på	arbejdet,	og	logisk	snakke	om	private	

forhold	som	generer	ham.	Skellet	imellem	arbejdsliv	og	privatliv	synes	at	blive	

usynlig,	men	kan	åbne	op	for	nye	handlemuligheder	for	medarbejderen,	hvis	

vedkommende	får	blik	for,	at	det	er	det	hele	menneske	der	er	i	centrum.		

Det	kræver	naturligvis,	at	medarbejderen	er	bevidst	om,	at	vedkommende	bliver	

iagttaget	ud	fra	blikket	”den	hele	medarbejder”.	I	tilfælde	af,	at	medarbejderen	

ikke	er	klar	over	det,	vil	pågældende	ikke	kunne	tale	ud	fra	den	position,	og	

derved	heller	ikke	begrunde	en	fridag	med	dårlig	søvn.	Som	analysen	viser,	er	

der	en	tendens	hos	Arriva	til	at	italesætte	den	gode	medarbejder	som	værende	

rask	og	sund.	De	nye	subjektpositioner	som	diskursen	åbner	op	for,	kan	besiddes	

af	aktørerne,	men	det	kræver	en	vis	bevidsthed	fra	medarbejderen.	

	

Herudover	åbner	rationalet	om	det	hele	menneske	op	for,	at	medarbejderen	kan	

tale	om	at	tage	orlov	og	realisere	sig	selv	på	en	ferie	og	komme	tilbage	opladt,	for	

igen	at	kunne	være	en	hel	medarbejder.	På	denne	måde	kan	medarbejderen	

drage	fordel	af	ledelsen	blik	på	dem,	og	argumentere	for,	at	vedkommende	ikke	

føler	sig	hel	og	derfor	behøver	en	pause	fra	arbejdet.	En	subjektposition	hvor	

skellet	var	opretholdt,	ville	ikke	kunne	give	denne	talemulighed	for	

medarbejderen.	Arrivas	sundhedskommunikation	åbner	dog	op	for,	at	der	

skabes	nye	mulighedsrum,	som	gør	at	man	logisk	kan	tale	om	disse	ting.	Denne	

handlemulighed	som	diskursen	åbner	op	for	gør,	at	ledelsen	får	sværere	ved,		at	

sige	disse	begrundelser	imod,	da	diskursen	har	tilladt	det.	Hvor	der	er	magt	er	

der	modmagt,	og	ledelsen	kan	naturligvis	modsige	medarbejderens	ønske.	Men	
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det	er	vigtigt	at	argumentere	for,	at	det	er	en	acceptabel	taleret	inden	for	

diskursen,	hvilket	taler	til	medarbejderens	fordel	i	dette	tilfælde.	Derfor	kan	det	

siges,	at	eftersom	det	fysiske	legeme	er	trådt	i	centrum,	vil	det	være	svært	for	

ledelsen	at	sanktionere	imod	det,	da	de	selv	i	deres	kommunikation	åbner	op	for,	

at	den	bedste	kundeservice	ydes,	hvis	medarbejderen	føler	sig	sund,	trives	og	er	

glad.	Arrivas	sundhedskommunikation	taler	altså	for,	at	medarbejderen	kan	

undskylde	sig	begrundet	i	disse	elementer.		

	

Der	kan	argumenteres	for,	at	den	pastoralemagts	disciplinering	og	

internalisering	kan	skabe	et	nyt	magtforhold,	som	giver	medarbejderen	nye	tale-	

og	handlemuligheder.	Ved	at	medarbejderne	tager	sundhedstiltagene	til	sig	og	

tilegner	sig	repræsentanternes	anbefalinger,	kan	de	indtræde	i	en	ny	

subjektposition,	hvor	de	frit	kan	argumentere	inden	for	privatsfæren	med	deres	

repræsentanter	om	hvor	dårligt	de	har	det,	og	ikke	kan	performe	på	optimal	vis.	

Dette	kan	munde	ud	i,	at	vedkommende	kan	bede	om	en	ferie	eller	flere	fridage,	

da	de	ønsker	at	optimere	deres	legeme	yderligere.	De	vil	også	kunne	

argumentere	for,	at	de	har	private	problemer	på	hjemmefronten,	og	derfor	ikke	

føler	de	kan	performe	som	en	sund	medarbejder	bør	kunne.	Det	blik	HSE-

repræsentanterne	har	på	medarbejderen,	kan	samtidig	med	risiko	for	at	skabe	

frygt	og	følelsen	af	overvågning,	vendes	til	noget	positivt.	Det	tætte	forhold	til	

HSE-repræsentanten,	kan	åbne	op	for,	at	man	i	ledelsen	har	en,	man	kan	tale	

åbent	med,	og	beklage	sig	hos.	

Diskursen	åbner	op	for,	at	medarbejderen	kan	bede	repræsentanten	om	en	

pause	fra	arbejdet	eller	tage	orlov,	ind	til	problemerne	er	løst,	og	vedkommende	

igen	kan	yde	god	kundeservice.	Ved	at	gøre	brug	af	denne	subjektposition,	kan	

medarbejderen	stille	krav,	og	derved	indtage	en	ny	position	over	for	sine	ledere.	

Hvor	medarbejderne	i	analysen	ikke	synes	meget	at	have	sagt,	kan	de	i	kraft	af	

bevidstheden	om	hvordan	de	bliver	iagttaget,	aktivt	gøre	brug	af	disse	

muligheder	i	tilfælde	af,	pågældende	for	blik	for	det.	Subjekterne	kan	altså	ved	

hjælp	af	denne	position,	tale	og	handle	på	en	meningsfuld	og	legitim	måde.		

De	ikke-fastlåste	positioner	som	diskursen	producerer,	giver	medarbejderne	

muligheden	for,	at	indtage	en	ny	position,	som	giver	nye	muligheder	i	forhold	til	
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hvad	der	kan	siges	og	hvordan	der	kan	handles.			

	

Som	der	konkluderes	i	analysen,	iagttager	Arriva	medarbejderne	som	en	

biomasse,	hvor	den	enkelte	medarbejder	kan	anses	som	værende	usund	eller	syg	

selvom	pågældende	er	rask.	Den	raske	medarbejder	bliver	også	omfattet	af	

sundhedstiltagene,	som	en	del	af	denne	optimeringsproces.	Det	betyder,	at	den	

ikke-syge	medarbejder	som	er	en	del	af	massen	også	kan	få	nye	muligheder,	og	

drage	nytte	af	blikket	på	sig.		

Eksempelvis	kan	medarbejderen	bede	lederen	om	at	få	tidlig	fri	tidligt	fra	

arbejde,	da	pågældende	ikke	føler	sig	optimal	i	forhold	til	at	yde	god	

kundeservice	en	vilkårlig	dag.	Ved	at	der	gribes	ind	i	medarbejderens	privatliv,	

kan	medarbejderen	som	føler	sig	sund,	alligevel	begrunde	en	halv	arbejdsdag	

med	dårlig	søvn	eller	en	dårlig	følelse	pga.	dårlige	forhold	på	hjemmefronten.	Det	

giver	den	sunde	medarbejder	muligheden	for,	at	”udnytte”	diskursens	

subjektpositioner,	og	argumentere	for	medarbejderen	ikke	har	det	godt,	på	trods	

af	pågældende	blot	ønsker	en	kortere	dag.	Den	enkelte	kan	derved,	handle	og	

tale	på	en	legitim	måde,	da	de	subjektpositioner	italesættelsen	af	

sundhedsdiskursen	åbner	op	for	tillader	det.	Akkurat	som	Mogensen	og	Arriva	

handler	på	en	bestemt	måde,	hvor	diskursens	positioner	tillader	at	deres	

handlinger	og	italesættelse	af	sundhed	er	meningsfuld,	på	samme	måde	kan	det	

give	medarbejderen	samme	legitimitet	og	gøre	det	logisk	for	dem,	at	tale	indefra	

samme	ramme.				

	

3.4	OPSAMLING	AF	DISKUSSION	
Ved	at	medarbejderen	får	blik	for,	at	de	iagttages	igennem		blikket	”den	hele	

medarbejder”,	kan	der	opstå	nye	handlemuligheder,	som	modsat	analysens	

konklusioner	kan	være	mere	positive	for	den	enkelte.	I	Arriva	bliver	den	gode	

medarbejder	anset	som	en	der	er	en	god	kollega,	yder	god	service	og	er	en	del	af	

fællesskabet,	hvis	pågældende	er	sund	og	trives.	Dette	betyder,	at	der	skabes	nye	

subjektpositioner,	hvorfra	medarbejderen	kan	handle	på	en	meningsfuld	og	

legitim	måde.	De	konstitutive	konsekvenser	fra	analyseafsnittet	i	form	af	
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eksklusion,	dårligere	trivsel	samt	følelsen	af	en	indgriben	i	privatlivet,	kan	give	

nogle	anderledes	handlemuligheder	for	medarbejderen,	hvis	vedkommende	

bliver	bevidst	omkring,	at	den	pågældende	bliver	iagttaget	igennem	blikket	”den	

hele	medarbejder”.	Ved	at	privatsfæren	udfordres,	kan	medarbejderen	drage	

fordele	af	ledelsens	blik,	og	logisk	tale	om,	at	holde	fri	fordi	man	behøver	en	

optimering,	tage	tidlig	hjem	fordi	man	ikke	har	sovet	godt,	eller	tage	på	en	kort	

ferie	for	at	kunne	lade	batterierne	op	til	igen	at	kunne	yde	god	kundeservice.		
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