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Abstract 

In my thesis I will show how a specific Foucauldian approach to genealogy, power and subjectivity is pro-

ductive in analyzing the radical changes in the precarious connections between power and subjectivity fol-

lowing the Coronacrises in Denmark. 

In order to understand the specific new developments of powerrelations and practices of government, I 

analyze the Danish protest movement against the Danish government of the Coronacrisis, Men in Black. I 

demonstrate how their critique of the strategies of subjectivity and the practices of sovereign power tech-

nologies of the Danish government is indicative of the discontinuities of the Danish Corona management.  

I will demonstrate that the Foucauldian genealogy is the ideal analytical approach to an investigation into 

the connection between different practices of government and the strategic production of a specific citizen 

subjectivity. 

When the Corona virus came to Denmark, the way power operates changed. Before the Corona virus, the 

dominant practice of government operated through technologies of security and practices of riskmanage-

ment. This changes when the Corona virus developed in the Danish population. In the wake of the Corona 

virus, the practices of government became occupied with changing the strategies of self of the citizens. This 

led to a reactualization of law-technological and sovereign strategies, techniques of subjectivity and prac-

tices of government. They operate through what I call strategic events of danger. 

I show how they lead to a new mode of subjectivation that develops a more radical and unquestioning 

mode of submission, which I analyze in relation to the Foucauldian analysis of Christian practices of the self. 

Indledning 

Coronaepidemien har fyldt medierne, lukket dele af samfundet ned, delt befolkningen og muliggjort nye 

diskurs- og praksisformer. På baggrund af Coronaepidemien er nye love blevet til, nye teknologier har set 

dagens lys, nye adfærdsregulerende praksisser er opfundet og udrullet iblandt borgerne i samfundet, og vi 

har set en ny forestilling om, hvad det vil sige at være borger. 

Staten har været centralt placeret hele håndteringen igennem. Flere forskere vil argumentere for, at den 

største forandring, som Coronaepidemien har givet anledning til, har været at muliggøre, at staten er trådt i 

karakter og har udvidet sin magt og styring i samfundet. At vi har genopdaget, at staten kan træde i karak-

ter og stå for en hård og kontant regulering af samfundslivet, økonomien og vores adfærd. 
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For hvert initiativ, som er opstået gennem det sidste års tid, har der været en grundig debat og magtkampe 

om perspektiverne ved både epidemien og regeringens håndtering af epidemien.  

Coronaepidemien er nemlig ikke kun en sundhedskrise, men samtidig en politisk begivenhed, som trækker 

dybe spor igennem måden samfundet organiserer subjekter og magtrelationer på. Det vil sige, at håndte-

ringen og kommunikationen om Corona ikke alene handler om medicinske data og ekspertudsagn. Den be-

står af en afsøgning, forhandling og udbredelse af nye udsagn, styringsstrategier og subjektiveringspraksis-

ser, så håndteringen af Corona er med til at reaktualisere og opfinde måder, man kan være stat, samfund 

og borger på. Det er disse aktualiseringer og opfindelser, som er fokus for min afhandling. 

Sprog og kommunikation betyder meget i den sammenhæng. De betegnelser, udsagn og narrativer, som 

bliver dominerende, er med til at forme mulighedsrummet for, hvilke subjektpositioner man kan indtage, 

hvilke strategier man kan anlægge til at bekæmpe virussen, og hvad de konkrete objekter for sygdomsbe-

kæmpelsen bliver. Det er derfor, jeg undersøger den politiske kommunikation om den danske Coronahånd-

tering. I teori- og analysestrategiafsnittet vil jeg uddybe, hvorfor jeg mener, at en foucaultiansk tilgang sær-

ligt præcist indfanger forholdet imellem praksis og diskurs, subjekt og styringsstrategi.   

Der er bred kommunikativ enighed om, at vi med Coronaepidemien står i en ”krise” (Rasmussen 2021: 16), 

(DJØF 2021: 4), (Finansministeriet 2020), (Hummelgaard 2021). Krisebegrebet er både dominerende i aka-

demisk litteratur om Coronakrisen, debatbøger og journalistik. ”Coronakrisen” er en vending, som er blevet 

så hverdagsgjort, at vi nærmest ikke lægger mærke til, at begrebet rummer en bestemt fortælling om syg-

dommen. Krisediskursen er så dominerende, at flere udsagn begynder at interessere sig for, hvorvidt vi no-

gensinde kommer ud af krisen. DJØF’s Corona Task Force taler om truslen fra ”den evige krise”, opfordrer 

til at ”indføre en krisebremse” og artikulerer, at vi ikke ”kan leve en hverdag under en kriselov” (DJØF 2021: 

4). Professor i statskundskab Mikkel Vedby Rasmussen taler om et ”krisesamfund”, hvor der ikke længere 

eksisterer en krystalklar modstilling imellem krise og hverdagsliv, men hvor Coronakrisen snarere ”gjorde 

det tydeligt, hvor mange andre kriser, der definerer vores samfundsliv, og i hvor høj grad de midler, som 

krisen blev håndteret med, blev hentet fra den politiske værktøjskasse, som politikere og embedsmænd 

også henter deres redskaber fra til hverdag” (Rasmussen 2021: 19). 

Her ser vi en kommunikation, som spænder krisestyringen ud imellem hverdagslivet, som er normalen og 

som skal håndteres og dirigeres mere indirekte, og en krisetilstand, som tillader mere hårdhændet og di-

rekte magtudøvelse fra statens side. Hos DJØF er undtagelsen truende, og det politiske projekt handler om 

at vende tilbage til hverdagen. Hos Rasmussen er krisen foldet ind i hverdagen, og Coronakrisens undta-

gelse afslører en grundlæggende magtteknik i samfundet: styring gennem krisebevidsthed, som egentlig er 
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til stede hele tiden. Denne modstilling og sammenfoldning er definerende for diskursen om Coronakrisen 

og den udfolder jeg i analysen af Coronakrisens magtteknikker senere i afhandlingen. 

En krise kalder på politisk handling, nye politiske narrativer og muliggør nye magtteknikker. Følgende af-

handling handler om disse teknikker og den kommunikation, som de bliver præsenteret i. 

Den berømte professor og forfatteren bag ”Konkurrencestaten”, Ove Kaj Pedersen, kalder også Coronaepi-

demien for en af samfundets store kriser. Han slår i et interview d. 4. maj 2020 fast, at ”store kriser har det 

med at følge faste faser” (Bennike 2020). I maj 2020 befandt vi os ifølge Ove Kaj Pedersen i ”metaforfasen”, 

som er et ”limbo”, ”hvor ingen helt forstår hvad der foregår. Hvor man taler i billeder og opfinder fortællin-

ger, der kan forklare krisen.” (Bennike 2020).  

Og i den første fase af Coronakrisen har der ikke været mangel på store udpegende udsagn, som har forkla-

ret, hvilken historisk situation borgerne står i, og hvordan vi som borgere skal forholde os til Coronakrisen. 

Her er diskursen også udspændt mellem undtagelse og hverdagsstyring. 

Den franske præsident Emmanuel Macron kaldte, i april 2020, coranakrisen for ”a profound anthropologi-

cal schok”, som var den uden noget historisk fortilfælde og vedrørte selve hvad det ville sige at være men-

neske, i et interview med Financial Times (Mallet & Khalaf 2020). Han introducerer også en klar krigsmeta-

forik i en tale fra 16. marts, hvor han udtaler: ”Vi kæmper hverken mod en hær eller en nation. Men fjen-

den er der, usynlig og undvigende, og den bevæger sig fremad.” (Lykkeberg 2020). Den danske statsmini-

ster, Mette Frederiksen, forklarer på et pressemøde d. 11. marts 2020, at vi står og ser ind i en helt ukendt 

fremtid: ”Vi står på ubetrådt land. Vi står i en situation, som ikke ligner noget, vi har prøvet før. Kommer vi 

til at begå fejl? Ja. Kommer jeg til at begå fejl? Ja.” (Regeringen 2020). Den tyske kansler, Angela Merkel, 

kalder Coronakrisen for Tysklands største udfordring siden anden verdenskrig (Deutsche Welle 2020). Med 

andre ord: flere europæiske politiske ledere brugte ved Coronaepidemiens ankomst til Europa meget 

energi på at understrege, at vi var i krise, chok, undtagelse eller krig – en tilstand, som kaldte på ny og hidtil 

uset politisk styring, hvis vi skulle overkomme den. 

Samtidig interesserede de politiske ledere sig med det samme for, hvordan vi kunne bekæmpe krisen ved 

at intervenere i hverdagslivet. Det drejer sig om at få borgerne til at handle på en bestemt måde, når de 

bevæger sig rundt imellem hinanden, handler ind, holder ferie og generelt agerer i samfundet. Mette Fre-

deriksen udtalte således på et pressemøde d. 6. april: ”Vi har aldrig som samfund, borgere og mennesker 

været mere afhængige af hinanden, end vi er det i den her tid. Vores fælles fremtid bestemmes lige nu af 

vores handlinger hver især. Hvordan vi omgås hinanden.” (Statsministeriet: 2020a). Ligeledes forklarede 

Merkel, at krisestyringens succes handlede om, at borgerne skulle forstå, at ansvaret også hvilede på dem: 
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”I truly believe that we will succeed in the task before us, so long as all the citizens of this country under-

stand that it is also THEIR task. […] I also want to tell you why we also need YOUR contribution and what 

each and every person can do to help” (Deutsche Welle 2020). 

De udsagn om Corona kommer fra forskellige politikere, men de deler nogle centrale fælles karakteristika 

og fortæller en samlet historie om, hvordan Coronaepidemien påvirker den måde, magt fungerer i vores 

samfund. På den ene side har vi således været vidne til benhård magtudøvelse fra statens side, der har ta-

get form af dramatiske nedlukninger, grænselukninger og forsamlingsforbud med henvisning til, at vi var i 

krig og undtagelsestilstand i mødet med en hidtil uset trussel. På den anden side har vi været vidne til kom-

munikation, som har nødet, nudget og opfordret os til at omlægge vores hverdagsliv på ubestemt tid for at 

tage ansvar for at mindske smittespredningen. Den ene tendens er den undtagelse, som DJØF advarer 

imod. Den anden er et forsøg på at opdrage eller styre borgerne til et nyt hverdagsliv. 

Den franske filosof, Michel Foucault, som min kandidatafhandling henter sin analysestrategi fra, definerer 

statens særligt effektive magt, som ”[…] a tricky combination in the same political structures of individuali-

zation techniques and of totalization procedures.” (Foucault 1982: 782). 

Effektiviteten af statens magt er, at den er udspændt mellem totaliserende magt og subjektiverende/indivi-

dualiserende magt. Det har aldrig været mere sandt end under Coronakrisen, hvor den dobbelthed er til 

stede i de europæiske politiske lederes taler og interviews fra begyndelsen. Det er den dobbelte styring, 

som jeg vil dissekere. 

I denne kandidatafhandling vil jeg undersøge, hvilken specifik styringspraksis og subjektiveringsstrategi, 

som organiseres igennem det, som er blevet kaldt ”Coronakrisen” i Danmark og hvilken diskurs, som sta-

tens Coronastyring organiseres igennem. Minder diskurs og magtteknikker om tidligere kriser? Hvordan 

fungerer den? Hvilke styringseffekter har den? 

Først vil jeg undersøge den brogede gruppe af protestformer, modmagtstendenser og oprør, som relaterer 

sig til den danske Coronahåndtering og dermed forsøge at give et samlet bud på specifikt, hvilke magttek-

nikker de opponerer imod. Min påstand er, at de har en vis evne til at udpege nye styringspraksisser og 

magtteknikker.  

Dernæst vil jeg redegøre for mit analysestrategiske udgangspunkt og indkredse, hvilken specifik optik jeg 

anskuer Coronakrisen igennem. Det er vigtigt at slå fast, at der er tale om et ”moving target”. Jeg forsøger 

at analysere en krise, som er i fuld gang og jeg er derfor nødsaget til at tage nogle afgrænsende valg for at 

kunne fokusere og gøre mit ærinde klart. Dem redegør jeg for i metodeafsnittet, inden jeg bevæger mig ud 
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i analysen af den særlige styringspraksis, diskurs, subjektivering og de magtteknikker, der har defineret den 

danske Coronakrisehåndtering i en kritisk genealogisk analyse. 

Problemformulering og problemfelt 

Målet med min kandidatafhandling er at analysere, hvordan de centrale styringspraksisser, som træder 

frem under Coronakrisen, fungerer. Coronakrisen har leveret et ”antropologisk chok”. Spørgsmålet er, hvil-

ken konsekvens det chok har for, hvilken styring der sker mellem staten og regeringen og borgerne, og 

hvordan det chok påvirker diskursen om og subjektiveringen af den ideelle borger og de konkrete borgere i 

samfundet. Det er min erkendelsesinteresse.  

Således kommer jeg frem til følgende problemformulering: 

Hvordan virker de specifikke magtteknikker og den styringspraksis, som den politiske håndtering af Coro-

nakrisen i Danmark udvikler, og hvordan fremmer de en specifik idealborger og en specifik subjektivering af 

de konkrete borgere i samfundet? 

For at kunne svare på det er det nødvendigt at indkredse, hvilken en magtform som er på spil i Co-

ronahåndteringen og det analysestrategiske blik, som jeg betragter diskurs, magt og subjektivering med. 

Det handler de følgende afsnit om. 

Iagttagelsespunktet er udsagn og praksisser, der vedrører Coronahåndteringen i Danmark. Men det er ikke 

alle udsagn og praksisser, som kommer fra regeringen og staten, selvom det er deres styringspraksis, som 

er min primære erkendelsesinteresse. Jeg anvender generelt et andenordensperspektiv i afhandlingen (An-

dersen 1999: 19), hvilket betyder, at jeg ikke forsøger at sige noget om, hvordan verden ser ud eller hvilken 

politik, styring eller kommunikation, som er bedst. Min erkendelsesinteresse ligger i at analysere de empiri-

ske teknikker, den styring og den subjektivering, som Coronaen giver anledning til – ikke i at sige noget ge-

nerelt om sundhedspolitik eller epidemier. Jeg forsøger alene at analysere, hvordan de iagttagelser og tek-

nikker, som andre iagttager verden igennem, virker og hvilke konsekvenser de har. Protester, oprør og 

moddiskurs kan røbe lige så meget om en styringspraksis som en andenordensanalyse af regeringens egne 

iagttagelser kan. Derfor vil indkredsningen af subjektiveringsteknikker og magtteknikker ske i en vekselvirk-

ning imellem analyser af regeringens magtteknikker og analyser af protesterne imod regeringens udpegning 

af regeringens magtteknikker. Jeg begynder med det sidste. 
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Foranalyse - Hvad siger Coronaprotesterne om Coronaepidemiens sty-

ringspraksis? 

I en af sine mest berømte og kommenterede artikler forklarer den franske filosof, Michel Foucault, hvordan 

de dominerende protest- og modmagtsformer altid afslører en flig af, hvad samtidens mest prekære og 

fremherskende styringspraksis er: 

”[…] in order to understand what power relations are about, perhaps we should investigate the forms of 

resistance and attempts made to dissociate these relations.” ´(Foucault 1982: 780).  

Foucault går videre og foretager en skitseret analyse af de mest dominerende protest- og modmagtsten-

denser i sin samtid for dermed at indkredse, hvordan de dominerende magtrelationer fungerer. Det drejer 

sig om: ”[…] opposition to the power of men over women, of parents over children, of psychiatry over the 

mentally ill, of medicine over the population, of administration over the ways people live.” (Foucault 1982: 

780). 

Formålet er for Foucault at finde fællestræk ved den magtkritik, som ligger i disse aktuelle politiske brydnin-

ger. Det er ikke nok at sige, at modstandsformerne er antiautoritære, eller at de handler specifikt om de 

emner, som de udpeger på overfladen: børn, medicin, psykiatri, kvinder. Det handler om at finde dybere 

forbindelseslinjer imellem de aktuelle magtkritikker, hvis man skal komme tættere på, hvordan magten 

opererer i samtiden. 

Her foretager Foucault en specifik magtanalytik, som forsøger at samlæse konkrete protester og udpege 

fælles teknikker og kendetegn hos dem. Han oplister seks gennemgående kendetegn ved de aktuelle 

kampe, som han kortlægger. Foucault fremhæver selv, at det er kampe, som stiller spørgsmålstegn ved in-

dividets status og retter sig imod samfundets styringsstrategier over for individer, ”government of individu-

alization” og at det er kampe imod vidensregimer, ”régime du savoir”, idet de stiller sig i opposition til de 

magteffekter, som knytter sig til viden, kompetence og kvalifikation. (Foucault 1982: 781). 

Modstandsformerne skal i Foucaults magtanalytik ikke studeres abstrakt for at finde evige sandheder om 

de emner, de drejer sig om, eller for at vurdere om deres kritik er rigtig og sand, men konkret for at få ind-

blik i, hvilke magtteknikker samfundet er præget af:  

”To sum up, the main objective of these struggles is to attack not so much “such or such” an institution of 

power, or group, or elite, or class but rather a technique, a form of power. This form of power applies itself 

to immediate everyday life which categorizes the individual, marks him by his own individuality, attaches 
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him to his own identity, imposes a law of truth on him which he must recognize and which others have to 

recognize in him. It is a form of power which makes individuals subjects” (Foucault 1982: 781). 

Med ”subject” mener Foucault to ting på én gang: det handler både om en magtform, hvor et individ un-

derlægger sig en anden og en magtform, som skaber subjekter ud af individer – det vil sige hvor et individ 

bliver bundet til sig selv, sin egen viden om sig selv og sin egen samvittighed. Protesterne, som Foucault 

analyserer, adresserer altså den samme dobbelte magtform, som vi så prægede politikernes nedlukningsta-

ler, bare på individ/subjektniveau.  

Foucault definerer tre grundlæggende kampformer: ”three types of struggle” (Foucault 1982: 781). Kampe 

imod ”domination”, kampe imod ”exploitation” og kampe imod ”subjection”, som er dem, han mener især 

træder frem i tiden omkring artiklen.  

Før jeg går videre med en koncis gennemgang af den foucaultianske magtanalytik og analysestrategi, som 

min kandidatafhandling hviler på, så vil jeg analysere nogle tendenser i de protestformer, som Coronaepi-

demien giver anledning til og artikulerer, for – i Foucaults ånd – at undersøge hvad de kan røbe om de 

magtformer, som er på spil i Coronakrisen. 

I Danmark har vi set en myriade af forskelligartede Coronaprotester. Nogle er organiseret igennem face-

bookgrupper, som ”Folkebevægelsen for frihed”, der i skrivende stund har 29.000 medlemmer, andre er 

demonstrationsinitiativer, som ”larmedemonstrationerne” imod epidemiloven på Christiansborg Slotsplads, 

andre igen er mere organiserede og konfrontatoriske protestformer som bevægelsen omkring ”Men in 

Black” og derudover findes der en generel diskurs, som udpeger regeringens Coronahåndtering som ude-

mokratisk, fascistisk, totalitær og livsfarlig. 

Men in Black og ”Mette Ciao” 

D. 11. januar 2021 sender TV2 Go’ Morgen Danmark, hvor direktøren for konsulentbureauet Operate og 

kommunikationsekspert, Anders Dybdal, placeret i et studie med bløde møbler skulle forklare den danske 

befolkning, hvem Men in Black er og hvad de vil. Han lægger ud med at sige: ”Vi ved, at de er vrede, og de 

har også en ret bred kritik af regeringen og Folketingets håndtering af Coronasituationen” (Hall, 2021). Til 

sidst i udsendelsen kommer han til kort, da han bliver stillet det – for en person i hans profession – ret 

åbenlyse spørgsmål ”Du beskæftiger dig med politisk kommunikation og politisk indflydelse, hvis nu Men in 

Black henvendte sig til dig for at formalisere et eller andet budskab, hvad ville du så koge det ned til?” (Hall 

2021). Anders Dybdals svar undviger fuldstændig spørgsmålet og afslører, hvor useriøst de politiske kom-

mentatorer tager bevægelsen: ”Jeg tror … De er ikke så budskabsorienterede. Jeg tror i virkeligheden ikke, 
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at de søger, så meget, at opnå politisk indflydelse. Jeg tror mere, at det er deres middel til at kunne lave 

larm i gaden.” (Hall 2021).  

Svaret er leveret grinende for at lægge yderligere afstand til den hypotetiske situation, hvor et stort, indfly-

delsesrigt og etableret konsulenthus som Operate skulle levere råd til en kaotisk og uregerlig flok ballade-

magere som Men in Black. Men citatet rummer også en sandhed om bevægelsen. De går mere op i at virke 

voldsomme og udtrykke sig i metaforiske vendinger om den styring, som samfundet er underlagt med Co-

ronahåndteringen, end de går op i at fremlægge en klar og koncis Coronapolitik. Men metaforerne er cen-

trale for at definere vores forståelse af en krise, som Ove Kaj Pedersen slår fast. 

Bevægelsen, Men in Black, var i begyndelsen et lille perifært fænomen. Politiet mente, at de kendte flere af 

medlemmerne fra hooligan-miljøet omkring fodboldklubben Brøndby IF, og de færreste danskere kendte til 

protesterne. Men i de sidste måneder er bevægelsen Men in Black blevet diskuteret i medier og program-

mer som Station 2, Supertanker på P1, Altinget - som har dedikeret en længere artikelserie og flere analyser 

til fænomenet - Lars Seier Christensens radiokanal, SpeekerBee, Go’ Morgen Danmark på TV2, Genstart, 

Deadline og en lang række andre medier og lokalnyheder.  

Nyhederne findes både som reportager fra deres voldsomme og farverige demonstrationer, kriminalrepor-

tager om deres sammenstød med politiet, analyser af deres bevægelsesopbygning og kommunikation, por-

trætter af deres ledere, Ali Sufi og Morten Jakobsen, og filosofiske samtaler om hvilke tendenser, protest-

bevægelsen er udtryk for. 

I takt med at bevægelsen er blevet mere kendt, har det helt klart været vanskeligt for eksperter og journali-

ster at placere bevægelsen, som ofte er blevet sammenlignet med voldsparate hooligans (Mauritzen & 

Thisgaard 2021), med den koalition af Trumptilhængere, der stormede den amerikanske kongres (Rosen-

krands 2021), men også har været beskrevet som et energisk og appellerende fællesskab, som har en dra-

gende karakter (Brix 2021). Bevægelsens to ledere fremstår også meget forskellige. Ali Sufi, som nu er stop-

pet i bevægelsen, er cand.scient.adm, rapper og deltager med største naturlighed i Deadline og filosofiske 

radioprogrammer på P1, hvor han analyserer sin egen bevægelse i et Honneth-perspektiv (Ortmann 2021). 

Morten Jakobsen er håndværker og fodboldfan og har baggrund i den mere aktivistiske del af fodboldmil-

jøet og fremstår mere konfrontatorisk. 

Det kan umiddelbart virke underligt, at en bevægelse, som arrangørerne selv anslår kan mobilisere omkring 

2000 demonstranter (Christensen 2021) og som politiet anslår kan mobilisere omkring 500-800 demon-

stranter, fylder så meget i mediebilledet om Coronakrisen. Hvori består den dragende energi? Min påstand 
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er, at det drejer sig om, at de mellem larm, råb, slagsange, vold og romerlys peger fingeren ret direkte på et 

element i regeringens og statens styringsstrategi, som er nyt og prækært i Coronakrisen. 

Oftest udtaler lederne fra Men in Black sig i meget overordnede vendinger, når de kritiserer regeringen, 

Mette Frederiksen og Coronapolitikken og præsenterer deres eget projekt: ”Det hele handler jo om kontrol. 

Vi har jo i mange år arbejdet os ind imod en mere digitaliseret verden og et mere kontrolleret system på 

alle leder og kanter. […] Og via alle de her tests og alle de her vacciner og alt det her Coronapas og vaccine-

pas – altså alle de her ting. På den måde kan du jo kontrollere folk.” (Christensen 2021). Morten Jakobsen 

oplister en hel række teknikker fra regeringen, som ifølge Men in Black bidrager til kontrol og til at ”slave-

binde” befolkningen og erhvervslivet, som også bliver slavebundet, fordi de bliver afhængige af staten gen-

nem hjælpepakker og udskudte moms og skattebetalinger. Medierne er med til at stå for kontrollen: ”Jeg 

har hele tiden set medierne som en lige så stor konkurrent i alt det her som regeringen. Altså alt hvad der 

hedder smittetal og dødstal bliver proppet i hovederne på danskerne hver dag hele året. Altså det er det 

eneste, det hedder faresignaler, faresignaler, faresignaler, frygt, frygt, frygt. Altså de kører den helt ud.” 

(Christensen 2021). Pointen for Men in Black er at kritisere næsten alle regeringens magtteknikker i Co-

ronahåndteringen. Bevægelsen kritiserer undtagelsen, vaccinerne, Coronapassene, testningen, nedluknin-

gen og de personlige anbefalinger – både når de rammer erhvervsliv og individer i samfundet. 

Deres projekt er at vende tilbage til ”hverdagen”, som et medlem udtaler: ”Jeg efterlyser en debat om, 

hvordan man åbner samfundet igen, ophæver restriktionerne og vender tilbage til en normal hverdag, sam-

tidig med at man beskytter udsatte borgere.” (Hvilsom & Sjöberg 2021). Selvom der både er deltagere, der 

tror, at der er chips i vacciner, som styrer menneskers hjerner, og der findes deltagere, som mener at Co-

ronaepidemien er opfundet som led i en konspiration, og de dermed er lette at latterliggøre (Hall 2021), så 

udpeger Men in Black netop den tricky kombination af totaliserende og individualiserende magt, som Fou-

cault beskriver: ”Hvad er et smittetal, hvad er incidenstal lige pludselig, hvad er kontakttal, altså der er jo 

ikke nogen almindelige mennesker, der forstår hvad et kontakttal er alligevel. Det er jo bare nogen ord, de 

får proppet i hovedet og til sidst, når du hører et ord lang tid nok eller gentagne gange nok […] så begynder 

du ligesom … din hjerne begynder at opfange det som noget farligt.” (Christensen 2021). I og med, at bevæ-

gelsens hovedmål er, at samfundets individer skal være frie fra individuel kontrol og slavegørelse, at deres 

hjerner skal befries fra den farekommunikation, som regeringen udsætter dem for og som påvirker deres 

individuelle måde at tænke på, og at målet er at vende tilbage til deres hverdag, så mener jeg, at man kan 

sige, at deres kritik retter sig imod regeringens subjektiveringpraksis. Mere specifikt, så er citatet ovenfor et 

udtryk for den protestdimension, som Foucault understreger, hvor de protesterende stiller sig i opposition 

til magt, der er knyttet til et bestemt vidensregime, ”régime du savoir”, og hvor magtformer, der knytter sig 
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til kompetence og kvalifikation er under kritik. Men in Black er med andre ord udtryk for det, Foucault kal-

der ”struggle of subjection” – en kamp imod et bestemt selvforhold og forhold til den anden, som indivi-

derne bliver udsat for i en subjektiveringsproces. Men som Foucault siger, hænger statens magtformer 

sammen. Vi er ikke vant til at se den totaliserende statsmagt folde sig ud i fuldt flor, som vi så det med ned-

lukningen af samfundet. Det er er den oplevelse, som Men in Black reagerer imod og igennem den ople-

velse, de får øje på den individualiserende magtdimension, som er bygget sammen med den totaliserende 

magtdimension. Den oplevelse udtrykker Ali Sufi direkte: ”Problemet er, at vi er ikke vant til at tænde for 

fjernsynet og få at vide af én person, hvad det er, der skal ske. Når folk laver de her diktatoriske associatio-

ner, så er det jo på baggrund af, at de føler at hele den måde, som deres samfund har været vant til at fun-

gere, er sat ud af spil.” (Rosenkrands 2021). Den magtteknik, som kritiseres ovenfor, er netop farekommu-

nikation igennem løbende oplysning af smittetal, incidenstal og kontakttal. Det peger ganske præcist på en 

af de mest dominerende teknikker i regeringens Coronahåndtering, som jeg vender tilbage til i analyseaf-

snittet. 

Generelt bruger talspersonerne fra Men in Black meget energi på at definere deres egen identitet, subjekt-

position og på at forklare, hvem deltagerne til demonstrationerne er. Det drejer sig ifølge deres udsagn om 

en broget skare, men også om helt almindelige mennesker (Villemoes 2021), som ikke er vant til at tage del 

i politisk aktivisme. Ali Sufi siger i Deadline: ”Det er - næsten alle sammen - politisk uprøvede, det vil sige, 

det er ikke folk, som har været vant til at deltage i politiske organisationer, det er ikke folk, der er vant til at 

deltage i politiske processer.” (Rosenkrands 2021). Morten Jakobsen lægger, i præsentationer af ham selv 

og Men in Black, vægt på, at han er en helt almindelig borger: ”Min egen baggrund er bare, at […] jeg kom-

mer fra Roskilde, er uddannet håndværker, har haft et par forskellige håndværkerfirmaer. Jeg har også et 

lille firma nu, og har en datter og – ja – mere eller mindre prøver at leve et almindeligt liv. Udover hver an-

den lørdag, lige nu, hvor vi så er på gaden for at demonstrere” (Christensen 2021). Helt bredt bliver identi-

teten defineret i et andet interview med DR, hvor stifteren Morten Jakobsen udtaler: ”Men in Black, det er 

jo alle. Du kan ikke proppe os ind i en boks, det er slet ikke det, det handler om” (Olsen 2021). De repræ-

senterer alle, består af en broget skare og rummer mange ”almindelige mennesker” eller ligefrem ”folket” 

(Hvilsom & Sjöberg 2021).  

Politiets udsagn om Men in Black udpeger samme trang til at identificere sig med ”almindelige mennesker” 

og indtage subjektpositionen for helt almindelige borgere: ”Det [Men in Black] er i hvert fald en demonstra-

tionsform, en demonstrationstype. De demonstrationer, vi har set ind til nu, det minder jo i høj grad om 

det, vi ser, når vi har fodboldkampe med Brøndby og FCK. […] Også det omkring, at man italesætter sig selv 
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i forhold til at ’vi er sådan set bare almindelige mennesker, der er ude at udtrykke vores utilfredshed’” 

(Lomholt 2021a). 

Deres demonstrationer er præget af fakler, maskering, sort, uniformeret påklædning, romerlys og konfron-

tationer med politiet (Lomholt 2021b). De er blevet sammenlignet med den autonome demonstrationsstra-

tegi ”sort blok” (Hall 2021) og med hooliganmarcher (Lomholt 2021a) og de er blevet skandaleberømte for 

en afbrænding af en dukke, der forestillede Mette Frederiksen med teksten ”hun må og skal aflives” (Lom-

holt 2021a). Udtrykket er kompromisløst og æstetikken signalerer guerillakamp og undtagelsestilstand 

mere end det signalerer familiemennesker i en fredelig demonstration. Kampæstetikken er ikke tilfældig, 

men tjener som en ritualiseret selvpraksis, hvor demonstranterne minder sig selv og hinanden om deres 

kritik af regeringens styring og bestyrker hinanden i en anden borgersubjektivitet end den, regeringen øn-

sker at fremme. Det kommer til udtryk ved, at kommunikationen koncentrerer sig meget om selve de hand-

linger, som man som demonstrationsdeltager udfører kollektivt og på egen hånd. Deres slagsang, ”Mette 

Ciao” bruger det meste af teksten på at redegøre for, hvordan de konkret går på gaden, demonstrerer og 

protesterer. Samme store optagethed af bestemte praksisser for demonstrationsdeltagerne møder Station 

2 journalisten Anders Lomholt, da han filmer sin udsendelse. ”At jeg gik med mundbind, forsøgte at over-

holde afstandskrav og undgå håndtryk var i sig selv en forhindring. - Enten er du med os, eller også er du 

imod os. Hvis du skal rende rundt og snakke med os her, skal du droppe det der propaganda-pis. Mundbind 

virker jo ikke for fanden, fik jeg at vide.” (Lomholt 2021b). Journalistens praksis og uniform passer ikke, og 

det vækker mistillid. I og med at han – i Men in Black demonstranternes optik – underkaster sig regeringens 

subjektivering, så står han i direkte modsætning til dem, deres subjektivitet og deres projekt. Det er et 

modsætningsforhold i selvpraksis og borgersubjektivitet, som journalisten selv markerer i reportagen: 

”Mens de fleste danskere adlyder, når regeringen siger, vi skal blive hjemme, tage mundbind på, droppe 

ferien og alt det sjove, så er der opstået en lille, men stadig mere hårdnakket protestgruppe.” (Lomholt 

2021b). Vi ser to borgertyper stå over for hinanden her. Demonstrationerne kan læses som en lang rituali-

seret praksis, som skal fremme et andet subjekt, end det regeringen arbejder på at fremme. 

Derudover ser demonstranterne sig som frihedskæmpere, som en demonstrant udtaler til TV2: ”Jeg ser mig 

selv som frihedskæmper. Lidt i stil med dem, der under Anden Verdenskrig bekæmpede nazismen. Nu er 

det bare en anden form for diktatur, vi er oppe imod” (Lomholt 2021b). Det er ikke den eneste antifascisti-

ske reference. 

Men in Blacks slagsang, ”Mette Ciao” er skrevet over den gamle italienske protestsang Bella Ciao. Sangen 

blev udbredt i begyndelsen af 1900-tallet, hvor den var ledsaget af en tekst, der kritiserede de benhårde 
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arbejdsvilkår blandt landarbejdere i Norditalien (Ortmann 2021). Senere blev teksten skrevet om, og san-

gen blev indoptaget af de antifascistiske italienske partisaner, som bekæmpede Mussolini under anden ver-

denskrig (Ortmann 2021). Nu er den så fortolket som en protestsang imod Mette Frederiksen. Det interes-

sante ved Mette Ciaos korte genealogi er, at den har gennemgået alle tre modstandsformer, som Foucault 

identificerer. Først operationaliseres den som våben i en ”struggle of exploitation” omkring landarbejder-

nes forhold. Så anvendes den i en ”struggle of domination” i kampen imod etnisk udrensning i Italien og et 

fascistisk styre. Og med hele den tunge arv (og en ekstremt mobiliserende melodi) føres den ind i en mo-

derne dansk ”struggle of subjection” som protest imod den danske regerings subjektiveringsteknikker, som 

tager friheden fra borgerne og styrer deres samfundsliv. Som der står i Mette Ciao: ”De prøver og pres' os 

ned, med lov om tvangsvacciner // Men bliver de ved, så vælter vi mange regimer.” (Rozenberg 2021). For-

holdet mellem hverdag og undtagelse sættes igen på spil ved, at ”Mette Ciao” runder af med et citat fra 

Mette Frederiksens tale på pressemødet d. 11. marts 2020, hvor landet blev lukket ned. Vokalisterne fra 

Men in Black taler unisont ind over citatet, så ordene både udtales af Mette Frederiksen og dem på én 

gang: "Men vi står i en ekstraordinær situation. Alt det her til sammen. Kommer til at få kæmpe konsekven-

ser. Kæmpe konsekvenser. Men vores vurdering er at alternativet. Kan blive langt værre." (Rozenberg 

2021). Her fordobler Men in Black betydningen af Mette Frederiksens udsagn. Hvor objektet i hendes ud-

sagn er, at Coronakrisen er en ”ekstraordinær situation”, som kan få ”kæmpe konsekvenser” og alternativet 

til nedlukningen er langt værre, så bliver citatet i sangens kontekst vendt om til at det er selve regeringens 

Coronahåndtering, som er krisen, som Men in Black vil protestere imod med ”kæmpe konsekvenser”. Her 

bliver det alternativet til Men in Blacks modstand imod håndteringen, som vil være langt værre. Men in 

Blacks protester er en undtagelse, som protesterer imod en undtagelse. 

Men in Blacks position markerer et helt specifikt forhold imellem hverdag og undtagelsen, en af de grund-

læggende forskelle til de politiske lederes Coronakommunikation, som jeg gennemgik i indledningen, idet 

de med en æstetik og en strategi, som er konfrontatorisk og som udtrykker undtagelse, kritiserer regerin-

gens undtagelsespolitik. De forsøger at placere sig på en subjektposition som ”almindelige mennesker” og 

kæmper for en tilbagevenden til hverdagen. Jeg vil senere vise, at regeringens position er den direkte mod-

sætning til Men in Blacks blanding af hverdag og undtagelse. 

Men in Black er både hverdag og undtagelse. De er antifascistisk gadekamp og partisanersymbolik samtidig 

med, at de diskursivt er på overarbejde for at være ”folket” og familiefædre, som kæmper for hverdagen. 

Det, vurderer Anders Dybdal, er deres svaghed: 

”Jeg tror, at resultatet er, at det bliver endnu sværere for dem, der rent faktisk har en helt legitim, ordentlig 

kritik af Coronahåndteringen […] at komme til ørenlyd, fordi man risikerer jo også at blive slået i hartkorn 

https://genius.com/22192551/Rozenberg-mette-ciao/Men-vi-star-i-en-ekstraordinr-situation-alt-det-her-til-sammen-kommer-til-at-fa-kmpe-konsekvenser-kmpe-konsekvenser-men-vores-vurdering-er-at-alternativet-kan-blive-langt-vrre
https://genius.com/22192551/Rozenberg-mette-ciao/Men-vi-star-i-en-ekstraordinr-situation-alt-det-her-til-sammen-kommer-til-at-fa-kmpe-konsekvenser-kmpe-konsekvenser-men-vores-vurdering-er-at-alternativet-kan-blive-langt-vrre
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med sådan nogen voldsparate og, for nogen af dems vedkommende, konspiratoriske typer. Så det gør det i 

hvert fald ikke lettere at formulere en seriøs og ordentlig kritik af Coronahåndteringen,”, siger Anders Dyb-

dal, som også efterlyser, at kritikken fra Men in Black bør være ”mere specifik” (Hall, 2021). 

Lige netop den afvisning af deres relevans og den tørre konstatering af, at enhver, som plejer omgang med 

dem eller indtager en lignende magtkritisk subjektposition, afskriver sig selv som useriøs, er et af de steder, 

som bevægelsen henter sin energi fra, som Ali Sufi udtrykker det: ”Det, der også har provokeret mig, det er 

den attitude, som folk har til dig, hvis du har en anderledes mening og det er det, jeg, når jeg har holdt tale, 

har forsøgt at snakke om, at ’hey vi har altså ret til at bruge vores stemme’” (Rosenkrands 2021).  

Og det er også en styrke, som gør, at de har kunnet indtage en central position som symbolet på en broget 

Coronakritik, der står i opposition til den borgertype, som regeringen ønsker at fremelske og subjektivere. 

Mere om det i analysen. Her har jeg i Foucaults ånd brugt protestbevægelsen til at foretage en indledende 

indsnævring af, hvilken styringspraksis, der er på spil i regeringens håndtering af Corona. En praksis som 

både betjener sig af den totaliserende undtagelse og den individualiserende styring af ”din hjerne”. Hvor-

dan ser det ud med resten af modstanden imod Coronastyringen? I det følgende vil jeg undersøge den an-

den ikoniske protestform: larmedemonstrationerne på slotspladsen og dernæst oppositionens regeringskri-

tiske Coronadiskurs.  

Analysestrategi  

I min analyse af Coronaepidemien og dens styringsstrategi betjener jeg mig af en foucaultiansk tilgang. Ana-

lysen tager form af en genealogi, der interesserer sig for brydninger, diskontinuiteter, i udviklingen af den 

danske regerings og stats Coronahåndtering. Nedenfor redegør jeg for genealogiens metode, men hoved-

formålet er at problematisere institutioner og vidensformer i samtiden ved at analysere deres enkelte kom-

ponenter og de nærmere historiske betingelser og brydninger i deres fremvækst og dermed stille spørgsmål 

ved deres selvfølgelighed (Villadsen 2006: 88). I analysen vil jeg således analysere udviklingen i regeringens 

Coronahåndtering det første år i et genealogisk perspektiv. Et enkelt år er en kortfattet tidshorisont i for-

hold til mange af de prominente genealogier, som udgives i disse år (Villadsen 2006) (Karlsen 2008) (Ale-

xander 2012), hvor analyserne ofte strækker sig over århundreder. Årsagen til, at jeg alligevel mener, at det 

er produktivt at anvende den genealogiske analysestrategi, er, at den tillader mig at zoome ind på de brud i 

styringsteknologier og subjektiviteter, som der har været flere af, i det første år med Corona. Jeg er ikke 

interesseret i en systematisk gennemgang af alle taler, Mette Frederiksen har holdt, for at finde små betyd-

ningsglidninger i sproget og ikke andet. Jeg er interesseret i de større forskydninger, som Coronakrisen har 

givet anledning til i den måde, magt opererer på i Danmark, i de betingelser under hvilke vi bliver til som 
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subjekter og betydningsfulde forandringer i de måder, som man kan præsentere viden og diskurs om Coro-

nakrisen og styringen af krisen. Det er netop de træk, genealogien stiller skarpt på. Formålet er, ved at sam-

menligne og undersøge udviklingslinjer i magtteknologierne, at udvikle en nuanceret vurdering af, hvordan 

den styringspraksis, som vi har befundet os i og været prægede af i Coronakrisen har fungeret, og hvordan 

den har anskuet os som subjekter. 

Foucault har skrevet et helt værk om tilblivelsen af en specifik, medicinsk styringsrationalitet (Foucault 

2010) og foucaultforskningen har i rigt mål brugt Foucaults magtanalytik, som ofte bruger behandlingen af 

epidemier som eksempel- og analysemateriale, og Foucaults egne studier af sundhedsrationalitet til at ana-

lysere krydsfeltet mellem sundhed og magt (Karlsen & Villadsen 2017), (Jensen 2011), (Jensen 2020). Men 

min kandidatafhandling er ikke en redegørelse for en specifik sundhedskommunikation, sundhedspolitik 

eller sundhedsrationalitet. Den er en analyse af, hvordan Coronakrisen reaktualiserer en bestemt borger-

type og nogle specifikke magtteknologier. Det er min påstand, at det sker i et brud med den dominerende 

medicinske rationalitet, og at sundhedspolitikken derfor ikke har særligt meget at byde på i forhold til at 

belyse Coronakrisens styringspraksis. Det er årsagen til, at jeg i højere grad lægger vægt på de analysestra-

tegiske og teoretiske overvejelser, som er nødvendige for at indkredse det analytiske blik, der skal til for at 

indfange denne styring – Foucaults magtanalytik og subjektiveringsanalytik. 

Foucaults teoretiske placering 

I det følgende afsnit vil jeg kort redegøre for Michel Foucaults teoretiske placering i en bredere sociologisk 

kontekst og dernæst for hans specifikke placering inden for organisations- og kommunikationsforskningen. 

Det kommer ikke til at være et stort videnskabsteoretisk afsnit, men en kortere indplacering som bagtæppe 

for min konkrete analyse af Foucaults analysestrategi. I de følgende analysestrategiske afsnit gennemgår 

jeg grundigt, hvordan jeg læser og anvender Foucault, hans centrale begreber og det jeg anser for at være 

en genealogisk magt- og subjektsanalytik. 

Foucault er blevet udsat for mange videnskabsteoretiske betegnelser igennem Foucaultreceptionen. Samti-

dig understreger de fleste introduktioner, at han er svær at placere entydigt i en videnskabsteoretisk posi-

tion, men snarere skal læses som en anarkist, der gør op med forskellige dominerende tankesystemer i 

hans samtid (Lindgren 1996: 314). Andre fremstillinger fokuserer på hans systematiske subjektivitetskritik, 

som det teoretiske, definerende samlingspunkt og nybrud (Villadsen 2020: 433). Her læses han som en filo-

sof, som sammenhængende – igennem flere konkrete analyser – forsøgte at problematisere subjektet som 

teoriens forklarende udgangspunkt eller naturlige endemål.  
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Det betyder imidlertid ikke, at jeg læser Foucault som fortaler for en teori om ”tomme” mennesker, som er 

determineret af deres omverden og dukker op i lange, køligt distancerede historiske analyser, som ikke 

rummer engagement i samtiden. Foucault er tværtimod en tænker, som teoretisk og analytisk tog udgangs-

punkt i en engagementsmæssig tilknytning til og investering i samtiden. Alle de analyser, som han kastede 

sig ud i, problematiserede samtiden og satte den til debat ved nysgerrigt at undersøge de styringsteknolo-

gier, rationalitetsforskydninger og subjektivitetsformer, som samtiden var præget af i en udogmatisk og sø-

gende analysestrategi, der altid udviklede sig (Raffnsøe, Gudmand-Høyer, Thaning 2017: 13-14). Det er 

netop genealogiens analytiske formål. Min følgende analyse skal læses i det lys. Det vender jeg tilbage til. 

I organisationsteorien har Foucault haft kolossal indflydelse gennem de guvernementalitetsorienterede 

analyser, som er blevet mangfoldiggjort i perioden fra 1980 til 2000 (Dean 2014: 364). Studierne havde som 

særkende i organisationsteorien, at de brød med organisationen som primært og selvforklarende iagttagel-

sespunkt. Snarere skulle organisationer forstås ud fra iagttagelsen af bestemte måder at organisere magt 

og viden på. Kun i lyset af analyserne af magtformer og dominerende rationaliteter, er det muligt at analy-

sere bestemte organisationers handlemåder og strategier (Dean 2014: 360). I de Foucault-inspirerede orga-

nisationsstudier rokkes der dermed grundlæggende ved organisationernes integritet. De er altid allerede 

penetreret af magt og vidensformer, og det er kun gennem analysen af disse, at man kommer nærmere på 

at forstå, hvordan de enkelte organisationer og de subjekter, som indgår i dem, opererer (Dean 2014: 360). 

Det fører til en række nytænkende organisationsanalyser af alt fra fængslers organisering over moderne 

velfærdsstaters krise til moderne statistiks betydning for humanvidenskaberne (Burchell, Gordon & Miller 

red. 1991), som netop forholdt sig mere frit til organisationernes rammer. I denne afhandling adopterer jeg 

denne ikke-organisationscentristiske tilgang. Jeg analyserer organiseringer som Sundhedsstyrelsen og rege-

ringen, men mere for at vise, hvilken måde at organisere magt, de opererer igennem, end for at kommer 

tættere på en forståelse af dem som afgrænsede fænomener. 

Begivenhedsgørelse og emergens  

Nogle forskere mener, at Foucaults forfatterskab er præget af en række radikale diskontinuiteter, hvor han 

afgørende justerer sin egen analysestrategi (Ewald & Fontana 2012: xiii, Lindgren 1996: 318-329). De væ-

sentlige brud ligger i overgangen fra diskursanalyse og vidensarkæologi på den ene side til genealogi og 

magtanalytik på den anden side, og dermed ligger de også i også overgangen fra analyse af sprog til magt – 

fra diskurs til teknikker, teknologier og praksisformer (Raffnsøe et. al. 2017: 49-56).  

I Foucaults egne analyser er opdelingen imidlertid ikke så klar. Fokus for analyserne forrykkes ganske vist 

igennem forfatterskabet, men det sker ikke i skarpe diskontinuiteter. Der er snarere tale om, at Foucaults 

analysestrategi altid flytter sig i relation til det aktuelle genstandsfelt. (Raffnsøe et. al. 2017: 49).  
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Når jeg undersøger Coronaepidemiens genealogi som en specifik form for magt- og styringsstrategi, så er 

iagttagelsespunktet sandhedsaktiviteten parrhesia og dens udvikling. Analysen tager altså udgangspunkt i 

praksisniveauet, idet undersøgelsen må fokusere på, gennem hvilke praksisformer subjekter kan konstitue-

res som sandhedstalere, og hvordan kriterierne for disse praksisformer ændrer sig. På samme tid knytter 

den sandhedspraksis og subjektivering, som parrhesia beskriver, sig til de magtrelationer og de styringsstra-

tegier, som den indgår i og dermed forandrer sig i dialog med. De specifikke betingelser herfor gennemgås i 

afsnittet om parrhesia nedenfor.  

Analysen ser verden i sin emergens og verden iagttages som begivenheder, der bringer subjekter, styrings-

strategier og sandhedspraksisser til eksistens. Hos Foucault er begivenhederne den mindste bestanddel for 

en analyse, historiens “partikkelnivå” (Schaanning 2000: 305). Dette gælder for såvel genealogiens histori-

ske praksisfokus som for diskursanalysens fokus på tale og skrift (Foucault 2001b: 35). Begivenheden bliver 

dog først en begivenhed i denne forstand, idet den ’åbner for og indgår i bredere sammenhænge’. (Raffn-

søe et. al. 2017: 71). Begivenheden skal forstås implicit og kan først defineres som begivenhed i et tilbage-

blik ved at påvise, at den knytter an til og åbner bredere eksterne sammenhænge. Foucaultforskeren Sverre 

Raffnsøe viser, hvordan begivenheden er singulær – idet den fremtræder og skiller sig ud i sin positivitet. 

Dermed skiller den sig både ud fra det almene, der interesserer sig for lovmæssigheder og natur, og den 

skiller sig ud fra det partikulære, som i filosofien betegner enkeltdele under et bestemt samlebegreb. 

(Raffnsøe et. al. 2017: 68). Man kan således se min analyse som en baggrund for en begivenhedsgørelse af 

nedlukningens magtøkonomi.  

Diskurs og praksis  

På samme måde som det gør sig gældende for diskursanalysen (Foucualt 2010: 25), så gælder det også for 

genealogien, at de styringsstrategier og relationer mellem magt, viden og subjektivitet, der analyseres, ikke 

skal forvises til deres oprindelse forstået som et fælles ur-ophav, der postulerer at kunne forklare deres na-

tur. Foucault skriver således i sin gennemgang og kritik af Friedrich Nietzsches genealogi: ”Man må være 

metafysiker for at ville søge dens [historiens] sjæl i oprindelsens fjerne idealitet”. (Foucault: 2001c: 62). 

Derimod skal de praksisser, der analyseres, fremdrages af genealogen og ’begivenhedsgøres’, for at produ-

cere kritiske effekter i samtiden og vise, at styring, institutioner og videnspolitikker er kontingente størrel-

ser, der kunne være anderledes. (Villadsen 2006: 88, Karlsen 2008: 46, Villadsen 2002: 94). Genealogien 

handler dermed om afselvfølgeliggørelse hos Foucault. Men spørgsmålet bliver, hvordan man får adgang til 

en praksis? Den må analyseres gennem kilder og altså dermed gennem diskurs. Den danske teolog og fou-

caultforsker Mads Peter Karlsen citerer den norske idehistoriker Espen Schaanning for sammenhængen 

her:  
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”Når Pinel for eksempel skriver om at han benytter koldt styrtebad for at disciplinere den gale til fornuft, så 

er dette dels en praksis, som kan læses ud af Pinels egne skrifter (man behøver ikke at være til stede og ob-

servere denne praksis), dels er det i sig selv en diskursiv handling (Pinel forklarer, giver råd, retfærdiggør sig 

selv osv.), dels er det en praksis som må ses i sammenhæng med alle de andre praksisser som Pinel udfører 

(og som kan læses ud af hans øvrige skrifter). Diskurser og udsagn må derfor altid relateres til praksisfelter, 

men disse praksisser kan man godt læse ud af diskursen.” (Karlsen 2008: 40).  

Det betyder, at når jeg studerer sandhedspraksis, så sker det igennem udsagn, som relaterer til et praksis-

felt, som igen må forholdes til en sandhedsdiskurs. De tre studeres i deres ”spillende nærvær” (Foucault 

1970: 155) og er bygget tæt sammen.  

Genealogi som analysestrategi  

Hos Foucault kan genealogien samtidig læses som en omfattende intervention i måden, man bedriver histo-

rieskrivning (Schaaning 2000: 185). I denne afhandling fører det imidlertid for vidt at uddrage de historie-

analytiske effekter af genealogien, så her gennemgås udelukkende genealogiens status i Foucaults forfat-

terskab og hvad genstandsfeltet for en genealogisk analyse er.  

Genealogiens status i Foucaults forfatterskab – analysestrategi, optik eller periodisering  

Foucault bruger selv sjældent termen ”genealogi” (Schaanning 2003: 422), men i receptionen bruges den 

gerne til at betegne analysestrategien i Foucaults senere værker fra ”Overvågning og straf” og frem (Raffn-

søe et. al. 2017: 46). Denne opdeling henter sin inspiration fra en skelnen, Foucault selv foretager i den me-

get kommenterede tiltrædelsesforelæsning ved College de France, ”Talens forfatning”, mellem ”de kritiske 

og de genealogiske beskrivelser” (Foucault 2001b: 42). Receptionen har ofte læst den ”kritiske” beskrivelse, 

der søger at ”indkredse […] former for udelukkelse og begrænsning, for tilegnelse […]” og vise ”[…] hvorle-

des de er blevet modificeret og omplaceret, hvilken tvang de faktisk har udøvet, i hvilken udstrækning der 

er blevet drejet rundt om dem:” (Foucault 2001b: 38), som en karakteristik af hans tidligere ”arkæologiske” 

værker (Raffnsøe et. al. 2017: 43). Samtidig forstår receptionen den ”genealogiske” beskrivelse, der under-

søger ”hvorledes talerækker [er] blevet udformet, på tværs af, til trods for eller med støtte i disse tvangssy-

stemer; hvilken specifik norm, har hver især haft, og hvilke betingelser for tilsynekomst, for vækst, for af-

veksling har være gældende for dem”, som en indkredsning af de sene værker i forfatterskabet (Raffnsøe 

et. al 2017: 43).  

På den måde operationaliseres genealogien ofte som periodiseringsværktøj i Foucaults forfatterskab, der 

inddeler det i skarpt afgrænsede helheder - helt i modstrid med hans egen tilgang til periodiseringer (Fou-
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cault 2010: 21-30). Derimod gør Foucault selv opmærksom på, at den ”kritiske” og den ”genealogiske” be-

skrivelse snarere skal læses som to perspektiver eller analysestrategier, der komplementerer hinanden 

(Foucault 2001b: 42).  

I min analyse undersøges Coronahåndteringens styringsstrategi via nedslag som en styringspraksis, som 

både modsætter sig og er konstitueret af ”talens indkapslingssystemer”. Således vil analysen iagttage sam-

spillet mellem praksisser, hvor subjekter selv udpeger genstandsområder i deres positivitet (modstand og 

selvstrategier) og styringsstrategier, der konstituerer de samme subjekter og ”tilordner” deres sandheds-

praksis (epidemilovgivning og statslige kampagne). Jeg anvender således Foucaults dobbeltblik, som jeg har 

karakteriseret ovenfor.  

Genealogiens genstandsfelt og strategi  

Karlsen læser genealogien som både nutidshistorie, der intervenerer i en vidensdisciplin, og som en specifik 

analysestrategi, der benytter sig af en række analysegreb, og for ham er det vigtigste analysen af ”styrings-

praksis” (Karlsen 2008: 49). Styringspraksis forstås som en praksis, der er flettet ind i en magtrelation, som 

enten styring af sig selv, styring af andre eller som andres selvstyring.   

Hos sociolog og foucaultforsker Kasper Villadsen interveneres der i det sociale arbejdes vidensdisciplin. Her 

defineres genealogiens fokus som ”[…] et konglomerat bestående af forskellige iagttagelsesteknologier, dis-

kurser og magtformer, der alle har en historie. Tilsammen fungerer disse elementer som et ’maskineri’, der 

producerer såvel styringsgenstande som positioner, hvorfra der kan styres.” (Villadsen 2004: 20).  

Genealogien tager altså både hos Villadsen og Karlsen udgangspunkt i vidensdiscipliner og institutioner, 

som problematiseres igennem analyser af genstandsfelter, der tager form som praksisser, diskurser, sub-

jektforhold og styringsstrategier. Disse er altid sammenflettede. Derfor vil jeg i det følgende grundigt analy-

sere de byggesten i den genealogiske analyse og forklare, hvad Foucault forstår ved nøglebegreberne om 

magt/styring, subjekt og diskurs. 

Magt som styringsstrategi og teknologi 

Som så meget andet i forfatterskabet, så kan man læse Foucaults studier af magt som en art genealogi – en 

historisk præsentation af, hvordan magtidealer og konkrete magtteknikker har udviklet sig og virker igen-

nem historien. Foucault analyserer således både, hvordan magt optræder i sin historiske specificitet, hvor-

dan magten udvikler sig i brud, kontinuiteter og diskontinuiteter igennem historien og hvordan en samlet 

magtanalyse kan kalibreres ved hjælp af de forskellige procedurer, mekanismer og teknologier for magten, 

som han fremlæser. 
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Magt er, ifølge Foucault selv, et af de gennemgående spor i hans udgivelser, også i de udgivelser som dele 

af receptionen ikke regner til den magtanalytiske del af forfatterskabet: ”I ask myself what else it was that I 

was talking about, in Madness and Civilisation or The Birth of the Clinic, but power?” (Foucault 1980: 115). 

Selvom man altid skal være påpasselig med den slags forfatterfortolkninger i tilbageblik, giver citatet en an-

ledning til at anskue alle Foucaults værker gennem forfatterskabet som konkrete analyser af, hvordan magt 

optræder og udvikler sig i en kontingent historisk kontekst – både når magten virker igennem diskurser, 

praksisser og subjektivitet. Det gælder magt i forhold til galskaben, hvor Foucault analyserer konsekvensen 

af forskellige diskurser, iagttagelser og praksisser – fra forvisning, til internering til internalisering - for den 

gales position i samfundet og for den gales selvforhold (Foucault 2003a: 393-400, 481 og 509-512), det gæl-

der magt i sundhedsvæsenet hvor Foucault analyserer hvordan emergensen af nye diskursobjekter medfø-

rer en udvikling i den medicinske rationalitet, som igen fører til en udvikling i magtpraksisser mellem syg og 

behandler – fra almen sygehistorie, over karantæne til klinikken (Foucault 2010: 242-244), det gælder magt 

i fængslerne, hvor Foucault analyserer, hvordan en bestemt form for disciplinerende magtpraksis vokser 

frem i samfundet med udgangspunkt i fængslet som kardinalinstitution og panoptismen som virtuelt dia-

gram (Foucault 2002: 214), og det gælder magt inden for de klassiske videnskaber, hvor Foucault analyse-

rer, hvordan udviklingen i de diskursive begrebsnetværk inden for de humane videnskaber producerer en 

bestemt sandhed om mennesket, som har den klare magteffekt, at den er med til at definere det mulig-

hedsrum, vi overhovedet kan forstå for os selv og hinanden. (Foucault 1999: 446-447).  

Magt er ikke en abstrakt eller essentiel størrelse hos Foucault. Det er ikke noget, som kan studeres i sig 

selv, uafhængig af de vidensformer, institutioner og mekanismer, som magten optræder i og opererer igen-

nem (Foucault 2003b: 265-266). Og det sker ikke alene i negativ forstand, gennem forbuds- og eksklusions-

teknikker, men også i ’positiv’ forstand som en aktiv producent af viden, diskurs og endda nydelse: 

”What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesn’t only weigh on us 

as a force that says no, but that it traverses and produces things, it induces pleasure, forms knowledge, pro-

duces discourse. It needs to be considered as a productive network, which runs through the whole social 

body, much more than as a negative instance whose function is repression” (Foucault 1980: 119). 

Det er netop den individualiserende magtform, som virker igennem teknikker, der bliver raffineret, i en hi-

storisk proces i kølvandet på liberalismens magtparadoks – en magt, som styrer uden at fremtræde direkte, 

totaliserende eller tvangsmæssig i sin styring. Foucault beskriver også denne del af magtens udøvelse i øko-

nomiske metaforer i en kommentar til de klassiske staters nye magtteknikker: 
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”[…] above all there was established at this period what one might call a new economy of power, that is to 

say procedures which allowed the effects of power to circulate in a manner at once continuous, uninter-

rupted, adapted and ‘individualized’ throughout the entire social body.” (Foucault 1980: 119). 

Den magtform bygger både ovenpå og står i modsætning til suverænens magtform igennem Foucaults for-

fatterskab. I nogle passager læses suverænen som et teoretisk, praktisk og diskursivt modstykke til alle de 

nye magtformer og teknologier, som Foucault analyserer frem i deres historiske emergens (Dean 2013: 47). 

I andre passager analyserer Foucault, hvordan suverænens magtform bliver indkapslet af nye mekanismer 

og praksisser og dermed er indskrevet i de nye teknologier (Dean 2010: 141). Heri ligger både en analytik – 

forskellige magtformer, som man kan analyseres med på samme tid – men Foucault skriver det også frem 

som en genealogi, hvor suverænens magtform – både teoretisk, som idé og praktisk som magtteknik - går 

forud for mere komplekse og moderne magtformer: 

”Beneath the great absolute power, beneath the dramatic and somber absolute power that was the power 

of sovereignty, and which consisted in the power to take life, we now have the emergence, with this tech-

nology of biopower, of this technology of power over “the” population as such, oer men insofar as they are 

living beings. […] Sovereignty took life and let live. And now we have the emergence of a power that I 

would call the power of regularization, and it, in contrast, consists in making live and letting die.” (Foucault 

2003: 247). 

Suverænens magt knytter sig – i et komplekst forhold – til statens domæne, som jeg vil uddybe i et senere 

afsnit om Foucaults statsanalytik. Samtidig knytter suverænen sig til lovteknologien, som jeg gennemgår 

nedenfor. Den ’regulerende’ magt og biomagten knytter sig – igen i et ikke ligefremt forhold – til sikker-

hedsteknologien, som vi skal se. 

I det følgende vil jeg vise, at disse magtformer og deres mekanismer og praksisser kan læses sideordnet 

som sammenflettede størrelser, der i alt giver et spektrum, som en konkret styringspraksis kan analyseres 

igennem. Jeg anerkender den eksemplariske, historiske analyse, som magtformer kan optræde i hos Fou-

cault, men anvender dem mere som sideordnede principper for magten i den helt aktuelle Coronahåndte-

ring, som jeg analyserer. 

Dermed mener jeg ikke, at man ikke, i en foucaultiansk analysestrategi, kan slutte sig til et endegyldigt, de-

finitivt afsluttet og ekstradiskursivt magtbegreb, som man så kan trække ned over sin empiri. Hvis man skal 

tage Foucaults magtanalytik alvorligt, så skal man lade sig inspirere af de analysegreb, som han anvender og 
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bruge dem som sigtelinjer, når man derefter, i analytiske nedslag, illustrerer hvordan magten virker kon-

kret. Med andre ord: magt skal analyseres frem i sin konkrete historiske betingethed og magten er en måde 

at analysere på – en optik, som heterogene praksisser kan analyseres med (Foucault 2003b: 265-266). 

Det er derfor, jeg ikke forsøger at indkredse et absolut magtbegreb, men gennemgår nogle at de greb, som 

Foucault udvikler sin magtforståelse igennem og nogle af de perspektiver, som hans magtanalytik giver an-

ledning til at forstå verden med. Derefter anvender jeg det som optik på de praksisser og vidensformer, for 

at indkredse Coronakrisens specifikke magtform. 

Før jeg kan foretage en præcis analyse af Coronahåndteringens magtform, er det nødvendigt at afklare for-

holdet imellem praksisser, teknikker og teknologier hos Foucault. Det er igennem praksis, teknikker og tek-

nologier at magten viser sig – i ren emergens, som begivenheder, der opstår, forbinder sig til hinanden og 

organiserer vores relationer til hinanden. 

Hos Foucault betegner praksisser den måde, hvorpå magt og diskurs udfolder sig i et socialt mikrokosmos – 

det vil sige deres virke i enkelte handlinger hos individer, organisationer og grupper af individer. Det er det 

iagttagelsespunkt, som var dominerende i de tidlige magtanalytiske værker hos Foucault, hvor studierne 

tog udgangspunkt i emergensen af nye praksisser til at afrette individuelle borgere i eksempelvis fængsler 

(Foucault 2002: 186). I senere studier omkring forelæsningerne på Collége de France begynder Foucault at 

interessere sig for, hvordan magt kan udøves samlet i relation til hele befolkninger: 

”If his earlier work on the ‘microphysics’ of power had emphasized the primacy of practices over institu-

tions (and organizations), the analysis of governmental practices and their associated rationalities offered a 

way of linking up such analyses with the ‘macrophysics’ of power without always and necessarily having to 

view the latter in terms of state institutions.” (Raffnsøe, Mennicken, Miller 2017: 66-67). 

På den måde kommer den ”tricky combination” af totaliserende magt og individualiserende magt i stand. 

Studierne af magtrelationer mellem befolkning og regering bliver med andre ord bygget oven på studierne 

af mikrosociale praksisser. Teknik- og teknologibegreberne betegner dette iagttagelsesskift eller denne 

større iagttagelsesmangfoldighed i Foucaults arbejde. Teknikker og teknologier er til gengæld heller ikke 

synonyme størrelser hos Foucault.  

Teknikker er idealiserede og generaliserede praksisformer, som kan anvendes til at iagttage og handle med: 

”En teknikhistorie i snæver forstand følger indførelsen og afskaffelsen af virkemidler hvormed man behand-

ler en omverden.” (Raffnsøe 2002: 78). Det kan være indførelsen af statistisk viden, en ny medicinsk iagtta-

gelsesform eller nye organiseringsmåder for indretning af byrum. Byudvikling, fængelsindretning, samtale, 

statistik og medicin er teknikker, når de knytter sig til deres egne, interne, abstrakte regler som ”kunst” 
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(Karlsen & Villadsen 2007: 252), enten som enkeltstående aktiviteter eller aktiviteter, der er forbundet med 

hinanden. Når aktiviteten knyttes til en ”hensigt” eller strategi bliver den til en ”teknologi” (Karlsen & Vil-

ladsen 2007: 11). Foucaultforskeren Kasper Villadsen uddyber sammenhængen mellem teknik og teknologi-

begreberne hos Foucault:  

”Foucault anvender det franske begreb technique til at henvise til konkrete frembringelser, herunder proce-

durer, redskaber, analyseformer og metoder til selvrefleksion, enten isolerede eller forbundne med andre. 

Technologie betegner derimod et konglomerat eller en serie af teknikker som er systematisk forbundne og 

investeret med en særlig rationalitet (Villadsen 2013: 62). 

Her står Villadsens skelnen imellem teknik og teknologi i umiddelbar forlængelse af Raffnsøes, som godt 

nok lægger vægt på, at studiet af teknikker handler om at udforske og udlægge de specifikke rationaliteter, 

som sætter dem i værk eller tillader dem at opstå, men samtidig understreger, at det studie kun kan udfø-

res ved at se på det større netværk, som teknikkerne indgår i og som er forudsætningen ved at koble dem 

til deres rationalitet (Raffnsøe 2002: 79). Deroverfor står teknologihistorien, som er et studie af netop det 

samspil imellem specifikke fremgangsmåder, som kun er mulige i kraft af hinanden: ”Isoleret betragtet er 

en teknik blot en procedure til at forarbejde verden. Som teknologi eller dispositiv fremstår teknikken først 

når den anskues i sit samspil med andre forarbejdelsesprocedurer, og i sit samspil med og anvendelse på 

sig selv; og først ved at inddrage dette samspil kan man søge at præcisere fremgangsmådens rationalitet.” 

(Raffnsøe 2002: 81).  

Her ser vi et gennemgribende og historisk bundet rationalitetsbegreb, som vi kun kan finde ved konkret at 

analysere, hvordan teknikker organiseres i samspillet med andre teknikker i egentlige magtteknologier, som 

opstår under konkrete historiske betingelser.  

Når jeg bruger begreberne teknik og teknologi, så bruger jeg teknik til at betegne en generaliseret praksis, 

diagrammet bag en bestemt praksis, og teknologi til at betegne hele de systematiske produktive magtnet-

værk, som knytter sig til en specifik magtøkonomi og styringsstrategi. 

For Foucault er magt, styring og ledelse synonyme. Magt optræder ikke negativt og possessivt. Magt er ikke 

en substans (Foucault 2008: 7), som man kan besidde eller udøve over nogen, men en række rationaliteter, 

imperativer og diagrammer, som relationer, subjektiviteter, iagttagelser, kommunikation og praksisser ind-

flettes i og organiseres af. Helt overordnet anskuer Foucault magt som et relationskompleks af styring, som 

påvirker alle implicerede i magtrelationerne. Han har beskrevet magt som styring - ”government”: ”To gov-

ern, in this sense, is to structure the possible field of action of others.” (Foucault 1982: 790). Så magt forud-

sætter et handlerum blandt subjekter – eller sagt på en anden måde: styring forudsætter frihed (Foucault 
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1982: 790). En styringsstrategi er således den strategi, som virker til at forme individernes strategier for 

dem selv ved at påvirke det mulige handlerum, som de iagttager. 

Foucaults magtbegreb definerer magten som noget, der er med til at strukturere andres mulige handlemu-

ligheder. Samlet set kan man kalde den konkrete sammenfletning af magten, som er genealogiens iagtta-

gelsespunkt, en styringspraksis, som igen hviler på en styringsstrategi. Magt knytter sig både til viden, dis-

kurs, relationer, mekanismer og praksisser.  

I sine senere analyser viser Foucault, at magt- og styringsstrategier kan organisere sig i forskellige netværk 

af relationer. Disse kaldes dispositiver (Raffnsøe 2002: 67) eller teknologier (Raffnsøe 2002: 79). I det føl-

gende vil jeg bruge betegnelsen teknologier, der hvor jeg selv anvender betegnelsen i den forstand, Fou-

cault bruger den, når han skriver: 

”Jeg ønsker derfor at skrive en slags historie om sikkerhedsteknologierne og forsøge at kortlægge, om man 

faktisk kan tale om et sikkerhedssamfund. I hvert fald ønsker jeg med betegnelsen sikkerhedssamfund at 

finde ud af, om der faktisk findes en almen magtøkonomi, der har form som, eller i hvert fald er domineret 

af sikkerhedsteknologier.” (Foucault 2008a: 17). På samme måde er det min analyseambition at vise, hvor-

dan den sikkerhedsteknologiske magtøkonomi, som var udgangspunktet for epidemihåndteringen i Dan-

mark, løb ind i en krise af nogle fundamentale subjektiveringsparadokser, som betød at nye, lovteknologi-

ske praksisser og strategier blev tilføjet til ”sikkerhedssamfundet”. 

I det følgende gennemgår jeg de tre hovedteknologier, som Foucault identificerer i sine forelæsninger og 

hvordan de hænger indbyrdes sammen og virker i forhold til hinanden og kan operationaliseres i en konkret 

analysestrategi.  

Lovteknologien – og nogle betragtninger om forholdet imellem de forskellige teknologier 

Professor og Foucaultforsker, Sverre Raffnsøe, stod for et væsentligt bidrag til den danske Foucaultforsk-

ning med sin doktorafhandling, Sameksistens uden common sense, som for første gang bragte Foucaults 

teknologibegreb til Danmark i 2002. I afhandlingen præsenterede Raffnsøe den danske reception for en 

gennemgang af Foucaults magtteknologier, som de kommer til udtryk i de kanoniserede forelæsninger fra 

Collége de France (Raffnsøe 2002: 78). 

Foucault selv skriver om lovteknologien: 

”Den første form kender De, den består i at fastlægge en lov og fastsætte en straf til den, der overtræder 

den, det er systemet med en lovgivning med en binær opdeling mellem det tilladte og det forbudte, og en 
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kobling, som udgør loven, en kobling mellem en type forbudt handling og en type straf.” (Foucault 2008a: 

11).  

Lovteknologien er en organiseringsform for magtrelationer, som opdeler verden binært i tilladt og forbudt 

og iværksætter klare og tydelige straffe, som er forbundet med den forbudte side af den binære opdeling. 

Lovteknologien har også en disciplinerende subjektiveringseffekt, som Foucault understreger: 

”[…] når man straffede en handling […] var det netop, fordi man ville opnå en opdragende virkning, om ikke 

på den skyldige selv – for hvis han blev hængt, var opdragelsen af ham ubetydelig – [så i det mindre]* på 

resten af befolkningen” (Foucault 2008a: 12-13). 

På den måde er lovteknologien også rettet mod befolkningen og har opdragende, disciplinerende og sub-

jektiverende effekter. Foucault uddyber endda med et paradigmatisk sygdomseksempel, hvor han viser, at 

lovteknologiens binære opdeling var den virkningsfulde magtteknologi bag håndteringen af spedalske i mid-

delalderen, som ”medførte en binær opdeling mellem dem, der var spedalske, og dem, der ikke var det”. 

(Foucault 2008a: 16). 

Foucaultforskeren Mitchell Dean har vist, hvordan lovteknologien og de suverænitetssystemer, som den er 

knyttet til, spiller en residualrolle hos Foucault, hvor de både betegner operationelle magtrelationer og er 

det evige modstykke til de mere moderne magtformer, disciplin og sikkerhed, på én gang (Dean 2013: 32). 

I den følgende analyse vil jeg tage lovteknologien alvorligt, som en særlig magtorganisering med specifikke 

subjektiveringseffekter. 

Samtidig ser vi i flere sammenhænge hos Foucault, at lovteknologierne er særligt knyttet til magtrelationer, 

som staten er indflettet i. På den måde er teknologien i forlængelse af suverænens magtudøvelse, som jeg 

gennemgik ovenfor. Dog rummer Foucaults magtanalytik netop blikket for, hvordan staten ikke er én en-

hed, men et sæt magtrelationer, som udvikler sig i kompleksitet igennem historien og som kan knytte sig til 

flere magtteknologier på én gang (Dean & Villadsen 2012: 84-85). 

Det betyder ikke, at teknologierne begrænser sig til statens domæne, men netop at staten ikke er involve-

ret i andre magtteknologier. Liberalismen betegner, som jeg har vist, hos Foucault netop en bevægelse, 

hvor staten er involveret i at udvikle og udrulle mere indirekte styringspraksisser som led i en styringsstra-

tegi, som ikke kun udsteder forbud, men også aktivt fremmer bestemte adfærdsmønstre, karaktertræk og 

tankeformer hos sine borgere. Det Foucault kalder ”productive networks”, ”economy of power” og ”indi-

vidualization techniques”. Foucault slår på den måde fast, at forskellige teknologier ofte eksisterer side om 

side i en styringspraksis, hvor det, det handler om, er ”en række komplekse konstruktioner, i hvilke det, der 
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ændrer sig, selvfølgelig er selve teknikkerne, som bliver fuldkommengjorte eller i hvert fald mere indvik-

lede, men det, der især ændrer sig, er den fremherskende egenskab eller rettere systemet af korrelationer 

mellem de juridisk-retslige mekanismer, disciplineringsmekanismerne og sikkerhedsmekanismerne” (Fou-

cault 2008: 14). 

Den franske strukturalist og marxist, Louis Althusser, har introduceret begrebet, ”overdetermination”, som 

kan bruges til at beskrive de forskellige teknologiers samtidige påvirkning (Raffnsøe & Gudmand -Høyer 

2004: 21). Alle de teknologier og praksisser, som er til stede i en styringssituation, er med til at bestemme 

og påvirke subjekter i den konkrete styringssituation, men ingen er entydigt determinerende. Foucault refe-

rerer selv til Althusser, når han anvender begrebet ”functional overdetermination” (Foucault 1989: 195) om 

dette forhold. Althusser skriver: 

”Ved at konstituere denne enhed, rekonstituerer og fuldbyrder de også den fundamentale enhed, der sty-

rer dem, men idet de gør det, afslører de også dens natur: at ”modsætningen” er uadskillelig fra hele den 

samfundsstruktur, indenfor hvilken den virker, uadskillelig fra de formelle eksistensbetingelser og netop de 

instanser, den styrer, at den altså selv inderst inde er påvirket af dem, determinerende, men også determi-

neret af de forskellige niveauer og de forskellige instanser i den sociale formation, den bevæger: vi kan sige, 

at den er overdetermineret i sit princip. (Althusser 1968: 94). 

Althusser refererer til den ontologiske marxistiske verdensopfattelse, hvor ”modsætningen” refererer til 

antagonismen imellem kapitalistklasse og arbejderklasse. Her bruges begrebet ikke til at referere til en un-

derliggende social orden, som befinder sig på et dybere niveau end det begivenheds- og emergensniveau, 

som jeg anskuer verden igennem qua min foucaultianske analysestrategi. Her anvendes ”overdetermina-

tion”, som et begreb der kan bruges til at ”betegne de resonansvirkninger og den ubestemmelighed, som 

affødes af sammenstødet imellem divergerende teknologier.” (Villadsen 2013: 301). Det er denne tilgang, 

jeg tager udgangspunkt i, når jeg senere vil studere sammenhængen mellem forskellige, samtidige magttek-

nologier i en bestemt styringspraksis og hvordan de virker i den politiske kommunikation om Corona og 

konkrete subjektiveringspraksisser. 

På den måde ligger teknologibegrebet hos Foucault ikke i direkte forlængelse af den magthistoricitet, som 

vi så Foucault skrive frem tidligere. De udvikles og opstår naturligvis i en historisk kontekst, som Foucault 

analyserer frem, men de erstatter ikke hinanden i et simpelt og ubrudt forløb: ”Der findes ikke en tidsalder 

for loven, en for disciplineringen og en for sikkerhed.” (Foucault 2008: 14). De er snarere en nuancering el-

ler et opgør med en ligefrem historisk udviklingsfortælling, som man ellers ville kunne anklage hans magthi-

storie for at lægge op til. 
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I indledningen analyserede jeg, hvordan statslederne i Europa fra nedlukningens begyndelse både lukkede 

landene brat og hårdt ned for at mindske smitten i en art epidemisk undtagelsestilstand og samtidig iværk-

satte en kommunikation og styring, som rettede sig imod at influere de enkelte borgere hverdagsliv med 

opfordringer til at ændre adfærd og indoptage en strengt selvforhold og en række selvteknikker, der kan 

minimere smitten. Det er et glimrende eksempel på sammenfletningen af lovteknologiske procedurer og 

sikkerhedsprocedurer i en afgørende politisk begivenhed. I nedlukningens forbudspolitik træder suveræ-

nens totaliserende og lovteknologiske magt tydeligt frem for befolkningen og de enkelte individer i sin fulde 

udstrækning. Det er blandt andet det, Men in Black bevægelsen opponerer imod. 

Disciplin  

Den anden dominerende magtteknologi hos Foucault er disciplin. Disciplinerende magt afretter individer 

ved at subjektivere dem efter en bestemt norm. Magtformen opererer altså efter en teleologi, som i prin-

cippet er uendelig. Den har et mål, et forsvindingspunkt og den betjener sig af ”en hel række tilhørende 

teknikker, som er politimæssige, lægelige og psykologiske, og som hænger sammen med en eventuel over-

vågning, diagnose og omformning af individerne.” (Foucault 2008: 12). I ”Overvågning og straf” foretager 

Foucault en række analyser af disciplineringsteknikker, -praksisser og teknologier, som de vokser frem sam-

men med fængslets fødsel. Her beskriver han disciplinmagt som ”en procedure, som på en gang ville være 

den permanente måling af en afvigelse i forhold til en uopnåelig norm og den asymptotiske bevægelse, som 

uendeligt tvinger en til at nærme sig denne norm.” (Foucault 2002: 245). Det er kernen i disciplineringstek-

nologien. Objektet for den disciplinerende magtteknologi er subjekternes kroppe. Magtteknologien kom-

mer altså til udtryk i praksis og diskurs, som retter sig imod enkeltindivider og har en strategisk ambition 

om at forme deres selvforhold, -strategi og adfærd i en bestemt retning. Foucault giver selv det diagram-

matiske eksempel af pestbekæmpelsen i Europa, hvor individer, der var mistænkt for at være smittede blev 

isoleret i deres hjem og eksponeret for en række anbefalinger og retningslinjer for kost, hygiejne og adfærd 

under deres isolation i deres huse. (Foucault 2008a: 16). 

Sikkerhed 

Den sidste magtteknologi, som jeg vil gennemgå her, er sikkerhedsteknologien. Sikkerhed er hos Foucault 

en styringsstrategi, som organiserer magtrelationer og den overordnede magtøkonomi på baggrund af sta-

tistiske sandsynlighedsberegninger og omkostningsberegninger. I sikkerhedsteknologien er det ikke en fjern 

og abstrakt norm, som subjektet uendeligt afrettes efter. Teleologien er både mere nær og mere konkret. 

Sikkerhedsteknologien organiserer styring efter en gennemsnitsbetragtning, som alle elementer i magtor-

ganiseringen styres i retning af (Foucault 2008: 12). Sikkerhedsteknologien opstiller også acceptable gen-
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nemsnit for afvigelser fra de mål, den opstiller. Man er derfor ikke på kollisionskurs med sikkerhedsteknolo-

gisk magtudøvelse, hvis man afviger fra normen, kun hvis man afviger fra gennemsnittet for afvigelser af 

normen. Objektet for den sikkerhedsteknologiske magtudøvelse er ”befolkningen” samlet set og sikker-

hedsteknologien vokser historisk frem ud fra en nødvendighed af at udvikle procedurer, der kan organisere 

og kontrollere befolkningen kollektivt. (Foucault 2008a: 19) 

På den måde optræder subjekterne som beregningspunkter i relation til et gennemsnit eller omkostninger i 

en effektivitetsberegning under en sikkerhedsstyring. Den adskiller sig dermed radikalt fra den ”perma-

nente måling”, som kendetegner disciplinen.  

Foucault præsenterer de diagrammatiske eksempler kriminalitetsbekæmpelse og bekæmpelse af koppeepi-

demierne. Hvor kriminalitetsbekæmpelse i en disciplinærteknologi er et spørgsmål om at styre de enkelte 

kroppe og subjektiviteter i samfundet og afrette dem til ikke at være kriminelle, så handler den sikkerheds-

teknologiske kriminalitetsbekæmpelse om, statistisk for samfundet som helhed, at minimere udbredelsen 

af kriminalitet med de mest omkostningseffektive tiltag (Foucault 2008a: 11). 

Det samme gælder minimeringen af kopper, hvor risikoen ved smitteudbredelse skal afvejes op imod om-

kostningerne og de sundhedsmæssige risici ved vaccinen for at finde den optimale befolkningsgruppe at 

vaccinere og rækkefølgen for vaccinationerne. (Foucault 2008a: 16). 

Det er gennemgående for sikkerhedsteknologien, at den ikke søger at bekæmpe, fjerne eller umuliggøre 

bestemte praksisser, men at minimere udbredelsen af dem: 

”I disciplineringen tog man udgangspunkt i en norm, og det var i forhold til den dressur, normen iværksatte, 

at man senere kunne skelne mellem det normale og det unormale. Her [i sikkerhedsteknologien] får man 

tværtimod en kortlægning af det normale og det unormale, man får en kortlægning af de forskellige norma-

litetskurver, og normaliseringsoperationen består i at bringe de forskellige normalitetsdistributioner i spil i 

forhold til hinanden og at få de mest ugunstige bragt i overensstemmelse med de mest gunstige.” (Foucault 

2008a: 69). 

På den måde virker sikkerheden ved at minimere den adfærd, som afviger fra den statistiske normalitet. I 

analysen viser jeg, hvordan tilgangen til epidemibekæmpelsen, forud for nedlukningen af Danmark, netop 

tager udgangspunkt i denne magtteknologi og tilgang til sygdomsspredning. 
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Virtuelle diagrammer og konkrete aktualiseringer – teknologiernes interne dynamik 

Den franske filosof, Gilles Deleuze, er den første til at tilføje Foucaults teknologier en ekstra dimension, som 

skærper teknologibegrebets analytiske dynamik. Det er ”diagrammet”. Deleuze definerer det som en ”ab-

strakt maskine” (Deleuze 2004: 52), som udtrykker en ”spatio-temporal mangfoldighed” (Deleuze 2004: 

52). Det betyder, at diagrammet er det abstrakte blueprint, som afdækker og synliggør hensigten eller stra-

tegien bag en bestemt magtteknologi. Foucault analyserer ofte magtteknologierne gennem diagrammer. 

Eksempelvis kan panoptikonet læses som et diagram over den disciplinære teknologis strategi (Foucault 

2002: 212-214). Benthams fængselskonstruktion har aldrig været realiseret, men den udtrykker en art 

guide til at forstå, hvordan den disciplinære magtteknologi ideelt set virker. Alle magtteknologier kan analy-

seres i et spændingsfelt mellem deres abstrakte strategi og den konkrete aktualisering, som den kommer til 

udtryk, når den analyseres i empiriske diskurser og praksisser. 

Foucaultforskeren, Kasper Villadsen, tager udgangspunkt i Deleuzes diagrambegreb i et forsøg på at lirke 

Foucaults teknologibegreb op og undslippe en magtmæssig determinisme (Villadsen 2013: 56). Han skelner 

mellem en ”imperativ-side” og en ”aktualiserings-side” i Foucaults teknologibegreb (Villadsen 2013: 67). 

Imperativsiden er diagrammet, som udtrykker en ”virtuel skematik” og en ”diagnostisk markør” (Villadsen 

2013: 68). Diagrammet er det klare udtryk for fællesnævnerne, regulariteten, mellem forskellige praksisfor-

mer, som viser deres fælles ambition eller potentiale. Den konkrete aktualisering af praksisser og organise-

ringer kan til gengæld aldrig reduceres direkte til diagrammet (Villadsen 2013: 68). 

Villadsen og Deleuze tilføjer en central dynamik til Foucaults teknologibegreb ved at skelne mellem impera-

tiv-siden og aktualiserings-siden i det. Det analyseblik muliggør at iagttage spændet mellem en styringsstra-

tegisk potentialitet og den måde, den potentialitet kommer aktuelt og konkret til udtryk i en praksis. Jeg vil 

eksempelvis vise, at der er stor forskel på Sundhedsstyrelsens diagram for håndteringen af Corona og sub-

jektivering af borgerne og så de konkrete aktualiseringer, som deres Coronastyring udmønter sig i. 

Guvernementalitet  

Betegnelsen ”governmentality” dækker både over en specifik magtform i Foucaults magtanalytik og et 

kompleks af nyere Foucaultforskning. Foucault fastslår i sin berømte forelæsningsrække ved Collége de 

France i 1977-1978: Sikkerhed, territorium, befolkning: 

”Hvis jeg skulle have givet dette års forelæsninger en mere præcis titel, så var det ikke ”sikkerhed, territo-

rium, befolkning”, jeg havde valgt. Det, jeg gerne vil gå i gang med nu, hvis jeg virkelig vil det, ville være no-

get, jeg ville kalde en historie om ”guvernementaliteten”.” (Foucault 2008: 116). 
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Her går Foucault videre for at forklare, hvordan ”guvernementaliteten” virker som en konkret ny magtform, 

der vokser frem i samfundet. Den virker på tre niveauer. For det første betegner termen ”den mængde af 

institutioner, procedurer, analyser og refleksioner, beregninger og taktikker, som gør det muligt at udøve 

den specifikke, omend meget komplekse form for magt, hvis primære sigte er befolkningen, hvis vigtigste 

vidensform er den politiske økonomi, og hvis væsentligste tekniske redskab er sikkerhedsforanstaltnin-

gerne.” (Foucault 2008: 116-117). På den måde anvender Foucault ”guvernementalitet” næsten synonymt 

med sikkerhedsteknologien, som her er blevet en række foranstaltninger i guvernementalitetetens tjene-

ste, og synonymt med den måde, vi så Foucault anvende termerne ”biopower” og ”power of regulari-

zation” tidligere. En yderligere lighed dukker op igennem de to næste dimensioner, som vedrører magtfor-

mens forhold til staten og til andre magtformer. Guvernementalitet ligger nemlig, på linje med alle de an-

dre begreber ovenfor, i forlængelse af andre slags ”magttyper” som ”suverænitet og disciplinering” (Fou-

cault 2008: 117). Samtidig står guvernementalitetsbegrebet i modsætning til en suverænitetsbetonet stats-

magt (Dean 2013: 40-41).   

Udviklingslinjen fra suverænitet til disciplin til guvernementalitet er helt analog til forholdet imellem de tre 

magtteknologier, lov, disciplin og sikkerhed, som jeg har analyseret tidligere. I relation til staten, så får be-

greberne om biomagt, sikkerhedsteknologi, guvernementalitet og ”power of regularization” på skift til op-

gave at tage kampen op imod et suverænitetsbegreb, som på skift dækker over idealforestillinger om sta-

ten, en bestemt juridisk statsform, en bestemt magttype eller historiske, kontingente statsdannelser. (Dean 

2013: 34 & 46-47). Foucaults begrebsbrug er ikke med urette blevet kaldt ”polyvalent” (Andersen 1999: 

29). 

Derudover dækker guvernementalitet eller ”governmentality” også over en forskningstendens, som har 

bygget de grundlæggende elementer i den foucaultianske magtanalytik, som jeg har gennemgået ovenfor, 

sammen til en samlet tilgang, der studerer magtvirkninger og magtpraksisser i samfundet. Jeg vil i det føl-

gende kort redegøre for de vigtigste træk ved den. 

Mitchell Dean beskriver guvernementaliteten således: 

”The study of governmentality indicates an empirical terrain of the rationalities, technologies, programmes 

and identities of regimes of government. However, it cannot be reduced to that empirical terrain because 

studying governmentality is also about the production of new concepts in the course of that study, or in the 

course of other scholars study” (Dean 2010: 13). 
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Guvernementalitetsstudier retter sig, ifølge Dean, både imod det empiriske studie af forskellige magttek-

nikker, teknologier og rationaliteter, som de operationaliseres i bestemte ledelsesregimer, og samtidig ret-

ter studierne sig imod at udvide og koncipere nye magtanalytikker gennem de konkrete empiriske studier. 

De teoridefinerende guvernementalitetsteoretikere, Peter Miller og Nikolas Rose definerer tilgangen på 

følgende måde: 

”We took up Foucault’s rather awkward neologism – governmentality – and began to tease apart the two 

distinct aspects of this art of governing. The first of these we termed ‘rationalities’ or ‘programmes’ of gov-

ernment, and the second we designated with the term ‘technologies’. […] Though this distinction […] we 

meant to indicate the intrinsic links between a way of representing and knowing a phenomenon, on the 

one hand, and a way of acting upon it so as to transform it, on the other. (Miller & Rose 2008: 15). 

Hos Miller og Rose er guvernementaliteten altså studiet af krydsfeltet mellem rationaliteter – måder at for-

stå og repræsentere verden på – og teknologier – måder at organisere magtrelationer og handle på verden 

på. Det krydsfelt er netop det, jeg studerer, når jeg analyserer hvordan grafer, risikovurderinger og Corona-

tal kan have forskellige magt- og subjektiveringseffekter afhængig af hvilke magtteknologier og diskurser, 

der er styrende for deres fremtræden. 

Nikolas Rose udvikler guvernementaliteten til at være en analysestrategi, der interesserer sig for krydsfeltet 

mellem specifikke subjektivitetsformer og bestemte magtteknologier i samfundet for at indkredse en ny og 

moderne magtform: 

”Contemporary government, that is to say, operates through the delicate and minute infiltration of the am-

bitions of regulation into the very interior of our existence and experience as subjects” (Rose 1999: 11). Min 

analyse af to forskellige magtkonfigurationer i den danske Coronahåndtering, deres implicitte strategier for 

subjekterne i samfundet og deres betydning for borgernes selvforhold, tager nøjagtigt udgangspunkt i 

denne tilgang. 

Jeg er ikke stringent guvernementalitetsanalytiker i den følgende analyse. Jeg er inspireret af det teorikom-

pleks, som udgør guvernementalitetsstudierne. Men min analyse er i højere grad baseret på at gå til kil-

derne hos Foucault selv for at udvikle en magt- og subjektivitetsanalytik, som styrer og rammesætter mine 

genealogiske iagttagelser. 

Diskurs - udsagn og deres eksistensfunktioner  

Foucault arbejder både med en analyse af sprog, diskurs og udsagn i konkrete analyser af, hvordan diskur-

ser historisk har været organiseret og har fremmet bestemte vidensformer og rationaliteter, og samtidig 
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udlægger han mere samlet sin arkæologiske eller sprog- og diskursanalytiske tilgang i værket The Archaeo-

logy of Knowledge fra 1969 (Foucault 2010). Den nyere danske reception opponerer imod at læse værket 

som en nøgle til en samlet forståelse af en registrerende diskursanalyse som abstrakt, eksemplarisk metode 

til efterfølgelse for Foucault og eftertiden (Villadsen 2020: 455-457; Andersen 1999: 40; Raffnsøe, Gud-

mand-Høyer, Thaning: 181-183). De kritiserer en implicit tilgang, hvor værkets status overvurderes og læser 

det i stedet som en opsamling på Foucaults tidlige forfatterskab og de analysegreb, han bruger der, og en 

kritisk engageret samtidsdiagnostik, som analyserer den historiske baggrund for, at diskursen blev human-

videnskabernes genstand par excellence. Det påvirker naturligvis en vurdering af, hvor anvendeligt værket 

er til at indkredse en diskursanalytik eller vidensarkæologisk analysestrategi hos Foucault. Hvor nogle for-

skere vælger at tage forbehold for værkets status og så alligevel ekstrapolere en rigid, systematisk metode 

fra værket (Andersen 1999: 41-52), så tager andre springet mere fuldt ud og betoner, at værket i Foucaults 

samlede forfatterskab snarere markerer et slutpunkt for en måde at analysere på frem for en opskrift, hvil-

ket forstærkes yderligere af, at man ikke ofte genfinder værkets kernebegreber i Foucaults senere analyser 

(Villadsen 2020: 455; Raffnsøe, Gumand-Høyer, Thaning: 183). 

Her tager jeg udgangspunkt i en række begreber, som de præsenteres i vidensarkæologien for at have en 

optik til at håndtere de sproglige begivenheder, som jeg støder på undervejs i min analyse af Coronahånd-

tering og subjektivering og som er flettet intimt sammen med praksisser, institutioner og magtrelationer. 

Udsagnet er udgangspunktet for Foucaults analytik af diskurs. Det bliver, som vi har set ovenfor, undersøgt 

i sin positivitet og i sit ”spillende nærvær”, idet udsagnene studeres, som de træder frem i verden og ikke 

henvises til en bagvedliggende eller overgribende forklaringshorisont. (Foucault 2010: 25).  

Den måde objekter, subjekter, begreber og strategier bliver bragt i eksistens og dermed bliver nærværende 

i diskursen er netop gennem udsagn. Således kan man sige, at udsagn har fire eksistensfunktioner: Objek-

ter, subjekter, begrebsnetværk og strategier som ikke er naturligt givne størrelser ”derude”, men må stude-

res i de sammenhænge, som de optræder og indtræder i en række konkrete udsagn. (Andersen 1999: 49-

50).  

I en større afhandling ville de arkæologiske snit i den genealogiske analysestrategi anvende en omfattende 

diskursanalyse og gennemgå regulariteter i udsagn og disses eksistensfunktioner, men i denne undersø-

gelse foregår det af pladshensyn delvist gennem sekundær litteratur og delvist gennem udvælgelse af illu-

strative eksempler.  



35 
 

Subjektet hos Foucault  

Subjektet har en stærkt omdiskuteret placering i Foucaults filosofi. På baggrund af formuleringer om ”men-

neskets forsvinden”, ”menneskets død” og ”det forsvundne menneskes tomrum” (Foucault 1999: 396), har 

en tendens i receptionen været at læse Foucault som en decideret subjektsfjendtlig filosof. Således er han 

blandt andet kritiseret i organisationsforskningen for at være diskursabsolutistisk, at reducere den sociale 

virkelighed til ”selvberoende og deterministiske strukturer” og for at overse ”forekomsten af modstand og 

uønsket adfærd” (Villadsen 2013: 291). Alle de dimensioner bidrager, ifølge kritikken, til at dræne teorien 

totalt for subjektivitet og agens. Som Villadsen selv indleder en artikel om Foucault: ”Michel Foucault er 

blevet kendt for at have gjort op med enhver subjektscentreret tænkning.” (Villadsen 2020: 433). 

Sådan anskuer jeg ikke Foucault. Jeg har allerede vist, hvordan Foucaults magtanalytik indeholder nogle 

præcise analysegreb til at forstå modstand og protest. På samme måde mener jeg, at der findes en klar pro-

duktiv subjektivitetsanalytik hos Foucault, som ganske vist afviser at reducere diskurs, viden og magt til et 

autonomt og selvberoende subjekt som sidste forklarende instans (Villadsen 2020: 433), men som samtidig 

tilbyder en forståelse af, hvordan subjekters forhold til sig selv er et produkt af et aktivt arbejde og en 

række strategier og praksisser fra dem selv og fra de styringsrelationer, som de indgår i. Hvis man skal følge 

Villadsen i, at Foucault ’gør op med’ subjektet, så er det vigtigt at forstå, hvilket subjekt han inviterer inden-

for. 

Subjektet har ændret status fra at være fraværende i det tidlige forfatterskab til hans sene forelæsninger og 

udgivelser, som nærmest er decideret ’subjektcentrerede’. Hvis vi går til Foucault, så påstår han selv i slut-

ningen af sit forfatterskab, at ”My objective, instead, has been to create a history of the different modes by 

which, in our culture, human beings are made subjects” (Foucault 1982: 777). Igen skal man vare sig for at 

tage den slags selvfortolkninger i tilbageblik ukritisk ind, men det peger på, at Foucault, om ikke andet så i 

sine sene værker, har en strategi med at belyse subjektniveauet i sin analytik. 

Foucault opløser ikke subjektet, men fremlægger en analytik, som viser, at subjektet altid allerede er 

formgivet og bestemt i en kontekst og dermed ikke findes i en idealform eller i en essens: “One has to dis-

pense with the constituent subject, to get rid of the subject itself, that’s to say, to arrive at an analysis 

which can account for the constitution of the subject of the subject within a historical framework.” (Fou-

cault 1980: 117). Derfor skal subjektet også analyseres frem i sin betingethed og indflettethed i magt- og 

styringsteknologier, relationer og diskurser. Det er ifølge Foucault selve essensen af en genealogisk analyse-

strategi, som, modsat indtrykket fra kritikken, på den måde har subjektet som en primær, om end afledt, 

erkendelsesinteresse: 
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”And this is what I would call genealogy, that is, a form of history which can account for the constitution of 

knowledges, discourses, domains of objects etc., without having to make references to a subject which is 

either transcendental in relation to the field of events or runs in its empty sameness throughout the course 

of history.” (Foucault 1980: 117). 

Genealogien, som jeg tager udgangspunkt i, når jeg analyserer Coronahåndteringen i Danmark, er en analy-

sestrategi, som har som mål at befri sig selv fra et transcendentalt eller gennemgående og ahistorisk sub-

jekt som forklaringsmatrix. Det subjekt, som Villadsen også fremhæver Foucaults konsistente modstand 

imod ovenfor. Formålet er således ikke at afskrive subjektet. Tværtimod. Det handler om at frigøre analy-

sen fra et diskurs- og praksiseksternt organiserende princip, som forklaringerne entydigt kan tilskrives, hin-

sides den konkrete analyse.  

Det betyder også, at subjektet ikke er strengt determineret i en bestemt retning, men at det indgår i sty-

ringsrelationer, som er med til at definere det. (Raffnsøe et. al. 2017: 55). Således kan Foucaults subjektskri-

tik i højere grad læses som en kritik af en bestemt historieskrivning, der tager udgangspunkt i subjektet som 

ekstradiskursivt organiseringsprincip og dermed står i vejen for en konkret analyse af subjektivitet, som den 

fremtræder i en specifik historisk sammenhæng (Karlsen 2008: 39-40; Schaanning 2003: 399-406).  

Før vi kan gå videre med en uddybning af, hvordan bestemte magtteknologier er med til at producere en 

bestemt form for subjektivitet, har vi brug for en nærmere præcisering af forholdet mellem subjektet og de 

magtrelationer, som det indgår i. Den norske Foucaultforsker, Espen Schaaning, lægger vægt på en diskon-

tinuitet i Foucaults egen udlægning af subjektets placering: 

”Mot slutten av sitt liv forsøker Foucault å gi en fortolkning av sitt verk som kan synes å stå i kontrast til hva 

han tidligere hevdet. Mens han gjennom det meste av sitt forfatterskab i 1960- og 1970’erne hadde avvist 

subjektet, hevder han nå plutselig at det jo faktisk var subjektet han hadde skrevet om hele tiden.” (Schaan-

ning 2003: 363). 

Først er subjektet nærmest fraværende som eksplicit funktion i forfatterskabet, slår han fast. Dernæst duk-

ker subjektet op hos ham, nærmest som det fraværende centrum for det meste af forfatterskabet. Det sub-

jekt, som Schaanning finder hos Foucault er – i tråd med det som optrådte i Foucaultcitaterne ovenfor – et 

subjekt, som er konstitueret i diskurs og styringsteknologier – af selvforhold og magtrelationer til andre, 

som Schaanning uddyber på baggrund af en læsning af artiklen ”The Subject and Power”: 

”Den første subjektetablering kan vi kalle <<objektivering>>. Den kommer i stand i individets møte med an-

dre individer. Det er dette subjektet som bliver <<individ>> i de maktrelasjonerne jeg har utlagt ovenfor. 

[…} Det andre aspektet ved subjektetableringen omfatter det vi kunne kalde <<subjektivering>>.  Her dreier 
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det seg ikke lenger om hvordan individet i møte med andre individer blir vitensobjekt, men hvordan det 

forholder seg til seg selv.” (Schaanning 2003: 364-365). 

Vi så tidligere, at magten hos Foucault bestod af en sammenvævning af totaliserende og individualiserende 

teknologier. I forlængelse heraf består den individualiserende del af magtrelationerne af to dimensioner, 

som også er vævet tæt sammen og understøtter hinanden. Vores selvforhold påvirkes af vores handlinger 

og overvejelser over for os selv, men det er altid også sammensat og rammesat af vores relation til andre 

mennesker. Det kalder Schaanning for ”en objektiverende og subjektiverende subjektiviteten” (Schaanning 

2003 369). Foucault beskriver selv den dobbelthed i en af sine sene forelæsninger på Collége de France om 

subjektiviteten: ”[…] subjectivity understood as the set of processes of subjectivation to which individuals 

have been subjected or that they have implemented with regard to themselves.” (Foucault 2017: 282). 

På den måde kan man læse hele Foucaults sene subjektsanalyse som et forsøg på at tilføje en ekstra dimen-

sion til magtanalysen og så at sige vende den på vrangen. Det understøtter Foucaults egne afsluttende be-

mærkninger i forelæsningsrækken Subjectivity and Truth:  

”So the history of the ”care” and ”techniques” of the self would be a way of undertaking the history of sub-

jectivity: no longer, however, through the divisions between mad and non-mad, sick and non-sick, delin-

quent and non-delinquent, no longer through the constitution of fields of scientific objectivity in which the 

living, speaking, laboring subject is given a place; but through the organization and transformation in our 

culture of “relations with oneself,” with their technical armature and knowledge effects. And in this way 

one could take up the question of “governmentality” from a different viewpoint: the government of self by 

self in its connection with relations with others.” (Foucault 2017: 295). 

Citatets eksempler på konkrete modstillinger er tydelige referencer til værkerne Galskabens historie, Klinik-

kens fødsel, Overvågning og straf og Ordene og tingene, som jeg tidligere læste ind i Foucaults magtanaly-

tik, og som Foucault her forlader til fordel for en ny tilgang, der skal analysere udviklinger i subjekternes 

selvrelationskultur. Jeg finder her ansatsen til en styringsanalytik, som både kan tage udgangspunkt i indivi-

der, subjekter, og deres selvforhold, -forestillinger og -praksisser og relatere dem til de omgivende påvirk-

ninger fra magtteknologier; eller den anden vej kan analysere udviklingen i magtteknikker og styringsprak-

sisser og hvilke subjektsforestillinger, som opstår i relation til dem. Dette er nødvendigt for min kommende 

analyse, som netop søger at belyse forholdet mellem den styringsteknologi, som opstår i regeringens Co-

ronahåndtering i Danmark og de borgersubjektiviteter, som den indgår i relation med. 
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Hvis vi vender tilbage til Men in Black, så kan deres demonstrationsstrategi og -æstetik netop læses som et 

eksempel på sammenhængen mellem objektiverende og subjektiverende subjektivitet. Demonstrationsfæl-

lesskabet har nogle procedurer for, hvilken praksis man skal have som deltager: man skal være sortklædt, 

synge med på slagsangen, lytte til talerne og så videre. Det er deres objektiverende subjektivitet, som virker 

på hver enkelt demonstrant og påvirker vedkommendes selvforhold og selvpraksis. Modsat står regerin-

gens retningslinjer, som understreger, at man skal holde afstand, bære mundbind og spritte af. Det er rege-

ringens objektiverende subjektivitet, som også indvirker på demonstranterne (og alle andre borgeres) sub-

jektivitet. Når flere demonstranter, selvom de selv er maskerede og dermed bærer en art ’mundbind’, indi-

viduelt vælger at tage klar afstand fra Station 2’s udsendte journalist og skarpt kritisere, at han holder af-

stand og bærer mundbind, så er det et udtryk for deres subjektiverende subjektivitet. Udsagnene giver os 

et indblik i den selvpraksis, som de har anlagt, hvor mundbind er illegitime og udtryk for, at man har købt 

regeringens propaganda og tankekontrol imens maskering er en af de selvteknikker, som markerer en for-

skel til regeringens objektiverende subjektivitet. Den selvpraksis leder så igen til en objektiverende subjekti-

vitet, idet den bliver udtrykt over for Stations 2’s journalist og således bliver en af de relationer ’udefra’, 

som er med til at regulere hans selvforhold – faktisk i så høj grad, at han ender med for en stund at opgive 

”[…] mundbindet og det sædvanlige to-meters afstandskrav til gengæld for ekstrem forsigtighed i privatlivet 

og på jobbet og hyppige Coronatest.” (Lomholt 2021b), og dermed flytter deres objektiverende subjektive-

ring helt ind i hans privatliv som en forandret subjektiverende selvpraksis. 

På baggrund af det ovenstående kunne man godt få den tanke, at Foucault forestiller sig et totaldetermine-

ret subjekt, som er et simpelt biprodukt af de påvirkningsforhold, som det omgiver sig med. Det er hverken 

helt forkert eller helt korrekt. Schaanning lægger vægt på, at der netop er et ”noe”, som er subjektet, og 

som er i kontinuerlig forandring gennem den prækære sammenkobling af selvpraksis og styringspraksis, 

som subjektet er indskrevet i. Det skal derfor analyseres konkret og nuanceret i sin historiske sammen-

hæng. Det betyder imidlertid ikke, at det ”noe” ikke findes. (Schaanning 2003: 367). Det findes blot hverken 

som en autonom og selvforklarende størrelse uden for historien eller som et simpelt biprodukt af en be-

stemt påvirkning. Individualiteten og subjektiviteten findes ikke uden for magten og står heller ikke i mod-

sætning til den – det er ikke en autentisk modmagt, som kan aktualiseres, men snarere et udtryk for den 

overdetermination af magtteknologier, selvforhold og selvteknikker, som individet er indskrevet i (Schaan-

ning 2003: 367).  Det vil også sige, at det Schaannings kalder ”noe” er noget, som aktivt skabes, omskabes 

og udfordres af subjektet selv og af subjektets omgivelser. Derfor mener jeg, og vil nu vise, at det ”noe” 

Schaanning finder, og som jeg skal mobilisere i min analyse, er analogt til Foucaults begreb om ”den etiske 

substans” i hans analyse af seksualitetens historie (Foucault 2008: 36). 
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I Brugen af nydelserne, andet bind af seksualitetens historie, skitserer Foucault en ramme for sin subjektivi-

tetsanalytik i relation til seksualiteten og moralen. Han fremhæver, at mange moralanalyser hovedsageligt 

fokuserer på de kodificerede moralforskrifter og deres historiske udvikling og den styringsmæssige hånd-

hævelse af dem. Det kalder han ”Kodeksernes historie” (Foucault 2008: 38). Heroverfor stiller han ”en hi-

storie om ”etikken” og ”asketikken””, som fortæller om udviklingen i det selvforhold og de selvteknikker, 

som subjekter fremmer og praktiserer. (Foucault 2008: 39). Det er forholdet mellem de to historier, der skal 

analyseres, hvor der ”ind imellem [har] været tale om en sideordning, ind imellem om rivalitet og ind imel-

lem om en blanding”. (Foucault 2008: 40). Modstillingen korresponderer med de to iagttagelsespunkter i 

magtanalytikken, som jeg viste ovenfor: fra diskursformation og styringsstrategi til subjekt eller omvendt. I 

Brugen af nydelserne interesserer Foucault sig for den oversete etiske og asketiske dimension, som han ind-

deler i fire forhold: den etiske substans, som er ”den måde individet bør konstituere denne eller hin del af 

sig selv som hovedmateriale for sin moralske opførsel”, ”underkastelsesmåden, dvs. på den måde, hvorpå 

individet etablerer sit forhold til denne regel og anerkender at være forpligtet til at føre den ud i livet”, ”ud-

arbejdelsesformerne; det etiske arbejde” og ”det moralske subjekts teleologi” (Foucault 2008: 36-37). Det 

etiske arbejde dækker over den måde, arbejdet med afholdenhed – og det moralske arbejde – iagttages, 

konstrueres og praktiseres af subjektet. Teleologien dækker over, hvad endemålet for det moralske arbejde 

er, hvilket subjekt man ønsker at nå frem til. Foucaults pointe er altså, at det som er genstanden for en mo-

ralsk praksis ikke er givet, men hele tiden udvikler sig i dialog med teknikker og praksisser, som omdanner 

og iagttager specifikke elementer af subjektet eller fremdrager en bestemt subjektivitet. Det er disse prak-

sisser, som skal studeres. 

Foucaults subjektiveringsanalyse er, som jeg har vist, historisk og genealogisk. Det er den historie, som han 

analyserer ved at undersøge udviklingen i selvforhold igennem konkrete objektiverende og subjektiverende 

selvteknikker fra den græske antik omkring 400 år f.Kr. over den romerske hellenistiske periode omkring 

100-200 år e.Kr. til de tidlige kristne kirkefædre omkring år 400 e.Kr. (Foucault 2008b: 23-24). Seksualiteten 

bliver målet for det etiske selvarbejde – den etiske substans – som selvteknikkerne rettes imod og som skal 

formes, dechifreres, iagttages og kontrolleres, hvis subjektet skal opnå det ideelle forhold til sin omverden 

(Foucault 2008b: 34). Foucault taler op imod en forestilling om en brat diskontinuitet imellem den relativt 

frigjorte og ikke-moraliserede græske seksualitet, hvor homoseksualitet var tilladt og nærmest tilskyndet, 

og hvor manden ikke behøvede at begrænse sin seksuelle udfoldelse til ægteskabet, og så den undertryk-

kende kristne moral, hvor seksuel udfoldelse generelt kritiseres, moraliseres og holdes nede (Foucault 

2008b: 25). Den diskontinuitetsorienterede reception overser nogle klare lighedstræk mellem de domæner 

og problematiseringsformer af den seksuelle udfoldelse, som er genstand for kritik og kritisk selvarbejde, 

mener Foucault. Disse kalder Foucault ”problematiseringer” og han undersøger, hvordan der uafhængigt af, 
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hvilke moralske love samfundet har været underlagt, har hersket en moralsk praksis, som har kritiseret og 

organiseret seksualiteten igennem konkrete problematiseringer, som løber op igennem hele vores kulturhi-

storie. 

Foucault analyserer subjektets historie igennem glidninger i de fire forhold, som jeg har skitseret ovenfor, 

som de historisk har rettet sig imod fire forskellige genstandsfelter med hensyn til seksualiteten, som han 

kalder ”Problematiseringens former” (Foucault 2008: 24). Det drejer sig om forholdet til kroppen, forholdet 

til ægtefællen, forholdet til drengene (homoseksualiteten) og forholdet til sandheden. (Foucault 2008b: 33-

34). Med udgangspunkt i de fire subjektiveringsformer og de fire problematiseringsformer udformer Fou-

cault en genealogisk undersøgelse af subjektets selvforhold og selvledelse – en specifik analytik, som ikke 

forfalder til at tilskrive udviklingen af nye praksisser eller problematiseringer til simple forhold i adfærden, 

samfundet, ideologien eller idéerne (Foucault 2008b: 23). Med det mener Foucault, at det er emergensni-

veauet i selve selvforholdet, som skal fastholdes, så selvledelsens kompleksitet kan studeres, som den duk-

ker op og ikke henvises til en bagvedliggende, underliggende eller overliggende forklaring. Han kan således 

hverken defineres som behaviorist, ideologikritiker eller idéhistoriker. 

Selvledelsen, problematiseringen af selvet og selvteknikkerne udvikler sig i konkrete glidninger i Foucaults 

analyse. Her vil jeg kortfattet modstille elementer ved den antikke og den tidlige kristne selvpraksis, som 

rummer klare forskelle, selvom Foucault lægger vægt på, at seksualiteten reguleres igennem de samme 

problematiseringer i de to perioder. De munder nemlig ud i to forskellige selvledelsesforhold, som jeg vil 

analysere borgersubjektiviteterne under Coronakrisen igennem. 

I antikken er den etiske substans lysterne, lidenskaberne eller ”nydelserne”. Enhver mandlig borger skal – i 

modsætning til kvinderne, der er underlagt kodeksernes historie og strenge lovmæssighed - lære at bruge 

sine nydelser med måde – både i relation til sig selv, kvinderne, ægtefællen og mændene. Det kræver, i fra-

været af en lovmæssig styring, at man udvikler et bestemt selvforhold, hvor man igennem tæt rådgivning 

og guidning fra en læremester lærer at vurdere, hvordan man holder igen, viser selvkontrol og nyder med 

måde. Ekstrem eller overdreven nydelse er både mangel på omsorg for sig selv og relationerne, men i antik-

ken er grænsen herfor per definition altid genstand for en konkret vurdering, som skal tillæres for det en-

kelte individ. Den hierarkiske underordning af sig selv til en lærer er således også lokal og midlertidig. Den 

pågår, indtil det korrekte selvforhold er opnået for den enkelte. Underkastelsesformen – den måde indivi-

det etablerer et forhold til reglen – definerer Foucault som ”livskunsten”. Det dækker over den aktive form-

ning af selvet, som er analogt til et æstetisk værk. Man skal arbejde på sig selv og præsentere sig selv i en 

æstetisk konstruktion, som er i overensstemmelse med den moralske praksis. Det gør man gennem det eti-

ske arbejde – ”asketismen” – som består i at moderere sine handlinger og ikke være i sine nydelsers vold. 
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Det drejer sig altså om at mobilisere sin vilje til at tøjle sine nydelser, så de ikke bliver til overdrevne hand-

linger. Ikke om at styre sit indre, men sine ydre handlinger. Teleologien for det moralske subjekt i antikken 

er derfor selvbeherskelsen, som er specifik og relativ for den enkelte i vedkommendes konkrete situering i 

samfundslivet. (Foucault 2008c: 51-53). 

Hellenismen og den romerske filosofi viderefører mange af antikkens figurer for selvforholdet, men kodifi-

cerer dem til mere almene læresætninger, som har en mere universel karakter som gode selvpraksisser, der 

forbedrer subjektet, uanset hvem han er. (Foucault 2005: 137) 

Kristendommen udvikler det, Foucault betegner som ”subjektets hermeneutik”, og som han analyserer 

med udgangspunkt i praksisforskrifter for munkelivet og Augustins bekendelser. Her er den etiske substans 

ikke lidenskaber, lyster og drifter, som man skal holde igen med for ikke at udtømme sin livskraft, miste sta-

tus i samfundslivet eller tage status fra andre. Den etiske substans er kødets begær, som hele tiden lurer og 

truer med at trænge frem i sjælen og sindets inderste. Således underlægges munkene en evig ”dechifre-

ring” af deres sind, hvor viljen skal bemestre subjektets inderste afkroge og fortrænge begæret i alle de 

skjulte og forklædte former, det kan fremtræde i. Munkenes praksisforskrifter kalder på så systematisk en 

udforskning af sindet, at selv drømmen og søvnen skal være friholdt fra begærsdrømme, erektioner og ufri-

villig sædafgang, som er indikatorer på et mangelfuldt selvarbejde i vågen tilstand. I kristendommen er un-

derkastelsesformen således en subjektiveringsform, hvor subjektet totalt underordner sig den guddomme-

lige lov og munkeinstitutionen, mens det etiske arbejde – asketismen – består i at analysere sig selv og 

fjerne enhver begærsrest fra sindets afkroge. Det arbejde kan man imidlertid ikke udføre alene. Efter syn-

defaldet er menneskets vilje defekt og utroværdig, og munken kan således ikke forlade sig på selv at kunne 

vurdere, hvilke tanker og impulser, der er troværdige og hvilke, der er begær i forklædning. Hos Augustin er 

løsningen den totale underkastelse under Guds højere lov og en gennemgribende accept af, at midt i selv-

praksisserne med selvanalyse og selvransagelse er det alligevel kun Gud, som kan frelse. Munken Cassian 

tilføjer hertil den bekendende selvteknik, som består i at munken skal fortælle en ældre munk om alle tan-

ker, drømme, indfald og selvledelsesproblemer, som munken gennemlever i løbet af dagen. På den måde 

får munken hjælp af Gud og af institutionen til at fortolke, om han lykkes med selvarbejdet og implemente-

rer en korrekt selvledelsesstrategi op imod den universelle lov, som styrer ham. De retningslinjer, som han 

modtager, skal mobiliseres i hans egen subjekts og begærs hermeneutik og dermed påvirke hans selvledel-

sesforhold og subjektivering. (Foucault 2021: 285). 

Foucault kommer således frem til to forskellige selvforhold gennem analysen af en række glidninger i selv-

teknikker i antikken og den tidlige kristendom. Den franske filosof, Gilles Deleuze, finder på baggrund af 

Foucaults historiske analyser også frem til et subjektsbegreb, som er præget af fire subjektiveringer. Han 
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definerer subjektet som en instans, der er konstitueret af ”fire folder af subjektivering”. (Deleuze 2004: 

118-119). Den første foldning omhandler den materielle ramme om subjektiviteten: ”hos grækerne var det 

kroppen og dens lyster, ”afrodisia”; men hos de kristne bliver det kødet og dets begær […]” (Deleuze 2004: 

118). Den anden foldning er ”magtforholdets fold”. Den tredje foldning er sandhedens fold, som forbinder 

viden om os selv med vores ”væren” og vores ”væren” med vidensproduktion om individet (Deleuze 2004: 

118). Den fjerde fold er ”folden af det udenfor selvet, det ultimative” og betegner det, som subjektet ulti-

mativt afventer eller stræber efter uden for sig selv: ”udødeligheden, evigheden, frelsen, friheden, døden 

eller løsrivelsen” (Deleuze 2004: 119). På den måde fremdrager Deleuze fire dimensioner af subjektiviteten, 

som alle er historisk kontingente og må analyseres, som de fremtræder i en konkret sammenhæng. På 

overfladen kan Deleuze læses som om, at han tilføjer en ontologisk dimension, uden for det konstituterede 

subjekt, men jeg læser ham sådan, at subjektet selvforestilling om et udenfor, som er historisk, socialt og 

diskursivt betinget, er medkonstituerende for det subjekts subjektivitet. De fire foldninger er analoge til 

Foucaults fire subjektiveringsformer for det etiske arbejde ovenfor. 

Både Schaanning og Deleuze tager udgangspunkt i Foucaults sene forfatterskab, hvor spørgsmålet om sub-

jekt, individ og subjektivering træder i forgrunden. Her behandler Foucault eksplicit teknikker, som subjek-

tet retter imod sig selv og som, sammen med de andre påvirkninger af det, er med til at fremme et bestemt 

selvforhold, en bestemt selvledelsesstrategi, som Foucault finder historisk, men som kan bruges som analy-

sestrategi generelt. 

Subjektivitet har således i min læsning en dobbelt status hos Foucault. Dels betegner det et nyt iagttagel-

sespunkt for hans magt- og ledelsesanalytik, som tager udgangspunkt i subjektet, udviklingen i subjektets 

kultur for selvpraksis, selvforhold og den betydning, disse praksisser har for subjekternes indtræden i magt-

relationer i verden. Dels betegner begrebet et genstandsfelt, en ”etisk substans” for magtudøvelse, et 

”noe”, som styringspraksisser omkring subjektet og subjektet selv konstituerer, som deres ledelsestrategi 

er rettet imod. Og som på linje med subjekternes selvpraksis, ”askese” og selvforhold er den overdetermi-

nerede genstand for historisk forskydning og må analyseres i sin konkrete, kontingente fremtræden. I det 

perspektiv er Foucaults tænkning aldeles ’subjektcentreret’. 

Subjektet er således ikke noget autentisk, som står i modsætning til styring, ledelse og magt eller udgør en 

modstand imod det, men et ’noget’ som er overdetermineret af objektiverende og subjektiverende praksis-

ser, som udvikler sig i gensidig påvirkning og påvirker subjektets selvledelse og selvpraksis. Det betyder 

ikke, at modstand, protest og modmagt er umulig, som vi så i eksemplet med Men in Black. Det tilføjer 

tværtimod en nuanceret analysestrategi, som kan se protester, selvforhold og styring, som de fungerer i et 

sammenflettet, komplekst netværk. Hos Foucault henter jeg et præcist analytisk blik til at forstå, hvordan 
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forskellige subjektiviteter opstår, konstitueres, udvikles, sættes i spil og problematiseres i magt- og styrings-

relationer.  Og en forståelse for, hvordan disse konsoliderer sig i bestemte selvforhold og selvledelsesstra-

tegier, som kan læses frem. Det bruger jeg til at undersøge borgeridealer, borgersubjektivisering og borger-

problematisering i Coronakrisen. 

Forholdet imellem magt, subjektivitet og sandhed er eksplicit emnet for den parrhesiaanalytik, Foucault 

udvikler sidst i sit liv, og som jeg anvender i min analyse af regeringens Coronahåndtering. Her tildeles sub-

jektet en klar agens i en analysestrategi, som tager udgangspunkt i, hvordan subjekter kan indtræde i en 

bestemt sandhedspraksis – en position i samfundet og diskursen, hvorfra de kan genkendes af deres omgi-

velser som subjekter, der fortæller sandheden. Det er dog ikke en ligefrem og ubundet handling, men en 

handling, som optræder i en kompleks styringspraksis, hvor subjekterne medkonstitueres af styringsrelatio-

nerne omkring sig såvel som af diskursen og praksisfeltet i det omgivende samfund. Med et systemteoretisk 

begreb, kan man kalde forholdet mellem styringsteknologi og subjektivering for et spørgsmål om ”andenor-

densstrategi”. Det vil, i foucaultianske termer, sige en styringsstrategi, som gennem objektiverende praksis-

ser søger at påvirke subjekternes egne strategier for sig selv. 

Findes den foucaultianske stat? – Foucault og staten 

Min analyse fokuserer på staten, regeringen og de statslige myndigheders styringsstrategier og praksisser. 

Derfor vil jeg kort redegøre for Foucaults tilgang til at analysere staten, som er en meget omdiskuteret stør-

relse i foucaultreceptionen (Dean & Villadsen 2012: 15-19). 

Ligesom jeg har vist, at de Foucaultorienterede organisationsstudier hvilede på en nedbrydning af organisa-

tionen som selvforklarende og sammenhængende iagttagelsespunkt, så fungerer staten hos Foucault heller 

ikke som en entydig, magtudøvende instans. Det betyder dog ikke, at staten ikke fungerer overhovedet: 

”Det skal påpeges, at selvom Foucault analytisk advarede mod en centristisk og repressiv forståelse af sta-

tens magtudøvelse, anså han ikke desto mindre staten for at være den afgørende nøglespiller i organiserin-

gen af magtrelationerne i moderne samfund” (Dean & Villadsen 2012: 84). 

Staten er ”forankringspunkt” og ”koordinator” for de forskellige individualiserende og totaliserende magt-

former, som jeg har redegjort for tidligere (Dean & Villadsen 2012: 84). Derimod stiller Foucault sig kritisk 

over for en essentialistisk teoretisering over statens væsen. Han advarer imod at forstå staten som ”mystifi-

ceret abstraktion” og taler for at anskue den som en ”konkret praksis”. På den måde advarer Foucault om 

”at undgå at betragte staten som et selvstændigt, enigmatisk fænomen, som eksisterer uafhængigt af os 

selv, og hvad vi gør.” (Dean & Villadsen 2012: 90). 
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Det er i den forstand, jeg analyserer statens rolle som samlingspunkt og organisator af forskellige magttek-

nologier i relation til Coronahåndteringen. Målet er ikke at sige noget generelt og eviggyldigt om staters 

måde at fungere på eller at reducere magt og subjektivitet til simple funktioner af en repressiv statsmagt. 

Tværtimod analyserer jeg en konkret praksis, som har konsekvenser for både vores måde at være borgere 

og indgå i magtrelationer til staten på. Staten er ikke analysens objekt, men snarere en konsekvens af den 

styringspraksis, som jeg undersøger. 

Fare eller risiko – nye teknologier? 

Den tyske sociolog Ulrich Beck skrev sine samtidsdiagnostiske hovedværker, Magt og modmagt og Risiko-

samfundet i en tid præget af det, som den amerikanske politolog, Francis Fukuyama senere er blevet be-

rømt for at kalde ”historiens afslutning” (Fukuyama 1989: 3). Baggrunden for teoridannelsen er således, at 

verden er blevet mere politisk entydig og forudsigelig og at forestillinger om klassemodsætninger og poli-

tisk kamp imellem forskellige systemer er blevet forladt til fordel for et nyt risikosamfund og en ny kos-

mopolisme (Beck 1997: 28-33; Beck 2006: 23-26). 

Den udvikling markerer, hos Beck, et radikalt brud i samfundets organisering og funktionsmåde, som er 

kendetegnet ved, at samfundslivet invaderer alle andre aspekter af verden. Det vil sige, at størrelser som 

naturen, vejret, klimaet og miljøet er blevet så tæt vævet sammen med menneskelig aktivitet, at de er ble-

vet samfundsgjorte (Beck 1997: 11). 

Beck definerer risikosamfundet som ”et katastrofesamfund, hvor undtagelsestilstanden truer med at blive 

til normaltilstanden” (Beck 1997: 33). Det er ikke blot ”de sundhedsmæssige følgeproblemer for natur og 

mennesker” fra den samfundsgjorte natur, som han skeler til, men også ”disse følgevirkningers samfunds-

mæssige, økonomiske og politiske implikationer – sammenbrud af markeder, værdiforringelse af kapitalen, 

bureaukratisk kontrol med virksomheders beslutninger, åbning af nye markeder, kæmpeomkostninger, 

retssager, taben ansigt.” (Beck 1997: 33). 

På den måde har katastroferne i risikosamfundet et distinkt ”politisk potentiale”, fordi risikosamfundet 

igennem konstant truende katastrofer fra naturen også rummer muligheder for en gennemgribende reor-

ganisering af den måde magten opererer på i samfundet – en ny modernitet. Risikosamfundet er således 

også, hos Beck, den bevægelse, hvor magten begynder at interessere sig for undtagelsens hverdagskarakter 

og derfor vender sig bort fra industrisamfundets stabile og forudsigelige antagonismer og i stedet retter sig 

imod konstante, risikobetonede chokbegivenheder (Beck 1997: 362-364). 
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På den måde kommer det implicitte modbegreb til ”risiko” til at være ”sikkerhed” hos Beck. Et industrisam-

fund, som hviler på klare og stabile antagonismer og hvor katastrofer ikke er hverdagen, men netop undta-

gelsen. Den tyske systemteoretiker, Niklas Luhmann, vender vrangen ud på Becks risikobegreb, og udvikler 

det til en analytik af forholdet imellem risiko og fare. Luhmann, mener at ”sikkerhed” er et tomt begreb, en 

social fiktion, som udelukkende fungerer som refleksionsbegreb (Luhmann 1997: 158). 

I stedet foreslår Luhmann at ”fare” er modbegrebet til ”risiko” (Luhmann 1997: 159). Risiko er defineret ved 

at forsøge at skabe forudsigelige, beregnelige scenarier for fremtiden, som er genstand for ”rationel kalku-

lation” (Luhmann 1997: 160). ”Fare” betegner derimod de chokhændelser, som trænger ind (i systemerne) 

fra omverdenen uden at de på forhånd er konstrueret, foregrebet eller kalkuleret. Faren kommer udefra – 

fra de andre (Luhmann 1997: 177). 

Luhmanns analyse knytter sig til en sammenhængende systemteori, som adskiller sig væsentligt fra det 

analysestrategiske blik, som jeg tager udgangspunkt i i min analyse. Jeg anskuer i stedet, lettere synkreti-

stisk, Luhmanns risiko og faredefinitioner som to magtteknologiske komplekser, som magtrelationer og 

specifikke styringspraksisser kan analyseres på baggrund af, som vi så det med lov, disciplin og sikkerhed 

tidligere. Risikovurderingen og -beregninger er, hos Foucault, en central del af sikkerhedsteknologien (Fou-

cault 2008a: 67).  

I lighed med Foucaults magtteknologier medfører risiko og farebegreberne hos Luhmann også en række 

kritiske effekter. Mest centralt knytter distinktionen risiko/fare sig til attribuering af ansvar for fremtiden. 

Fare er begivenheden, som slår ned, og som der ikke kan attribueres et retsligt ansvar for. Risiko er de 

fremtidige hændelser, som kan beregnes og som derfor kan minimeres, formes og attribueres ansvar for 

(Luhmann 1997: 162). 

Validitet og reliabilitet  

Genealogien er aktivistisk i sin ambition. Det betyder ikke, at den er anti-akademisk, men det betyder, at 

den er anti-positivistisk og derfor ikke kan valideres i traditionel forstand. På baggrund af et stort kildema-

teriale, der, i tråd med mit foucaultianske udgangspunkt, ikke er organiseret i umiddelbare kontinuiteter, 

udvælger jeg eksemplariske udsagn. Det udfordrer reliabiliteten og hvor replicerbar min analyse er. Reliabi-

litet, validitet og replikation er begreber, som er hentet fra den kvantitative metodeverden og derfor ikke 

umiddelbart og uproblematisk lader sig overføre til en foucaultiansk genealogi. 

Min tilgang kan således også anklages for såkaldt cherry-picking, hvor jeg udvælger analyseeksempler, som 

understøtter min egen tese og ikke medtager den del af empirien, som eventuelt ville modsige mine kon-
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klusioner. Det forsøger jeg at undgå ved at tage udgangspunkt i større, kanoniserede begivenheder og kil-

der og analysere, om de magtkonstruktioner, som udtrykkes igennem dem, er parallelle med mindre offici-

elle kilder og kilder på modmagttendenserne i forhold til Coronahåndteringen. 

Min ambition er således at vise, at den styringspraksis og subjektiveringsstrategi, som jeg analyserer konti-

nuiteter og diskontituiteter i, går igen i både protesterne imod regeringens håndtering, officielle kilder på 

regeringens håndtering, facebook-opslag, debatindlæg og journalistisk diskurs. 

I sidste ende beror det på en kritisk helhedsvurdering, om den genealogiske analyse holder eller vakler. Så-

dan er det, når man analyserer magttendenser, som er helt aktuelle og når man analyserer i en foucaulti-

ansk analysestrategi med de pladsmæssige rammer, som en kandidatafhandling nu engang giver mulighed 

for. 

Metode, afgrænsning og empiri 

I min analyse bruges genealogien til at problematisere de forskellige magt- og subjektiveringsteknikker, 

som kommer til udtryk i den danske Coronahåndtering igennem de tre faser, jeg mener den kan inddeles i. 

Fordi jeg ikke har uanet plads, foretager jeg et bevidst udvalg i de praksisser, der analyseres, med henblik 

på den ”aktivistiske ambition” om at ”levere kritiske input” til samtiden (Villadsen 2006: 88). Netop fordi 

genealogien ikke er en totalhistorie, som skal blotlægge, hvordan verden ’i virkeligheden’ så ud i svundne 

tider, afhænger den af en aktiv selektion, som foretages for at understrege den kritiske ambition med det 

genealogiske studie. Genealogien studerer brud, ”arkæologiske snit”, hvor viden og praksisformer udgræn-

ses fra historieskrivningen. Disse snit bruges til at problematisere forhold i nutiden og fremvise nye sam-

menhænge. (Villadsen 2006: 96).  

I min analyse studerer jeg hvordan to forskellige magtteknologier konkurrerer og sammenvæves i den dan-

ske Coronahåndtering og hvilke kritiske effekter det skaber for de borgersubjektiviteter, som tilbydes sub-

jekterne under Coronaen. Jeg analyserer genealogisk ved at inddele Coronaindsatsen i tre faser, som er 

præget af diskontinuiteter i styringspraksis og styringsstrategi – tiden før nedlukningen, nedlukningen og 

genåbningen. Den empiri, jeg udvælger, er selekteret for at hjælpe den analytiske ambition. På baggrund af 

gennemlæsning af artikler, lovtekst, rapporter, reportager, interviews, redegørelser og analytiske formidlin-

ger af den danske Coronahåndtering udvælger jeg således de kilder, som bedst illustrerer de brud og den 

prækære sammenvævning af magt- og subjektiveringsteknikker, som er mit ærinde. Analysen tager af 

pladshensyn udgangspunkt i enkelte eksempler, for at demonstrere afhandlingens ambition om at udvikle 

en virksom analysestrategi til at åbne feltet. Det er således ikke en systematisk analyse af enkelte delele-

menter i den danske Coronahåndtering, men er en større og lidt vildere ambition om, gennem forskellige 
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kildetyper, at tage temperaturen på den magtteknologi, som er dominerende for den danske epidemisty-

ring netop nu. I direkte forlængelse af Foucaults analytik, analyserer jeg forskelligartede kilder side om side 

med den ovenstående analysestrategi. Alt fra individudsagn, lovgivning og officielle rapporter har noget at 

sige om den måde magt og viden organiseres på og skal ikke på forhånd sorteres i kendte kontinuiteter 

(Foucault 2010b: 21). 

Magtens historieskrivning - Coronakrisens mange genealogier 

Analysestrategien for min afhandling er genealogisk. Formålet er, som beskrevet tidligere, at producere en 

kritisk effekt på nutiden ved at analysere kontinuiteter og diskontinuiteter i diskurs og styringspraksis.  

Men det er allerede et særkende ved Coronakrisen, at den giver anledning til en nærmest endeløs række af 

genealogier. Forskere, politikere, debattører og staten selv producerer historieskrivning om Coronahåndte-

ringen i ét væk med det formål at skabe kritiske politiske effekter i samtiden. Flere af de genealogiske tek-

ster om Coronaen vil jeg inddrage løbende i analysen nedenfor. De indgår både som begivenheder, som er 

med til at styre iagttagelserne af Coronahåndteringen, og som dermed har deres egne eksistens-, magt- og 

subjektivitetsfunktioner, og som en optik til inddeling, opdeling og analyse af de styringspraksisser, som 

kendetegner den danske Coronahåndtering. Jeg anvender dem ad hoc i dette dobbeltperspektiv. 

Analyse: Regeringens styringspraksis – konkrete Coronamagtteknikker og 

subjektiveringspraksisser 

I det første års Coronahåndtering har vi gennemlevet forskellige sammenvævede magtteknikker, som har 

konstitueret radikalt forskellige styringsstrategier. Fælles for dem er, at formålet er at etablere epidemikon-

trol. Fælles er også, at epidemikontrol etableres ved at fremelske en bestemt borgersubjektivitet og etab-

lere befolkningskontrol. Alligevel er det min påstand, at vi har været vidne til to forskellige magtteknolo-

gier, som har afløst hinanden og løbende konkurreret om hegemoni og herredømme i Coronahåndteringen 

i Danmark. I det følgende vil jeg analysere de mest fundamentale Coronateknologier en ad gangen, under-

søge hvilken subjektiveringsstrategi, de sætter i spil, og skrive dem ind i en genealogisk bevægelse, hvor 

den ene erstatter og tilføjer sig til den anden. 

Som jeg har vist tidligere, så skelner jeg mellem risikoteknologi og fareteknologi. Det er, i mine øjne, de to 

grundlæggende, prækære sammenfletninger af magt og subjektivering, som er i konflikt igennem hele Co-

ronahåndteringen. Risikoteknologien knytter sig til sikkerhedsteknologien og fareteknologien knytter sig til 

lovteknologien. De fleste Coronateknikker og konkrete praksisser – pressemøder, Coronatal, smittegrafer, 
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måleenheder, epidemilove og offentlig diskurs – kan mobiliseres som et led i begge overordnede magttek-

nologier. 

Krisesamfund og diskontinuiteter 

I sin bog Krisesamfundet (Rasmussen 2021) bruger professor i statskundskab, Mikkel Vedby Rasmussen, Co-

ronakrisen som baggrund for en generel samtidsdiagnose. Hans ærinde er at vise, at den politiske ledelse af 

befolkningen er blevet afhængig af konstante kriser som styringsstrategi. I fraværet af kriser, som skaber 

anledning til politisk lederskab, går samfundet i stå. På den måde leder alle politiske systemer på baggrund 

af hver deres veldefinerede krise, som lægger op til bestemte magtteknikker og styringsrationaliteter: ”Kri-

sesamfundet er en social situation, hvor krisen ikke er en undtagelsestilstand, men en normaltilstand.” 

(Rasmussen 2021: 37). På den måde markerer krisen hos Rasmussen en kortslutning af forholdet mellem 

fare og risici, mellem hverdagsliv og undtagelse, hvor den normale magtteknologi bliver at lede et samfund, 

som hopper fra den ene undtagelse til den anden: 

”Krisesamfundet betyder, at krisen er en forventning, som bliver realiseret så regelmæssigt, at hver ny krise 

(finans-, klima- eller Coronakrise) bekræfter, at vi lever i, med og af kriserne. De enkelte kriser kulminerer 

og finder deres løsning for blot at genopstå som nye risici, der skal håndteres.” (Rasmussen 2021: 37). 

I krisesamfundet er det krisen, der er hverdagslivet og krisens modalitet, som er definerende for, hvordan 

magten fungerer i samfundet. De politiske projekter og den politiske kommunikation, som har succes, er 

den, der kan udnytte krisen og mest effektivt anvende krisen som et led i sin styringspraksis. Rasmussen er 

ikke foucaultianer eller luhmannianer. Hans analyse operationaliserer analysestrategiske elementer i Fou-

caults tænkning, men er mere essentiel i sin karakter. Hovedærindet er at finde ind til kernen af vores for-

ståelse af ”krisen” og tage temperaturen på en magtform, som er udbredt i samtiden. Jeg deler den sidste 

ambition. 

”Der er en kerne i vores forståelse af kriser, som går fra sygesenge og slagmarker i det gamle Grækenland til 

arbejdsmiljøudvalget på vores arbejdsplads og Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om Coronavirus.” 

(Rasmussen 2021: 29). Citatet afslører en essensambition hos Rasmussen, som både er ude på at tage tem-

peraturen på samtiden, udforske en magtanalytik for krisen og finde frem til en ahistorisk og gennemgå-

ende kerne i, hvordan kriser optræder i den menneskelige bevidsthed. På den måde adskiller Rasmussens 

tilgang sig væsentligt fra min egen, som udelukkende opererer på begivenhedernes emergensniveau. Alli-

gevel er der noget at hente i Rasmussens analyse af Coronakrisen og især i hans inddeling af krisens epoker. 
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Rasmussen anskuer krisesamfundet som et radikalt nybrud, der reagerer antitetisk på den ideologiske ”re-

formisme”, som har kendetegnet magtudøvelsen i de sidste årtier. Reformismen optræder ikke i den strin-

gente, klassiske marxistiske forstand som modbegreb til en subversiv revolutionstænkning, men som et be-

greb, der dækker Ove Kaj Pedersen og Bjarne Corydons teknokratiske konkurrencestatstænkning og tiltro til 

store, samfundsjusterende reformer på baggrund af et forudsigeligt og fremtidsløst politisk landskab (Ras-

mussen 2021: 60-61). 

For reformismen er kriser ”midlertidige bump på vejen, som giver anledning til at skabe nye reformer, for 

grundlæggende peger historiens kompas i reformens retning.” (Rasmussen 2021: 63). Reformismen er 

fremtidsløs af to grunde. Dels fordi den konkret ikke har en fremtid som politisk ideologi og dels fordi den 

ikke rummer evnen til at forestille sig en fremtid, som er væsensforskellig fra den afpolitiserede nutid, som 

den implementerer sine reformer i.  

Med krisen indtræder ”fremtiden” i den politiske horisont – forstået som muligheden af nye og radikale 

brud, som konstant ændrer ved det bestående og muliggør ny kommunikation og nye magtteknikker. Dette 

markerer i sig selv et radikalt brud. Rasmussen bruger Coronakrisen som iagttagelsespunkt for den diskonti-

nuitet, som markerer skiftet fra reformisme til krisesamfund, som både har konsekvenser for magtteknikker 

og subjektivering: ”Krisen har sat forholdet mellem individer og samfund på spil på en ny måde – og givet 

grund til at overveje, hvordan vi sammen og hver for sig håndterer kriser.” (Rasmussen 2021: 68). For mig 

ligger interessen dog i at undersøge de glidninger og sammenvævninger i magtrelationer og subjektiviteter, 

som opstår under Coronakrisen. 

Den historiske diskontinuitet analyserer Rasmussen i sin egen historicitet, igennem tre overordnede, for-

skellige faser af den danske Coronahåndtering. Han bruger de tre forskellige epidemilove, som har indheg-

net og udpenslet, hvilke magtteknikker regeringen kan bruge i sin epidemistyring som iagttagelsespunkt og 

inddelingsramme. På den baggrund kan hans samtidsdiagnose delvist læses som en genealogi i sig selv. 

Rasmussen inddeler Coronakrisen i tre faser: den første nedlukning, som, med vedtagelsen af den midlerti-

dig epidemilov, markerer begyndelsen af krisen og en diskontituitet i forhold til den styringspraksis, som var 

dominerende før nedlukningen, Coronaens styringspraksis fra nedlukningen og frem til genåbningen og den 

nye permanente epidemilov markerer en gryende tilbagevenden til en ny normalitet og så den nye styrings-

praksis, som så småt behersker genåbningen, som vi befinder os i nu. Jeg er ikke enig med Rasmussen i 

hans analysestrategi, men langt hen ad vejen så er hans genealogiske inddeling af Coronahåndteringen et 

frugtbart udgangspunkt for analysen. Derfor vil jeg i det følgende gennemgå de tre faser en for en. 
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Beredskabsrationalitet – risiko- og sikkerhedsteknologi, sikkerhedssubjektivering og Sundhedsstyrel-

sens dominans 

Den gamle epidemilov, ”Lov om foranstaltning mod smitsomme og andre overførbare sygdomme” (Sund-

heds- og ældreministeriet 2019), som er vedtaget i 2016 og som var gældende, da Coronaepidemien ramte 

Danmark, var ifølge Rasmussen baseret på det, man kunne kalde en ”beredskabsmodel” (Rasmussen 2021: 

102). Det vil sige, at den tog udgangspunkt i fagnære beredskabsplaner og i den danske beredskabslovgiv-

ning og i de magtteknikker, som de muliggjorde og tilskyndede til (Rasmussen 2021: 103). I receptionen er 

pressemødet og den politiske kommunikation fra statsministeren d. 11. marts blevet tillagt en paradigma-

tisk betydning. Blandt andet gennem udsagn fra statsminister Mette Frederiksen selv: ”Jeg kiggede på folk 

og tænkte, I skulle bare vide, om få timer vil vores allesammens liv være forandret.” (Bendixen 2020). Dette 

understreger, at nedlukningen skete i en begivenhed, hvor den suveræne magt trådte frem og handlede. 

Journalistiske beretninger understøtter den kommunikation: ”’Det, jeg vil sige i aften, kommer til at få store 

konsekvenser for alle danskere, indledte Mette Frederiksen.’ Statsministeren lukkede derefter næsten hele 

Danmark ned og advarede mod at hamstre.” (Nielsen 2021). Igen fremstilles pressemødet som en begiven-

hed, som afgørende ændrede Coronaforløbet på baggrund af en lovteknologisk, resolut handling fra statsle-

deren. Det er til dels berettiget. Men det er værd at notere sig, at pressemødet falder sammen med en ra-

dikal ændring af det parlamentariske rum og i den rammelovgivning, som iscenesætter hvilke myndigheder, 

som kan handle på epidemien – det vil sige, hvilke myndigheder, som indtræder i subjektpositionen for Co-

ronahåndteringen – og hvilke praksisformer, der er tilgængelige for dem som magt- og ledelsesmuligheder. 

Det sker allerede dagen efter, d. 12. marts, da et enigt Folketing vedtager en ny epidemilovgivning, som 

skal styre samfundets borgere og sikre myndighederne nye praksisser til at håndtere Coronaen (Jensen 

2020). De to sammenfaldende begivenheder betyder, at der efter min mening indtræffer en ny ledelses- og 

magtform omkring datoerne d. 11-12 marts. De to begivenheder repræsenterer samtidig de to magtten-

denser, som Men in Black opponerede imod: dels den suveræne statsmagts synlige fremtræden på den po-

litiske scene og dels en ny magtteknologisk og kommunikativ konstituering af det Coronaramte samfundsliv 

– dels individualiserende og dels totaliserende magttendenser. For at fremstille det nye i dem, kræver det, 

at jeg først analyserer det magtteknologiske kompleks, som var udgangspunktet for epidemihåndteringen 

før nedlukningen og den nye epidemilov. 

Hvis vi går til den gamle epidemilov selv, så ligger hele ansvaret for epidemihåndteringen ude hos fagfolk og 

eksperter i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med fagligt udpegede regionale epidemikommissioner. På den 

måde ligger den politiske dimension i at håndtere smittetrykket og adfærden hos befolkningen hos fagper-

soner:  
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”For hver region nedsættes en epidemikommission, der består af en politidirektør, udpeget af Rigspolitiche-

fen, en læge med relevante faglige kvalifikationer udpeget af Styrelsen for Patientsikkerhed, en dyrlæge 

udpeget af Fødevarestyrelsen, en repræsentant for told- og skatteforvaltningen udpeget af told- og skatte-

forvaltningen, en repræsentant for det regionale sygehusberedskab udpeget af regionen, en repræsentant 

for Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter udpeget af Beredskabsstyrelsen samt tre af re-

gion(Sundheds- og ældreministeriet 2019). 

De regionale epidemikommissioner har ansvaret for at iværksætte de begrænsninger i forsamlingsfriheden, 

tvangsisolation, tvangsundersøgelse af en læge, aflysning af offentlige arrangementer, afspærring af offent-

lige områder, eller andre initiativer, som skal forhindre udbredelsen af smitten. De foranstaltninger træffes 

på regionalt niveau ud fra en faglig vurdering af hvilke tiltag, som mest effektivt bekæmper smitten med 

hensyntagen til de regionale smittetal. Sundhedsstyrelsens opgave er at vejlede ekspertpanelerne i de regi-

onale kommissioner: ”Sundhedsstyrelsen vejleder i fornødent omfang epidemikommissionerne” (Sund-

heds- og ældreministeriet 2019).  

På den måde indtræder de regionale epidemikommissioner og Sundhedsstyrelsen i subjektpositionen. Det 

er dem, der er i en rolle, hvor de kan handle på epidemier, når de dukker op. De har en hel række af foran-

staltninger og praksisformer til deres disposition, som især retter sig imod objekterne ”enhver, der lider af 

en alment farlig sygdom, eller som må antages at være smittet med en sådan.” (Sundheds- og ældremini-

steriet 2019). Objekterne for de ekspertdefinerede regionale styringspraksisser er potentielt enhver borger, 

så længe der kan føres bevis for en sundhedsfaglig diagnose eller er en fagligt begrundet mistanke om 

samme. 

De praksisformer, som kendetegnede den danske tilgang til epidemibekæmpelse, var derudover konkreti-

seret i beredskabsplanen for epidemier, ”Beredskabsplan for pandemisk influenza, del 1: National strategi 

og fagligt grundlag” (Sundhedsstyrelsen 2013a). Pandemiplanen, som den populært hedder, ”på trods af at 

der ikke er tale om en egentlig plan; men dels om den nationale strategi og det faglige grundlag (del I); dels 

om konkret vejledning om planlægning for pandemisk influenza i regioner og kommuner (del II).” (Sund-

hedsstyrelsen 2013b). Pandemiplanen giver os således et privilegeret indblik i, hvordan statens strategi og 

konkrete styringspraksis var organiseret forud for Coronaepidemien i Danmark inden for de lovgivnings-

mæssige rammer, som jeg analyserede ovenfor. 

Formålet med hele beredskabet beskrives således: ”Hovedformålet med pandemiplanen er, at den skal bi-

drage til at minimere de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger af en pandemi i Danmark.” 

(Sundhedsstyrelsen 2013a: 5). Pandemiplanen opererer her helt tydeligt med en sikkerhedsteknologisk til-

gang til epidemibekæmpelsen. Måleparametrene er statistiske og retter sig imod smitteudbredelse, som 
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skal minimeres, samtidig med at de er genstand for en omkostningsbetragtning og en teleologi om at be-

grænse de omkostninger, som der er forbundet med epidemien. Objektet er smitteudbredelsen selv. Målet 

er ikke at bekæmpe eller stoppe, men at minimere udbredelsen. 

Pandemiplanen oplister også de praksisformer, som epidemiminimeringen skal organiseres igennem. Den 

vigtigste praksisform er risikovurderingen, som løbende skal indlemme de, muligvis ukendte, epidemifor-

mer, som man står over for, i sandsynlighedsberegninger, som kan danne grundlag for epidemihåndterin-

gen: 

”Risikovurderinger er meget væsentlige når beredskabet skal planlægges, og løbende implementeres. F.eks. 

om der i inddæmningsfasen skal bruges resurser på kontaktopsporing og antiviral behandling af personer 

udsat for smitte; hvilket fokus der bør lægges på vaccineudvikling samt omfanget af den mængde antivirale 

midler, der bør indkøbes og lagerføres.” (Sundhedsstyrelsen 2013a: 7). 

Hele beredskabstilgangen, som kendetegner sygdomsminimeringen forud for den nye hasteepidemilov og 

nedlukningen, hviler således på den risikoteknologi, som jeg skitserede tidligere i afhandlingen. Det handler 

om gennem risikovurderinger at inddæmme smitten. Det vil sige at fastsætte beregninger og gennemsnit 

for det tilladelige og acceptable niveau for smittespredning og designe sine handlinger i forhold til behand-

ling, vaccineudvikling og kontaktopsporing ud fra de risikovurderinger.  

Samtidig fastsætter planerne en generel gennemsnitsbetragtning for udbredelsen af pandemisk influenza-

lignende sygdomme på baggrund af statistisk data fra England, selvom ”De konkrete behov for kapaciteter i 

sygehusvæsenet og i almen praksis er vanskelige at vurdere på forhånd.” (Sundhedsstyrelsen 2013b: 7). 

Statistikken fastsætter et gennemsnit for udbredelsen af influenzaen, komplet med træk på sygehusene, 

pres på de praktiserende læger, dødsfald og de afledte effekter i form af sygemeldinger og fravær i arbejds-

styrken. Sundhedsstyrelsen opstiller i anden del af pandemiplanen en instruktiv tabel for kommunerne og 

regionerne: 
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Tabellen tager udgangspunkt i regneeksemplerne på baggrund af den engelske data og skal ”anvendes af 

regionen til dimensionering i forbindelse med beredskabsplanlægningen.” (Sundhedsstyrelsen 2013b: 8). 

Beredskabstilgangen kan leve med et stort antal indlæggelser og dødsfald, så længe de er på den risikotek-

nologiske side af distinktionen risiko/fare. Det vil sige så længe de kan beregnes, forudsiges og der kan di-

mensioneres på baggrund af de forventede indlæggelsestal, så regionerne kan opretholde hverdagslig-

nende forhold på hospitalerne og blandt lægerne. Det er den styringspraksis, som Sundhedsstyrelsen gen-

nem instruktive regneeksempler eksporterer til regioner, kommuner og de regionale epidemikommissio-

ner. I beredskabstænkningen er fremtiden ikke indtrådt endnu. Ikke i den forstand, Rasmussen behandlede 

den ovenfor, som en grundlæggende accept af, at der kan ske radikale brud og undtagelser til hverdagens 

magtteknologiske praksis. Selvom døren åbnes på klem for uforudsigelige hændelser og eksternaliteter, så 

er de historiske data og den sikkerhedsteknologiske gennemsnitsberegningsrationalitet hegemonisk:  
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”Hertil kommer at eventuel lukning af skoler og børneinstitutioner vil have betydelig negativ indflydelse på 

andre sektorer pga. behovet for at forældre passer deres børn hjemme. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog 

fortsat at der i forbindelse med planlægningen dimensioneres med det ovenfor skitserede gennemsnitssce-

nario.” (Sundhedsstyrelsen 2013b: 8). 

Pandemiplanen og den beredskabsrationalitet, som den er udtryk for, anerkender, at der kan findes fare – 

begivenheder, som man ikke kan forudsige og dimensionere klart på baggrund af, men planen fortolker 

fare som potentielle afvigelser fra de gennemsnitsberegninger, som den udbreder og forpligter regionernes 

dimensionering af ressourcer på baggrund af. Den sikkerhedsteknologiske magtanordning bliver endnu ty-

deligere i andet led af citatet. Her giver Sundhedsstyrelsen direkte udtryk for, at den regionale styring bør 

tage udgangspunkt i den gennemsnitsberegning, som de præsenterer i tabellen – også selvom der er konse-

kvenser, som den ikke kan redegøre for.  

Fælles for de to pandemiplaner er, at de opererer med klart definerede ”risikogrupper” (Sundhedsstyrelsen 

2013a: 59), som skal underlægges et andet sæt procedurer, hvor samfundet kan acceptere et langt lavere 

gennemsnit for smitteudbredelse. (Sundhedsstyrelsen 2013b: 28). 

I det ovenstående har jeg, i forlængelse af Rasmussen, kaldt den sundhedsfaglige, sikkerhedsteknologiske 

tilgang til epidemiminimering for en beredskabsrationalitet. Det er sundhedsstyrelsen, som – i denne peri-

ode – har ansvaret for at minimere smitten, og beredskabsrationaliteten er tydelig i de sikkerhedsteknolo-

giske magtanordninger, som altdominerende præger deres pandemiplaner. Beredskabsrationaliteten uddy-

bes i beredskabsloven, som Sundhedsstyrelsens vejledninger henviser til: 

”Som et grundlæggende princip bygger pandemiplanlægningen i Danmark på det allerede eksisterende be-

redskab, der skal kunne udbygges i takt med behovet for en indsats” (Sundhedsstyrelsen 2013a: 6). Bered-

skabsloven blotlægger de historiske sedimenteringer bag beredskabsrationaliteten. Det handler om at risi-

kogøre faretrusler imod landet og minimere omkostningerne ved dem: ”Redningsberedskabets opgave er 

at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, 

herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.” (Forsvarsministeriet 2017). 

Beredskabsloven er udtryk for den samme minimeringsteoleologi, som vi også så i pandemiplanerne. Igen 

ser vi en sikkerhedsteknologisk tilgang, hvor målet er at beregne, forudsige og på baggrund af beregninger 

at minimere omkostningerne for samfundet. Subjektpositionen for krisehåndteringen i beredskabsloven er 

de enkelte fagprofessionelle myndigheder, som har ansvaret for den del af samfundslivet, som er berørt af 

krisen: ” De enkelte ministre skal hver inden for deres område planlægge for opretholdelse og videreførelse 

af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner.” 
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(Forsvarsministeriet 2017). Med andre ord, så er det den faglige myndighed og ikke suverænen – regerin-

gen – der står som subjekt for de beredskabsmæssige initiativer, som iværksættes i krisetider. Det handler 

om gennem beredskabsplaner at søge at opretfolde og videreføre samfundets funktioner. Hverdagen er 

målet og afvigelser acceptable, så længe krisestyringer holdes inden for et holdbart gennemsnit, som det 

fremgår af Sundhedsstyrelsens pandemiplan: ”[…] ”vanlig praksis” har fra andre krisesituationer vist sig at 

være det mest robuste princip under krise, og vil til enhver tid være at foretrække så længe det er logistisk 

overkommeligt.” (Sundhedsstyrelsen 2013a: 42). Som vi skal se, fører netop denne tilgang til et subjektive-

ringsparadoks, som udfordrer netop den sikkerhedsteknologiske styringspraksis, som den er udtryk for. Det 

betyder at den epidemikontrol, som er målet for Coronahåndteringen bliver truet af netop den styrings-

praksis, som er på plads til at sikre den.  

Sundhedsstyrelsen knæsætter eksplicit tre generelle forvaltningsprincipper i pandemiplanen, som kende-

tegner beredskabet og dermed styringspraksissen inden nedlukningen d. 11. marts: ”sektoransvarsprincip-

pet”, ”lighedsprincippet” og ”nærhedsprincippet” (Sundhedsstyrelsen 2013a: 53). Sundhedsstyrelsen defi-

nerer sektoransvarsprincippet som ”Den myndighed, der har ansvaret for et område til daglig, bevarer an-

svaret i en krisesituation. Myndigheden er ansvarlig for at planlægge for videreførelse af de kritiske funktio-

ner under en krise.” Nærhedsprincippet defineres som ”Beredskabsopgaverne løses i videst muligt omfang 

på det organisatoriske niveau, som er tættest på borgeren.” (Sundhedsstyrelsen 2013a: 53). Målet med 

nærhedsprincippet er, at det skal være en myndighed, som borgeren i forvejen har et direkte forhold til, 

som skal løfte subjektiveringsopgaven. I foucaultianske termer er styringsstrategien her, at de objektiver-

ende subjektiveringsteknikker, som skal fremme epidemihensigtsmæssig adfærd hos borgeren løftes af 

borgerens egen læge, socialrådgiver, lærer eller andre professionelle, som er tæt på borgeren og i forvejen 

har en relation til borgeren. Lighedsprincippet definerer Sundhedsstyrelsen som: ”Den organisation og de 

procedurer og ansvarsforhold, der anvendes til daglig, benyttes i videst muligt omfang også i en krisesitua-

tion.” (Sundhedsstyrelsen 2013a: 53).  

Hos Rasmussen anvendes principperne i en mere overordnet, metaforisk forstand til at indfange, hvilken 

rationalitet, som kendetegner krisehåndteringen, og dermed epidemihåndteringen, i Danmark i det øjeblik 

Coronaen rammer. Sektoransvarsprincippet går ud på, ”at placere ansvaret for krisen så tæt som muligt på 

dem, der tog sig af området til daglig. Så sundhedskriser tog Sundhedsstyrelsen sig af.” (Rasmussen 2021: 

105). Ud fra en sikkerhedsteknologisk styringsrationalitet gives ansvaret for den statistiske minimering af 

smitten til de sundhedsfaglige fagpersoner og deres medicinske risikovurderinger. Lighedsprincippet går, i 

denne kontekst, ud på at ”kriser skal håndteres med den organisation og de procedurer, som anvendes til 

daglig. Så under en krise forventede lægehuse, hospitaler og Sundhedsstyrelsen at gøre mere af det samme 
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og under meget mere udfordrende forhold.” (Rasmussen 2021: 105). Det betyder, at der ikke er noget radi-

kalt brud, ingen undtagelse, indskrevet i krisehåndteringen. Tværtimod gik hele det magtteknologiske be-

redskab til epidemiminimering ud på at ”inddæmme” smitten og videreføre hverdagen så vidt muligt. Nær-

hedsprincippet mobiliseres hos Rasmussen i betydningen: ”i en krise skal man løse problemerne der, hvor 

de opstår og så tæt på borgeren som muligt.” (Rasmussen 2021: 105). 

Rasmussen læser de principper som styrende for det, han kalder ”beredskabsmetoden”. I foucaultianske 

termer, kan man mere præcist beskrive det som en ret entydig sikkerhedsteknologi, som i sit virtuelle dia-

gram genfindes i beredskabslovgivning, epidemilovgivning og pandemiplaner. Procedurerne baserer sig på 

en gennemsnitsberegning af smitteudbredelsen for historiske influenzaepidemier og har som teleologi at 

bevare hverdagen i så uforandret version som muligt. Planerne fastsætter acceptable gennemsnit for døds-

fald og smitteudbredelse med særlige procedurer til yderligere at minimere smitten blandt risikogrupper. 

De opererer statistisk og risikoteknologisk igennem risikovurderinger. De forsøger ikke radikalt at bekæmpe 

eller forhindre smitteudbredelse og iagttager ikke smitte og epidemier som en fareteknologisk og udefra-

kommende, ukontrollerbar begivenhed, men som en forventelig og forudsigelig konstant, som myndighe-

derne skal begrænse omfanget af. 

Den gennemførte sikkerhedsteknologiske styringspraksis, som myndighederne er indskrevet i, forud for Co-

ronapandemien rammer Danmark, fører til nogle specifikke politiske og epidemihåndteringsmæssige anbe-

falinger, som ligger i direkte forlængelse af en sikkerhedsteknologisk og risikobetonet måde at iagttage ver-

den og epidemien på. Kulminationen på det er Sundhedsstyrelsens risikovurdering fra d. 10. marts (Sund-

hedsstyrelsen 2020a), som er den konkrete aktualisering af det sikkerhedsdiagram, som definerer epidemi-

praksissen forud for hasteloven og nedlukningen. Her opererer Sundhedsstyrelsen i direkte forlængelse af 

den magtteknologi, som jeg har analyseret ovenfor. Det fører til en risikovurdering, som iagttager Corona i 

forlængelse af sikkerhedsteknologiske magtteknologier og iværksætter procedurer til at opretholde hverda-

gen og objektivere borgerne gennem de sundhedsprofessionelle, som er tættest på dem. Det fører til en 

strategi, som i første led forsøger at inddæmme epidemiens introduktion til Danmark og dernæst afbøde 

smittens udbredelse i landet: 

”Grundlæggende vil beredskabshåndtering i epidemiscenarier have til formål at nedbringe sygdomsbyrden 

ved at reducere smittespredning og mortaliteten samt at mindske belastning for sundhedssystemet og 

samfundet som helhed. Reduktion af smittespredning har den raske del af befolkningen som målgruppe, 

hvor smittespredning nedbringes ved tiltag såsom isolation, karantæne samt generelle indsatser (hygiejne-

råd, kommunikation om opmærksomhed på symptomer og hvornår der skal søges læge, retningsanvisende 
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råd om at blive hjemme ved sygdom etc.). Disse tiltag mindsker potentialet for smitte på samfundsniveau.” 

(Sundhedsstyrelsen 2020a: 7). 

Her ser vi de disciplinerende elementer af sikkerhedsteknologien. Risikovurderingen installerer procedurer, 

som helt eksplicit har befolkningen som objekt. Men samtidig dukker en ambition om at fremme en be-

stemt subjektivering hos de enkelte kroppe i samfundet, som skal adoptere Sundhedsstyrelsens styrings-

strategier og anvende dem til at fortolke og afrette sig selv. På samme måde som i den antikke selvpraksis, 

så er denne underkastelse til lærerens – i dette tilfælde Sundhedsstyrelsens – vejledning midlertidig og ba-

seret på en fornuftsrettet ambition om at fremme en bestemt normaltilstand hos borgeren. 

Sundhedsstyrelsen iværksætter en informationskampagne for at understøtte ovenstående strategi, og de 

understreger vigtigheden af at offentliggøre strategien, fordi ”vi har et stort behov for at omverdenen (og 

ikke kun de politiske beslutningsniveauer) kan læse og forstå, hvad det er for nogle strategiske linjer og 

overvejelser, vi har”, som Søren Brostrøm skriver i en mail til Kåre Mølbak d. 1. marts 2020, hvor han også 

understreger behovet for en ”massiv borgerettet kampagne på brede medieflader” (Folketinget 2021: 188). 

Kampagnen består af konkrete anbefalinger og opfordringer til hygiejnetiltag, social afstand og nye sam-

værsformer (eksempelvis at undgå håndtryk). Den ser således ud (Sundhedsstyrelsen 2020b): 
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Objektet for kampagnen er en implicit borgersubjektivitet, som er helt parallel til Foucaults beskrivelse af 

den antikke subjektivitet, som jeg gennemgik i analysestrategiafsnittet. Sundhedsstyrelsen tager udgangs-

punkt i, at deres sikkerhedsteknologiske og risikoorienterede strategi vil forplante sig til de enkelte bor-

gersubjektiviteter i form af fornuftige og risikostyrede selvstrategier, de frivilligt vil underlægge sig. Bor-

gerne vil handle selvstrategisk i forlængelse af Sundhedsstyrelsens styringsstrategi, og derfor er det så vig-

tigt at få den offentliggjort, så den kan forplante sig.  

Den sikkerhedsteknologiske styringspraksis og styringsstrategi, som lovgivningerne og de konkrete pande-

miplaner i forlængelsen af lovgivningen lægger op til, medfører en specifik selvstrategi hos de borgere, som 

strategierne rettes imod. Den objektiverer borgerne til en bestemt subjektivitet, som kommer til at udgøre 

et bestemt styringsproblem for epidemihåndteringen. 

Problemet kommer til udtryk igennem en mangfoldighed af selvstrategier, som, helt analogt til Sundheds-

styrelsens magtøkonomi, baserer sig på private, subjektiverende risikovurderinger for hvert enkelt individ. 

Jo mere sygdommen bliver kendt, jo flere faktorer kan enkelte borgere medregne i deres selvrisikovurde-

ringer hver især. Enhver kan anlægge sin egen selvstrategi ud fra sin egen risikovillighed og kritiske rationa-

litet overfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er denne sikkerhedsteknologiske subjektivering, som 

Venstres formand Jacob Ellemann-Jensen sætter ord på med sit ”forklar-eller-fjern-princip” (Dalgas 2020), 

som er et paradigmatisk udsagn, der netop udfordrer rationaliteten i  de enkelte restriktioner inden for de-

res egen sikkerhedsrationalitet. Efter samme model er alle tiltag fra vacciner over mundbind til nedluk-

ningselementer blevet udfordret igennem Coronahåndteringen. Eksempelvis vrimler det med udsagn, som 

udfordrer brugen af mundbind for personer, som ikke er i risikogruppen: ”Der findes intet medicinsk belæg 

for, at folk, der ikke er i risikogruppen, skal bruge mundbind i offentlig transport. Påbuddet kan ligefrem 

vise sig at hæve smittespredningen, og derfor bør det ophæves.” (Kayser 2020). Udsagnet er emblematisk 

for subjektiveringsproblematikken. Det er udtryk for en autonomiseret risikovurdering, som trækker på 

samme sikkerhedsmagtøkonomi, som Sundhedsstyrelsens, men kommer frem til den modsatte konklusion. 

På befolkningsniveauet fører Sundhedsstyrelsens fremskrivning til en vurdering af, at Corona vil medføre en 

”overdødelighed i størrelsesordenen 1.680-5.600 patienter”, før epidemien er afsluttet i Danmark. Det byg-

ger på beregninger af smittespredningen, som er helt analoge til den i pandemiplanen ovenfor (Sundheds-

styrelsen 2020a: 11). Det fører til en konflikt mellem regeringens og Sundhedsstyrelsens Coronastrategi. 

Gennem hele forløbet insisterer Statsministeriet på at fremme analyser og beregninger af et ”worst case 

scenario”, som de vil have inkluderet i de materialer og analyser, som de modtager fra Sundhedsstyrelsen 

(Folketinget 2021: 189). 
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Det sker ikke kun, fordi regeringen er uenige med Sundhedsstyrelsen i de konkrete sikkerhedsteknologiske 

risikovurderinger af truslen fra Corona. Det sker også, fordi høje smittetal kan mobiliseres i en strategisk 

farekommunikation og farebegivenheder med radikalt andre styrings- og subjektiveringseffekter, som vi 

skal se. De opslidende debatter mellem regeringen og Sundhedsstyrelsen (Folketinget 2021: 188-190) er 

derfor ikke udtryk for en forskel i sundhedsfaglig vurdering, men tværtimod en central magtøkonomisk for-

skel i, hvilke styringsstrategier man ønsker i Coronahåndteringen. 

Selvom Sundhedsstyrelsen i begyndelsen af marts 2020 eksplicit begynder at kommunikere et strategiskift 

fra en ”inddæmningsstrategi” til en ”afbødningsstrategi”, så er der magtteknologisk og subjektiveringsstra-

tegisk ikke nogen forskel. (Sundhedsstyrelsen 2020c). Sundhedsstyrelsen nytænker ikke sin grundlæggende 

strategiske ambition, som hviler på at borgerne frivilligt agerer i forlængelse af deres sikkerhedsteknologi-

ske anbefalinger og eksempelvis frivilligt lader sig isolere, når de oplever symptomer. Det er derimod rege-

ringens strategiske mobilisering af det, man kunne kalde farebegivenheder, som skaber et afgørende ny-

brud i Coronakrisens styringspraksis. 

Smittetal, kapacitetsgrænse, risikovurderingen og pressemøder er alle teknikker, som kan anvendes i begge 

magtteknologiers tjenester. Både Sundhedsstyrelsens sikkerhedsteknologi og regeringens lov- og faretek-

nologi. Med nedlukningen får disse teknikker en magtteknologisk konfiguration og underlægges en styrings-

strategi, som søger at kortslutte individernes selvstrategiske risikovurdering og fremme en anden borger-

subjektivering, som er baseret på en mere radikal underkastelsespraksis. 

Med nedlukningen begynder vi ”dansen med corona”, som blandt andet statsminister, Mette Frederiksen 

har kaldt det, (Frederiksen 2020), hvor magtteknologien hele tiden bevæger sig mellem lov og sikkerhed, 

mellem risiko og fare. Det diagrammatiske udtryk for den dans er den efterhånden meget berømte kurve 

for smitteudvikling, som optræder på nedlukningspressemødet d. 11. marts 2020, hvor sundhedsminister, 

Magnus Heunicke viser den frem (Heissel 2020). 
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Grafen styrer helt eksplicit skellet mellem fare og risiko. Den grønne kurve er udtryk for potentialiteten om 

at fortsætte med en risikostyring, som er indlejret i sikkerhedsteknologi. På den grønne kurve bliver hospi-

talerne ikke oversvømmet. Det er, i beredskabstilgangens ånd, muligt at videreføre hverdagen på sund-

hedsinstitutionerne i videst muligt omfang. Den røde kurve repræsenterer farens domæne, undtagelsen, 

der hvor beredskabslogikken bryder sammen og krisen indtræffer. Det er et diagram, som vi kender fra kli-

makrisen, hvor måltallet om de maksimalt 1,5 graders temperaturstigning forhandler samme grænseland 

mellem risiko og fare.  Jo tættere estimaterne i Coronanøgletallene bevæger sig på den røde kurve, jo mere 

anskuer regeringen Coronahåndteringen inden for en farelogik. Det har en række kritiske effekter for kom-

munikation, styringspraksis og subjektivering. 

Nedlukning, hastelov og regeringens Coronalinje – lovteknologi og strategiske farebegivenheder 

Den danske idéhistoriker, Mikkel Thorup, skelner i sin bog, Pandemiens Tidsalder, mellem ”alarmister” og 

”normalister” (Thorup 2020: 65). Normalisterne mener, at krisetendenser kan håndteres inden for de al-

mindelige parlamentariske arbejdsgange: ”Normalisterne er dem, der hævder, at det politiske fænomen 

under debat sagtens kan håndteres inden for normalpolitikken, dvs. med udgangspunkt i offentlig debat, 

råd og høringer før eventuel procedural vedtagelse i Folketinget.” (Thorup 2020: 65). Modsat dem står alar-

misterne, som dyrker undtagelsen og har en markant mere radikal forståelse af de politiske krisers perma-

nens: ”Alarmisterne er dem, der hævder, at truslen er eksistentiel og øjeblikkelig, hvorfor den skal håndte-

res inden for undtagelsespolitikken. Der er brug for hastelovgivning, særregler, brud med gamle regler og 

lov.” (Thorup 2020: 65). 
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Thorup er ikke ude i en foucaultiansk genealogi, men snarere en politisk typologi, hvor han illustrativt opde-

ler politikere i to gensidigt udelukkende arketyper for at kunne tydeliggøre en række politiske konsekvenser 

af Coronakrisen, som han i øvrigt ikke mener repræsenterer et nybrud, men snarere afslører en række un-

derliggende nybrud, som har været virksomme før Corona viste sig (Thorup 2020: 14). På den måde opere-

rer Thorup med en analytik på flere niveauer, der kan ske strukturelle, tektoniske forskydninger, som først 

senere manifesterer sig på overfladen. Jeg opererer derimod kun med et overfladeniveau: emergensni-

veauet. 

Når det er sagt, så kan nedlukningen d. 11. marts og hasteloven d. 12. marts forstås som en overgang til en 

mere alarmistisk og fareorienteret styringspraksis. 

Nedlukningen 11. marts markerer et brud, en markant diskontinuitet i forhold til den hidtidige måde at 

håndtere epidemier og kriser på, som jeg har analyseret ovenfor. Efter pressemødet oplevede vi en gen-

komst og en fremvækst af en række magtteknikker, praksisser, diskursive begivenheder og en strategi, som 

adskiller sig grundlæggende fra den krisestyring, der gik forud. Men det hele sker ikke i ét ryk. Flere ele-

menter af den ”gamle” styringspraksis er fortsat sedimenteret som rationaliteter, vidensformer og praksis-

ser, som den nye styringspraksis fra nedlukningen og frem vedvarende støder ind i og skal forhandle med. 

Det er dette sammenstød, mellem modsatrettede magtteknologier, som er årsagen til flere af de store kon-

flikter, som vi har oplevet igennem Coronakrisen i Danmark. 

Selve pressemødet d. 11. marts er udtryk for en lovteknologisk og lovdiskursiv tilgang til epidemibekæmpel-

sen. Mette Frederiksen introducerer pressemødet med: 

”Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme svære si-

tuationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Før jeg når til det, så 

vil jeg indlede med den situation, vi kigger ind i, og baggrunden herfor.” (Statsministeriet 2020a). 

Udsagnene i citatet er lovteknologiske, fordi de konstituerer en temporal binær opdeling i et før og et efter, 

at Danmark bliver lukket ned. Selvom mange af de restriktioner, som introduceres på pressemødet d. 11. 

marts konkret har karakter af opfordringer, fordi lovgivningen endnu ikke er på plads, så præsenteres pres-

semødet som en skelsættende begivenhed med store undtagelsesbetonede betydninger for borgerne af 

Mette Frederiksen. Pressemødet er en chokerende farebegivenhed. Det fortæller grafiske historier om 

ukontrollable lig i gaderne i Italien. Det kan også blive situationen her, hvis vi ikke handler resolut og lukker 

landet ned. (Statsministeriet 2020a). Coronaen præsenteres her, i modsætning til Sundhedsstyrelsens til-

gang til pandemisk influenza, ikke som en afvigelse for en normaldistribution af smitte, men tværtimod som 



63 
 

en farebegivenhed, som truer med at bringe samfundet fuldstændig uden for sikkerhedsteknologisk kon-

trol. 

Pressemødes følges op af et nyt lovkompleks, som også er mere lovteknologisk i sin magtøkonomi. Det er 

nemlig ikke kun nedlukningen, som markerer et brud på styringspraksissen. Med den nye, midlertidige epi-

demilov, hasteloven, som blev vedtaget d. 12. marts 2020 i umiddelbar forlængelse af det pressemøde, 

hvor Mette Frederiksen lukkede landet ned første gang, besluttede et samlet Folketing nogle radikalt nye 

lovgivningsmæssige rammer for håndteringen af Coronaepidemien i Danmark. Hvis vi ser på den lovgivning, 

så er en række signifikante elementer ændret radikalt fra den ældre epidemilovgivning ovenfor. 

Hasteepidemiloven markerer et klart brud med den tidligere epidemilovgivning. For det første samler den 

alle magtinitiativer hos sundhedsministeren, som kommer til at stå helt centralt i fastsættelsen og udrulnin-

gen af restriktioner. Det ses eksempelvis gennem følgende tilføjelse til den eksisterende lovgivning: 

”Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af 

en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at politiet 

kan nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, i en bestemt peri-

ode, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med en alment farlig sygdom 

det pågældende sted.” (Sundheds- og ældreministeriet 2020a). 

Her er det ikke eksperterne eller de faglige professionelle, som er tættest på borgerne til hverdag, som træ-

der frem og regulerer smitten på statens vegne, det er tværtimod regeringsmagten, suverænen, som selv 

træder ind forrest og direkte organiserer og definerer, hvad der er forbudt og hvad der er tilladt i en klar 

lovteknologisk magtøkonomi. Samme magtkonstellation går igen hele vejen igennem hasteloven, som sæt-

ter regeringen i centrum for en række nye praksisformer, der hovedsageligt består af nye forbud og straf-

skærpelser. Eksempelvis ændres de frivillige isolationsinitiativer, som Sundhedsstyrelsen lagde op til, da 

Coronaen ramte landet, til at sundhedsministeren kan ”påbyde enhver, der lider af en alment farlig syg-

dom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan” at ”lade sig isolere i en egnet facilitet.” 

(Sundheds- og ældreministeriet 2020b). Nu træder suverænen frem og fordrer en lovteknologisk efterle-

velse af klare, binære påbud. 

Vedtagelsen af epidemiloven førte i sig selv til en lang række udsagn, som udlagde det som en skelsæt-

tende og altomvæltende begivenhed, som ”ville gøre sundhedsministeren til den mest magtfulde i dan-

markshistorien” (Lind 2020). Hvad bruger regeringen så sin nye styringspraksis til? Til at understøtte en ny 

styringsstrategi, der har smittens bekæmpelse, ikke smittens minimering, som sin teleologi. På et presse-

møde d. 30. marts fortæller statsministeren:  
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”Vi redder så og så mange liv. De koster os så og så meget. Er det nu pengene værd? bliver der spurgt. Jeg 

er smerteligt bevidst om de omkostninger, som mange mennesker bærer lige nu. Arbejdsløshed. Usikker-

hed. Alligevel er mit svar: Det regnestykke er for simpelt. Den situation, vi står i, er langt mere kompliceret 

end at sætte en pris på et menneskeliv. Den strategi, vi følger, er et politisk valg. Det står jeg ved. (Statsmi-

nisteriet 2020b). 

Der kan ikke sættes en pris på et menneskeliv. Et radikalt anti-sikkerhedsteknologisk udsagn, som med det 

samme giver anledning til en række modudsagn, som påpeger at vores magtteknologi sådan set rutine-

mæssigt opererer med at prissætte menneskeliv (Brøns-Petersen 2020). Staten hævder ikke vanligvis at 

hæve et menneskeliv over enhver omkostningsberegning. Der er tale om et nybrud. 

I samme tale, interesserer kommunikationen sig for, hvordan man åbner op, og vender tilbage til en sikker-

hedsteknologisk styringspraksis uden at miste grebet om den produktive borgersubjektivitet man har frem-

met: ”Vores fælles indsats er helt afgørende. Og derfor tør jeg næsten ikke sige det, som jeg har tænkt mig 

at sige. Men nu siger jeg det: Hvis vi de næste to uger. Henover påsken. Fortsætter med at stå sammen – 

ved at holde afstand. Og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste to uger. Så vil regeringen be-

gynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund på den anden side af påske. Når jeg var 

nervøs ved at sige det. Så er det jo, fordi det værste, der kan ske efter det her pressemøde, er, at du eller 

andre tænker: Det lysner, så kan vi slække på kravene. Nej, det kan vi ikke.” (Statsministeriet 2020b). Fryg-

ten går på om en tilbagevenden til sikkerhedsteknologien vil føre til en tilbagevenden til de sikkerhedstek-

nologiske selvstrategier, som er en trussel imod epidemikontollen i denne optik. 

Et andet fravalg af sikkerhedsteknologien og risikorationaliteten kan ses i kampagnestrategien fra Sund-

hedsstyrelsen. I sin artikel ”Hvem er Yum-Yum? Tegneseriestaten i svøb”, viser professor Niels Åkerstrøm 

Andersen, hvordan en sundhedskampagne i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrel-

sen kan analyseres som et udtryk for, hvordan de dele af staten gerne vil se sig selv og fremstille sig selv 

(Andersen 2009: 35-36). Det politiske systems selvbeskrivelser tager her form af en nuttet lille tegneseriefi-

gur, og den subjektivering og styring, som styrelserne udøver, præsenteres som sjove lege, som den nut-

tede tegneseriefigur inviterer sundhedsprofessionelle og borgere med til. (Andersen 2009: 36).  
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Andersen analyserer med udgangspunkt i en systemteoretisk analysestrategi, men grunderkendelsen kan 

godt overføres til en foucaultiansk optik. Sundhedsstyrelsen lancerer nemlig en ny kampagne i kølvandet på 

ovenstående lovteknologiske farestrategi, og den viser en helt anden subjektiveringsambition end den, der 

kendetegnede deres indledende kampagne. Kampagnen hedder ”Jeg-tror-det-er-fedest-jeg-bliver-hjemme-

styrelsen” og består af en video, hvor en ung mand hostende børster tænder og gør sig klar til at tage i 

skole. Manden insisterer på at tage i skole alligevel, trods smittefaren, indtil Sundhedsstyrelsens direktør, 

Søren Brostrøm i et glimt dukker op i spejlet og tavst stirrer på ham. Så renoncerer manden og synes allige-

vel det er federe at blive hjemme. Den centrale frame fra kampagnen ses her (Osbæck 2020): 
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Ambitionen er at få os til at holde fast i at følge alle adfærdsreglerne fra den foregående kampagne, som 

enhedschefen i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø, forklarer: 

”Indtil nu har det mest handlet om at instruere os alle sammen i, hvad vi skal og må gøre for at undgå 

smitte. De blå plakater, bannere og film har husket os på de forskellige råd og anbefalinger siden marts. Og 

fordi vi har fulgt anbefalingerne, har vi kunnet holde epidemien under kontrol. Men det er hårdt i længden, 

og mange er ved at være trætte. Derfor skal den nye kampagne i højere grad motivere os alle til at holde 

fast.” (Osbæck 2020). 

Kampagnen er udtryk for et markant skifte i den implicitte borgersubjektivering, som Sundhedsstyrelsen 

forsøger at indfange, og det markerer da også eksplicit et nybrud i forhold til den tidligere kampagne. I den 

nye kampagne træder suverænen tydeligt frem. På samme måde som Mette Frederiksen trådte frem og 

lukkede landet ned på pressemødet d. 11. marts og på samme måde som Ali Sufi fra Men in Black oppone-

rede imod at se en klar repræsentant fra statsmagten fortælle alle, hvad der er forbudt og tilladt. Det var 

den totaliserende og lovteknologiske del af statsmagten, som han opponerede imod, men vi ser nu, at den 

har en klar individualiserende, subjektiverende, styringsstrategisk aspiration. 

Sundhedsstyrelsens nye kampagne er udtryk for en ny, prækær sammenblanding mellem styringsstrategi 

og borgersubjektivering. Før nedlukningen forsøgte staten, i form af Sundhedsstyrelsen, at videreføre sine 

egne sikkerhedsteknologiske risikostrategier som styringsstrategier hos de borgernære fagprofessionelle og 

selvstrategier hos de enkelte borgere. Nu forsøger de gennem en voldsom lovteknologisk selvfremstilling at 
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kortslutte de hidtidige selvstrategier og fremme en mere tydelig og radikal underkastelsesform i foucaulti-

ansk forstand. 

Yum-Yum er et eksempel på, hvordan staten forsøger at fremstille sig selv som en hyggelig og legende teg-

neseriefigur, så den styring, staten udøver, bliver så indirekte som muligt. Man kan sige, at Sundhedsstyrel-

sens anden kampagne er udtryk for den modsatte bevægelse. Her ønsker Sundhedsstyrelsen eksplicit at 

fremstille sig selv som den benhårde, objektiverende statsmagt, der gennem benhård disciplinerende over-

vågning fremmer en specifik borgersubjektivitet, som underkaster sig statens retningslinjer, ikke fordi de er 

kloge eller fordi subjektets egne risikoselvstrategier og normalitetsdistributioner er i overensstemmelse 

med Sundhedsstyrelsens, men fordi Sundhedsstyrelsen fremtræder og ønsker at fremstille sig selv som su-

verænen i al sin rå magt, som garanterer en ubetinget underkastelse hos borgeren.  

Sundhedsstyrelsens reelle strategiskift er altså ikke det skift fra ”inddæmningsstrategi” til ”afdbødningsstra-

tegi”, som de selv melder ud. Strategiskiftet findes ikke i deres strategidokumenter men i deres subjektive-

rende praksis, som understøtter den nye styrings prækære kompleks af kommunikation, nye lovgivnings-

mæssige styringsrammer og styringsstrategiske mål, som udgør nybruddet i Coronakrisens magtøkonomi i 

kølvandet på nedlukningen. Nybruddet i styringspraksissen findes med andre ord i den konkrete aktualise-

ring ikke i det virtuelle diagram. 

Minkhåndteringen kunne være emnet for en helt særskilt afhandling, men for en kort analyse så er mink-

forløbet et udtryk for samme skift i magtteknologi. Siden smitten blev registreret på danske minkfarme i 

juni 2020 kommer Dansk Veterinært Konsortium med regelmæssige risikovurderinger, som er konfigureret 

og bruges kommunikativt inden for en risiko- og sikkerhedsteknologisk ramme (Dansk Veterinær Konsor-

tium 2020). Normaldistributionen af smitte hos mink følges, uden det fører til større chokeffekter. Det hele 

foregår i en risikorationalitet, så alt kan beregnes og forudsiges. Men i takt med at smittetallene stiger, gi-

ver de mulighed for en strategisk farekommunikation – man kommer diagrammatisk tættere på den røde 

kurves domæne med andre ord. Det er således risikovurderingen fra Statens Serum Institut, hvor udsagnet 

”Tilstedeværelsen af et omfattende reservoir af virus i mink indebærer en alvorlig trussel mod folkesundhe-

den, idet virus spredes fra dyr til mennesker.” (Statens Serum Institut 2020), blev fremhævet igen og igen i 

den politiske debat som netop en farebegivenhed, som kaldte på en ”alarmistisk” undtagelsesreaktion og 

at suverænen trådte til med en resolut lovteknologisk reaktion. Den tone skærpes yderligere i den kommu-

nikative præsentation af risikovurderingen, hvor der tales om at ”Danmark risikerer at blive et nyt Wuhan.” 

(Overgaard 2020). Minkhåndteringen er dermed udtryk for den samme, eksemplariske, magtøkonomiske 

glidning, som vi så ovenfor, hvor alle magtteknikker som smittetal, risikovurderinger og pressemøder kan 

mobiliseres på både risikosiden og faresiden af distinktionen. Fareteknologierne lægger i højere grad op til 
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resolut lovteknologisk reaktion fra suverænen og bliver løbende mere dominerende fra nedlukningen og 

frem. 

Farebegivenhederne og den mere ”alarmistiske” tilgang til coronakrisen fører til en reaktualisering af en 

række lovteknologiske tiltag, som har som strategisk teleologi at kortslutte borgernes selvstrategier og 

fremme et selvforhold, som minder om det tidlige kristne selvforhold hos Foucault, hvor selvstrategien ba-

serer sig på at være mistroisk over for sine egne strategiers autenticitet, og selvteknikken består derfor af 

en mere ubetinget underkastelse til en større magt. Hos Foucault er det Gud, i Coronahåndteringen bliver 

det paradoksalt nok den Sundhedsstyrelse, som har været emblemet på den sikkerhedsteknologiske og risi-

koteknologiske beredskabsrationalitet, som forlades som den dominerende styringsstrategi. 

Genåbning og lys for enden af tunnelen? 

I sin bog, Pandemi! 2 – Blade fra en tabt tid, reflekterer den slovenske filosof, Slavoj Zizek, over hvilket sam-

fund, vi er på vej tilbage til efter coronakrisen så småt fortoner sig og bliver normaliseret. 

”Igen og igen læser vi i vores medier, at vi står ved ’begyndelsen til enden på pandemien’. Vel stiger smitte-

tal såvel som dødstal fortsat ubønhørligt, men antallet af vaccinerede skal efterhånden tælles i millioner, så 

i det mindste kan vi vel – som man siger – skimte lyset for enden af tunnelen.” (Zizek 2021: 7). 

Her står vi stadig. Genåbningsberegninger, forhandlinger om genåbning og vaccineudrulning markerer at 

sikkerhedsteknologien og risikoteknologien begynder at genvinde herredømmet. Så må vi se om det lys for 

enden af tunnelen, vi ser ”stammer fra et andet tog, der for fuld fart er på vej imod os i modgående retning 

fra tunnellens modsatte side” (Zizek 2021: 13). 

Konklusion 

I afhandlingen har jeg udviklet en specifik foucaultiansk analysestrategi. Den tager udgangspunkt i en gene-

alogisk optik, som stiller skarpt på forholdet mellem kontinuitet og diskontinuitet. Konkret har jeg redegjort 

for, hvordan styringsteknologier, subjektiveringspraksisser, -strategier og diskurs hænger sammen hos Fou-

cault og samlet set kommer til udtryk i styringspraksisser og styringsstrategier, som ændrer sig over tid. 

Mit iagttagelsespunkt er således denne prækære sammenvævning af magt og subjektivitet og sprog. Det er 

genstanden for en genealogisk analyse. Jeg importerer Luhmanns begreber om risiko og fare og viser, hvor-

dan de kan læses ind i min foucaultianske analysestrategi som tillæg til Foucaults magtteknologier. 

I min foranalyse har jeg vist, hvordan modmagten imod regeringens Coronahåndtering er med til fortælle, 

hvad nybruddene i regeringens styringsteknologi er. Det er den prækære sammenvævning af suverænens 
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totaliserende, lovteknologiske magt og den mere indirekte individualiserende og subjektiverende magt, 

som søger at fremme en bestemt borgersubjektivitet. 

I analysen viser jeg, at nedlukningen af Danmark er udtryk for et radikalt nybrud, en diskontinuitet, i den 

styringspraksis, styringsstrategi og subjektiveringsstrategi, som præger den danske Coronahåndtering. Før 

nedlukningen har sikkerhedsteknologien og risikoteknologien været styrende og ført til en række subjekti-

veringseffekter, som præger borgersubjektiviteten i retning af et sikkerhedsteknologisk selvforhold, som 

minder om de antikke selvpraksisser, Foucault analyserer. Det kommer til at udgøre et problem for epide-

mihåndteringen, fordi der opstår en mangfoldighed af individuelle risikovurderinger og selvstrategier. Bor-

gersubjektiviteten tager magtteknologien på ordet og det udgør et styringsproblem for sikkerhedsteknolo-

gien i relation til de konkrete borgere. 

Der opstår en helt ny sammenhæng mellem individualiserende og totaliserende styringseffekter i nedluk-

ningen, som ikke er tydelig i de virtuelle diagrammer, men som jeg har analyseret i sin konkrete aktualise-

ring. Den betjener sig af en strategisk brug af det jeg kalder farebegivenheder. Med nedlukningen opstår en 

ny magtteknologisk styringspraksis, som betjener sig af farebegivenheder og lovteknologisk styringsstrategi 

og er på arbejde for at fremme en anderledes borgersubjektivitet, som mistænker sine egne selvstrategier 

og underkaster sig mere ubetinget i lighed med de kristne selvpraksisser, Foucault analyserer. Forestillingen 

om idealborgeren skifter simpelthen. 
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