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Resumé 
 

The purpose of this master thesis is to study the area of Arts and Health in Denmark through ´Arts 

on Prescription´ which is a pilot project funded by The Danish Health Authority. It has been 

practically tested through four municipal initiatives. Through a bio-political gaze it is investigated 

how the project is administered and communicated at both a national and municipal level. In this 

connection, I draw on the municipality of Nyborg as a case study. 

   The theoretical and methodological foundation of the thesis evolves around the WPR approach; 

´What´s the problem represented to be´, which is a Foucault-inspired poststructural analysis that 

reflects on how we citizens are governed through policies. The objective is to interrogate a policy 

through critical analysis and to study the problematizations it produces. Policies are understood 

broadly, and the approach can be applied to many different types of material, such as public policy, 

governmental technologies, websites, and interviews.  

   The WPR approach consist of six interconnected questions which has inspired the four analytical 

questions in this master thesis. In the first part of the analysis, I seek to elaborate on the bio-political 

technologies that produces ´Arts on Prescription´ at a national level. The second part of the analysis 

is an investigation of how these technologies are carried out at a municipal level. The study is based 

on a qualitative examination whereby the WPR approach is applied to policies consisting of; a public 

policy Udmøntning af satspuljen “Kultur på Recept”; an interview with the former political health 

spokesperson from Alternativet (Å) named Carolina Magdalena Meier; an interview with the ´Arts 

on Prescription´ project manager from the municipality of Nyborg named Line Schmidt Hendriksen; 

and a brochure from the municipality of Nyborg called ‘Fristed. Fællesskab. Fortælling’.  

   In the first part of the analysis I find three key themes that evolves around the production of truth 

discourses in the project; ´Health discourses´, ´Cultural understanding´, and ´Citizens on a long term 

sick leave´.  In the second part of the analysis, I seek to determine whether these truth discourses 

are reproduced at a municipal level. 

   The results of the study show that ´Arts on Prescription´ is a bio-political intervention used to 

discipline and regulate both; the municipality of Nyborg as well as citizens on long term sick leave 

due to mild to moderate depression, anxiety, and stress. Furthermore, through ´the conduct of 
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conduct´ theory, this biopolitical intervention seeks to educate and form citizens through self-

governing practices constituted by cultural activities.  

This study concludes that ´Arts on Prescription´ as a biopolitical intervention produces two kinds of 

governmentalities. At a national level the types of truth discourses produced are different than the 

ones at a municipal level, even though both governmentalities are administered and communicated 

through the same biopolitical technologies.  

   Moreover, this study concludes that knowledge concerning arts as health promotion is lacking in 

in Denmark, all though the municipal level operates through a holistic health discourse concerning 

benefits of arts in health. Nevertheless, ´Arts on Prescription´ at both levels are governed through a 

neoliberal governmentality that seeks to increase the utility of its citizens.    
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Forord 
 

Dette speciale er udarbejdet i forårssemestret 2018 på kandidatuddannelsen i Kultur og Formidling 

ved Syddansk Universitet. Specialet omhandler satspuljeprojektet ´Kultur på Recept´ og tager afsæt 

i hvorledes projektet bliver forvaltet og kommunikeret i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. 

Specialet undersøger ´Kultur på Recept´ på henholdsvis et nationalt niveau og kommunalt niveau, 

med afsæt i Sundhedsstyrelsens udmøntning af projektet og Nyborg Kommune som case.  

Gennem hele specialeprocessen, fra den første spirende tanke og idé til det endelige speciale, har 

en række af personer været til stor hjælp og inspiration.  

   Tak til Line Schmidt Hendriksen, kulturkoordinator og projektleder for ´Kultur på Recept´ i Nyborg 

Kommune, som delt sin viden og erfaring med ´Kultur på Recept´ i Nyborg Kommune. Endvidere tak 

til Carolina Magdalena Meier, tidligere sundhedsordfører for Alternativet (Å), der har hjulpet til 

indsigt i de politiske processer, bagvedliggende agender og forhandlinger knyttet til ´Kultur på 

Recept´ på et nationalt niveau.  

   Også en stor tak til min familie for at støtte min drøm om at blive kandidat i kultur og formidling –

uden jer ville specialet ikke være blevet til. Endvidere tak til mine medstuderende, herunder Mie 

Lund Hansen, Cecilie Theil Nielsen og Susanne Pedersen for sparring, feedback og ikke mindst 

kollegial støtte gennem specialeprocessen. 

   Sidst men ikke mindst den største tak til min dedikerede specialevejleder Michael Nebeling 

Petersen, Lektor ved Institut for kulturvidenskaber, der gennem hele specialeprocessen har været 

en kæmpe motivation, trofast støtte og ikke mindst en akademisk inspiration af format.  
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1 Indledning 
 

Jeg vil indlede indeværende speciale med Kulturens Nytårstale, som er en programrække på DK4, 

der sætter fokus på hvad en række danske politikere forstår ved kultur. I denne forbindelse holder 

Kulturminister Mette Bock Kulturens Nytårstale1 i december 2017, hvor hun med afsæt i et 

facebookopslag2, der blev delt og set af tusindvis af mennesker fortæller om Else, der er ramt af 

demens og bor på plejehjem. 

” […] Else er rastløs og har mistet sproget. Og faktisk er hun ikke helt den samme person 

længere. Der er nogen der siger, at demens er som en tåge der lægger sig ned over sindet på 

et menneske. Men personen er der stadigvæk indeni. Så var det, at en musikterapeut kom på 

besøg og begyndte at spille og synge for Else. Barndommens sange som ”Jeg ved en 

lærkerede” og ungdommens sange: ”Åh Marie, a ve hjem te dig”. Og så skal jeg ellers lige love 

for, at der kom liv i øjnene. Else vågnede og smilede. Det var lige før hun klappede med. Det 

er klart, at musikken ikke kan kurere Else. Men musikken vækkede hende, i hvert fald for et 

øjeblik. For musikken vakte genklang i hende, erindringer og følelser. Alt det som Else måske 

stadigvæk er neden under demensen, inde bag ved tågen.” (bilag 1). 

Eksemplet som Mette Bock refererer til, tager afsæt i et lokalt initiativ i Thisted3, hvor en 

musikterapeut anvender musik til at hjælpe demensramte som Else. For musikken kan vække og 

skabe genklang, erindringer og følelser. Og det er ikke kun musikken, som har denne 

sundhedsfremmende effekt, men en bred vifte af kulturelle aktiviteter lige fra teater og dramatik, 

til dans, billedkunst, litteratur og poesi, samt arkitektur (Jensen, Bonde & Hjelms 2016).  

Det betyder, at kulturen kan noget i mødet med sundhed og for første gang i en dansk kontekst, skal 

kulturens sundhedsfremmende effekt undersøges og evalueres gennem Sundhedsstyrelsens 

satspuljeprojekt ´Kultur på Recept´.  

                                                           
1 Programserie hos DK4 https://www.dk4.dk/nyhedsarkiv/item/3832-kulturens-nytarstale-mette-bock tilgået d. 
25.04.2018 
2 https://www.tvmidtvest.dk/lyden-af-liv/lyden-af-liv-afsnit-1?autoplay=1#player tilgået d. 25.04.2018 
3 http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2017-10-17-se-oejeblikket-hvor-musikken-vaekker-demente-else tilgået d. 01.06.2018 

https://www.dk4.dk/nyhedsarkiv/item/3832-kulturens-nytarstale-mette-bock
https://www.tvmidtvest.dk/lyden-af-liv/lyden-af-liv-afsnit-1?autoplay=1#player
http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2017-10-17-se-oejeblikket-hvor-musikken-vaekker-demente-else
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Indtil 2016, har kunst – og kulturelle aktiviteter med sundhedsfremme for øje, kun eksisteret 

gennem et begrænset antal af lokale og kommunale, private og frivillige initiativer, drevet af 

ildsjæle, som fx musikterapi for demensramte, som i eksemplet med Else.  

   Men Anita Jensen, post.doc. Aalborg Universitet fortæller til Politiken, at disse initiativer ”[…] er 

der ofte ingen evidens for, der er ingen evalueringen og de sker ad hoc. Der mangler opsamling og 

viden og frem for alt politisk drive.”4. Det betyder, at ́ Kultur på Recept´ er det første danske initiativ, 

der har afsæt i en national politisk strategi, - et initiativ, der både møder skepsis og begejstring.     

   En af dem, som har ytret sin skepsis i medierne, er tidligere kulturordfører, Michael Aastrup Jensen 

fra Venstre. I en artikel i Altinget.dk fra juni 2015 udtaler han, at ”[d]et er et fuldstændig absurd 

forslag, at man på den måde skal gå ind og give kultur på recept. Kultur er ikke medicin det kan slet 

ikke sammenlignes på den måde. At prøve at blande de to ting sammen på den måde er simpelthen 

for alternativt.”5 Trods denne skepsis, er ´Kultur på Recept´ blevet en realitet, og projektet fik 

regeringens og satspuljepartiernes støtte ved forhandlingsbordet i 2015, da Alternativet 

præsenterede ´Kultur på Recept´, som deres mærkesag.  

   Anita Jensen beskriver endvidere, at der i internationale sammenhænge eksisterer evidensbase 

for kulturens sundhedsfremmende effekt.  ”Der er lavet rigtig mange studier, der viser at kultur har 

en indvirkning på den mentale sundhed. Nogle mennesker får mere selvtillid og bedre selvværd af 

at udfolde sig kreativt. Hvis man har en psykisk lidelse, kan det være en måde at komme væk fra 

sygdommen og blive accepteret som et helt menneske.”6  

   Og lige præcis den mentale sundhed er et aktuelt emne. I marts 2018 udkom Den Nationale 

Sundhedsprofil over danskernes sundhed i 20177. Denne rapport, som er udarbejdet af 

Sundhedsstyrelsen finder, at ”[a]ndelen af danskere med dårligt mentalt helbred er vokset med 3,3 

procentpoint siden 2010.” (Faktaark, se bilag 2, 2). Det svarer til, at 13,2 procent af den danske 

befolkning i dag lider af dårligt mentalt helbred (Den nationale sundhedsprofil 2018, 20). I denne 

forbindelse udtaler sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) i marts 2018 til Politiken, ”Udviklingen 

                                                           
4 https://politiken.dk/kultur/art5594982/Danmark-halter-efter-med-kultur-til-syge tilgået d. 02.05.2018 
5 https://www.altinget.dk/kultur/artikel/alternativet-vil-udskrive-kultur-recepter-til-syge tilgået d. 02.05.2018 
6 https://politiken.dk/kultur/kultur_top/art5630397/Kommuner-vil-sende-syge-til-bueskydning-korsang-og-
h%C3%B8jtl%C3%A6sning tilgået d. 02.05.2018 
7 https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017 tilgået d. 
25.04.2018 

https://politiken.dk/kultur/art5594982/Danmark-halter-efter-med-kultur-til-syge
https://www.altinget.dk/kultur/artikel/alternativet-vil-udskrive-kultur-recepter-til-syge
https://politiken.dk/kultur/kultur_top/art5630397/Kommuner-vil-sende-syge-til-bueskydning-korsang-og-højtlæsning
https://politiken.dk/kultur/kultur_top/art5630397/Kommuner-vil-sende-syge-til-bueskydning-korsang-og-højtlæsning
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017
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bekymrer mig ekstremt meget. Der ligger mennesker bag hvert eneste af de her tal.”8. Og det er 

netop disse mennesker, som ´Kultur på Recept´ skal være et tilbud til, ifølge tidligere 

sundhedsordfører Carolina Magdalena Meier fra Alternativet. ”Vi skal ikke tro, at vi kan helbrede 

svær depression med kultur. Men stresslidelser, moderat til mild depression og angst, hvor man 

måske ikke behøver at medicinere; der skal vi give tilbud.”9. Hun beskriver endvidere, at ´Kultur på 

Recept´ i første omgang ”[…] vil blive ordineret til borgere med stress, angst eller depression samt 

svage ældre og demente, men i mine øjne vil de fleste nyde gavn af kultur og natur på recept. Det 

er derfor min klare forhåbning at ordningen vil blive gjort permanent.”10  

   Dette perspektiv støtter overlæge Per Thorgaard ved Aalborg Universitetshospital, som selv har 

været med til at udvikle og implementere musik i ambulancer i Region Nordjylland. Til Politiken 

udtaler han i august 2015, ”Ved at tage kunst og kultur med i behandlingsforløb tænker man 

holistisk og lader patienterne bruge egen ressourcer til enten at affinde sig med sin sygdom eller 

bruge det til at forbedre rehabilitering efter sygdom”11.  

   At tænkte kultur som sundhedsfremme giver nye perspektiver og erfaringer, en viden som vi pt. 

mangler i en dansk kontekst, og som ´Kultur på Recept´ er det første nationale skridt hen mod.  

  Kunst og kultur kan altså ´noget´, men det kan være svært at definere og sætte ord på lige præcis 

hvad det ´noget´ er, hvilket kan gøre det udfordrende at kvalificere brug af kultur som 

sundhedsfremme.  Derfor er jeg særligt interesseret i at undersøge hvorledes ´Kultur på Recept´ 

kvalificeres i en dansk kontekst. Hvilke sundhedsdiskurser trækker projektet på? Hvad er det for et 

kulturbegreb, der sættes i spil i mødet med sundhedsfremme? Og hvad kan ´Kultur på Recept´ gøre 

for dem der deltager? 

   Dette er nogle af de spørgsmål, som jeg vil søge at svare på i indeværende speciale. 

Sundhedsstyrelsen har allerede beskrevet målsætningen for ´Kultur på Recept´. Men dét, som jeg 

er interesseret i, er de underliggende mekanismer og logikker (Jensen 2017a, 69), som producerer 

                                                           
8 https://politiken.dk/ramtaflivet/art6367681/623.000-danskere-har-d%C3%A5rlig-mental-sundhed tilgået 
d.02.05.2018 
9 https://politiken.dk/kultur/art5612203/Kommuner-fors%C3%B8ger-sig-med-kultur-som-medicin tilgået 
d.02.05.2018 
10 https://politiken.dk/kultur/art5594923/Syge-kan-nu-f%C3%A5-kultur-p%C3%A5-recept tilgået d. 03.05.2018 
 
11 https://politiken.dk/kultur/art5594982/Danmark-halter-efter-med-kultur-til-syge tilgået d. 03.05.2018 

https://politiken.dk/ramtaflivet/art6367681/623.000-danskere-har-dårlig-mental-sundhed
https://politiken.dk/kultur/art5612203/Kommuner-forsøger-sig-med-kultur-som-medicin
https://politiken.dk/kultur/art5594923/Syge-kan-nu-få-kultur-på-recept
https://politiken.dk/kultur/art5594982/Danmark-halter-efter-med-kultur-til-syge
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og kvalificerer ´Kultur på Recept”. Eller som den franske idehistoriker Michel Foucault formulerede 

det, ”[…] on what type of assumptions, of familiar notions, of established, unexamined ways of 

thinking the accepted practices are based.” (Foucault (1981/1994), 456, i Bacchi & Goodwin 2016, 

10).  

 

 

1.1 Præsentation af specialets dele 
 

Jeg vil i dette afsnit præsentere specialets dele. I afsnit 2 udfoldes den overordnede problemstilling 

for indeværende speciale. Herigennem motiveres specialets problemformulering med afsæt i en 

præsentation af kultur – og sundhedsfeltet, som konstekstualiserer ´Kultur på Recept´. Dernæst 

introduceres teori og metode i afsnit 3, herunder WPR som analysestrategi og – metode, samt 

biopolitik som analytisk snit. Endvidere beskrives specialets genstandsfelt og empiriske materiale i 

afsnit 4, og i afsnit 5 beskrives de metodiske overvejelser og motivationer i relation til afsøgning af 

forskningslitteratur – og felt, samt indsamling af empirisk materiale.   

   I afsnit 6 præsenteres ´Kultur på Recept´ med afsæt i Nyborg Kommune, som er case i 

indeværende speciale. Dernæst beskriver jeg biopolitik i et historisk og aktuelt perspektiv i afsnit 7, 

hvor jeg henholdsvis trækker på den franske idehistoriker Michel Foucault og den britiske sociolog 

Nikolas Rose. I afsnit 8 udfolder jeg WPR som analysestrategi og – metode, der er udviklet af den 

australske forsker Carol Bacchi. Med afsæt heri præsenterer jeg specialets analysestrategi og 

hvorledes denne operationaliseres.  

   Derefter kommer en diskuterende analyse, som er opdelt i henholdsvis afsnit 9, der er analysens 

første del, hvor jeg undersøger ´Kultur på Recept´ på nationalt niveau og afsnit 10, der er analysens 

anden del, hvor jeg undersøger projektet på kommunalt niveau. Afslutningsvis opsummeres 

analyserne i afsnit 11, hvorefter jeg i afsnit 12 konkluderer på problemformuleringen i indeværende 

speciale.   

   Indeværende speciale afsluttes i afsnit 13 med en perspektivering til en videre undersøgelse med 

afsæt i analysens resultater. 
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2 Overordnet problemstilling 
 

Jeg vil i dette afsnit præsentere kultur – og sundhedsfeltet, som kontekstualiserer indeværende 

speciale og derigennem motivere specialets problemformulering. Her trækker jeg på henholdsvis 

national og international forskning i en skitsering af hvad der er på spil i feltet, hvor jeg primært 

fokuserer på kultur som sundhedsfremme, da indeværende speciale har til formål at undersøge 

Sundhedsstyrelsens satspuljeprojektet ´Kultur på Recept´ (refereres fremadrettet ´KpR´). 

Afslutningsvis præsenteres specialets problemformulering. 

Som beskrevet indledningsvist, så er sammentænkningen af kultur og sundhed i en dansk kontekst 

er relativ ny. Men i internationale sammenhænge har både Storbritannien, USA, Australien, Norge, 

Sverige samt en række andre lande i årevis arbejdet med dette krydsfelt i form af forskning, politik 

og i praksis (Jensen, Bonde & Hjelms 2016, 5). Her er den generelle antagelse, at ”[…] tilrettelagte 

projekter og tiltag, hvor borgere/patienter deltager aktivt i kunst – og kulturaktiviteter og – 

interventioner, kan bidrage til at imødegå den sundhedsbyrde, som samfundet står over for” (Clift 

& Camic 2016; Parkinson & White 2013, i Jensen 2017a, 60). 

 

Kultur kan altså noget i mødet med sundhed – den kan bringe ”[…] enjoyment and a sense of 

achievement for people using health care services but also have a profound positive impact on their 

health” (Fleischer & Grenhan 2016, 100). Dette perspektiv støtter den danske forsker Anita Jensen 

fra Aalborg Universitet, der beskriver hvorledes brugen af kunstneriske aktiviteter har mærkbare 

positive effekter hos patienter (Jensen 2015). Endvidere kan “[t]he arts have the potential to allevi-

ate anxiety in a world that is becoming increasingly stressful.” (Fleischer & Grenhan 2016, 100). Det 

synes altså som om, at det noget, som kulturen kan i mødet med sundhed er at lette og forbygge 

sygdomsforløb. ”Kunst- og kulturaktiviteter taler blandt andet til sanserne, som ofte bliver både 

svækkede og negligerede under et sygdomsforløb, og aktiviteterne kan bruges som et redskab til at 

komme i kontakt med væsentlige fysiske og psykiske ressourcer, ligesom de aktiverer hjernemeka-

nismer, der kan medvirke til at styrke robustheden i et liv under, med eller uden sygdom.” (Bonde 

& Jensen 2017, 4).  

   Brugen af kunst og kultur med sundhedsfremmende effekter er ikke et nyt tiltag, snarere har det 

rødder helt tilbage til det gamle Grækenland, hvor man blandt andet anvendte poesi og teater, som 
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en del af helbredelsesprocesser (Jensen, Bonde & Hjelms 2016, 6). Her er fx det medicinske center 

Epidauros (6. årh. før Kr.) er et eksempel på, hvorledes man i antikken så på forholdet mellem kultur 

og sundhed. Epidauros var et lægecenter, som vi kender det i dag, der bestod af bygninger til selve 

behandlingen. Men rundt omkring lægecentret har man fundet rester af ” […] templer, bibliotek, 

koncertsal, teater, og idrætsarenaer. Man kan med god ret tale om verdens første integrative sund-

hedscenter.” (Ibid.).  

   Ligeså beskæftigede både Platon og Aristoteles sig med musikkens etiske og æstetiske sider i 

forhold til at ” […] forme sunde og funktionsdygtige samfundsborgere.” (Ibid.). Og i de danske 

´asyler´ (Roskilde, Risskov) har brugen af kreative aktiviteter også en lang historie, der kan spores 

tilbage til begyndelsen af 1800-tallet, hvor man den dag i dag kan se udstillinger af de psykiatriske 

patienters kunstværker. Til trods for dette, er kultur og sundhed som et forsknings – og praksisfelt i 

Danmark først ved at tage form.  

   KpR har eksisteret som koncept siden 1990érne i Storbritannien og fungerer som en social 

henvisning til at ”[…] fremme mental sundhed og trivsel på en ikke-stigmatiserende måde.” (Stickley 

2017, 227). De Skandinaviske lande er ligeså begyndt at inddrage kunst – og kulturaktiviteter med 

henblik på at fremme sundhed, hvor Norge, Sverige og Finland har gjort sig erfaring hermed gennem 

de sidste 10 år (Jensen 2015). Men i en dansk kontekst er Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt KpR 

det første af sin art. I denne forbindelse beskriver Gitte Grønfeld Wille, projektleder for Kultur på 

Recept i Region Skåne, og Anita Jensen, post.doc. Aalborg Universitet (2015), at kultur – og 

sundhedsfeltet er et underudviklet felt i Danmark. I al fald på nationalt niveau, hvor staten og 

regeringen endnu mangler at få øje på værdien af kultur som sundhedsfremme (Wille & Jensen 

2015, 135).  

   Denne manglende politiske anerkendelse af feltet, beskriver Theodore Stickley, en af de førende 

forskere inden for kultur – og sundhedsfeltet i internationale sammenhænge, som problematisk. ”In 

the 2013 -2016 strategy form the Danish Ministry of Culture, there is no mention of arts and health.” 

(Stickley et al. 2017, 270). Dette manglende fokus på kultur og sundhed betyder, at ”[…] it is 

currently difficult to find any evidence suggesting that there are initiatives researching the 

correlation between an individual’s health and participation in cultural experiences in Denmark as 

there are in Sweden and Norway.” (Ibid.).  
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   Det betyder dog ikke, at der ikke findes aktiviteter og projekter inden for kultur – og 

sundhedsfeltet i Danmark. I 2015 kortlagde Louise Bruhn Adamsen og Anita Jensen gennem en 

research af feltet, danske kunst– og kulturaktiviteter med afsæt i sundhedsfremme. Her fandt de, 

som beskrevet i indledningen, at alle initiativer enten var lokalt, kommunalt eller regionalt funderet 

i form af aktører som biblioteker, museer, hospitaler, kommuner, frivillige organisationer, 

foreninger, NGOér og private virksomheder (Adamsen & Jensen 2015). Det betyder altså, at 

”[o]mrådet er bredt og indbefatter en lang række fagpersoner fra tværfaglige discipliner som f.eks. 

forskere, kunsterne, social- og sundhedsfaglige, bibliotekarer, psykologer osv. [men] Den udbredte 

tværfaglighed betyder således, at området er præget af mange forskellige fagligheder og tilgange 

samt adskillige forskellige definitioner af området.” (Adamsen & Jensen 2015, 1). Det betyder, at 

kultur – og sundhedsfeltet er tværsektorielt, hvilket afføder at de teoretiske tilgange som feltet 

trækker på er mangfoldige, og omhandler alt lige fra ”[…] trivsel, psykisk sundhed, livskvalitet, 

recovery, social kapital og relationer, modstandskraft, sundhed og selvværd, men der findes også 

projekter uden afsæt i teori.” (Jensen, Bonde & Hjelms 2016, 7). Adamsen og Jensen afgrænser dog 

i ovenstående kortlægning deres definition af kultur – og sundhedsområdet – en definition, som jeg 

anvender til at sætte ramme for hvad kultur som sundhedsfremme dækker over i indeværende 

speciale; ”[a]ktivt engagement i kulturaktivitet, der kan have en sundhedsfremmende effekt både 

fysisk og psykisk” (Adamsen & Jensen 2015, 2).  

   Grundet den manglende evidensbase på feltet er det svært at sige noget om hvilke 

sundhedsdiskurser og teoretiske tilgange, som er de herskende. Endvidere er der ingen af disse 

initiativer [i 2015], der er indtænkt i en national politisk strategi eller målsætning for kultur som 

sundhedsfremme. Det vil sige, at Danmark er bagud i forhold til de andre skandinaviske lande, når 

til kommer til en politisk anerkendelse af kultur som sundhedsfremme.  

   I Sverige har kultur – og sundhedsfeltet siden år 2000 været støttet gennem nationale politiske 

strategier, hvor kulturelle aktiviteter indgår som en betydningsfuld del af arbejdet i 

sundhedssektoren. Endvidere har Norge vedtaget, som en del af lovningen inden for sundheds – og 

kulturområdet, at kunst og kultur er en forankret del af den norske sundhedssektor (Stickley et al. 

2017, 269).  

    Det vil sige, at der endnu findes relativ lidt viden ”[…] om det tværfaglige samarbejde mellem 

professioner og discipliner, de mekanismer og logikker, der er i spil i kultur – og sundhedsfeltet.” 
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(Jensen 2017a, 69) i Danmark. Og denne manglende viden og evidensbase problematiseres ikke kun 

i danske sammenhænge, men også i internationale, hvor blandt andet Stefanie Fleischer og Mary 

Grenhan (2016) beskriver, at ”[F]urther research and evaluations are necessary to validate results 

with statistical significance and to prove that the arts have a role to play in health care.” (Fleischer 

& Grenhan 2016, 102). Her konkluderer Fleischer og Grenhan på et forskningsreview udført i Irland, 

Storbritannien, Canada og Australien fra 1999 – 2014, hvor de undersøger effekterne af ”[…] arts on 

health, health care and well-being.” (Ibid., 93).   

   Den eksisterende forskning er hermed begrænset og mangler længerevarende og opfølgende 

studier (Wilson & Sharpe 2017), deling af erfaringer aktørerne imellem (Hutt 2016), og investeringer 

i ”[…] large-scale high-quality research” (Hacking et al. 2008). På nuværende tidspunkt er den 

primære forskning på kultur – sundhedsfeltet kendetegnet ved mindre projekter, med få aktører, 

hvor det kan være vanskeligt, at sige noget evidensbaseret om effekten af kultur som 

sundhedsfremme (Holmen et al. 2016). Særligt i en dansk kontekst, hvor ”[…] yderligere forskning 

[er] nødvendig for at skabe gennemsigtighed og en bredere forståelse for og omkring de tværfaglige 

tilgange for at optimere de ressourcer og fagligheder, der allerede eksisterer i brugen af kunst – og 

kulturaktiviteter og interventioner i social – og sundhedsregi.” (Jensen 2017, 69-70). Ikke dermed 

sagt, at der ikke allerede eksisterer en øget forståelse af kultur som sundhedsfremme, men ledende 

forskere inden for kultur – og sundhedsfeltet pointerer, at forskningen har brug for at ramme bredt 

og en mangfoldig tilgang er påkrævet (Munn-Giddings & Bungay 2017; Jensen & Bonde 2017; Jensen 

et al. 2016; Daykin & Stickley 2016; Stickley et al. 2016; Sigurdsson 2014; Austin 2014). ”Der er 

imidlertid ikke enighed om, hvordan der skal forskes, og hvilke perspektiver der bør prioriteres.” 

(Torrisen 2017, 332), hvorfor kultur – og sundhedsfeltet, i et dansk perspektiv, endnu ikke kan danne 

evidensbase.  

 

Årsagen til at der stort set ikke er foretaget forskning i relation til KpR i Danmark, handler dels om, 

at projektet endnu er i et pilotstadie, der løber fra 2016 – 2019, og dels om, at det i 

forskningsmæssige sammenhænge kun er Aalborg Universitet, i et samarbejde med NOCKS 

(Nordjysk Center for Kultur og Sundhed) og Aalborg Kommune, som har fået Sundhedsstyrelsens 

tilladelse til at indsamle data fra projektets deltagere. Her er de i færd med at udarbejde en del-

evaluering, som bliver offentliggjort medio 2018. Derudover er det primært Sundhedsstyrelsen selv, 
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der i et samarbejde med NIRAS, foretager evalueringer undervejs af deltagere og forløbene i de fire 

kommuner (Aalborg, Silkeborg, Nyborg og Vordingborg) som er udvalgt til at afprøve projektet.   

   Det betyder altså, at den nuværende forskning, som finder sted af KpR i Danmark, primært har 

afsæt i evaluering. Jeg vil i indeværende speciale gerne bidrage med viden om, hvad der er på spil i 

kultur – og sundhedsfeltet, i en dansk kontekst, hvorfor jeg i stedet for at evaluere, retter blikket 

mod den måde hvorpå KpR bliver forvaltet og kommunikeret. Det betyder, at jeg bevidst har fravalgt 

at undersøge deltagernes oplevelser og erfaringer med KpR og i stedet interesserer mig for hvilke 

mekanismer og logikker jf. Jensen (2017a), der er på spil i KpR og hvorledes disse produceres i en 

praksis.  

 

2.1 Problemformulering 
 

Jeg vil i indeværende speciale undersøge hvorledes Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt ´Kultur 

på Recept´ forvaltes og kommunikeres. Det vil jeg gøre ved at belyse hvad der biopolitisk er på 

spil samt hvorledes dette kommer til udtryk i en praksis. 

 

 

  



Side 17 af 98 

3 Introduktion til teori og metode 
 

I dette afsnit vil jeg introducere specialets primære teori og metode, der rammesættes af WPR 

(What´s the problem represented to be). 

   WPR er en poststrukturalistisk analysemetode udviklet af den australske forsker Carol Bacchi, der 

især er inspireret af den franske idehistoriker Michel Foucault. Det betyder at indeværende speciale 

er teoretisk og metodisk funderet i poststrukturalismen, hvilket bliver udfoldet løbende i specialets 

enkelte dele. Men grundlæggende så gælder det, at specialet har en antifundamentalistisk tilgang, 

og derved står i opposition til positivismen (Stormhøj 2006, 13). Poststrukturalismen koncentrerer 

sig om analytiske tilgange, snarere end at være en egentlig teori. Det betyder, at de spørgsmål man 

som forsker stiller inden for poststrukturalismen er rettet mod “[…] the heterogeneous practices, in 

particular the knowledge practices, that produce hierarchical and inegalitarian forms of rule. By 

emphasizing a plurality of practices, it becomes possible to insist that the realities we live are 

contingent, open to challenge and change.“ (Bacchi og Goodwin 2016, 4). Hermed er præmissen, at 

alting altid kan være anderledes. Der er en kontingens på spil i poststrukturalismen, en kontingens, 

der tager afsæt i al meningsskabelse som en social konstruktion. Denne kontingens omfatter lige så 

mig som forsker, der er situeret i et socialt punkt, og derved altid allerede ” […] ser verden [og] 

erkender verden igennem et perspektiv, hvorfor erkendelse er forankret i en krop i en bestem tid 

på et bestem sted.” (Ibid., 17).  

   WPR er en metode til at undersøge de governmentaliseringspraksisser, der er på spil i en policy, 

hvorigennem subjekter produceres, styres og reguleres. En policy anskues i denne forbindelse som 

en ´problemrepræsentation´, hvor WPR har til formål at undersøge de ´problemer´, som en policy 

repræsenterer.  

Det betyder, at jeg i indeværende speciale anskuer KpR som en problemrepræsentation, hvor jeg 

med afsæt i de ´problemer´ som projektet producerer vil undersøge hvorledes KpR bliver forvaltet 

og kommunikeret jf. problemformuleringen.  

   WPR består af seks kritiske analysespørgsmål, der kan anvendes på et bredt spektrum af policies, 

lige fra politiske dokumenter og strategier, til websider, videomateriale og interviews (Bacchi & 

Goodwin 2016). De analytiske spørgsmål i WPR ´går bagom´ problemrepræsentationen i en policy, 
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hvormed det er muligt at identificere hvad der er på spil, samt hvilke mekanismer og logikker, der 

ligger til grund herfor. 

Som beskrevet i specialets problemformulering, så er jeg interesseret i at undersøge hvorledes 

Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt ´Kultur på Recept´ forvaltes og kommunikeres. Da kultur – og 

sundhedsfeltet, jf. afsnit 2, er tværsektorielt, betyder formuleringen ´forvaltes og kommunikeres´ 

hvorledes de forskellige tværfagligheder og sektorer skaber mening om – og producerer -  KpR.  

   Analysen består af to dele, hvor jeg i analysens første del jf. problemformuleringen belyser hvad 

der biopolitisk er på spil og i analysens anden del undersøger hvorledes dette kommer til udtryk i en 

praksis. Endvidere bevæger analysen sig fra henholdsvis et nationalt til et kommunalt niveau. 

I analysens første del spørger jeg til; 

- Hvordan repræsenteres ´problemet´ i ´Kultur på Recept´ på nationalt niveau? 

- Hvilke antagelser og præmisser ligger til grund for denne problemrepræsentation? 

- Hvilke biopolitiske magtteknologier producerer problemrepræsentationen i ´Kultur på 

Recept`? 

I analysens anden del spørger jeg til;  

- Hvorvidt bliver problemrepræsentationen reproduceret på kommunalt niveau?  

 

Endvidere anlægger jeg et biopolitisk snit i min analyse af KpR. Det betyder, at analysen afgrænses 

gennem et biopolitisk ´blik´, hvor biopolitik er præmissen for hvorledes jeg som forsker undersøger 

og skaber mening om KpR.  

   I indeværende speciale definerer jeg ´biopolitik´ med afsæt i Michel Foucault, der beskrev 

biopolitik som en magtteknologi til at disciplinere kroppe og regulere befolkninger (Foucault 

1976/2015). Det betyder, at biopolitik i indeværende speciale er en livets politik med afsæt i det 

levende subjekt. Endvidere undersøgte Foucault biopolitik gennem biomagtens fremkomst, 

hvormed han bringer et historisk perspektiv til analysen af KpR.  
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   Foucault beskæftigede sig med historiske cæsurer (Lemke 2007), og var mere interesseret i 

fremkomsten af biopolitik og biomagt, end den nutidige anvendelse og formtagen. Derfor vælger 

jeg at trække på endnu en teoretiker i min operationalisering af biopolitik. Det er den britiske 

sociolog Nikolas Rose, der stiller sig på skuldrene af Foucault og undersøger biopolitik i det 21. 

århundrede. Rose beskriver fremkomsten af fem biopolitiske ´mutationer´, det vil sige fem 

biopolitiske spor, som har taget form ”[…] gennem indbyrdes forbindelser mellem forandringer 

langs flere forskellige dimensioner.” (Rose 2009, 30), hvormed han bringer et aktuelt perspektiv til 

analysen af KpR. 

   Foucault og Rose tilfører hermed specialet et biopolitisk begrebsapparat, som jeg vil trække på i 

analysen af KpR. Ved at undersøge hvad der biopolitisk er på spil i KpR, bliver det muligt undersøge 

hvilke unexamined ways of thinking (Foucault 1981/1994, i Bacchi & Goodwin 2016, 15), der ligger 

til grund for hvorledes projektet forvaltes og kommunikeres. Det kunne fx være hvilke 

sundhedsdiskurser projektet trækker på, eller hvilke subjekter projektet søger at disciplinere og 

regulere. Ved at undersøge hvordan KpR jf. definitionen af biopolitik disciplinerer kroppe og 

regulerer befolkninger bliver det muligt at identificere hvilke biopolitikker, der er på spil i kultur – 

og sundhedsfeltet i en dansk kontekst. 
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4 Genstandsfelt og empirisk materiale 
 

I dette afsnit præsenteres specialets genstandsfelt. Her beskrives præmissen for feltets afgrænsning 

og afsluttes med en præsentation af det empiriske materiale, der tilsammen skaber dette felt.  

 

I indeværende speciale afgrænses det felt, som er genstand for analysen med inspiration fra Marcus 

teori om det ´multi-sited felt´ (George E. Marcus 1995). Da kultur – og sundhedsfeltet er 

tværsektorielt betyder det, at feltet spænder bredt og består af flere felter på samme tid. Når et felt 

er multi-sited er det ikke per definition afgrænset, hvorfor forskeren må ´tegne´ sit genstandsfelt 

gennem til – og fravalg af potentielle felter, hvorigennem undersøgelsen kan finde sted.  

   Det betyder, at de felter, der tilsammen danner genstandsfeltet for undersøgelse og analyse i 

indeværende speciale, beror jeg på Marcus teori om at ´følge´ et fænomen, som i dette tilfælde er 

KpR, på tværs af flere forskellige felter, hvorigennem fænomenet bliver til. Konstruktionen af det 

multi-sited felt, bringer hermed muligheden for at undersøge, og derved forstå, hvorledes KpR bliver 

forvaltet og kommunikeret i en række af felter på samme tid, på tværs af sektorer, institutioner og 

aktører.  

 

De felter, som tilsammen danner analysens genstandsfelt, udspiller sig jf. de analytiske spørgsmål 

på et nationalt niveau og et kommunalt niveau. Her trækker jeg på geografiens skalabegreb, der har 

som præmis, at et fænomen, i dette tilfælde KpR, bliver til og ligger under for forskellige menings – 

og betydningsdannelser, alt efter hvilken skala fænomenet italesættes på. Jeg finder det derfor 

interessant at undersøge, hvorledes KpR forvaltes og kommunikeres på de to niveauer, da denne 

skalære inddeling åbner op en undersøgelse af hvorvidt, der finder en reproduktion sted af KpR fra 

nationalt til kommunalt niveau.  

 

   Jeg vil i det følgende præsentere det empiriske materiale, som udgør analysens genstandsfelt;  

 

På nationalt niveau består det empiriske materiale af: 

-  Udmøntning af satspulje ”Kultur på Recept”, som er et policy-dokument udformet af 

Sundhedsstyrelsen målrettet de kommuner som ansøger om satspuljens midler (bilag 3) 
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- Semistruktureret interview med tidligere sundhedsordfører Carolina Magdalene Meier fra 

Alternativet (Å), som sad med ved forhandlingsbordet under tildelingen af satspuljemidler 

til ´Kultur på Recept´ som pilotprojekt (bilag 4) 

På kommunalt niveau består det empiriske materiale af: 

- Semistruktureret interview med projektleder og kulturkoordinator Line Schmidt Hendriksen 

i Nyborg Kommune, som til daglig forvalter og leder ´Kultur på Recept´ (bilag 5) 

- Kultur på Recept. Fristed, Fællesskab og Fortælling, der er en folder målrettet kommende 

deltagere i ´Kultur på Recept´ i Nyborg Kommune (bilag 6) 
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1 Metodiske overvejelser 
 

I min udvælgelse af genstandsfelt og empirisk materiale har jeg gjort en række metodiske 

overvejelser, som udfoldes i nedenstående afsnit. Årsagen til, at jeg vælger at udfolde de metodiske 

overvejelser, beror sig på metodisk reliabilitet og transparens (Olsen 2003), som endvidere har til 

formål at kvalitetssikre og validere specialets analytiske resultater.  

 

4.1 Afsøgning af forskningsfeltet 
 

Indledningsvist i specialeprocessen har jeg afsøgt det eksisterende forskningsfelt i relation til KpR. I 

denne forbindelse har jeg anvendt en søgestrategi baseret på ´problemfeltet´ i relation til KpR, 

hvilket betyder, at jeg har reflekteret ”[…] over, hvilke søgeteknikker der er særligt anvendelige i 

forhold til at finde det kildemateriale [der] er brug for til at besvare” (Andersen, Jørgensen og 

Davidsen 2016, 66) problemformuleringen.  

   I min afsøgning af forskningslitteratur, herunder sekundærlitteratur – der i indeværende speciale 

forstås, som kilder til at etablere teori og fakta – har jeg anvendt en systematisk emnesøgning, med 

henholdsvis danske og engelske søgeord. I den danske søgning er problemformuleringen omsat til 

følgende søgeord; kultur*, ”kulturelle aktiviteter”, recept, sundhed*, sundhedsfremme, Danmark, 

dansk, kommune, borger*. I den engelske søgning har jeg anvendt følgende søgeord: cultur*, 

social*, art*, health*, government. Endvidere har jeg benyttet ´boolske´ operatorer (AND, OR og 

NOT), trunkering (*) samt frasesøgning (””) (Ibid., 59). Min søgning er primært foregået gennem 

Syddansk Universitets søgemaskine ́ Summon´12, der fungerer som en samsøgning af alle materialer, 

herunder også artikler, antologier og andre værker i bogform. I denne forbindelse har et 

søgningskriterium været, at al litteratur er ´peer review-stemplet´, som en kvalitetsvurdering af den 

forskning, som indeværende speciale henviser til og bygger på. En af årsagerne hertil skal findes i 

den store mængde ´grå litteratur´, altså ”[…] materiale og forskning der er produceret af 

organisationer uden for de traditionelle kommercielle eller akademiske udgivelse og 

distributionskanaler” (Jensen 2017b, 35-36),  der figurerer inden for kultur – og sundhedsfeltet. 

                                                           
12 https://www.sdu.dk/da/bibliotek/materialer tilgået d. 01.01.2018 

https://www.sdu.dk/da/bibliotek/materialer
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   Til at bekræfte og sikre en fyldestgørende og mættet afsøgning af forskningsfeltet, har jeg 

konfereret med, samt søgt inspirations hos, Anita Jensen, Ph.d., Institut for Kommunikation og 

Psykologi, Aalborg Universitet, der til daglig forsker i kultur og sundhed, og derigennem har indsigt 

i den internationale og nationale forskning inden for kultur – og sundhedsfeltet.  

 

4.2 Indsamling af empirisk materiale 
 

Som nævnt i afsnit 2, så spænder kultur – og sundhedsfeltet bredt, – på tværs af sektorer, 

fagligheder, institutioner og aktører. I den forbindelse, har jeg foretaget en række til – og fravalg i 

min udvælgelse af empirisk materiale. Denne udvælgelsesproces er først og fremmest betinget af 

WPR som analytisk metode og strategi, hvormed al empirisk materiale afgrænses til policies. Det 

betyder, at WPR både afgrænser og rammesætter det analytiske genstandsfelt i indeværende 

speciale. 

Det poststrukturalistiske afsæt i WPR betyder, at alle metoder til indsamling af empiri i indeværende 

speciale er kvalitative, hvor ”[…] den kvalitative forskning har med menneskers subjektive erfaring 

eller den socialt konstruerede del af virkeligheden som genstand for sine undersøgelser” 

(Brinkmann, 2015, 430). Denne kvalitative præmis er i tråd med WPR, der anskuer policies som 

sociale konstruktioner der producerer ´problemer´ (Bacchi & Goodwin 2016, 10).     

   Som nævnt i præsentationen af det empiriske materiale, så består empirien i indeværende 

speciale af ´et policydokument´ og ´to semistrukturerede interviews´ samt ´en kommunal folder´. 

Jeg vil i det følgende præsentere hvilke metodiske tilgange jeg har anvendt i indsamlingen af 

empirisk materiale. 

   I udvælgelsen af policydokumentet Udmøntning af satspulje ”Kultur på Recept” har jeg indled-

ningsvist undersøgt indbyrdes referencer mellem policies tilknyttes KpR. I denne forbindelse har jeg 

anvendt ´Snow ball sampling´ (Halkier 2016, 34), hvilket betyder, at jeg har fulgt referencer fra et 

dokument til et andet, og på den vis afdækket hvilket policydokument, som på bedste vis genererer 

data til besvarelse af problemformuleringen i indeværende speciale. Endvidere har jeg fundet det 

nødvendigt at foretage en kildegranskning, hvor jeg blandt andet har gjort mig overvejelser omkring 

policydokumenternes funktion samt den kontekst hvori de er blevet til – altså en form for ´ydre 
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kildekritik´, samt undersøgt indhold og vurderet deres relevans i forhold til specialets problemstil-

ling, samt vurderet deres troværdighed i form af en ´indre kildekritik´ (Kjeldstadli 2002, 177-178). 

Det har endvidere været vigtigt, at autenticiteten og troværdigheden af det empiriske materiale er 

intakt, hvormed ” […] oprindelsen og afsenderen (…) kan identificeres entydigt.” (Lynggaard 2015, 

163). 

   I min rekruttering af informanter til de to semistrukturerede interviews har jeg målrettet søgt efter 

personer på nationalt og kommunalt niveau, som er, eller har været, involveret i forvaltning og kom-

munikation af KpR. Endvidere var et kriterium, at informanterne har indsigt i de policydokumenter, 

som knytter sig til KpR på nationalt niveau, hvormed deres viden kan bringe informationer om hvad 

der er på spil i kultur – og sundhedsfeltet, – en viden ”[…] som ikke lader sig belyse på anden vis.” 

(Dyrberg, Hansen & Torfing 2000, 19). Informationerne er hermed udvalgt med præmissen om, at 

de på bedst mulig vis kan bibringe noget til feltet (Kvale & Brinkmann 2004, 150).  

   Det lykkedes i denne forbindelse at rekruttere de informanter jeg havde udset som mit førstevalg: 

Den første informant tidligere sundhedsordfører Carolina Magdalena Meier fra Alternativet, som 

har været med til at føre KpR til forhandlingsbordet, hvorefter det blev tildelt satspuljemidler. Den 

anden informant er projektleder og kulturkoordinator Line Schmidt Hendriksen fra Nyborg Kom-

mune, som til daglig forvalter og kommunikerer KpR.  

   I interviewsituationen har jeg været særligt interesseret i at opnå indsigt i informanternes menin-

ger, holdninger og oplevelser i relation til KpR (Tanggaard & Brinkmann 2015, 29), hvorfor jeg har 

valgt at anvende semistrukturerede interviews, som metode til indsamling af empiri. Det semistruk-

tureret interview er en social praksis, og derved en social konstruktion af viden (Brinkmann & Tang-

gard), hvorfor data herfra, på samme vis som fra et policydokument, kan anvendes som empiri i en 

analyse med WPR. Det betyder endvidere, at det semistruktureret interview som metode ikke kan 

anskues som en neutral teknik til at indsamle data, da de spørgsmål som guider interviewet snarere 

opfattes som en rettesnor end en stringent spørgeteknik. I denne forbindelse har jeg været særlig 

opmærksom på udformningen af mine interviewspørgsmål, og haft fokus på, at bestemte spørgsmål 

fordrer bestemte svar. Derfor har jeg udarbejdet interviewguides (se bilag 7 og 8) forud for hvert 

interview, som en guide til at ´styre´ og målrette samtalerne, så de data der blev produceret, er 

anvendelig i besvarelsen af specialets problemformulering (Tanggaard & Brinkmann 2015, 38). End-
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videre informerede jeg begge informanter forud for interviewsituationen om specialets emne, va-

righed samt årsag til at netop deres viden om KpR er relevant for indeværende speciale. Begge in-

terviews blev optaget på lydfil, hvor begge informanter har givet samtykke til brug af citater uden 

anonymisering.  

   Interviewsituationen med tidligere sundhedsordfører Carolina Magdalena Meier fra Alternativet, 

fandt sted gennem en planlagt telefonsamtale, da hendes travle hverdag på Christiansborg ikke gav 

rum til, at interviewet kunne finde sted gennem et fysisk møde inden for tidsrammen. Endvidere 

fandt interviewsituationen med projektleder og kulturkoordinator Line Schmidt Hendriksen, sted i 

et mødelokale i Sundheds – og omsorgsafdelingen hos Nyborg Kommune, hvor Line Schmidt 

Hendriksen har sin daglige gang. I denne forbindelse var jeg ekstra opmærksom på, hvorledes 

konteksten kunne influere med interviewsituationen, herunder kropssprog og teknologi i form af 

telefon, der optog interviewet (Kvale & Brinkmann 2015).  

   I min bearbejdning af data har jeg transskriberet begge interviews (se bilag 4 og 5), hvor jeg efter-

følgende har kodet med afsæt i de analytiske spørgsmål jf. WPR. Jeg vil endvidere udfolde kodning 

af empirisk materiale i beskrivelsen af analysestrategi. 

I udvælgelsen af den kommunale folder Fristed. Fællesskab. Fortælling som empirisk materiale jeg 

på samme vis som i udvælgelsen af policydokumentet anvendt ´Snow ball sampling´ i en afsøgning 

af hvorledes Nyborg Kommune forvalter og kommunikerer KpR. I denne forbindelse har et kriterium 

været, at materialet skulle indeholde en formidling af de forløb som Nyborg Kommune tilbyder 

målgruppen for KpR, da jeg i analysen af det kommunale niveau er interesseret i hvorvidt projektet 

reproducerer de retningslinjer som udstikkes på nationalt niveau. 

Jeg vil nu slutte hvor jeg indledte mine metodiske overvejelser. Der er qua det poststrukturalistiske 

afsæt en kontingens på spil i WPR, der følgelig har en indvirkning på analysens resultater. Som for-

sker er du altid allerede en del af WPR. Det er du gennem de til – og fravalg du foretager i forhold 

til hvor og på hvad WPR skal anvendes (Bacchi 2012). Havde jeg i stedet valgt at ´tegne´ analysens 

genstandsfelt gennem andre policies end dem, der udgør det empiriske materiale, ville denne kon-

tingens potentielt set producere andre analytiske resultater. Men årsagen til de valg vi træffer som 

forskere undervejs i en analytisk proces er at finde i hvad Dyrberg, Hansen og Torfing (2000) beskri-

ver som en ´traditionsbunden diskurs´ ”[…] der forsyner os med mere eller mindre faste og entydige 

kriterier for, hvad der er sandt og falsk, godt og ondt, rigtigt og forkert.” (Dyrberg, Hansen, Torfing 
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2000, 16). Pointen er her, at vi ikke kan undslippe diskurser eller hæve os over dem, vi er altid alle-

rede en del heraf, hvorfor vi er ”[…] bundet til en bestemt diskurs og herved et bestemt sandheds-

regime” (Ibid.). Det betyder, at jeg som forsker er impliceret i de analytiske resultater qua de dis-

kurser og sandhedsregimer, der producerer mit analytiske blik. Og netop derfor er transparens og 

reliabilitet afgørende for undersøgelser med kvalitative metoder. For du er som forsker, altid alle-

rede en del af det felt du undersøger.  
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5 Kultur på Recept – Nyborg Kommune som case 
 

Dette afsnit er en præsentation af KpR i Nyborg Kommune, der repræsenterer det kommunale 

niveau i specialets analyse. 

   I marts 2016 blev det muligt for danske kommuner at søge satspuljemidler til KpR. I alt ansøgte 11 

kommuner, hvoraf fire blev tildelt puljens midler; Aalborg, Silkeborg, Nyborg og Vordingborg. De 

ansøgende kommuner skulle, som en del af ansøgningsprocessen, indsende13 fire 

ansøgningsskemaer, en projektbeskrivelse samt et budget for hvorledes den pågældende 

kommune, i samarbejde med kulturinstitutioner og andre aktører, ville forvalte KpR. På baggrund 

heraf udvalgte Sundhedsstyrelsen de fire kommuner, hvis projektbeskrivelser på bedste vis 

imødekom satspuljens betingelser. 

   Formålet med KpR er ” […] at afprøve, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i de kommunale 

forløb, der bliver tilbudt langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og 

stress.”14. Det betyder, at de fire kommuner på hver deres vis, har udarbejdet ´Kultur på recept-

forløb´ målrettet ovenstående borgergruppe, hvor kommunens egne kulturinstitutioner formidler 

de kulturelle aktiviteter i forløbene.  

   Da KpR er et satspuljeprojekt, har det endvidere som mål, at indsamle ” […] erfaringer i puljens 

projekter [til] at udarbejde en model for, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i rehabiliteringen 

af borgere i en dansk kontekst.”15  

   I Nyborg Kommune forvaltes KpR gennem overskriften ”Fristed. Fællesskab. Fortælling.” Her er 

kommunens Sundheds – og Omsorgsafdeling tovholder for projektet, hvor indholdet og de 

kulturelle aktiviteter er udarbejdet i et tværinstitutionelt og - fagligt samarbejde med flertallet af 

kommunens kulturinstitutioner. Her står Nyborg Slot og Johannes Larsen Museet i spidsen for de 

kulturelle aktiviteter. Endvidere deltager Nyborg Bibliotek, Kulturhuset Bastionen, Nyborg 

Musikskole, Naturskolen Åløkkestedet samt Natur- og Miljø-forvaltningen som aktører i de to forløb, 

der tilbydes i Nyborg Kommune. De to forløb hedder henholdsvis ´Kulturfarer´, som er et forløb kun 

                                                           
13 https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2016/kultur-paa-recept tilgået d.02.04.2018 
14Ibid.  
15 Ibid. 

https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2016/kultur-paa-recept
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for mænd, og ´Kunstmonaut´, der er et forløb for alle. Begge forløb strækker sig over 10 uger, hvor 

deltagerne mødes tre gange om ugen, af tre timers varighed.  

   På daglig basis forvaltes og ledes KpR i Nyborg Kommune af projektleder og kulturkoordinator Line 

Schmidt Hendriksen, hvor kulturinstitutionerne selv står for formidlingen af de kulturelle aktiviteter 

til deltagerne, i form af en kulturguide. Endvidere er der nedsat en styregruppe, der består af 

repræsentanter fra Sundheds – og Omsorgsafdelingen samt kulturinstitutionerne, som har det 

overordnet ansvar for projektet.  

   Da KpR er et satspuljeprojekt betyder det endvidere, at projektet er afgrænset til perioden 2016 – 

2019, hvorefter Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de fire kommuner evaluerer projektet. Med 

afsæt i denne evaluering er målet at udarbejde en model for hvorledes kulturelle aktiviteter kan 

indgå i rehabilitering af borgere fremadrettet.  
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6 Biopolitik i et historisk og aktuelt perspektiv 

 
I dette afsnit udfolder jeg det biopolitiske perspektiv i indeværende speciale. Det betyder, at jeg her 

vil præsentere hvorledes biopolitik bidrager til henholdsvis det analytiske perspektiv og specialets 

begrebsapparat. Som tidligere nævnt, så trækker jeg i denne forbindelse på henholdsvis Michel 

Foucault, der beskriver hvorledes biopolitik vokser frem gennem en historisk cæsur i det 17. 

århundrede, fra en magtform til en anden – og på Nikolas Rose, der beskriver hvorledes fem 

biopolitiske mutationer kendetegner det 21. århundrede. 

 

6.1 Biomagt og biopolitik hos Foucault  
 

Som beskrevet i afsnit 3, så defineres biopolitik i indeværende speciale som magtteknologier til 

disciplinering af kroppe og regulering af befolkninger. Men for at forstå hvad der er på spil i 

biopolitik, som en magtteknologi, hvordan denne magtteknologi er fremkommet, og hvilke 

betydninger denne tillægges, vil jeg først og fremmest udfolde dét episteme, som ligger til grund 

her for, nemlig biomagten.  

   Gennem en historisering af erkendelsesformer, anvendte Foucault ” […] the concept of episteme 

to discuss the conditions of possibility of knowledge at a particular moment in a culture’s history.” 

(Srinivasan 2017, 1460). Det samme gør sig gældende for biomagt, som i indeværende speciale 

anskues som det epistemologiske fundament. Det betyder, at biomagten muliggør analysens 

erkendelsesformer, ”[…] der ikke kun er narrative repræsentationer (og fordrejninger) af 

virkeligheden, men alle de praksisser, som systematisk former de objekter, de vedrører.” (Foucault 

1972, 49, i Hastrup 2011, 84). Et episteme, eller i dette tilfælde biomagt, er hermed afgørende for 

hvad vi kan vide, og Foucault tog en særlig interesse i, at undersøge hvorledes denne viden var tæt 

forbundet med praksisser. Det betyder, at KpR i indeværende speciale undersøges som en praksis, 

der former de objekter, herunder deltagere, som projektet vedrører.  

For at forstå biomagt som begreb, er det vigtigt at forstå hvad der er på spil i magtbegrebet hos 

Foucault. I denne forbindelse vil jeg trække på en læsning af den danske sociolog Christel Stormhøj 

(2006), der beskriver, at det foucauldianske magtbegreb er ”[…] overvejende produktiv, er udøvelse, 

er relationel, kommer alle vegne fra (især nedefra), forandres konstant, implicerer modstand, er 
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strategisk samt er især forbundet med og støtter sig til frembringelse af sandhed (Foucault 1978; 

1980b; 1982 citeret i Stormhøj 2006, 57).  

   Denne magtforståelse betyder, at “[…] the individual is both subjugated and constituted through 

power and an actor who disseminates it.” (Lilja & Vinthagen 2014, 108). Magten kan herved ikke 

undslippes, hvorfor vi som mennesker både er underlagt magten samtidig med, at vi producerer 

magten. Ifølge den danske kulturforsker Anne Scott Sørensen (2010), så er magten hverken ”[…] en 

negativ eller positiv størrelse, der kan knyttes an til bestemte grupper, relationer eller systemer; 

men snarere er en energi, der gennemtrænger alt, og som både er produktiv og destruktiv. Magten 

er på én gang den kraft, der kalder til live, giver eksistens, og den, der begrænser og regulerer.” 

(Sørensen et al. 2010, 87).   

   Dog var Foucault ikke blind for ”[…] magtens mere solide former – [så som] fastlåste 

magtrelationer, økonomisk udbytning, klasse-dominans og etnisk vold.” (Villadsen 2013, 343). Men 

præmissen for Foucaults magtbegreb, som jeg læser ham, tager afsæt i de magtedes frie handlinger, 

hvilket vil sige, ”[…] som et subjekt, der leder sig selv i henhold til visse idealer, værdier og principper, 

og som reflekterer over sig selv som havende en sådan etisk selv-praksis. Her er magtens virkninger 

langt mere omskiftelige, uafgjorte og mobile ” (Ibid.). 

 

Foucault veksler mellem begreberne ´biomagt´ og ´biopolitik´ og gør sig ifølge den tyske sociolog 

Thomas Lemke ingen skarp sondring mellem de to begrebsdefinitioner (2007, 43). Herved forbliver 

´biomagt´ og ´biopolitik´ hos Foucault snarere koncepter, end egentlige teorier. Det er dog i et 

analytisk øjemed fordelagtigt med en begrebsafklaring, hvorfor ´biomagt´, som beskrevet i 

ovenstående, forstås som et episteme, altså et samfunds erkendelsesrationale, hvorunder 

´biopolitik´ er en teknologi til disciplinering af kroppe og regulering af befolkning.  

   Foucault interesserede sig for magt-viden-forhold, og diagnosticerede disse gennem en række 

afhandlinger ”[…] om specifikke former for vidensmagt, og deres institutionalisering, 

professionalisering og diskursivering.” (Sørensen et al. 2010, 87). Her tog han blandt andet afsæt i 

´medicinen´ (Klinikkens fødsel 1963), ´psykiatrien´ (Galskabens historie 1961), ´retsvæsnet´ 

(Overvågning og straf. Fængslet fødsel 1963), og ´pædagogikken´ (Viljen til viden. Seksualitetens 

historie 1976) (Ibid.). 
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   Men ´biomagt´ og ´biopolitik´ forblev ufærdige koncepter hos Foucault, til trods for hans 

genealogiske undersøgelser heraf, som han præsenterede i en forelæsningsrække ved College de 

France fra 1975 – frem til sin død i 1984, herunder Society Must be Defended 1975-76; Security, 

Territory, Population 1977-78; The Birth of Biopolitics 1978-79 (Ibid.). Ifølge den amerikanske forsker 

Rachel Adams, betyder det, at det eneste publiceret værk, hvor Foucault begrebsliggør ´biomagt´ 

og ´biopolitik´, er i det sidste kapitel i Viljen til viden. Seksualitetens historie 1 (1976/2015) 16.  

   Det er derfor med afsæt i Viljen til viden. Seksualitetens historie 1, at jeg lader mig inspirere til en 

definition af ´biomagt´ og ´biopolitik´ i indeværende speciale. Heri beskriver Foucault, hvorledes 

biomagten fremkom i det 17. århundrede, gennem to ´poler´ eller magtformer, som var tæt 

relationelt forbundne, og som skabte et brud på den daværende suverænitetsmagt. Dette brud anså 

Foucault, som en historisk cæsur, hvor der sker en forskydning fra episteme til et andet – fra 

suverænitetsmagt til biomagt. De to poler, som er på spil i denne cæsur er historisk impliceret med 

hver deres udviklingslinje, men Foucault pointerer, at de ikke kan adskilles i praksis, men snarere er 

forbundet gennem et helt bundt af relationer, hvorved de gensidigt definerer hinanden (Lemke 

2007). 

Suverænitetsmagten var kendetegnet ved, at have et regerende subjekt i form af en konge, der 

kunne disponere over undersåtternes liv og død gennem strafferet og afstraffelsespraksis. Foucault 

beskrev her en juridisk magt, som grundlæggende betyder, at ”[…] når en af undersåtterne sætter 

sig op mod suverænen, bryder hans lov, kan han udøve en direkte magt over undersåtternes liv” 

(Foucault 2015, 139). Retten til undersåtternes liv og død var dog ikke et absolut privilegium, men 

betinget af suverænens forsvar og overlevelse. Det vil sige, at magten i det før-moderne handlede 

om at beskytte og opretholde suverænens territorium. Det betød endvidere, at mennesket bag den 

lovbrydende handling, blot var undersåt for suverænens ´opkrævning´ (Lemke 2007) og derved 

opretholdelse af suverænitetsmagten. 

    Foucault lokaliserer den første af de to poler i biomagtens fremkomst, hvor livet pludselig kommer 

i spil på forskellig vis og bryder med den daværende suverænitetsmagt. Det handler nu ikke længere 

kun om at udøvede død over undersåtter gennem afstraffelsespraksis, men at opretholde liv, og 

                                                           
16 I Adams 2017, http://criticallegalthinking.com/2017/05/10/michel-foucault-biopolitics-biopower/ tilgået d. 
08.05.2018 

http://criticallegalthinking.com/2017/05/10/michel-foucault-biopolitics-biopower/
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ikke mindst, disciplinere liv. Dette kommer til udtryk gennem ”[…] dressuren af legemet, forøgelsen 

af dets evner, aftvingelsen af dets kræfter, den parallelle vækst i nytten ad det og i dets lydighed, 

dets integration i økonomiske, effektive kontrolsystemer.” (Foucault 2015, 143). Foucault kaldte 

disse samlede magtprocedure for ´menneskelegemets politiske anatomi´ (Ibid.), der kan sidestilles 

med, at betragte kroppen som en maskine, som skal forøges i styrke for dens økonomiske nyttes 

skyld, samtidig med, at den skal svækkes for dens politiske underkastelses skyld (Lemke 2007, 47). 

Denne magtform er karakteriseret ved disciplinen; en disciplinering af menneskelegemet, en 

disciplinering af det levende subjekt, eller formuleret på anden vis, en disciplinering af livet. Det 

betyder et brud med suverænens ret til at udøve død over sine undersåtter, et brud som afføder 

´disciplineringsmagten´.   

   Denne disciplineringsmagt tog form gennem forskellige praksisser op igennem det 18. 

århundrede, blandt andet gennem ”[…] institutioner som hæren og skolen … [gennem] 

refleksionerne over taktikken, over oplæringen, over uddannelsen, over 

samfundsordenen”(Foucault 2015, 144), hvor disciplinen afrettede og stimulerede kroppe (Lemke 

2007).  

   Endvidere undersøgte Foucault disciplinen i en genealogisk undersøgelse af retsvæsenet i 

Overvågning og straf (1975/2002), hvor han viser hvorledes disciplineringsmagten tager form 

gennem fængslet som institution. Her præsenterer Foucault panoptikon, en fængselsarkitektur fra 

slutningen af det 18. århundrede. Foucault betragter panoptikon som en synliggørelse af 

disciplineringsmagten. I denne forbindelse beskriver Foucault, at disciplinen, som en magtteknologi, 

oprindeligt var materialiseret i det ydre, i form af panoptikon, som en ”[…] fortløbende og minutiøs 

overvågning fra en central uiagttagelig iagttagers side.” (Raffnsøe et al 2008, 207). Men efterhånden 

tog disciplineringsmagten en indre form, gennem installation i den enkelte krop. Denne installation 

kan ifølge Anne Scott Sørensen tolkes som en social teknologi, der er lig med en installering af regel 

– og normsæt i subjektet og gennem kroppen – også kaldet selvteknologier (2010, 87). 

   Normen bliver her et afsæt for disciplineringsmagten, blandt andet gennem ´den normaliserede 

sanktion´ (Villadsen 2013, 347), der hierarkiserer, skematiserer og rangordener alt lige fra flid til 

renlighed og hygiejne. Disciplineringsmagten klassificerer simpelthen mennesket ”[…] ved at opstille 

normer og konstruere afvigende adfærd.” (Ibid.). Menneskelegemet bliver herigennem et 

disciplinens objekt gennem en magt – og selvteknologi til omformning af det afvigende menneske.  
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Biomagtens anden pol tog form hen mod slutningen af det 18. århundrede, og har centrum i 

befolkningen, altså i kroppe som art. Denne magtform er ”[…] gennemsyret af det levedes mekanik 

og tjener som støttepille for de biologiske processer: forplantningen, fødslerne og dødeligheden, 

helbredsniveauet, levetiden, den lange levetid, [og] forhold der kan give sig i udslag i disse 

størrelser” (Foucault 2015, 145). Her handler det om regulering af befolkningen gennem 

intervention, hvorfor jeg fremadrettet vil referere til denne, som ´den regulerende magt´.  

   Disciplineringsmagten tog form gennem institutioner og praksisser med fokus på individet, hvor 

den regulerende magt mere skal ses som en magtform, der udvikles gennem de nationale stater, og 

interesserede sig for ”[…] demografien, vurderingen af forholdet mellem indtægtskilder og 

indbyggere, skematiseringen af rigdommene og deres kredsløb, af liv og sandsynlig levetid” (Ibid., 

144). Det betød, at den regulerende magt medførte en vækst i vidensområder der ikke kun tog 

individet som objekt jf. disciplineringsmagten, men hele befolkninger, lige fra ”[…] politisk økonomi 

til sociologi, demografi, epidemiologi og folkesundhed.” (Wahlberg & Rose 2017, 64).  

   Disciplineringsmagten og den regulerende magt, tager altså form som en magt over livet, op 

igennem det 18. og 19. århundrede, hvor ”[d]ødens gamle kraft der symboliserede den suveræne 

magt, tildækkes (…) omhyggeligt af legemernes administration og den beregnende styring af livet.” 

(Foucault 2015, 144). Herigennem konstitueres biomagten med afsæt i disciplineringsmagten og 

den regulerende magt, hvilket ifølge Foucault kommer særligt til udtryk gennem 

seksualitetsinstallationen.  

   Hos Foucault er seksualitetsinstallationen en eksemplificering af hvorledes biomagten ´virker´ og 

en illustration af hvorledes de to poler er forbundet. En pointe er her er, at anskue de vidensformer, 

der knytter sig til seksualiteten, som biopolitikker. Det betyder, at biopolitik bliver et udtryk for den 

viden der er på spil i en praksis – en viden, som vi mennesker er underlagt gennem magt, og som vi 

kan ikke udøve uden der sker en produktion af sandhed.” (Foucault 1980, 93, i Pii 2017, 218). Det 

betyder, at biomagt i denne forbindelse er en biopolitisk magtteknologi, der producerer og 

installerer seksualiteten i den menneskelige krop, både den individuelle og den kollektive. Disse 

magtteknologier virker gennem diskursive formationer eller vidensformer, der med afsæt i et 

ledelsesrationale eller episteme, producerer subjekter. I denne forbindelse præsenterede Foucault 
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fire ´subjekter´, der bliver produceret op igennem det 19. århundrede gennem hvad han kalder for 

seksualitetsinstallationens strategier; ´hysterisation af kvindens legeme´, ´pædagogisation af 

barnets køn´, ´socialisation af forplantningsadfærden´ samt ´psykiatrisation af de perverse 

lystfølelser´ (Foucault 2015, 110-111).  

   På samme vis anskuer jeg i indeværende speciale KpR, som diskursiv formation, der producerer 

subjekter med afsæt i et eller flere ledelsesrationaler. Subjekter er her udtryk for hvorledes der med 

afsæt i et ledelsesrationale skabes meningen om hvem der skal disciplineres og reguleres, samt 

hvordan denne disciplinering og regulering skal finde sted. 

 

6.2 Biopolitik hos Rose 
 

I Livets Politik (2009), udfolder Nikolas Rose sin forståelse af biovidenskabernes betydning i 

senmoderniteten. Rose er her inspireret af Foucaults konceptualisering af biopolitik, og ”[…] ser den 

som grundlæggende for udviklingen af det, som han kalder en somatisk etik.” (Hvidtfeldt & Kroløkke 

2016, 30), der betyder ”[…] værdier for, hvordan man skal leve et liv – som giver den fysiske, 

kropslige eksistens en central plads.” (Rose 2009, 31). 

   I denne forbindelse tillægger Rose statens styring såvel som individets selvstyring den betydning, 

at disse finder sted gennem regulering og disciplinering af krop og sundhed (Ibid.). Det betyder, at 

Rose positionerer sig inden for et biomagts-episteme, og endvidere placerer sig inden for specialets 

epistemologiske afsæt. For at samle op hvor Foucault afslutter i ovenstående afsnit, så beskriver 

Nikolas Rose, at distinktionen mellem ”[…] disciplin og regulering – mellem de strategier, der søgte 

at forvalte de individuelle kroppe , og de strategier, der fokuserede på befolkningens kollektive krop 

– bliver uklar, efterhånden som forskellige myndigheder forsøger at handle i forhold til den ene pol 

gennem handlinger i forhold til den anden” (Ibid., 86). Med dette mener Rose, at biopolitiske 

interventioner ikke længere kun er målrettet det enkelte individ, men søger på samme vis som 

seksualitetsinstallationen, at disciplinere og regulere en hel befolkning på samme tid.  

   Rose anvender dog ikke selve begrebet ´biopolitik´, men beskriver i stedet det han kalder ´livets 

politik´, som er en livsforms politik – en politik tilknyttet en bestemt livsform. Rose eksemplificerer 

dette gennem en beskrivelse af det 18. og 19. århundrede, hvor ”[…] livspolitik var en 
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sundhedspolitik – en politik om fødselsrater og dødsrater, om sygdomme og epidemier, om kontrol 

med vand, kloakering, fødevarer, gravpladser og om livskraften hos dem der blev stuvet sammen i 

byer og storbyer.” (Ibid., 27). Endvidere beskriver Rose livets politik i den første halvdel af det 

tyvende århundrede, hvor  

”[…] denne bekymring [fra det 18. og 19. århundrede] for befolkningens sundhed og 

kvalitet [blev] tilført en bestemt forståelse af nedarvningen af en biologisk konstitution 

og konsekvenserne af en differentieret reproduktion hos forskellige undergrupper i 

befolkningen; dette synes at tvinge politikerne i så mange lande til at forsøge at 

regulere befolkningens kvalitet, ofte ved tvang og undertiden morderiske metoder i 

fremtidens eller racens navn.” (Ibid.). 

Disse reguleringer fandt eksempelvis sted gennem Nazitysklands racehygiejne (Rabinow & Rose 

2006), og i en dansk kontekst, gennem tvangssterilisering af ´abnorme personer´, herunder 

´åndsvage´ og ´psykisk abnorme´ (Andersen 2015). 

   Til trods for dens historie, så pointerer Rose, at livets politik ser temmelig anderledes ud i det 21. 

århundrede. ”Den er hverken afgrænset af sygdommes og dødens poler eller fokuseret på at 

eliminere patologiske tilstande for at beskytte nationens skæbne.” (Rose 2009, 28). Det vil sige, at 

det ikke længere er sygdomme, som er for øje i forhold til at bevare og beskyttet nationen, snarere 

er livets politik i dag ”[…] optaget af vores voksende evne til at kontrollere, administrere, forme, 

omforme og modulere selve menneskets livsevner (vitalkapacitet) som levende væsener.” (Ibid.). 

   Rose skriver ikke om cæsurer, men beskriver biopolitikkens udvikling i det senmoderne gennem 

en række epistemologiske mutationer, som nævnt i afsnit 3. Her er præmissen kontingens, og Rose 

påpeger, at vi lever i en tid med mange forskellige historier og i den forbindelse optegner han en 

kartografi over nutiden, som illustrerer mulige fremtider inden for biopolitik. Her skitserer Rose fem 

biopolitiske spor, hvor han ser tegn på, at der er ved at ske betydningsfulde mutationer – 

mutationer, som kan føre til potentielle fremtider. Disse mutationer kan sidestilles med Foucaults 

føromtalte ´poler´, hvorved de forstås som biopolitiske magtteknologier.  

   Jeg vil i denne forbindelse trække på Roses fem mutationer i det analytiske begrebsapparat, da 

disse muliggør en undersøgelse af hvilke biopolitiske spor KpR som tværsektorielt projekt er en del 
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af, samtidig med, at de muliggør en undersøgelse af den biopolitik, som er på spil i kultur – og 

sundhedsfeltet i Danmark i dag.  

   I forbindelse med sin udfoldelse af mutationer, refererer Rose til Foucault, og beskriver at 

´kroppen selv´ stadig er nøgledimensionen i vores opfattelse af sundhed og sygdom (Ibid., 36). 

Kroppen er hermed, som i disciplineringsmagten, objekt for biopolitisk intervention, men som de 

danske kulturforskere, Karen Hvidtfeldt og Charlotte Kroløkke, beskriver, så er ovenstående en 

bevægelse væk fra traditionelle moralske værdier. Tidligere var normen det disciplinerende, men vi 

er i en bevægelse hen mod en forståelse af kroppen på et molekylært niveau, hvor kroppen konstant 

bliver søgt forbedret og optimeret. Det handler ikke længere kun om den ´syge´ krop, men også om 

en optimering af den raske, gennem fx fitness og diæter (Hvidtfeldt og Kroløkke 2016, 30). Det 

menneskelige liv forstås nu på et molekylært niveau, hvor processer kan analyseres, og livet kan 

formes og kontrolleres. Det betyder, at mennesket kommer til at opleve sig selv som biologiske 

væsener og selver, hvis eksistens er et fokus for politisk styring (Rose 2009, 29). ”[…] Overordnet set 

mener Rose, at vi er blevet mere biologisk orienteret. Ikke alene er vi optaget af vores krop, men vi 

er også i stigende grad fokuseret på egen genetik og genetisk ophav. Alt sammen tendenser, der 

støttes af et system af eksperter (læger, diætister, motions – og helseeksperter) og indlejret i 

økonomiske praksisser.” (Ibid.). 

   Dette molekylære niveau beskriver Rose som den første af de fem mutationer, og finder at det 

danner grundlag for en samlet forståelse af det tankesæt eller rationale, der er på spil i biopolitik i 

dag.  Siden fremkomsten af den moderne biomedicin i begyndelsen af det 19. århundrede har vi 

mennesker opfattet vores kroppe på det molekylære niveau. Til at begynde med ”[…] i en 

størrelsesskala der udgøres af lemmer, organer, væv, blodcirkulation, hormoner og så videre.” (Ibid., 

37). Her havde lægevidenskaben et klinisk blik, som søgte at kortlægge kroppen som et systemisk 

hele.  I dag tager biomedicinen afsæt på et nyt niveau, hvor det kliniske blik er erstattet af et 

molekylært, og livet forstås og behandles på dette molekylære niveau. Det handler ikke længere om 

kortlægning af kroppens organer, men ”[…] om alle de måder, på hvilke sådanne molekylære 

livselementer kan mobiliseres, kontrolleres og tilføres egenskaber og kombineres til processer, der 

ikke tidligere fandtes.” (Ibid., 39). Der er altså skiftet en vægtning i sundhedsagendaen, fra 

kortlægning af sygdomsmønstrer til beregning af sygdomsbyrder, med det mål for øje, at måle 

sundhedstilstande, både nationalt og globalt (Wahlberg & Rose 2017, 59).  
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   Den anden mutation, som er på spil i dette biopolitiske rationale, er optimering. Denne mutation 

beskæftiger sig med livsteknologier til optimering af det menneskelige liv, og på samme vis som det 

molekylære niveau, så er optimering en del af biopolitik i dag. Den moderne biomedicin er i det 21. 

århundrede entusiastisk engageret i den biologiske omskabelse af livet, som for eksempel med fåret 

´Dolly´, som var det første klonede pattedyr (Rose 2009, 43). Det betyder, at det biologiske i sig selv 

ikke længere sætter nogen grænse i forhold til biopolitiske interventioner, og at de moderne 

biopolitiske teknologier ikke længere kun handler om at kurere sygdomme, men om at kontrollere 

kroppen og sindets livsprocesser. Tidligere handlede lægevidenskaben om at stoppe anormaliteter, 

med forhåbningen om, at ”[…] genskabe den naturlige livsnorm og normativiteten i den krop der 

understøttede den.” (Ibid., 44), som i eksemplet med tvangssterilisering. Men i dag søger disse 

optimeringsteknologier, at ”[…] forandre hvad det vil sige at være en biologisk organisme ved at 

gøre det muligt at omskabe – eller håbe at omskabe – selve livsprocesserne for at maksimere deres 

funktionsevne og forbedre deres resultater.” (Ibid., 45). Denne optimering finder blandt andet sted 

gennem kunstig befrugtning og hormonbehandlinger i relation til aldring. Men ligeså åbner disse 

optimeringsteknologier døren for gentest, og afsløringen af usynlige patologier, med det mål for 

øje, at intervenere over for disse og optimere individets livschancer (Ibid., 47). 

Optimeringsteknologier er i dag en del af forbrugskulturen og anvendes ikke kun til medicinske 

årsager. De rummer alt lige fra kosmetisk kirurgi, forlængelse af lemmer, kønsskifte, 

erstatningskropsdele, ansigtstransplantationer til genetiske manipulationer (Ibid., 49-50), og er en 

forbedringsteknologi, på lige fod med briller og høreapparater.  

   Den tredje mutation kalder Rose subjektifikation, som handler om hvorledes mennesker 

forholder sig til sig selv som somatiske individer. Biomedicinen har igennem det 20. århundrede 

frem til nu, forandret vores subjektive forhold til sundhed og sygdom. Først i form af kollektive 

foranstaltninger til at sikre sundheden gennem det 19. århundrede, så som ”[…] rent vand, kloakker, 

kontrol med fødevarekvalitet og så videre – til den aktive opmuntring af sunde vaner i hjemmene 

og interventioner i børneopfostringen.” (Ibid., 50). I denne periode blev borgere i de vestlige 

industrialiserede samfund, ”[…] forpligtet på disse normer for sundhed og hygiejne, som blev 

udbredt af staten og af medicinske og filantropiske autoriteter, og som blev en del af deres egen 

selvforvaltning og selvdannelse.” (Ibid., 51). Dernæst gennem anden halvdel af det 20. århundrede, 

hvor sundhed blev en af de vigtigste værdier i de vestlige samfund, orkestreret gennem 
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sundhedskampagner, sundhedsfremme og sundhedsmæssige krav til politiske myndigheder. Her 

handlede det ikke længere kun om kollektive foranstaltninger, hvilket affødte ´somatiske´ individer,  

”[…] det vil sige som væsener, hvis individualitet i hvert fald delvist grunder i vores 

kødelige, kropslige eksistens, og som oplever, artikulerer, bedømmer og handler i 

forhold til os selv i biomedicinens sprog. Fra officielle diskurser om sundhedsfremme 

gennem fortællinger om oplevelser af sygdomme og lidelser i massemedierne til 

folkelige diskurser om kost og motion ser vi en voksende vægtning af personlig 

rekonstruktion gennem at handle over for kroppen på vegne af en livsegnethed, der 

på samme tid er kropslig og psykologisk.” (Ibid., 54).  

Disse somatiske individer er nu nøgleaktører i sundhedens økonomi, politik og etik, hvilket betyder, 

at de ”[…] tager en aktiv interesse i deres egen sundhed” (Ibid., 51) frem for at være passive 

modtagere af lægevidenskabelig ekspertise (Ibid.).  

   Rose beskriver endvidere forskellige former for subjektifikation i henhold til det somatiske individ, 

hvoraf jeg vil udfolde to, som jeg finder relevante i forhold til KpR. Den første er ´biosocialitet´ hvor 

Rose trækker på den amerikanske antropolog Poul Rabinow (Rabinow 1996, I Rose 2009), der 

undersøgte den biomedicinske subjektifikation i slutningen af det 20. århundrede. Rabinow finder, 

at nye former for kollektive identiteter og fællesskaber vokser frem, på baggrund af genetiske 

diagnoser. Disse kollektiver ”[…] mødes for at dele erfaringer, lobbye for at opnå økonomisk støtte 

til forskning i ”deres” sygdom og ændre deres relationer til deres børn, deres omgivelser og deres 

livsform i lyset af den genetiske viden.” (Rose 2009, 51). Senere skriver Rose og Rabinow sammen 

Biopower Today (2006), hvor de beskriver, at biopolitik i dag målretter interventioner til netop disse 

biosocialiteter (Rose & Rabinow 2006, 197).  

   Den anden form for subjektifikation, som jeg vil trække frem, handler om ´biologisk borgerskab´ 

(Rose & Novas 2004, i Rose 2009), der betyder, at ”[…] borgerskabsbegrebet er formet af 

menneskers specifikke vitale egenskaber og har været målet for medicinske praksisser siden (…) det 

attende århundrede i Vesten.” (Rose 2009, 52). Her blev samfundsborgere i anden halvdel af det 20. 

århundrede undervist i at varetage egne kroppe, og særligt kvinder blev pålagt også at varetage sin 

ægtefælle og sit afkoms kroppe. Denne undervisning handlede om alt lige fra ”[..] skolemad – til 

brug af tandbørste, indpodning af gode renligheds – og familievaner, statsreguleringer af fødevarers 
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renhed, interventioner på arbejdspladserne i sundhedens og sikkerhedens navn, undervisning af 

dem der overvejede at gifte sig og stifte familie, i valg af ægtefælle, familietilskud og meget andet.” 

(Ibid., 53).  

   I dag tager det biologiske borgerskab mange former, og en af disse udmønter sig i den biologiske 

borgers ´ret´ til at ”[…] få deres sygdom eller handicap behandlet, og at andre – politikere, 

sundhedsmyndigheder, læger – bør holdes ansvarlige og erstatningspligtige for deres tilstand.” 

(Ibid., 54). Det betyder, at biomedicinen siden det 20. århundrede og frem til i dag, ikke blot har 

forandret vores subjektive forhold til sundhed og sygdom, men ”[…] har modificeret de ting, vi synes, 

vi har ret til at håbe på, og de mål, vi stræber efter.” (Ibid.). Disse forhåbninger og mål er både 

orienteret mod den fysiske krop, men også mod sindet. For det molekylære niveau har synliggjort 

fænomener, som er transformeret til determinanter for vores sindsstemninger, ønsker, 

personligheder og patologier, og har affødt en mulighed for optimering af sindet, som nu er blevet 

målet for farmaceutiske teknikker. Disse ”[…] teknikker lover ikke blot mestring eller helbredelse, 

men korrektioner og forbedringer af den type person, vi er eller ønsker at være.” (Ibid., 55). Rose 

beskriver her en ´håbets økonomi´ eller dét han betegner som ´etopolitik´, der er en politik som 

søger at forme menneskers adfærd ved at handle i forhold til deres følelser, overbevisninger og 

værdier (Ibid., 56). Etopolitik handler om at handle etisk, og Rose sidestiller det med, at hvis ”[…] 

”disciplin” individualiserer og normaliserer, og ”biopolitik” kollektiviserer og socialiserer, [så] 

beskæftiger ”etopolitik” sig med de selv-teknikker, ved hjælp af hvilke mennesker bør vurdere og 

handle i forhold til sig selv for at gøre sig selv bedre end de er.” (Ibid.).  

Den fjerde mutation, som er ekspertise, beskriver hvorledes mange forskellige subprofessioner, gør 

krav på ekspertviden og udøver forskellige former for magt. I takt med at de somatiske individer 

selv er blevet aktører, mobiliseres den biomedicinske styring ikke længere kun af politikere eller 

andre sundhedsfaglige autoriteter opfundet i det 20. århundrede, så som ” […] socialarbejdere, 

terapeuter, personalechefer og alle andre, som hævdede at vide, hvordan vi skulle leve et bedre 

liv.” (Ibid.). I stedet tager biopolitikken i dag form gennem en bred vifte af eksperter og fagligheder, 

lige fra læger, sygeplejersker, jordemødre – til alle former for terapeuter, herunder 

psykoterapeuter, taleterapeuter, beskæftigelsesterapeuter, kunstterapeuter, fysioterapeuter m.m. 

Endvidere regnes kosteksperter, ernæringseksperter, sundhedseksperter, eksperter i genoptræning 

og fitness, samt rådgivere og konsulenter i alt lige fra sundhed til stofmisbrug, sex, familie – og 
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parforhold, psykiske – og genetiske konsulenter, og konsulenter i reproduktion (Ibid., 58). Listen er 

endnu længere, men ovenstående giver et billede af de biopolitiske eksperter, der er på spil i 

biomagten i det 21. århundrede. 

Afslutningsvis vil jeg udfolde den femte mutation, bioøkonomier, som har afsæt i en kapitalisering 

af livet som værdi. Her er ”[…] medicinsk grundforskning og anvendt forskning – hvad enten den 

udføres i biotekvirksomheder eller universiteter – blevet knyttet til skabelsen af intellektuel 

ejendomsret og kapital, og sygdom og sundhed er blevet vigtige områder for forretningsaktiviteter 

og skabelsen af aktionærværdi.” (Ibid., 37). Disse processer tager afsæt på det molekylære niveau, 

hvor det menneskelige liv innoveres til fordel for økonomisk udbytte i en stærkt konkurrencepræget 

bioøkonomi. Der er flere aktører i spil i denne bioøkonomi. Blandt andet har opretholdensen og 

styrkelsen af det menneskelige liv været et statsanliggende siden det 19. århundrede, med fokus på 

at bevare, sikre og styre den biologiske kapital (Ibid., 200). Men det er ikke kun staten, som er aktør 

på den bioøkonomiske scene. I løbet af det 20. århundrede voksede en ´sundhedens 

markedsøkonomi´ frem, der ”[…] udgjordes af relationer mellem statsapparatet, videnskabelig og 

medicinsk viden, kommercielle foretagenders aktiviteter og individers sundhedsrelaterede forbrug” 

(Ibid.). Det betød, at private foretagender nu indtog en plads i det bioøkonomiske kredsløb, og 

generede profit med afsæt i, hvad Cathrine Waldbys betegner som, ´bioværdi´ (Waldby 2000, i Rose 

2009, 61). Denne bioværdi handler om en økonomisk værdi, der kan udvindes af levende processers 

vitale egenskaber. Det er fx inden for genteknologien eller medicinalindustrien, hvor forståelsen af 

kroppen på det molekylære niveau, har affødt nye teknologier til behandling eller forebyggelse af 

patologiske tilstande. Det vil altså sige, at bioøkonomi, er en økonomisk aktivitet ”[…] der indfanger 

den latente værdi i de biologiske processer og de fornyelige bioressourcer for at producerer 

forbedret sundhed og bæredygtig vækst og udvikling” (OECD 2004, i Rose 2009, 62).  

   Rose beskriver, at selve dét at termen ́ bioøkonomi´ er opstået kræver rum for refleksion og agens, 

og pointerer i denne forbindelse, at styringen af en ´økonomi´ kun bliver mulig gennem diskursive 

mekanismer, ”[…] som repræsenterer det domæne, som skal styres, som et forståeligt felt med sine 

egne afgrænsninger og karakteristika, hvis bestanddele er forbundet på mere eller mindre 

systematisk måde (Miller & Rose 1990, i Rose 2009, 62-63). At betragte bioøkonomien som et 

diskursivt rum, eller med Foucauldianske termer, et magt-videnforhold, bliver det muligt at 

begrebsliggøre hvad der er på spil i bioøkonomien. I denne forbindelse nævner Rose de mange 
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former for kortlægning, dokumentation og statistiker over bioøkonomien, hvor fremkomsten af 

biomagten har medført en lang tradition herfor. Blandt andet statistikker over sundhedssektoren, 

som eksempel vis Den nationale sundhedsprofil, der henvises til i specialets indledning. 

Bioøkonomiens praksisser eksisterer altså både inden for den private og offentlige sektor, og 

gennem transnationale kredsløb. Det betyder, at bioøkonomi hænger uløseligt sammen med etik, 

en ́ somatisk etik´ som nævnt indledningsvist i dette afsnit, der konstant stiller krav til ́ livets politik´, 

gennem valg, fornuft og ansvarlighed hos det somatiske individ. 

   Med afsæt i ovenstående fem mutationer, så er nogle af de største forandringer siden biomagten 

og biopolitikkens fremkomst, at ”[l]ivet ikke længere ses som en uforanderlig, fastlagt gave. Biologi 

er ikke længere skæbne. Liv forstås forbundet med præcise, tekniske relationer, som kan beskrives, 

mellem molekyler, der er i stand til at indgå i ”omvendte konstruktion” og i princippet kan blive 

”rekonstrueret”. Livet bedømmes ikke længere i klare modsætningspar som normalitet og 

patologi.” (Rose 2009, 71) og der hersker i dag en biopolitisk overbevisning om, at livet er i ´risiko´, 

nu eller i fremtiden, hvorfor livet må behandles eller transformeres ved medicinsk intervention på 

det molekylære niveau.  
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7 WPR som metode 
 

Som beskrevet i afsnit 3, så anvender jeg i indeværende speciale den poststrukturalistiske 

analysemetode WPR (What´s the problem represented to be). I dette afsnit vil jeg udfolde WPR og 

præsentere hvorledes jeg med afsæt i WPR søger at besvare specialets problemformulering. 

Endvidere vil jeg beskrive hvorledes Carol Bacchi i sin udvikling af WPR er inspireret af Michel 

Foucault, og hvorledes denne inspiration tilføjer specialet et begrebsapparat, som er særligt 

anvendelig i forhold til at undersøge hvorledes KpR bliver forvaltet og kommunikeret. Afslutningsvis 

præsenteres specialets analysestrategi. 

For Bacchi er den grundlæggende tanke i WPR, at ”[…] what we propose to do about something 

indicates what we think needs to change and hence what we think the “problem” is.” (Bacchi 2016, 

16).  WPR har til formål at undersøge ́ problemrepræsentationer´ og tager i denne forbindelse afsæt 

i forskellige former for policies, der i WPR forstås som ´løsningsforslag´. Ved at undersøge ´problem-

repræsentationen´ i en policy bliver det muligt at identificere hvilket ´problem´ som en policy søger 

at ´løse´.  

   WPR stiller spørgsmålstegn ved den generelle opfattelse af statens rolle set i forhold til de ´pro-

blemer´ den løser. Her handler det ikke om, hvorledes forskellige mennesker skaber mening om et 

givet ´problem´, men snarere, at en policy er en problemrepræsentation i sig selv. For indeværende 

speciale betyder det, jeg at undersøger KpR som en problemrepræsentation.  

   Bacchis pointe er, at man kan aflæse hvad ´problemet´ er, ved at undersøge den løsning, som en 

policy foreslår. Herved er det policyen, der producerer ´problemet´ gennem en problemrepræsen-

tation, hvorfor ´problemet´ altid vil fremstå implicit i en policy og derved ikke er noget som eksiste-

rer uden for policyen.     

 

I Analysing Policy (2009) anvender Bacchi udelukkende WPR på lovtekster, men i sine senere udgi-

velse udvider hun begrebet ´policy´ til at rumme alle repræsentationer af ´løsningsforslag´ lige fra 

lovtekster, politiske udspil, ministerielle og statslige rapporter til websites, billeder, videoklip, ´kon-

cepter´, teorier og interviews (Bacchi og Goodwin 2016). En policy betegner hermed ”[…] beslutnin-

ger, tekster, retningslinjer eller tiltag, som på den ene eller anden måde former den praksis eller det 

felt, der studeres.” (Kann-Ramussen & Balling 2015, 252).  
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   Ovenstående bredde og spændvidde i policybegrebet gør WPR som metode særlig anvendelig i 

forhold til at undersøge hvorledes KpR bliver forvaltet og kommunikeret på tværs af analytiske felter 

jf. afgrænsningen af det multi-sited felt i afsnit 4. Det betyder, at det empiriske materiale i indevæ-

rende speciale alt sammen anskues som policies. 

   I sin definition af policies trækker Bacchi endvidere på Nikolas Rose, der beskriver, at når policies 

foregiver at repræsentere et ´svar´, må man som forsker undersøge hvilket spørgsmål en policy i så 

fald er ´svar´ på. (Rose 2000, 58). Opgaven bliver altså at rekonstruere det spørgsmål, som en policy 

forgiver at være svar på. I en WPR-terminologi kan ´svar´ oversættes til ´løsning´ og ´spørgsmål´ til 

´problemrepræsentation´, hvormed Bacchi trækker en reference til WPR som akronym; ”What´s the 

problem represented to be?” 

 

I en WPR-workshop17 ved Adelaide University i 2014 beskriver Bacchi, at det overordnede formål er 

at reflektere over; 

- ”How are we governed? 

- How governing takes place? 

- How we are produced as subjects within governing practices? 

- With what implications for those so produced?” (Bacchi 2014). 

 

Det betyder, at jeg i anvendelsen af WPR som metode, undersøger hvorledes ́ subjekter´ i KpR styres 

og reguleres, hvordan denne styring og regulering finder sted, hvorledes aktører produceres som 

subjekter i KpR som en styringspraksis, samt hvilke implikationer ovenstående styring og regulering 

har for de subjekter, der produceres herigennem. ´Subjekter´ tillægges i indeværende speciale me-

ning med afsæt i Foucault, som en mulig position for et individ at indtage i en diskursiv praksis.   

   Endvidere beskriver Bacchi, at “[g]overning and politics are understood in a very broad sense. We 

are not limiting ourselves to conventional political institutions and party politics rather we are con-

cerned with how order is maintained, how society runs, how it is administered.”18 Det betyder iflg. 

Bacchi, at enhver praksis repræsenterer hvorledes vi som befolkning styres og reguleres. Det er her-

med et decentraliserende fokus, som er på spil i WPR, der med et Foucauldiansk afsæt gør op med 

                                                           
17 Workshop 2 https://www.adelaide.edu.au/carst/online-modules/wpr/ tilgået d. 19.04.2018 
18 Workshop 2, Adelaide University https://www.adelaide.edu.au/carst/online-modules/wpr/ tilgået d. 19.04.2018 

https://www.adelaide.edu.au/carst/online-modules/wpr/
https://www.adelaide.edu.au/carst/online-modules/wpr/
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en ”[…] centraliseret, person – eller institutionsbunden og undertrykkende kraft.” (Pii 2017, 217) 

som den, der iflg. Foucault kendetegner suverænitetsmagten. I stedet søger den moderne magt-

form, der i indeværende speciale forstås at være biomagten, at anerkende friheden hos dem der 

reguleres. Den styringsmekanisme, der er på spil i den moderne biomagt, beskriver Foucault som 

´the conduct of conduct´ (Foucault 1982, 789-790, i Pii 2017, 217), der betyder ledelse af selvledelse, 

og ”[…] som indebærer opretholdelsen af individers og gruppers frihed, samtidig med at den forsø-

ger at forme denne frihed ved at strukturere mulige handlerum. I denne forbindelse anskuer jeg 

KpR som et handlerum eller en praksis, hvor ´the conduct of conduct´ uspiller sig, hvor igennem jeg 

kan belyse de styringsmekanismer, der er på spil.   

 

I traditionel forstand er WPR en dokumentanalyse, men adskiller sig den dominerende tilgang ved 

at have et poststrukturalistisk afsæt som analytiske metode. Bacchi beskriver, at traditionelle doku-

mentanalyser som oftest anskuer et dokument, som en ´problemløsning´ snarere end en problem-

repræsentation. Dette problemløsningsperspektiv betyder, at en policy løser et allerede eksiste-

rende problem.  

   Et lovforslag vedrørende tildækningsforbud i det offentlige rum kunne være et eksempel herpå. I 

en traditionel dokumentanalyse, vil man ´læse´ et sådan lovforslag, som en løsning til et allerede 

eksisterende problem i samfundet – hvormed forståelsen af problemet går forud for lovforslaget 

(Bacchi & Goodwin 2016, 16). Men WPR udfordrer denne præmis gennem det poststrukturalistiske 

perspektiv, der i stedet for at betragte problemet som allerede eksisterende, tager afsæt i, at en 

policy er med til at producere et ´problem´. ” […] policies do not address problems that exist; rather, 

they produce “problems” as particular sorts of problems.” (Ibid.). Med afsæt i WPR, vil man i stedet 

´læse´ lovforslaget om tildækningsforbud i det offentlige rum, som en ´problemrepræsentation´, 

hvor det er selve policyen, der producerer tildækning som et ´problem´.   

   Det betyder, iflg. Bacchi, at vi som befolkning, reguleres gennem de ´problemer´ som et lovforslag 

problematiserer, snarere end at reguleringen finder sted gennem lovforslaget selv. Det er altså po-

licyen, eller i dette tilfælde lovforslaget, der producerer en forståelse af, hvad ´problemet´ er. WPR 

er hermed ikke interesse i den ´bevidsthed´ der ligger bag en policy, som i eksemplet med tildæk-

ningsforbuddet er staten, men har derimod et fokus på, at problemrepræsentationer i policies affø-

der politiske interventioner, som har indflydelse på den måde hvormed vi som befolkning reguleres.   
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Problemrepræsentationer påvirker hermed hvorledes vi lever vores liv. “Lives are lived in a specific 

way due to the shaping impact of proposals that constitute ´problems´ as ´problems´ of a particular 

kind”19. Det betyder, at problemrepræsentationer er intervenerende ´praksisser´, der producerer 

hvad Bacchi beskriver som the real (Bacchi 2009, 35). Eller formuleret på anden vis – den måde 

hvorpå en policy repræsenterer et ´problem´ er med til at producere vores virkelighedsopfattelse. 

Hermed bliver problemrepræsentation en social konstruktion. Ofte er vi som mennesker blinde for 

dét, som vi tager for givet, og en ´common sense´ kommer til at fremstå som en sandhedsdiskurs. 

Ved at undersøge problemrepræsentationer, som en social konstruktion, bliver det muligt at belyse 

hvilke sandhedsdiskurser, som en policy producerer, og dermed hvilke sandhedsdiskurser, der pro-

ducerer vores virkelighedsopfattelse. Det er hele pointen med WPR, at ´gå bagom´ problemrepræ-

sentationen og belyse hvilke underliggende samfundsstrukturer, der er med til producere denne 

som meningsfuld, sandfærdig og forståelig. WPR kan hermed bringe indeværende speciale mulig-

heden for at undersøge hvilke underliggende samfundsstrukturer, der producerer problemrepræ-

sentationen i KpR som en sandhedsdiskurs.  

 

En forudsætning i forhold til at anvende WPR-metoden er et kendskab til kontekst og felt. WPR kan 

ikke anvendes fyldestgørende hvis den som undersøger problemrepræsentationen, ikke har et 

grundlæggende kendskab til den kontekst hvori policyen indgår. I dette tilfælde betyder det, at jeg 

som forsker er nødt til at kende til feltet og konteksten for KpR, hvorfor jeg indledningsvist kon-

tekstualiserer KpR i kultur – og sundhedsfeltet i en dansk kontekst. Endvidere vil jeg i analysens 

første del placere policyen i dens politiske kontekst. 

 

WPR består af seks kritiske analysespørgsmål, der tilsammen belyser hvorledes vi er underlagt 

policies baseret på “[…] a wide range of professional and “expert” knowledges that have a significant 

role in how we are governed and in producing the kinds of “subject” we are encouraged to become.” 

(Bacchi & Goodwin 2016, 11). Ved at undersøge den viden en policy repræsenterer, samt de 

´subjektpositioner´ der stilles til rådighed er det muligt at gøre den underliggende politik i en praksis 

synlig (Ibid., 14).  

                                                           
19 WPR-Workshop 1, Adelaide University https://www.adelaide.edu.au/carst/online-modules/wpr/ tilgået d. 
02.04.2018 

https://www.adelaide.edu.au/carst/online-modules/wpr/
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   De seks spørgsmål fungerer som en analytisk ramme, hvor man som forsker kan lægge sit 

analytiske snit på forskellig vis. Det betyder endvidere, at spørgsmålene ikke nødvendigvis skal 

følges slavisk, men kan anvendes i den rækkefølge og det omfang, som giver mening i forhold til den 

enkelte analyse. 

 

´WPR´. Kilde: Bacchi og Goodwin 2016 

 

7.1 WPR som analysestrategi 
 

I dette afsnit vil jeg beskrive specialets analysestrategi, samt udfolde og motivere de analytiske 

spørgsmål. De seks kritiske spørgsmål i WPR har i indeværende speciale inspireret til formuleringen 

af analysespørgsmål. Her anvender jeg WPR som analytisk ramme, hvor jeg har tilpasset og 

reformuleret spørgsmålene, så de er målrettet en besvarelse af specialets problemformulering.  
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Nanna Kann-Rasmussen og Gitte Balling (2015, 252 -253) har i en dansk sammenhæng oversat de 

seks spørgsmål i WPR – en oversættelse, som jeg lader mig inspirere af i min formulering af 

analysespørgsmål.  

   Overordnet set undersøger jeg i indeværende speciale hvorledes KpR forvaltes og kommunikeres. 

Det gør jeg gennem en todelt analyse, hvor jeg jf. problemformuleringen i analysens første del 

belyser hvad der biopolitisk er på spil i ´Kultur på Recept´. For at kunne undersøge dette stiller jeg 

følgende analysespørgsmål: 

1. Hvordan repræsenteres ’problemet’ i ´Kultur på Recept´ på nationalt niveau? 

2. Hvilke antagelser og præmisser ligger til grund for denne problemrepræsentation? 

3. Hvilke biopolitiske magtteknologier knytter sig til de antagelser, som ligger til grund for 

problemrepræsentationen? 

 

I analysens anden del undersøger jeg hvorledes problemrepræsentationen kommer til udtryk i en 

praksis. I min besvarelse heraf stiller jeg følgende analysespørgsmål; 

 

4. Hvorvidt bliver problemrepræsentationen reproduceret, udbredt og forsvaret på 

kommunalt niveau?  

 

I det følgende vil jeg med afsæt i WPR motivere specialets fire analytiske spørgsmål og præsentere 

det Foucaultdinaske begrebsapparat, som har inspireret Bacchi i udformningen metodens kritiske 

spørgsmål 

 

Hvordan repræsenteres ´problemet´ i ´Kultur på Recept´?  

Det første spørgsmål handler om at identificere et afsæt for analysen. Fokus er, at få øje på dét, der 

fremstår som ´givet´ eller ´common sense´, hvormed en sandhedsdiskurs bliver synliggjort. Ved at 

´gå bagom´ en policy bliver det muligt at identificere hvilket ´problem´ der skal løses med afsæt i 

den ´løsning´ som policyen repræsenterer.  

   Problemrepræsentationen er hermed et afsæt for resten analysen. Det betyder, at det ikke er nok 

at identificere det ´problem´, som en policy producerer. I stedet er formålet med WPR, at anvende 



Side 48 af 98 

problemrepræsentationen, som springbræt til at undersøge ” […] what type of assumptions, of fa-

miliar notions, of established, unexamined ways of thinking the accepted practices are based.” (Fou-

cault 1981/1994, 456, i Bacchi & Goodwin 2016, 10).  

   Der findes ingen endegyldig læsning af ´problemet´, da WPR som poststrukturalistisk 

analysestrategi netop åbner op alternative læsninger af problemrepræsentationen. Det betyder, at 

man som forsker, når man undersøger en policy, oftest vil finde mere end én 

problemrepræsentation. Dette fænomen kalder Bacchi ´nesting´, der betyder at en 

problemrepræsentation kan indeholde og afføde flere problemrepræsentationer, hvormed man 

endnu engang har muligheden anvende de seks kritiske spørgsmål i WPR (Bacchi & Goodwin 2016, 

24). Dog vil jeg i indeværende speciale begrænse analysen til den problemrepræsentation, der 

træder tydeligst frem i ´læsningen´ af KpR, og lade resterende problemrepræsentationer, som 

denne afføder, være inspiration til en videre analyse af KpR.   

   Bacchi opfordrer til, at en analyse med WPR tager afsæt i et tekstligt materiale (Bacchi & Goodwin 

2016; Bacchi 2012; Bacchi 2009). WPR anvender ´tekst´ som et greb til refleksion over statslige 

ledelsespraksisser. Her er pointen, at tekst ikke kan stå alene, som den ofte gør i studier tilhørende 

den sproglige vending, men i stedet er et greb til at følge problemrepræsentationen gennem andre 

relaterede tekster, emner eller omstændigheder (Bacchi & Goodwin 2016). For indeværende 

speciale betyder det, at jeg kan følge problemrepræsentationen i KpR og hvorledes denne 

konstrueres på henholdsvis nationalt og kommunalt niveau, når jeg indleder min analyse i et 

tekstmateriale. Analysens første del tager derfor afsæt i Sundhedsstyrelsens policydokument 

Udmøntning af satspuljen ”Kultur på Recept” (UasKpR), hvorigennem jeg undersøger hvordan 

´problemet´ repræsenteres.  

 

Hvilke antagelser og præmisser ligger til grund for problemrepræsentationen? 

Dette spørgsmål har til formål at identificere de meningsskabelser, der ligger til grund for den pro-

blemrepræsentation, som træder frem gennem analysens første spørgsmål. Ved at undersøge 

hvilke antagelser og præmisser, der ligger til grund for problemrepræsentationen, bliver det muligt 

at identificere hvorledes en policy producerer en problemrepræsentation som ´givet´. Her handler 
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det om, at have øje for de ´authoritative knowlegdes´, også kaldet magt-vidensformer eller diskur-

ser, som en policy trækker på i produktionen af problemrepræsentationen som meningsfuld og for-

ståelig.  

   I denne forbindelse forstår Bacchi diskurser med afsæt i Foucault. Her trækker hun på den Fouca-

uldianske arkæologi, der har til formål ”[…] to critically interrogate these “unexamined ways of thin-

king” (Foucault 1994a, 456, i Bacchi & Goodwin 2016, 21). Spørgsmål to er altså en diskursanalyse, 

hvor diskurs betyder; ”[r]elatively bounded socially produced knowlegdes” (Foucault 1991a, 58 i 

Bacchi & Goodwin 2016, 21). Dette spørgsmål interesserer sig for hvilke socialt produceret diskur-

ser, der ligger til grund for problemrepræsentationen. Der er ikke tale om, at problemrepræsenta-

tionen produceres af én positivist sandhed, men snarere en række af sandhedsdiskurser. Der er 

hermed en pluralitet af sandheder i spil i produktionen af problemrepræsentationen. 

  

   Ovenstående antagelser identificeres i den pågældende policy og ”[…] not in the heads of social 

actors (e.g., policy workers, social workers, academics)” (Bacchi & Goodwin 2016, 21). Det betyder, 

at jeg i besvarelsen af dette spørgsmål leder efter de antagelser og præmisser, som producerer pro-

blemrepræsentationen i policydokumentet, Udmøntning af satspuljen ”Kultur på Recept”, som me-

ningsgivende og forståelig – eller i en WPR-terminologi, som ´intelligible´ (Ibid., 6).  

Da jeg er interesseret i hvorledes KpR bliver forvaltet og kommunikeret, ikke kun i policydokumen-

tet, men i hele specialets genstandsfelt, trækker jeg endvidere på et interview med tidligere sund-

hedsordfører Carolina Magdalene Meier fra Alternativet i min analyse med dette spørgsmål. Dette 

interview anvendes til at identificere de forudgående antagelser om KpR for derved at illustrere 

hvilke betydningsdannelser der er på spil i projektet, som et multi-sited felt.  

   I besvarelse af ovenstående spørgsmål anvendes analytiske markører så som tematiseringer og 

antagelsernes binære forhold, fx; privat/offentlig, mand/kvinde, syg/rask osv. (Ibid., 21). Pointen er 

her, at disse antagelser tilsammen producerer dét ledelsesrationale, der ligger til grund for problem-

repræsentationen, og derved hvilket ledelsesrationaler, der producerer en policy. I sin forståelse af 

ledelsesrationale trækker Bacchi på begrebet ´governmentality´, der hos Foucault symboliserer de 

styringsmekanismer, herunder diskurser og magtteknologier, der tilsammen kendetegner den mo-
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derne liberale ledelsestænkning i vesten. Jeg knytter i den forbindelse undersøgelsen af det ledel-

sesrationale, som er på spil i produktionen af KpR på nationalt niveau til analysens tredje spørgsmål, 

som udfoldes herunder. 

 

Hvilke biopolitiske teknologier knytter sig til de antagelser som ligger til grund for problemrepræ-

sentationen? 

Da indeværende speciale tager afsæt i et biopolitisk perspektiv, betyder det, at jeg med afsæt i 

spørgsmål to, undersøger hvilke de biopolitiske teknologier, der tilsammen producerer ledelsesra-

tionalet i KpR på nationalt niveau.  

   Som beskrevet i ovenstående, så forstod Foucault ledelsesrationaler som ´governmentalities´, der 

overordnet set anvendes til at beskrive forskellige måder, at tænke om ledelse på. Men det er ikke 

hvilken som helst form for ledelse, der er på spil i governmentality-begrebet. “Put briefly, govern-

mentality refers to the way of thinking—or mentality—that allows the exercise of power by social 

authorities to manage populations in modern polities (Miller & Rose 1990, 2, I Bacchi & Goodwin 

2016, 42). Governmentality handler hermed om ´befolkningens ledelsesformer´, og tager afsæt i, at 

”[…] the security, reproduction, productivity, and stability of the “population” are concerns of the 

state.” (Foucault 2009, 143, i Bacchi og & Goodwin 2016, 41). Det betyder endvidere, at denne form 

for ledelse  

“[…] constitutes a “bio politics” (Foucault 2008), with “population as its target, political 

economy as its major form of knowledge, and apparatuses of security as its essential 

technical instrument”. It encompasses “rationalities” and “technologies”: “the ensem-

ble formed by institutions, procedures, analyses and reflections, calculations and tac-

tics that allow the exercise of this very specific, albeit very complex, form of power.” 

(Foucault 2009, 144 i Bacchi & Goodwin 2016, 42). 

  

Det betyder, at et ledelsesrationale eller en governmentality producerer biopolitik og tager befolk-

ningen som sit objekt. Ved at ´gå bagom´ de biopolitiske magtteknologier tilhørende et ledelsesra-

tionale, bliver det muligt at identificere selve ledelsesrationalet, fx i en policy.   

   Jeg anvender i denne forbindelse Roses teori om biopolitikkens fem mutationer i det 21. århund-

rede, som analytiske markører, hvor jeg undersøger hvilke biopolitiske teknologier, der knytter sig 
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til de antagelser, som jeg lokaliserer gennem analysens to første spørgsmål, der er på spil i produk-

tionen af problemrepræsentationen. 

 

Hvorvidt bliver problemrepræsentationen reproduceret på kommunalt niveau?  

I analysens fjerde og sidste spørgsmål bevæger specialet sig fra et nationalt niveau til et kommunalt 

niveau, og undersøger hvorledes KpR bliver forvaltet og kommunikeret i Nyborg Kommune.  

Det poststrukturalistiske afsæt i WPR gør, at en policy undersøges som ”[…] productive (or consti-

tutive)—making “things” come to be.” (Bacchi & Goodwin 2016, 52-53). Det betyder, at jeg i dette 

spørgsmål følger resultaterne fra analysens første del, herunder ledelsesrationaler og de biopoliti-

ske magtteknologier, og undersøger hvorvidt disse reproduceres på kommunalt niveau. Dette 

spørgsmål har altså blik for de aktører, der i dette tilfælde er Nyborg Kommune, som er med-skabere 

af problemrepræsentationen.  

   Ved at spørge til hvorvidt problemrepræsentationen reproduceres, åbner det op for en analyse af 

den ´modstand´, som altid allerede er på spil i det Foucauldianske magtbegreb – hvor der er magt, 

er der modmagt. Her skal modmagt forstås som ”[…] part of this strategic relationship of which 

power consists. Resistance really always relies upon the situation against which it struggles.” 

(Foucault 1984, 168). Det er i aktørernes med-skabelse af problemrepræsentationen, at 

konstruktionen af sandhedsdiskurser træder frem. Endvidere er det her, at geografiens skalabegreb 

jf. afsnit 4 kommer i spil, da dette spørgsmål åbner op for en analyse af hvorledes KpR reproduceres 

fra et nationalt til et kommunalt niveau.  

   Til at besvare dette spørgsmål anvender jeg et semistruktureret interview med kulturkoordinator 

og projektleder Line Schmidt Hendriksen fra Nyborg Kommune. Endvidere trækker jeg på en folder 

fra Nyborg Kommune, der præsenterer de to forløb, som indgår i kommunens forvaltning af KpR. 
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8 Analyse del 1 – Biopolitik i ´Kultur på Recept´ 
 

I analysens første del belyser jeg hvad der biopolitisk er på spil jf. problemformuleringen, gennem 

en undersøgelse af problemrepræsentationen i KpR på nationalt niveau.  

   Her spørger jeg til hvordan ´problemet´ repræsenteres i ´Kultur på Recept´, hvilke antagelser og 

præmisser der ligger til grund for denne problemrepræsentation, samt hvilke biopolitiske 

magtteknologier, der knytter sig til de antagelser som producerer problemrepræsentationen i ́ Kultur 

op Recept´. Det betyder, at jeg med andre ord undersøger hvad ´problemet´ er, når KpR synes at 

være ´løsningen´. 

    

8.1 Problemrepræsentationens kontekst 
 

Inden jeg undersøger hvilket ´problem´ UasKpR repræsenterer, vil jeg præsentere den kontekst af 

policies, hvori UasKpR indgår. UasKpR er formuleret af Sundhedsstyrelsen, under 

Sundhedsministeriet, og offentliggjort i marts 2016 i forbindelse med udmøntning af midler til 

pilotprojektet KpR. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside20 bliver landets kommuner i denne 

forbindelse opfordret til at søge puljen. Det betyder, at UasKpR er ét ud af seks policydokumenter, 

målrettet de kommuner som ansøger satspuljen i forbindelse med ´Kultur på Recept. De resterende 

fem policydokumenter består af henholdsvis fire ansøgningsskemaer og én dertilhørende 

Vejledning til ansøgning for satspuljen ”Kultur på Recept”21, der beskriver hvorledes 

ansøgningsskemaerne forventes at blive udfyldt.  

   UasKpR er formuleret på baggrund af regeringens Aftale om udmøntning af satspuljen for 201622, 

der beskriver fordelingen af satspuljens midler til henholdsvis beskæftigelsesområdet, sundheds – 

og ældreområdet samt social – og indenrigsområdet. `Kultur på Recept´ er tildelt satspuljemidler 

gennem sundheds – og ældreområdet, og hører til indsatsområdet ´Forebyggelse og anden privat 

proces´ sammen med ni andre projekter (Aftale om udmøntning af satspuljen 2016, 2016, 12). Her 

                                                           
20 https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2016/kultur-paa-recept tilgået d. 02.03.2018 
21 (Ibid.) 
22 https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2015/11/aftale-om-satspuljen-for-2016 tilgået d. 01.02.2018  

https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2016/kultur-paa-recept
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2015/11/aftale-om-satspuljen-for-2016
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er KpR tildelt otte millioner danske kroner, der forventes at blive udmøntet over en periode på tre 

år (2016 – 2019).  

Inden jeg undersøger problemrepræsentationen i UasKpR, finder jeg det relevant at pointere, at 

selve konteksten også producerer en problemrepræsentation. KpR er et satspuljeprojekt, og tildelt 

midler gennem Sundhedsministeriet. Som beskrevet i ovenstående hører projektet til 

indsatsområdet ´Forebyggelse og anden privat proces´ hvilket producerer KpR som en ´løsning´, der 

kan forebygge inden for sundhedsområdet. Det interessante er dernæst hvilket ´problem´ inden for 

sundhedsområdet, at KpR er en forebyggende løsning af?  

   Jeg bringer ovenstående indsigt med videre i analysen af hvordan ´problemet´ repræsenteres i 

´Kultur på Recept´, som jeg vil udfolde i det følgende afsnit. 

 

8.2 Problemrepræsentation i Udmøntning af satspuljen ”Kultur på Recept” 
 

UasKpR indledes med en beskrivelse af den aftale, der er fundet sted på sundhedsområdet for 2016 

– 2019, hvor regeringen og de øvrige satspuljepartier, som beskrevet i ovenstående afsnit, har afsat 

i alt otte millioner danske kroner til pilotprojektet KpR. Dernæst præsenteres ´ansøgerkredsen´, 

altså de potentielle ansøgere, der kan søge midlerne i puljen, som er ” […] kommuner i samarbejde 

med kulturinstitutioner og andre aktører, som kommunen vurderer, kan være en del af projektet.” 

(UasKpR 2016, 1).  

   Den overordnede struktur og opdeling i UasKpR består af otte overskrifter; ´1.Formålet med 

puljen´, ´2. Baggrund´, ´3. Krav til ansøger og projekter´, ´4. Midtvejsstatus og samlet 

afrapportering´, ´5. Evaluering af pilotprojektet og produktion af model´, ´6. Kriterier for valg af 

projekt´, ´7. Ansøgningsprocedurer´, samt ´8. Yderligere oplysninger´. Som det fremgår af de otte 

overskrifter, så er UasKpR et policydokument, der repræsenterer de fleste aspekter af den 

informationsmængde, som er produceret i forbindelse med udmøntningen af KpR på nationalt 

niveau.  

I UasKpR repræsenteres ´problemet´ indledningsvist gennem overskriften på projektet, `Kultur på 

Recept´. Overskriften konnoterer, at ´kultur´ er noget som må være, eller er, receptpligtigt.  Denne 

betydning fremstår dikotomisk. Enten kan KpR forstås på lige fod med receptpligtig medicin, der 
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kræver godkendelse af en sundhedsfaglig autoritet. Årsagen til, at medicin i nogle tilfælde er 

receptpligtigt handler om sundhedsrisici og – farer forbundet med forkerte doseringer23. Det kan 

oversættes til, at ´kultur´ skal indtages i korrekte doser, da for lidt eller for meget kan have fatale 

konsekvenser for helbredet. Eller, at KpR konnoterer, at nogle mennesker, i dette tilfælde 

deltagerne i projektet, mangler eller er i underskud af kultur, hvorfor det gives på recept, som en 

form for tilskud eller supplement. Jeg vælger at undersøge sidstnævnte problemrepræsentation 

nærmere, da jeg finder, at denne ´læsning´ af overskriften på projektet stemmer overens med 

hvorledes puljens formål beskrives i UasKpR;  

o ”Med udgangspunkt i erfaringer fra Region Skåne i en dansk kontekst at afprøve, hvordan 

kulturelle aktiviteter kan indgå i de kommunale forløb, der bliver tilbudt langtidssygemeldte 

borgere med let til moderat depression, angst og stress. 

o På baggrund af erfaringer i puljens projekter at udarbejde en model for, hvordan kulturelle 

aktiviteter kan indgå i rehabiliteringen af borgere i en dansk kontekst.” (Ibid.) 

KpR skal altså rehabilitere gennem kulturelle aktiviteter, hvilket bekræfter den sidstnævnte læsning 

af KpR som overskrift, hvor kultur er noget, som nogen mangler eller er i underskud af, og som kan 

rehabiliteres gennem et kulturelt tilskud eller supplement. 

   Med den ´løsning´ for øje, som produceres af konteksten jf. afsnit 9.1, hvor KpR kan forebygge 

inden for sundhedsområdet, bliver det i puljens formål tydeligt, at denne forebyggelse beror sig på 

at afprøve hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i de kommunale forløb der bliver tilbudt 

langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og stress. Når dette er løsningen, 

så må ́ problemet´ være, at denne borgergruppe mangler eller er i underskud af kulturelle aktiviteter 

jf. overskriften ´Kultur på Recept´. Eller i Roses terminologi, når ´svaret´ er KpR, må spørgsmålet 

være, hvorledes kan man inden for sundhedsområdet forebygge langtidssygemeldte borgere med 

let til moderat depression, stress og angst? Her kommer Bacchis begreb om ´nesting´ (Bacchi & 

Goodwin 2016) i spil, hvor problemrepræsentationen afføder en række nye spørgsmål og svar – 

problemer og løsninger. Jeg vil for nu blive ved denne problemrepræsentation, da jeg finder, at 

UasKpR gentagende gange problematiserer lige præcis denne problemrepræsentation.  

                                                           
23 https://min.medicin.dk/Indledningsafsnit/Afsnit/3710 tilgået d. 29.04.2018 

https://min.medicin.dk/Indledningsafsnit/Afsnit/3710
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   Endnu et eksempel på problemrepræsentationen beskrives i UasKpR. ”Ved at reflektere og tale 

om de oplevelser som deltagerne får, når de deltager i en kulturel aktivitet, har de mulighed for at 

mobilisere mentale ressourcer, de kan bruge i forbindelse med håndteringen af deres sygdom.” 

(UasKpR 2016, 2). De kulturelle aktiviteter skal altså anvendes som et middel – eller i dette tilfælde 

en forebyggende løsning - til at håndtere ´problemet´, som er deltagernes manglende evne til at 

mobilisere mentale ressourcer og håndtere sygdom. Ved at henvise langtidssygemeldte borgere med 

let til moderat depression, angst og stress til ´Kultur op Recept´ kan yderligere langtidssygemelding 

forebygges gennem borgernes tilegnelse af evnen til at håndtere sygdom.  

I en sammenfatning betyder det, at det ´problem´ der produceres i KpR handler om, at 

langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og stress mangler eller er i 

underskud af kultur, hvorfor ´løsningen´ er at henvise denne borgergruppe til KpR, som er en 

forebyggende indsats inden for sundhedsområdet.  

 

8.3 Hvilke antagelser og præmisser ligger til grund for problemrepræsentationen? 
 

I dette afsnit undersøger jeg hvilke antagelser og præmisser som produktionen af 

problemrepræsentationen trækker på for at KpR fremstår meningsfuldt og forståeligt.  

   Her undersøger jeg fortsat policydokumentet UasKpR og inddrager endvidere et interview med 

tidligere sundhedsordfører Carolina Magdalene Meier (CMM) fra Alternativet. Jeg har for 

læsevenlighedens skyld, post analyse, inddelt dette afsnit i tre underafsnit, som knytter sig til tre 

overordnede temaer, der trådte frem i kodningen af det empiriske materiale. Disse handler om 

´sundhedsdiskurser´, ´kulturforståelser´ og ´langtidssygemeldte borgere´.  

 

8.3.1 Sundhedsdiskurser 
 

Jeg vil indledningsvist begynde med et tema, som er gennemgående i både UasKpR og interviewet 

med CMM. Dette tema omhandler en gentagende reference til den sundhedsdiskurs, som 

antageligvis er på spil i KpR i Region Skåne. Med sundhedsdiskurs mener jeg, de ”[f]orskellige 

ideologier, værdier og målsætninger i givne sundhedspraksisser [som] skaber grundlaget for de 
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aktiviteter og initiativer, som skal adressere sundhed og sygdom i konkrete praktiske 

sammenhænge.” (Lau & Jensen 2017, 29).   

   Som beskrevet i formålet med KpR, trækker UasKpR på erfaringer fra Region Skåne. Endvidere 

udfoldes disse erfaringer gennem en beskrivelse af baggrunden for projektet.  

”Region Skåne i Sverige har arbejdet med Kultur på Recept siden 2009. Målgruppen 

var personer med aktuel eller truende sygemelding, psykisk sygdom, generelle smerter 

og risiko for social isolation. De foreløbige resultater viser, at Kultur på Recept kan 

indgå som en del af en rehabiliteringsindsats og at det kan øge deltagernes 

selvoplevede helbred og øge deres psykiske velbefindende og mindske social 

isolation.” (UasKpR 2016, 1) 

UasKpR trækker her på en positiv erfaring fra Region Skåne, hvor det anerkendes, at ´kultur´ har en 

sundhedsfremmende effekt og kan indgå som en del af en rehabiliteringsindsats. Denne 

sammentænkning af kultur og sundhed underbygges endvidere gennem henvisningen til Nordisk 

Ministerråd24, som ”[…] har undersøgt samspillet mellem kultur – og sundhedsområdet i norden. 

Undersøgelsen viser, at der er stadig mere forskning, der indikerer, at der er en gevinst ved at 

sammentænke sundhed, velvære og sundhedsfremmende arbejde med kunst og kultur” (Ibid., 2). 

Denne beskrivelse forstærker den gentagende reference til erfaringer fra Region Skåne, og UasKpR 

repræsenterer en antagelse, som bygger på en sundhedsdiskurs, hvor kulturelle aktiviteter indgår, 

som en del af rehabilitering og sundhedsfremme i Region Skåne. Jeg vil fremadrettet henvise til 

denne sundhedsdiskurs, som den ´skånske sundhedsdiskurs´ i UasKpR.  

   I mit interview med CMM bliver det tydeligt, at Alternativet deler - og ønsker - en lignende 

forståelse for sundhed i Danmark. CMM beskriver, at de i forbindelse med udarbejdelsen af en ny 

sundhedspolitik25 i 2015, rettede blikket mod KpR i Region Skåne. ”[…] vi havde jo hørt om 

erfaringerne fra Sverige, hvor man jo kørte et projekt med Gitte Wille [Gitte Grønfeld Wille], som jo 

                                                           
24 Nordisk Ministerråd er et samarbejdsorgan på tværs af de nordiske regeringer, som har til mål at ” […] arbejde for 
fælles nordiske løsninger, som giver synlige positive effekter for alle som bor i norden.” 
http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad tilgået d. 29.04.2018 
25 Alternativet beskriver i sit partiprogram, at de ” […] ønsker et samfund med et holistisk sundhedsvæsen. Et 
samfund, hvor det hele menneske er i fokus, hvor forebyggelsesindsatsen prioriteres, så symptombehandling ikke står 
alene, og hvor den traditionelle vestlige medicin komplementeres af alternative behandlingsformer. Vi ønsker et 
inkluderende sundhedsvæsen, der tager afsæt i individets helbred.”https://alternativet.dk/politik/partiprogram/9-
helbred-og-helhed tilgået d. 16.04.2018 

http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad
https://alternativet.dk/politik/partiprogram/9-helbred-og-helhed
https://alternativet.dk/politik/partiprogram/9-helbred-og-helhed
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er projektchef derover” (bilag 4, linje 18). I forlængelse heraf beskriver CMM, hvorledes KpR som 

projekt stemmer overens med Alternativets ønske om, ”[…] at tænke mere holistisk på sundhed” 

(Ibid., linje 21). Her refererer CMM til, at KpR i Region Skåne repræsenterer ”[…] et sådan lidt mere 

helhedsorienteret blik … hvordan kan man bruge kunst og kultur (…) det er jo ikke fordi man tror, at 

det er sådan noget der erstatter medicin (…) men som i højere grad tænker helhedstanken ind” 

(Ibid., linje 18). CMM beskriver her den skånske sundhedsdiskurs som helhedsorienteret, hvor kunst 

og kultur anerkendes som sundhedsfremme. Men hvad er så årsagen til, at UasKpR gentagende 

gange henviser til denne helhedsorienteret forståelse af sundhed?  

   I 2015 repræsenterede CMM, som var daværende sundhedsordfører, Alternativet under 

forhandlingerne mellem regeringen og satspuljepartierne, da udmøntningen af 

Sundhedsministeriets satspulje skulle fordeles. I denne forbindelse var det Alternativet, som bragte 

forslaget om KpR til forhandlingsbordet, og CMM beskriver her, hvilken afsøgning Alternativet 

foretog af kultur – og sundhedsfeltet. ”[…] så indhentede vi nogle erfaringer fra Malmø [Region 

Skåne] og snakkede med Gitte Wille [Gitte Grønfeld Wille] og det gjorde vi kun for ligesom at finde 

ud af hvad findes der, der er jo også noget i England” (Ibid., linje 26). Endvidere allierede Alternativet 

sig med Anita Jensen, post.doc Aalborg Universitet ”[…]  som har skrevet en ph.d. om området (…), 

så besluttede vi, at én af de måder, vi kunne prøve at fremme det [sundhedsforståelsen i Danmark] 

på var så at bære det [Kultur på Recept] hen til satspuljeforhandlingerne i 15´” (Ibid., linje 28). CMM 

beskriver her, den afsøgning som Alternativet foretog forud for satspuljeforhandlingerne og trækker 

i den forbindelse på erfaringer og forskningsarbejde fra henholdsvis Sverige og England, som 

forgangsbilleder i forhold til at fremme sundhedsforståelsen i Danmark gennem KpR som 

satspuljeprojekt. Den antagelse, som er i spil her, bygger på, at en dansk sundhedsdiskurs har behov 

for at blive fremmet og peget i en retning mod et mere holistisk og helhedsorienteret perspektiv.   

   Det manglende holistiske og helhedsorienteret perspektiv i en dansk sundhedsdiskurs, forstærker 

CMM, da hun udfolder modtagelsen af KpR, da Alternativet præsenterede projektet som deres 

mærkesag under satspuljeforhandlingerne. Til trods for førnævnte afsøgning af kultur – og 

sundhedsfeltet var det ikke alle satspuljepartierne, som delte Alternativets holistiske 

sundhedsforståelse. ”[J]amen altså det var ikke det, der er højest på de andres [regeringen og 

satspuljepartierne] liste” (Ibid., linje 34), hvorefter hun uddyber selve forhandlingsprocessen. 
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 ”[…] (griner) det er sådan med de satspuljeforhandlinger (…), man bruger lidt nogle 

andre strategier nu end for et par år siden, men dengang (2015) var det meget sådan 

noget med, at selvfølgelig kom regeringen med et udspil til ́ vi vil gerne bruge midlerne 

på de og de og de områder´ og så kunne alle partier have (…) nogle egne mærkesager 

med som man gerne ville fremme ik ... og så foregår det lidt på den måde, at man 

ligesom siger ja til hinandens mærkesager, også selvom man egentlig ikke selv synes, 

det er særlig vigtigt, men for at alle ligesom har en lille signatur, de kan gå hjem med, 

så er der sådan en gentlemans agreement om, at man ikke bremser for hinandens 

signaturprojekter, og dét her [Kultur på Recept] det har været vores signaturprojekt i 

Alternativet” (Ibid., linje 36). 

Udover at italesætte hvad der var på spil ved forhandlingsbordet, da satspuljemidlerne skulle 

fordeles i 2015, så problematiserer CMM også de andre satspuljepartiers holdning i forhold til at 

tænke kultur som sundhedsfremme.  

”[…] Jeg tror ikke, at der var nogen, der decideret synes, at det [Kultur på Recept] var 

dårligt, men der var helt klart nogen, det synes, ´det lød lidt som noget pjat, det der 

altså ikk hvad er det? (…) det har jo ikke noget med sundhed at gøre, og hvordan kan 

man forvente, at folk skal blive raske af at gå på museum?´ … altså der var lidt sådan 

den her lidt mere klassiske, måske lidt mere gammeldags ´take´ på, hvad det egentlig 

er for noget det der kultur på recept” (Ibid., linje 49).  

UasKpR trækker på samme antagelse, at der i Danmark mangler indsigt i, og viden om, hvad kultur 

kan som sundhedsfremme, hvor 

 ”[…] der således er flere indikationer på, at kulturelle aktiviteter kan bruges som en 

faktor til at mobilisere ressourcer hos borgerne, som kan indgå i håndteringen af deres 

sygdom. Der er dog ikke et omfattende solidt vidensgrundlag for, hvordan Kultur på 

Recept kan indgå i de kommunale forløb til langtidssygemeldte borgere med let til 

moderat depression, angst og stress.” (UasKpR 2016, 2).  

Disse indikationer trækker alle på den skånske sundhedsdiskurs, hvilket betyder, at præmissen for 

KpR i Danmark bliver, at den danske forståelse for sundhed skal fremmes. For overordnet set, så 

trækker både UasKpR og CMM på en skånsk sundhedsdiskurs, hvor kultur som sundhedsfremme er 
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anerkendt gennem et holistisk og helhedsorienteret perspektiv. Herigennem bliver antagelsen, at 

den danske sundhedsdiskurs fremstår i et binært forhold til den skånske, da der mangler erfaring, 

vidensgrundlag og ikke mindst en anerkendelse af kultur som sundhedsfremme.  

Årsagen til dette binære forhold mellem den skånske og danske sundhedsdiskurs er blandt andet at 

finde i den kulturforståelse, som er på spil i ́ Kultur på Recept, hvilket jeg vil undersøge i det følgende 

afsnit.  

 

8.3.2 Kulturforståelser 
 

Det næste tema, som træder frem i UasKpR tager afsæt i kulturforståelser, herunder hvad kultur er 

og kan som sundhedsfremme. Jeg vil i denne forbindelse definere ´kulturforståelser´ gennem 

UNESCO´s Universal Declaration on Cultural Diversity (2002), hvor der beskrives, at “[…] kultur bør 

betragtes som et sæt af karakteristiske åndelige, materielle, intellektuelle og følelsesmæssige træk 

i samfundet eller en social gruppe, og at den ud over kunst og litteratur omfatter livsstil, måder at 

leve sammen, værdsætte systemer, traditioner og overbevisninger på.” (Jensen 2017b, 21). Jeg 

trækker i denne forbindelse på en international definition af kultur, da denne repræsenterer 

hvorledes jeg i indeværende speciale forstår og skaber mening om kultur, og i rammen af hvilken 

jeg undersøger kulturforståelserne i KpR.  

CMM beskriver, at Sundhedsstyrelsen i udviklingen af KpR i en dansk version, har trukket ” […] mere 

[på] Region Skåne end England (…) Region Skåne har lidt mere faste rammer, i England har de lidt 

mere udøvende incitament i deres ... og det, synes jeg sådan set, er interessant, at de har et lidt 

mere udøvende element i deres model derovre, sådan så det ikke kun handler om at betragte kunst 

og kultur ” (bilag 4, linje 90). CMM beskriver endvidere, at ”[…] i Skåne er det mere besøg på museer 

og høre musik og så videre, og det er det man har fulgt i Danmark, i hvert fald det man har lagt op 

til” (Ibid., linje 95). Her trækker CMM to kulturforståelser frem. Den første tager afsæt i Region 

Skåne og Danmark, der har faste rammer i form af et mere betragtende perspektiv, som præmis for 

de kulturelle aktiviteter, hvor den anden tager afsæt i England, som har et udøvende element i deres 

version af KpR.  
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   Den betragtende kulturforståelse er ligeså at finde i UasKpR. ”Aktiviteterne skal have et kulturelt 

indhold. Det kan fx være inden for de kunstneriske områder musik, billedkunst, bygnings - og 

landskabsarkitektur og litteratur. Aktiviteter af idrætslig karakter, som ofte også er omfattet af 

kulturområdet i kommunen, kan ikke indgå i projektet” (UasKpR 2016, 3). Her rammesættes hvilke 

kulturelle aktiviteter, som kan indgå i KpR gennem et modsætningsforhold, hvor aktiviteter af 

idrætslig karakter er sat op imod kunstneriske områder. Den kulturforståelse, som bliver produceret 

her distancerer sig altså fra det udøvende incitament, som CMM henviser til er en del af KpR i 

England, jf. aktiviteter af idrætslig karakter. I stedet producerer UasKpR en præmis for KpR i 

Danmark, som tager afsæt i en kulturforståelse, der afgrænses til kunstneriske områder. Men hvad 

er der på spil i en kulturforståelse, som antager at kunstneriske områder kan ’løse’ det ´problem´, at 

langtidssygemeldte borgere mangler eller er i underskud af kultur? 

   I UasKpR præsenteres ´løsningen´ gennem de kulturelle aktiviteter, og den konstante reference til 

KpR i Region Skåne. Paradoksalt nok, så er de langtidssygemeldte borgere med let til moderat 

depression, angst og stress, som projektet i en dansk kontekst problematiserer, ikke den samme 

målgruppe som i Region Skåne. I Region Skåne var målgruppen endnu bredere og indbefattede ”[…] 

personer med aktuel eller livstruende sygemelding, psykisk sygdom, generelle smerter og risiko for 

social isolation.” (Ibid., 1). Trods dette, trækker UasKpR alligevel på antagelsen om, at den erfaring, 

som Region Skåne har gjort sig med KpR er overførbar til en dansk kontekst. Det betyder, at den 

kulturforståelse, som ´løser´ det ´problem´, at de langtidssygemeldte borgere mangler eller er i 

underskud af kultur, forstår de kulturelle aktiviteter jf. de kunstneriske områder, som noget der ”[…] 

tager udgangspunkt i ”det hele menneske” og de følelser, indtryk og refleksioner, deltagerne får ved 

at deltage sammen med andre i kulturelle aktiviteter.” (Ibid., 1-2). De kulturelle aktiviteter danner 

altså afsæt for at deltage i et fællesskab, hvor målet syntes at være, at deltagerne snarere skal ”[…] 

reflektere og tale om de oplevelser som deltagerne får.” (Ibid., 2), end at udøve de kunstneriske 

områder. Hvad der er årsagen til, at det er refleksioner og følelser som driver kulturforståelsen er 

uvis, men denne betragtende tilgang til de kunstneriske områder, som jeg fremadrettet vil referere 

til som ´den betragtende kulturforståelse´, kan bunde i det faktum, at Region Skåne har en bredere 

målgruppe, som antageligvis er fysisk eller psykisk hæmmet i forhold til et udøvende incitament – 

en detalje, der synes at være blevet overset i oversættelsen af projektet fra Region Skåne, til en 

mere afgrænset målgruppe i en dansk kontekst.  
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Jeg vil nu vende mig mod en antagelse, der producerer en kommunal kulturforståelse i UasKpR. Som 

beskrevet i afsnit 9.2 er det op til kommunerne, i et samarbejde med kulturinstitutioner eller andre 

aktører, at udforme og planlægge hvorledes den pågældende kommune ønsker at forvalte de 

kulturelle aktiviteter i KpR. Antagelsen handler om, at de ansøgende kommuners forståelse af 

kulturelle aktiviteter rummer aktiviteter af idrætslig karakter, hvorfor det synes nødvendigt at 

beskrive i UasKpR, at denne kulturforståelse ikke er en del af KpR.  

   Der stilles endvidere et paradoksalt krav til kommunerne om, at ”[a]ktivitetsforløbene skal 

indeholde en bred vifte af forskellige kulturaktiviteter, hvor deltagerne medvirker aktivt og 

reflekterer over deres oplevelser” (Ibid., 4). Det interessante er her, hvilken mening der tillægges, 

at deltagerne medvirker aktivt, da der jo ikke er tale om aktivitet af idrætslig karakter. I denne 

forbindelse henviser UasKpR til, at ”[f]lere museer og biblioteker i Danmark har arbejdet med 

kulturelle aktiviteter som fx erindringsformidling, formidling med fokus på føle -, syns – og høresans 

og sundhedslæseklubber for på den måde at skabe mulighed for, at deltagerne kan sætte deres 

mentale ressourcer i spil i forbindelse med håndteringen af deres sygdom.” (Ibid., 2), og henviser 

her til den tidligere nævnte kortlægning af aktiviteter og projekter i Danmark, som har afsæt i kultur 

som sundhedsfremme (Adamsen & Jensen 2015). Her beskrives præmissen for hvilken mening, der 

tillægges, at deltagerne medvirker aktivt. Denne aktivitet handler om deltagernes evne til at sætte 

deres mentale ressourcer i spil, hvilket betyder, at der ikke er tale om en kulturforståelse der trækker 

på fysisk aktivitet jf. idrætslig karakter, men snarere, at aktivere deltagernes mentale ressourcer.  

   Problematiseringen af hvad kultur kan fortsætter gennem italesættelsen af, hvem der skal forvalte 

og kommunikere KpR i en dansk kontekst.  

”[…] altså man kan sige, at hele vores [Alternativet] idé har været, at det skulle være 

så lidt styret centralt fra som muligt ik´, så man kunne lægge det ud til 

kulturinstitutionerne ... nu ligger det jo selvfølgelig meget ved kommunerne (…), vores 

oprindelige ide var også, at lægge det meget ud til kulturinstitutionerne og være dem 

der selv administrerer og gennemfører, og så videre (…), sådan så man giver den 

optimale frihed til dem, der ved noget om kunst og kultur, i forhold til hvordan man 

kan bruge det, som et middel til folk, der for eksempel har fået stress eller hvad det er 

for nogle diagnoser de har (…) så vi har altid været meget opmærksomme på, ikke at 
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gøre det særlig (..) styret fra politisk hold eller fra embedsmandsværks hold, men lade 

dem ligesom ligge i hænder hos eksperterne ude i kunst og kultur” (bilag 4, linje 107). 

Her problematiserer CMM hvorledes forvaltningen af KpR i en dansk kontekst, efter Alternativets 

tankesæt, bør være uddelegeret til kulturinstitutionerne frem for kommunerne. I denne forbindelse 

trækker CMM på den viden, som eksperterne besidder i kulturinstitutionerne, hvorfor hun mener, 

at det også bør være op det dem at administrere og gennemføre projektet.  

Ovenstående beskriver kompleksiteten i de kulturforståelser, der producerer 

problemrepræsentationen i KpR. Det er tydeligt, at erfaringen fra Region Skåne er i fokus, hvorfor 

de antagelser, der ligger til grund for den betragtende kulturforståelse synes at være direkte 

overført herfra til en dansk kontekst. Endvidere spiller kommunens meningsskabelse og forståelse 

af hvad kultur er en stor rolle, hvor UasKpR søger at forbygge en forventning om eventuelle 

mistolkninger af kulturbegrebet. Kulturforståelsen i KpR er hermed, i store træk, at de kunstneriske 

områder skal betragtes, føles og reflekteres over, uden nogen former for idrætslig karakter. 

   Det vil altså sige, at KpR bygger på en antagelse om, at de langtidssygmeldte borgere er i 

underskud af eller mangler lige præcis den form for kultur, som skal betragtes, føles og reflekteres 

over. Men hvorfor er de langtidssygemeldte borgere i underskud heraf? Det vil jeg søge at besvare 

i det efterfølgende afsnit, hvor jeg undersøger hvilke antagelser og præmisser, der producerer de 

langtidssygemeldte borgere i KpR.   

 

8.3.3 Langtidssygemeldte borgere 
 

Bacchi (2016; 2012; 2009) beskriver vigtigheden i at undersøge hvem en policy søger at forandre jf. 

de antagelser og præmisser, som en policy anvender i produktionen af problemrepræsentationen 

som meningsfuld og forståelig. Det betyder, at jeg i dette afsnit vil undersøge hvem UasKpR søger 

at forandre gennem KpR. 

   Problemrepræsentationen i KpR problematiserer, at langtidssygemeldte borgere med let til 

moderat depression, angst og stress mangler eller er i underskud af kultur. Her er det altså de 

langtidssygemeldte borgere, som gennem KpR skal forandres. Men hvilke antagelser og præmisser 

ligger til grund for denne forandring? 
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   Det første der træder frem er den vekslende brug af betegnelserne ´borgere´ og ´deltagere´ i 

UasKpR. Der er altså to forskellige antagelser på spil i forhold til hvorledes, der skabes mening om 

de langtidssygemeldte borgere. Det interessante ved denne skiftende betegnelse er, at den finder 

sted gentagende gange gennem hele UasKpR, og ved første øjekast syner der ingen logik eller 

struktur i anvendelsen heraf. Men ved en nærlæsning bliver det klart, at de to betegnelser et udtryk 

for den tværfaglighed, der er på spil i KpR. Det vil jeg udfolde nærmere i nedenstående.  

   Sundhedsstyrelsen har som beskrevet i afsnit 9.1 udarbejdet UasKpR, som er målrettet de 

kommuner, som ansøger puljens midler til KpR. Det er i denne direkte henvendelse til kommunerne, 

at betegnelsen ´borgere´ anvendes. Et eksempel herpå er at finde i beskrivelsen af puljens formål, 

hvor UasKpR udelukkende anvender betegnelsen ´borgere´. Formålsbeskrivelsen er målrettet de 

ansøgende kommuner og betegnelsen ´borgere´ knyttes i denne forbindelse sammen med en 

kommunal terminologi eller faglighed. 

o ”Med udgangspunkt i erfaringer fra Region Skåne i en dansk kontekst at afprøve, hvordan 

kulturelle aktiviteter kan indgå i de kommunale forløb, der bliver tilbudt langtidssygemeldte 

borgere med let til moderat depression, angst og stress. 

o På baggrund af erfaringer i puljens projekter at udarbejde en model for, hvordan kulturelle 

aktiviteter kan indgå i rehabiliteringen af borgere i en dansk kontekst.” (UasKpR 2016, 1) 

   Endvidere fortsætter den direkte henvendelse gennem betegnelsen ´borgere´ i beskrivelsen af 

krav til ansøgninger og projekter, hvor der står skrevet, at ”[a]nsøgningen skal indeholde en tidsplan 

for oprettelse af projektorganisationen, rekruttering af borgere, gennemførelse af 

aktivitetsforløbene og ansættelse af personale på projektet o. lign.” (Ibid., 4). 

   Det bliver særlig tydeligt, hvad der er på spil i anvendelsen af de to betegnelser i 

baggrundsbeskrivelsen for KpR. Her præsenteres erfaringerne fra Region Skåne hvor ´deltagere´ 

anvendes konsekvent gennem en informativ karakter, som bidrager med en viden til de ansøgende 

kommuner.  

”Kultur på Recept tager udgangspunkt i ”det hele menneske” og de følelser, indtryk og 

refleksioner, deltagerne får ved at deltage sammen med andre i kulturelle aktiviteter. 

Den dynamik, der opstår mellem deltagerne, giver hver enkelt deltager mulighed for 

at sætte sig selv i spil som menneske og indgå, som en del af et større fællesskab, hvor 
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sygdommen træder i baggrunden. Ved at reflektere og tale om de oplevelser som 

deltagerne får, når de deltager i en kulturel aktivitet, har de mulighed for at mobilisere 

mentale ressourcer, de kan bruge i forbindelse med håndteringen af deres sygdom.” 

(Ibid., 1-2). 

 

Jeg vil ikke trække flere eksempler frem for nu, men pointere, at den vekslende betegnelse af de 

langtidssygemeldte borgere tager afsæt i antagelser forbundet til fagligheder. Her anvendes 

betegnelsen ́ deltagere´, når UasKpR trækker på forskningsresultater og erfaringer fra Region Skåne, 

og betegnelsen ´borgere´, når der er tale om en direkte henvendelse til de ansøgende kommuner. 

Men hvilke antagelser ligger til grund for de to betegnelser, hvem er ´borgere´ og hvem er 

´deltagere´? 

   ´Borgere´ antages i UasKpR at være nogen, som skal rehabiliteres jf. problemrepræsentationen og 

formålet med puljen. Endvidere er ´borgere´ nogen, som skal have mobiliseret ressourcer og som 

har let til moderat depression, angst og stress. ´Borgere´ er nogen, som skal rekrutteres gennem ” 

[…] fx rehabiliteringsteamet … [som] sender borgeren videre til kulturkoordinatoren, som derefter 

afholder et informationsmøde om indholdet på aktivitetsforløbene og sætter deltageren på et hold” 

(Ibid., 3). Her er ´borgere´ altså nogen, som skal sendes videre og sættes på et hold – men fra det 

øjeblik, at ´borgere´ bliver rekrutteret til et forløb i KpR bliver de til ´deltagere´.  

   ´Deltagere´ antages i UasKpR at være nogen, som er i stand til at håndtere deres sygdom, at kunne 

sætte sig selv i spil som menneske og være nogen, som ”[…] har de inkluderende diagnoser og 

ressourcer til selv at deltage i aktivitetsforløbene” (Ibid., 3). ´Deltagere´ er nogen, som får følelser, 

indtryk og refleksioner ved at deltage sammen med andre i kulturelle aktiviteter.  

Afslutningsvis vil jeg undersøge hvilke antagelser, der ligger til grund for, at langtidssygemeldte 

borgere jf. problemrepræsentationen er nogen, som mangler eller er i underskud af kultur. I denne 

forbindelse vil jeg trække på den betragtende kulturforståelse. Når ´problemet´ er mangel på eller 

underskud af kultur, så er den ´løsning´, som KpR producere, at betragte –, føle- og reflektere over 

kultur. Det betyder altså, at der ligger en grundlæggende antagelse om, at langtidssygemeldte 

borgere med let til moderat depression, stress og angst, mangler at betragte –, føle- og reflektere 

over kultur – herunder de kunstneriske områder. Hvilket kan oversættes til, at når du er i underskud 
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af hvad UasKpR producerer som ́ den betragtende kulturforståelse´, så skal du rehabiliteres gennem 

KpR. 

 

8.4 Biopolitiske magtteknologier i problemrepræsentationen 
 

I dette afsnit undersøger jeg hvilke biopolitiske magtteknologier, der knytter sig til produktionen af 

problemrepræsentationen. Det betyder, at jeg undersøger hvilke biopolitikker, som UasKpR trækker 

på i problematiseringen af langtidssygemeldte borgere, som nogen der er i underskud af eller 

mangler kultur.   

   Som nævnt i afsnit 7, så defineres biopolitik i indeværende speciale som magtteknologier til at 

disciplinere kroppe og regulere befolkninger. I en besvarelse af ovenstående analytiske spørgsmål 

jeg trækker på det biopolitiske begrebsapparat hos Michel Foucault og de biopolitiske 

magtteknologier hos Nikolas Rose.  

I afsnit 9.1 finder jeg, at selve konteksten producerer en problemrepræsentation, hvor KpR er en 

´løsning´ til at forebygge inden for sundhedsområdet. Rose beskriver, at biopolitik i dag bygger på 

den antagelse eller overbevisning, at livet er i ´risiko´ (Rose 2009, 71), hvorfor der må interveneres 

gennem forbyggende og forbedrende praksisser. Og det er netop denne forebyggende praksis, der 

er på spil i KpR, hvilket endvidere definerer projektet som biopolitik.  

   Når KpR anskues som biopolitik har projektet som præmis at disciplinere kroppe og regulere og 

befolkninger. Jeg vil derfor undersøge, hvilke biopolitiske magtteknologier, som antagelserne i 

ovenstående afsnit (´sundhedsdiskurser´, ´kulturforståelser´ og ´langtidssygemeldte borgere´) 

anvender til biopolitisk intervention. 

   Som nævnt i ovenstående, så er KpR en biopolitik, der forebygger ´risici´ hos de 

langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og stress, som somatiske 

individer. I UasKpR bliver disse risici beskrevet i henholdsvis den skånske sundhedsdiskurs som 

truende sygemelding … risiko for social isolation (UasKpR 2016, 1) og i den danske sundhedsdiskurs 

som langtidssygemelding og let til moderat depression, angst og stress (Ibid., 1), samt sygdom (Ibid., 

2). 
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  Den skånske og den danske sundhedsdiskurs trækker endvidere på en pluralitet af biopolitiske 

magtteknologier. Først og fremmest skriver de sig begge ind på det molekylære niveau ved at have 

mobilisering, kontrol og tilførelse af nye egenskaber for øje (Rose 2009, 39). Den skånske 

sundhedsdiskurs beror sig på en antagelse om, at kulturelle aktiviteter har en sundhedsfremmende 

effekt og kan indgå som en del af en rehabiliteringsindsats (UasKpR 2016, 1), hvor de kulturelle 

aktiviteter anvendes til at mobilisere ressourcer hos borgerne i håndteringen af deres sygdom (Ibid., 

2). Men den danske sundhedsdiskurs syntes at mangle, eller stille sig kritisk over for dette holistiske 

perspektiv og ønsker i stedet, at afprøve hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i de kommunale 

forløb, der bliver tilbudt langtidssygemeldte borgere (Ibid., 1). Formuleret på anden vis, så anskues 

kulturelle aktiviteter i den skånske sundhedsdiskurs, som en teknologi til at mobilisere ressourcer 

hos borgerne, der fungerer som en forebyggende intervention på det molekylære niveau – hvor den 

danske sundhedsdiskurs endnu stiller sig kritisk over, hvorvidt kulturelle aktiviteter kan anvendes, 

som en magtteknologi til at disciplinere og regulere langtidssygemeldte borgere.  

   Den magtteknologi, som ovenstående trækker på beskriver Rose som ´optimering´. Optimering 

tager blandt andet sindets livsprocesser som sit objekt, som i `Kultur på Recept´ kan oversættes til 

´let til moderat depression, angst og stress´. Det betyder, at det er sindets livsprocesser, der i KpR 

skal optimeres gennem kulturelle aktiviteter. Endvidere handler optimeringen af de 

langtidssygemeldte borgere om, at de skal sætte sig selv i spil som menneske i et fællesskab mellem 

deltagerne for derved at håndtere deres sygdom (Ibid., 2), hvilket i UasKpR producerer en indirekte 

antagelse om, at personer med let til moderat depression, angst og stress, må optimeres for at de 

kan indgå i fællesskaber og sætte sig selv i spil som menneske.  

   Disse former for fællesskaber, der er betinget af somatiske tilstande, refererer Rose til som 

´biosocialiteter´. I denne forbindelse vælger jeg at anskue det fællesskab, som deltagerne i KpR 

indgår i, som en biosocialitet eller biosocial gruppering, hvor deltagerne har årsagen til deres 

langtidssygemelding til fælles. Rose beskriver disse biosociale grupperinger som fællesskaber hvor 

de somatiske individer selv tager initiativ til at samles qua deres somatiske fællestræk. Men i KpR 

finder samlingen og derved rekrutteringen af deltagerne sted gennem henvisningsprocedurer, der 

forvaltes af ”[…] rehabiliteringsteamet i kommunen eller via et samarbejde mellem jobcenter, 

sundhedsområdet, kulturområdet og socialområdet.” (Ibid., 3).  Det betyder, at KpR som 

biosocialitet snarere skal ses i lyset af den regulerende og kollektiverende magtform jf. biomagten, 



Side 67 af 98 

hvor ´befolkninger´, i dette tilfælde langtidssygemeldte borgere, reguleres gennem en biopolitisk 

praksis, i dette tilfælde KpR.  

Rose beskriver endvidere den subjektifikation, som kendetegner biopolitik i det 21. århundrede, der 

handler om, hvorledes individer forholder sig til sig selv, som somatiske individer. Jeg vil i denne 

forbindelse blive ved KpR som en biosocial gruppering, da der i produktionen af dette fællesskab 

fremtræder et paradoks. Dette paradoks handler om, hvorledes KpR anvender den biosociale 

gruppering af langtidssygemeldte borgere, som en biopolitisk intervention. KpR som en biosocial 

gruppering, tager afsæt i deltagernes fællestræk – at de er langtidssygemeldte med let til moderat 

depression, angst og stress, eller formuleret på anden vis, så er deres ´sygdom´ præmissen for 

fællesskabet. UasKpR beskriver i denne forbindelse, at projektet sigter efter, at sygdommen træder 

i baggrunden (Ibid., 2) og kulturguiderne – dem, der står for at gennemføre forløbene i 

kulturinstitutionerne – skal betragte deltagerne som borgere snarere end at fokusere på 

sygdommen (Ibid., 3). Præmissen for den biosociale gruppering er deltagernes sygdom, men det er 

ikke sygdommen der er i fokus, men fællesskabet. Det paradoksale er, at fællesskabet er med afsæt 

i sygdommen, hvorfor dette fokus aldrig kan undslippes. Endvidere er fællesskabet konstrueret af 

kommunale henvisningsprocedure og derved ikke på deltagernes eget initiativ, som den form for 

biosocialitet Rose refererer til. Deltagerne bliver herigennem pålagt et sygdomsfællesskab, hvor de 

groft sagt ikke må fokusere på det de har til fælles. Hos Rose er biosocialteten et rum for at dele 

erfaringer (Rose 2009, 51), men i KpR er den biosociale gruppering snarere et rum for biopolitisk 

intervention, hvorigennem deltagerne kan disciplineres og reguleres.  

Subjektifikation af somatiske individer foregår endvidere gennem dét, som Rose kalder det 

´biologiske borgerskab´. I denne forbindelse beskriver UasKpR de personer, der deltager i KpR, som 

henholdsvis borgere eller deltagere. Denne dikotomi trækker på to forskellige antagelser jf. 

ovenstående afsnit om langtidssygemeldte borgere, hvor borgere er nogen, som der skal ´gøres 

noget ved´; de skal rehabiliteres, de skal have mobiliseret ressourcer, de skal rekrutteres og de skal 

sendes videre – hvor deltagere er nogen, som ´gør noget selv´; de er i stand til at håndtere deres 

sygdom, de kan sætte sig selv i spil som menneske, de får følelser, indtryk og refleksioner og de kan 

deltage sammen med andre i kulturelle aktiviteter.  

   Det biologiske borgerskab forstår Rose, dels som strategier ovenfra til at ́ skabe´ borgere, dels som 

de måder hvorpå ” […] individer forstår sig selv og forholder sig til andre.” (Ibid., 181). I denne 
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forbindelse finder jeg, at anvendelsen af borgere i UasKpR repræsenterer den del af det biologiske 

borgerskab, der ´skaber´ borgere, hvor deltagere repræsenterer den del, hvor individer forstår sig 

selv og forholder sig til andre. Eller formuleret på anden vis, så bliver anvendelsen af borgere 

synonym for den regulerende magt, der er på spil i KpR, hvor deltagere er synonym for den 

disciplineringsmagt, der virker gennem selvteknologier. Det bliver herigennem tydeligt, hvorledes 

de antagelser der tilsammen producerer problemrepræsentationen i KpR, trækker på et 

biomagtsrationale.  

I forhold til deltagernes biologiske borgerskab, så beskriver UasKpR en form for ´håbets økonomi´ 

eller etopolitik, hvor KpR gennem de kulturelle aktiviteter underviser deltagerne i selv-teknikker til 

hvorledes mennesker bør vurdere og handle i forhold til sig selv for at gøre sig selv bedre end de er 

(Ibid., 56). Her skal deltagerne lære at ”[…] sætte deres mentale ressourcer i spil, i forbindelse med 

håndteringen af deres sygdom.” (UasKpR 2016, 2). Denne undervisning kan sidestilles med Roses 

reference til hvorledes borgere siden midten af det 20. århundrede blev undervist i egen hygiejne 

og god familieføring, hvor man søgte at optimere en kropslig adfærd. I KpR er det dog en form for 

sindets adfærd, der søges optimeret, hvor målet er at forme deltagerne ved at handle i forhold til 

deres følelser, overbevisninger og værdier (Rose 2009, 56). Dette ses blandt andet ved, at det er 

deltagernes mentale ressourcer (UasKpR 2016, 2) der sættes i spil jf. de kulturelle aktiviteter, og at 

disse mentale ressourcer skal mobiliseres (Ibid.). 

Jeg vil nu vende mig mod det tværsektorielle samarbejde i KpR, gennem den voksende gruppe af 

subprofessioner og eksperter, der er blevet aktører i det biopolitiske felt.  

   CMM beskriver, at Alternativets oprindelse tanke var, at KpR skulle være så lidt styret centralt fra 

som muligt … så man kunne lægge det ud til kulturinstitutionerne og være dem selv der administrerer 

og gennemfører … sådan, at man giver optimal frihed til dem, der ved noget om kunst og kultur … i 

forhold til hvordan man kan bruge det som et middel til folk, der for eksempel har stress … og lade 

det ligge i hænderne hos eksperterne ude i kunst og kultur (bilag 4, linje 107). Her refererer CMM til 

kulturinstitutionerne som eksperter, som dem der har viden om hvorledes kulturen kan anvendes i 

mødet med sundhedsfremme. Men som CMM pointerer, nu ligger det jo selvfølgelig meget ved 

kommunerne (Ibid.).  
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   Dette er også tilfældet iflg. UasKpR, der er målrettet de kommuner, som ønsker at ansøge om 

satspuljemidler til KpR. Her beskrives kommunerne, som de overordnede forvaltere af projektet, 

hvor deres vurdering vægter højt, da det er op til kommunerne, at beslutte hvilke kulturinstitutioner 

og andre aktører, som kan være en del af projektet (UasKpR 2016, 1). Til trods for dette, så trækker 

UasKpR alligevel på en antagelse om en kommunal kulturforståelse, hvor det i al fald ikke er 

kommunerne, som er eksperter i hvilke kulturelle aktiviteter, der har forebyggende og 

sundhedsfremmende effekter. Den kommunale kulturforståelse i UasKpR beror sig på en 

nødvendighed i at udpensle, at kulturelle aktiviteter ikke er af idrætslig karakter, men i stedet skal 

være inden for de kunstneriske områder, herunder musik, billedkunst, bygnings – og 

landskabsarkitektur, og litteratur (Ibid., 3). Men hvem er så eksperterne i KpR? Ifølge CMM er det 

kulturinstitutionerne, men UasKpR producerer snarere Region Skåne som ´dem´, der har 

ekspertviden og erfaringer.  

   Det er altså hverken kommuner, kulturinstitutioner, eller for den sags skyld Sundhedsstyrelsen, 

der indtager en ekspertposition i KpR på nationalt niveau. Snarere er deres rollefordeling at, 

kommunerne er forvaltere af projektet i samarbejder med kulturinstitutionerne, og underlagt 

retningslinjerne i UasKpR, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Endvidere så indtager 

regeringen og de øvrige satspuljepartier en tilnærmelsesvis filantropisk position, da de har afsat 

midler til et pilotprojekt om Kultur på Recept (Ibid., 1). Men eksperterne er og forbliver Region Skåne. 

Det betyder iflg. Rose, at Region Skåne i UasKpR bliver tildelt magt i forvaltningen af somatisk 

ekspertise, og er derigennem med til at udvikle nye måder at ”[…] styre menneskelig adfærd (…) og 

vurdere og dømme disse aktiviteter (…) som er blevet indrulleret i styringen og legitimeringen af 

biomedicinske praksisser” (Rose 2009, 31). Det betyder, at den konstante reference, der finder sted 

til erfaringer fra Region Skåne i henholdsvis UasKpR samt interviewet med CMM, producerer Region 

Skåne som en biopolitisk magtteknologi, der anvendes i en dansk kontekst til at disciplinere og 

regulere kommunernes forvaltning af KpR.  

Afslutningsvis vil jeg i analysens første del belyse hvorledes deltagerne i KpR indgår i det kredsløb, 

som Rose kalder ´bioøkonomi´. Grundlæggende handler bioøkonomi jf. Rose om, at det 

menneskelige liv innoveres til fordel for økonomisk udbytte. Det vil sige, at liv i dette kredsløb 

fordrer hvad Foucault kalder nytteværdi, hvor kroppe anskues som en slags maskine der skal forøges 
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i styrke for dens økonomiske nyttes skyld (Lemke 2007, 47). Jeg finder i denne forbindelse, at den 

samme form for nytteværdi gør sig gældende i KpR.  

   Deltagerne i projektet er som tidligere nævnt langtidssygemeldte borgere, der forud for 

deltagelsen i KpR er nogen, der skal gøres noget ved. Det betyder, at de langtidssygemeldte kroppe 

er nogle, som skal innoveres og forøges i styrke. I UasKpR beskrives denne forøgelse af nytteværdi 

gennem puljens formål (UasKpR 2016, 1), hvor der skal udarbejdes en model for, hvordan kulturelle 

aktiviteter kan indgå i rehabiliteringen af borgere (Ibid.). Det er altså rehabiliteringen, som i denne 

sammenhæng er udtryk for forøgelsen af de langtidssygemeldte kroppe.  

   I KpR tager rehabiliteringen afsæt i, at deltagerne kan sætte deres mentale ressourcer i spil i 

håndteringen af deres sygdom (Ibid., 2). Det vil sige, at rehabiliteringen primært handler om, at 

deltagerne skal kunne håndtere deres sygdom. Det læser jeg, som en antagelse om, at det formår 

deltagerne ikke så længe de er langtidssygemeldte. De kulturelle aktiviteter bliver her et middel til 

målet om håndtering af sygdom, hvilket betyder, at der søges en forbedret sundhed hos deltagerne 

jf. Rose (2009, 62). Men hvem er det, der har interesse i, at de langtidssygemeldte borgeres sundhed 

forbedres?  

  KpR er et satspuljeprojekt, hvortil regeringen sammen med de øvrige satspuljepartier har 

udmøntet otte mio. kroner (UasKpR 2016, 1). Det betyder iflg. Rose, at projektet er et 

statsanliggende, da staten er økonomisk og politisk impliceret i at bevare, sikre og styre livet for 

dem, som deltager i projektet (2009, 200). Det er hermed i statens interesse, at sundheden hos de 

langtidssygemeldte borgere forøges, men det er måske næppe så simpelt som det. I denne 

forbindelse vil jeg vende tilbage til interviewet med CMM, der omtaler KpR som Alternativets 

signaturprojekt.  Her udtaler CMM, at de bragte forslaget om KpR til satspuljeforhandlingerne, hvor 

der ikke var den store interesse for projektet, hverken fra regeringen eller de andre satspuljepartier. 

   CMM fortæller, at alle satspuljepartierne har ”[…] ligesom nogle egne mærkesager med, som man 

gerne ville fremme ikk ... og så foregår det lidt på den måde, at man ligesom siger ja til hinandens 

mærkesager, også selvom man egentlig ikke selv synes det er særlig vigtigt, men for at alle ligesom 

har en lille signatur de kan gå hjem med, så er der sådan en gentlemans agreement om, at man ikke 

bremser for hinandens signaturprojekter, og dét her, det har været vores signaturprojekt i 

Alternativet.” (bilag 4, linje 40). Det bliver igennem CMM´s udtalelse tydeligt, at det bioøkonomiske 
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kredsløb er mere komplekst end som så. For der er mange agendaer i spil, mange antagelser og 

derved mange forskellige biopolitikker. Det biopolitiske afsæt hos Alternativet bygger jf. afsnit 9.3.1 

på et ønske om at fremme en mere holistisk og helhedsorienteret forståelse af sundhed gennem 

KpR i en dansk kontekst, hvor UasKpR snarere søger, at de langtidssygemeldte borgere gennem KpR 

som rehabilitering, skal lære at håndtere deres sygdom.  

   Men hvad med de kommuner som forvalter og kommunikerer KpR, hvorledes omsætter de 

UasKpR til en praksis? Det vil jeg undersøge i det efterfølgende afsnit. 
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9 Analyse del 2 – ´Kultur på Recept´ i Nyborg Kommune 
 

I analysens anden del undersøger jeg hvorledes KpR forvaltes og kommunikeres i Nyborg Kommune. 

Som beskrevet i analysestrategien, så spørger jeg til hvorvidt problemrepræsentationen bliver 

reproduceret på kommunalt niveau?  I min besvarelse heraf anvendes resultaterne fra analysens 

første del, som analytiske markører. Det betyder, at jeg følger hvorledes Nyborg Kommune skaber 

mening om KpR set i forhold til problemrepræsentationen, sandhedsdiskurser og antagelser, samt 

de biopolitiske magtteknologier, der producerer projektet på nationalt niveau. Reproduceres disse 

– eller bryder Nyborg Kommune hermed i forvaltningen og kommunikationen af KpR? 

   Det empiriske materiale i analysens anden del består af et semistruktureret interview med 

kulturkoordinator og projektleder Line Schmidt Hendriksen (LSH) (bilag 5) i Nyborg Kommune. 

Endvidere trækker jeg på folderen Fristed. Fællesskab. Fortælling (FFF) (bilag 6), der beskriver de to 

forløb, som indgår i Nyborg Kommunes (NK) forvaltning af KpR.  

 

9.1 Analyse 
 

Problemrepræsentationen i KpR på nationalt niveau problematiserer langtidssygemeldte borgere 

med let til moderat depression, angst og stress som nogen, der er i underskud af eller mangler 

kultur. Jeg vil i analysens anden del indlede med en undersøgelse af, hvorledes ovenstående 

problemrepræsentation bliver reproduceret på kommunalt niveau. Her tager jeg afsæt i FFF, som 

er en folder målrettet kommende deltagere i KpR i NK. LSH beskriver i denne forbindelse, at ”[…] vi 

er både ude i lægehusene med foldere (…) og så mest ude i jobcentret.” (bilag 5, linje 63). Det 

betyder, at FFF forefindes henholdsvis på NK´s hjemmeside26, i NK´s lægehuse samt på Nyborg 

Jobcenter. Endvidere fortæller LSH, at FFF er udarbejdet ”[…] i en arbejdsgruppe [styregruppe] (…),  

det hele foregår i arbejdsgrupper det her, fordi det er sådan et tværfagligt samarbejde, så det [FFF] 

har jo selvfølgelig været til godkendelse, også ude på alle kulturinstitutionerne, som også har været 

med til det [udarbejdelse af FFF].” (Ibid., linje 413). 

                                                           
26 http://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Tilbud-og-viden/Projekter/Kultur-paa-recept tilgået 01.01.2018 

http://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Tilbud-og-viden/Projekter/Kultur-paa-recept
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   Overskriften på FFF er Fristed. Fællesskab. Fortælling, og i en læsning af den ellers sparsomme 

præsentation af projektet, bliver det tydeligt, at netop fristed, fællesskab og fortælling er den 

´løsning´, som NK tilbyder deltagerne i KpR. Det vil sige, at der på kommunalt niveau er en antagelse 

om, at ´problemet´ jf. Bacchi (2016; 2012; 2009) må være deltagernes mangel af fristeder, 

fællesskaber og fortællinger. Det betyder endvidere, at problemrepræsentationen fra nationalt 

niveau, hvor de langtidssygmeldte borgere problematiseres, som nogen der er i underskud af eller 

mangler kultur, i NK oversættes til, at de er underskud af eller mangler fristeder, fællesskaber og 

fortællinger.  

   Som sådan er der ingen indikation på hvilken mening NK tillægger fristeder i FFF, men derimod 

træder både betydningsdannelsen af fællesskaber og fortællinger tydeligt frem. Jeg vil indlede med 

at udfolde fællesskaber: 

KpR består af to forløb i NK, der tilbydes ”[…] dig, der er langtidssygemeldt med enten stress, angst 

eller depression.” (Bilag 6, 1). Det første forløb, der præsenteres i FFF hedder Kunstmonaut og er et 

forløb ” […] for alle” (Ibid., 2), hvor det andet forløb, som hedder Kulturfarer er et forløb ”[…] kun 

for mænd” (Ibid., 2). I denne opdeling af fællesskaber kommer Roses begreb om ´biosocialitet´ i spil 

jf. afsnit 7.2.  Dét, at være Kunstmonaut er lig med deltagelse i et somatisk fællesskab, som er 

betinget af deltagernes langtidssygemelding samt årsagen hertil. Hvor dét, at være en kulturfarer 

endvidere er et kønsbestemt somatisk fællesskab, der kun er for mænd. LSH beskriver i denne 

forbindelse, at kønsopdelingen tager afsæt i Mere lighed i sundhed27, som er en kommunal 

sundhedsstrategi.  

” […] de [mændene] er svære at fange, det er virkelig en svær målgruppe at få fat i og 

den er relativt stor, altså der er flere kvinder end mænd i den her målgruppe generelt, 

men mændene er bare rigtig svære at få fat i, så det har jo hele tiden være et mål (…) 

også fra sundhed og omsorgs [Sundheds – og Omsorgsafdelingen, NK] side, at det her 

med, at få mere lighed i sundhed ved at lave noget særligt for mænd, som rent faktisk 

appellerer til mænd” (bilag 5, linje 129). 

                                                           
27 http://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Tilbud-og-viden/Politik-og-strategier/Mere-lighed-i-sundhed tilgået d. 
20.05.2018 

http://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Tilbud-og-viden/Politik-og-strategier/Mere-lighed-i-sundhed
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LSH fortæller, at dette mandefællesskab tager afsæt i kulturelle aktiviteter, som er bevidst målrettet 

mænd. ”Ja, altså vi prøver og skabe et mandefællesskab, og det er der mange mænd, der er 

interesseret i (…), at have lov til bare at være dem.” (Ibid., linje 140). Blandt andet refererer LSH til 

Nyborg Slot, som er den kulturinstitution, der står for den primære del af kulturfarer-forløbet.  

”[…] den historieformidling de har på Nyborg Slot appellerer helt vildt godt til dem 

[mændene], fordi én ting er, at det er ridderhistorie og sådan noget, men 

museumsformidlerne [kulturguiderne], der er derovre, er sådan nogle, der slås med 

sværd i deres fritid og går helt vildt meget op i arkæologien og ridderhistorien (…) og 

inviterer mændene ind i deres lille mandefællesskab, hvis man kan sige det på den 

måde, og det er rigtig fedt.” (Ibid., linje 141). 

Det er altså ikke kun det somatiske fællesskab, der er på spil i kulturfarer-forløbet, men også en 

antagelse om dét at være mand. FFF beskriver i denne forbindelse, at de kulturelle aktiviteter på 

Nyborg Slot, handler om ´middelalderaktiviteter´ og består af ´Bueskydning´, ´Sværdkampe´, 

´Historiske oplevelser, vandreture og fortællinger´, samt ´Middelalderlige madoplevelser´(bilag 6, 

2). Kulturfarer-forløbet producerer herigennem den langtidssygemeldte mandlige borger, som én 

der interesserer sig for middelalderaktiviteter. Det betyder endvidere, at kulturfarer-forløbet, som 

biosocialitet, ikke kun har somatiske tilstande som præmis, men ligeså er betinget af NK´s antagelser 

om, at mænd interesserer sig for bueskydning og sværdkampe. Der bliver herigennem produceret 

en sandhedsdiskurs, der handler om dét at være en langtidssygemeldt mand.  

   Endvidere så bryder kulturfarer-forløbet med den betragtende kulturforståelse, som beskrives i 

UasKpR på nationalt niveau. Der synes at være en stor grad af udøvelse i forløbet, hvor deltagerne 

aktivt skal interagere med kulturen. Der er altså hverken tale om den danske og skånske 

kulturforståelse, men snarere en engelsk kulturforståelse, der tager afsæt i et udøvende incitament 

i deres forvaltning af ´Kultur på Recept-projekter´.   

Jeg vil endvidere undersøge den mening, som tillægges fortælling i KpR. I folderen FFF står der på 

bagsiden beskrevet, at ”[d]er er to forskellige tilbud ”Kulturfarer” og ”Kunstmonaut”, som begge 

med afsæt i kulturen skaber gode rammer for nye fortællinger.” (Ibid., 4). Disse fortællinger tager 

afsæt i kulturen, hvormed det antydes, at de langtidssygemeldte borgere med let til moderat 

depression, angst og stress, behøver en ny fortælling. Om denne fortælling er bundet op på en 
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fortælling om de langtidssygemeldte borgeres liv, eller på fortællinger om den kultur de møder 

igennem projektet er uvis. Måske er den dikotomisk. I denne forbindelse vil jeg trække på den 

skånske sundhedsdiskurs, der blandt andet beror sig på, at kulturelle aktiviteter kan mobilisere 

ressourcer hos borgere i håndteringen af deres sygdom (UasKpR 2016, 2). På denne vis bliver 

kulturelle aktiviteter, herunder fortællinger om kultur, en teknologi til håndtering af sygdom. Jeg 

vælger derfor at antage, at fortælling betyder, at deltagerne i KpR kan producere og skabe en ny 

fortælling om sig selv, i mødet med kultur.  

Kunstmonaut-forløbet er som tidligere nævnt for alle, og derved både for mænd og kvinder. Dette 

forløb forvaltes primært af Johannes Larsen Museet, og tager afsæt i ´Kulturelle oplevelser´, som i 

FFF præsenteres, som ́ Ro, rummelighed og fordybelse´, ́ Fortællinger om kunsten, livet og naturen´, 

´Gåture og frisk luft i smukke omgivelser´ samt ́ Arbejde med tegning, maleri, foto og skulptur´ (bilag 

6, 2). I relation til Kunstmonaut-forløbet, beskriver LSH det fristed, som indgår i overskriften for KpR 

i NK. ”[…] det har jo været hele Johannes Larsens Museets projekt, fordi det de virkelig kan, det er 

at skabe et fristed, men det går egentlig igen ... det der ´tredje sted´, som man tit nedprioriterer, 

når man er overbelastet på en eller anden måde (…), det der egentlig giver én energi, det vælger 

man tit fra og det er jo tit kulturen.” (bilag 5, linje 395). Her taler LSH direkte ind i den 

problemrepræsentation FFF producerer, hvor de langtidssygemeldte borgere mangler eller er i 

underskud af blandt andet fristeder. Her bliver fristed synonym for kultur, og bringer nu et nyt 

aspekt til problemrepræsentationen. Det handler om, iflg. LSH, når man er belastet af stress, angst 

eller depression, så nedprioriterer man det der egentlig giver én energi og det er jo tit kulturen. 

Fristed er altså et ´tredje sted´ for de langtidssygemeldte borgere, hvor kulturen igen eller, som 

noget nyt, kommer i fokus. 

   Men fristed tillægges også en anden betydning i NK. I denne forbindelse beskriver LSH fristed som 

frirum,  

”[…] det, der er ved `Kultur på Recept´ i modsætning til de andre tilbud, det er den her 

frivillighed (…), når de [deltagerne] først er på kultur på recept så har vi dem, det vil 

sige i modsætning til hvis du kommer på et jobtræningshold, hvis du så ikke kommer 

en dag, så er der sanktioner økonomisk (…) det er der ikke her, altså jeg kontakter kun 

sagsbehandleren, hvis der er en borger som melder helt fra, sådan her `jeg skal ikke 

være med mere´ fordi så skal de jo selvfølgelig i et andet forløb (…) men vi giver dem 
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vitterligt også et frirum og det betyder ikke, at folk ikke dukker op overhovedet, men 

det betyder, at det er lettere for dem at ringe og sige ´Ved du hvad, jeg har lige 

influenza´, ´fint´ skriver vi, så kommer der ikke noget oven i hatten” (Ibid., linje 383). 

Den frivillighed, som LSH omtaler tager afsæt i, at KpR er ”[…] et udviklingsprojekt, så er vi nødt til 

at kunne lave noget frivillighed for at få folk til at melde sig til noget de ikke kender så godt (…) og 

det er også noget, der er en stor udfordring i forhold til vores samarbejde med sagsbehandlerne” 

(Ibid., linje 493).  Derfor har styregruppen valgt, at klæde sagsbehandlerne på i forhold til, at 

kommunikere KpR til potentielle deltagere, da de står for den primære del af rekrutteringen.  

”[…] vi har haft et rigtig stort fokus på og få den rette information ud til 

sagsbehandlerne i jobcentret (…),  man kan sige, at borgerne de møder jo de tilbud der 

er der, i hvert fald den gruppe vi vil have fat i ... så det der med så at henvende sig 

direkte til borgerne, det har egentlig været en lidt mindre prioritet, i forhold til, at 

klæde sagsbehandlerne bedst muligt på til at nå borgerne (…), de er en gruppe som, 

altså sagsbehandlerne, som har travlt (…), de skal vide præcis hvad det er de skal sige 

for at få en borger overbevist om, at ´du skal det her´, så det er egentlig noget jeg 

bruger rigtig meget energi på.” (Ibid., linje 373). 

På samme vis som KpR er et nyt tilbud til langtidssygmeldte borgere, så er det også et nyt tilbud for 

sagsbehandlerne at forvalte og kommunikere. ”[...] det er noget helt nyt for dem og (…), det handler 

ikke om job, det handler ikke om sygdom, ´hvad er det egentlig vi sidder og giver til borgeren´?  (…), 

så de [sagsbehandlerne] havde personaledag på jobcentret, hvor vi inviterede dem til at komme på 

Nyborg Slot og prøve nogle af de ting af (…), så de ligesom kommer ud og ser ´jamen, hvad er det 

egentlig vi sender borgerne ud til´? ´hvorfor er det, at folk de synes det her det er godt´?” (Ibid., linje 

374).  

   I denne forbindelse trækker styregruppen, der står i spidsen for KpR i NK, på et helhedsorienteret 

perspektiv gennem den skånske sundhedsdiskurs. Dette perspektiv er dog ikke kun målrettet 

rehabiliteringen af de langtidssygemeldte borgere, men forholder sig ligeså til de strukturerer og 

arbejdsgange, som projektet ligger under for i rekrutteringen af deltagere. Hvis sagsbehandlerne 

skal rekruttere borgere til KpR, forudsætter det, at sagsbehandlerne kan skabe mening om 

projektet. LSH beskriver i denne forbindelse, at ”[…] det er vigtigt, at de får viden om hvad det er for 
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et projekt, det kan hurtigt ryge nederst i bunken over ting de skal.” (Ibid., linje 382). Ved at 

iværksætte en form for ´etopolitik´, som er en politik, der søger at forme menneskers adfærd ved 

at handle i forhold til deres følelser, overbevisninger og værdier (Rose 2009, 56), så søger 

styregruppen at fastholde sagsbehandlernes opmærksomhed på projektet. Endvidere tager denne 

opmærksomhed form på et molekylært niveau, hvor sagsbehandlerne, som somatiske individer, 

selv skal afprøve KpR på deres personaledag. Der iværksættes altså initiativer i NK, der ligger uden 

for de retningslinjer, som UasKpR skriver frem i relation til at forvalte og kommunikere KpR.  

   Og det er ikke kun i den etopolitiske formning af sagsbehandlerne, at den skånske sundhedsdiskurs 

er på spil. Ønsket om at søge satspuljen KpR kom nemlig fra både kulturinstitutionerne i NK, som fra 

kommunen selv. LSH fortæller, at det generelt gør sig gældende, ”[…] at man [kulturinstitutionerne] 

kan se stort potentiale i, at bruge kulturen på en anden måde, så det ligesom kommer til gavn for 

flere end den sådan gængse målgruppe ... sådan over en kam, det er noget, som alle 

kulturinstitutioner drømmer om, at kunne få lov til ” (bilag 5, linje 109).  

   Endvidere begejstres LSH af hele mødet mellem kultur og sundhed i projektet, hvor hun håber på, 

at KpR kan føres videre efter pilotprojektet slutter i 2019.  

”[…] vi, både her fra ´Sundhed og omsorg´s side og fra kulturinstitutionerne [kunne] 

helt vildt godt kunne tænke os det ... fordi det er en fed måde, at være kulturformidler 

på, og de ser jo virkelig folk, der jo måske slet ikke har haft en interesse for det 

[kulturen] de træder ind [og] lige pludselig blive helt vildt aktive i kulturlivet, altså for 

dem selv, ikke for institutionerne selvfølgelig, men der er stor begejstring med dem, 

der kører det ude på institutionerne ... men det er jo en politisk beslutning, altså først 

skal det jo igennem Sundhedsstyrelsen og evalueres, og findes ud af hvordan gør man 

det her bedst ud fra hvad de gør har gjort i de fire kommuner, og så er det så, at prøve, 

at finde ud af om det er et projekt, der skal i drift, nu hvor det har været 

udviklingsprojekt, så (…)  det er en længere proces, som man slet ikke kan sige noget 

om endnu, men jeg håber da selvfølgelig, at de [Sundhedsstyrelsen] indser, at det er 

verdens bedste idé (griner), men nu må vi se hvad de tænker.” (Ibid., linje 316). 

   I relation til kultur og sundhed, så beskriver LSH også sit kendskab til andre danske projekter, hvor 

kultur anvendes som sundhedsfremme;  
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”[…] jeg ved der er mange, der arbejder med demente og kultur, både (…) Den Gamle 

By, hvor de jo inviterer folk ind og se gamle lejligheder (…) og det får dem virkelig i 

bedring, at træne deres tænkemuskel på det de kender (…), og jeg hører også til 

Forsorgsmuseet i Svendborg, som jo arbejder især med socialt udsatte og hjemløse, 

og den måde de blomstrer på, når de bliver inviteret ind på museet, der er også helt 

vildt, altså, så jeg tror virkelig det er noget man skal dyrke, øh fordi det handler jo om 

mennesker, når man kigger på det, altså det er jo folk, der får lov at finde ud af hvor 

de står, hvem de er, hvad det er nemlig de kan bidrage med” (Ibid., linje 141). 

Kultur som sundhedsfremme handler for LSH om mennesker, hvem de er og hvad de kan bidrage 

med, og beskriver i denne forbindelse, at årsagen til borgernes langtidssygemelding ikke spiller ind 

i forhold planlægningen af de kulturelle aktiviteter, men i stedet har indflydelse på tidslighed. ”[…] 

vi gør meget ud af at fortælle, hvis du har brug for en pause, så gør det! Altså, gå et andet sted hen, 

få lidt luft, altså, der er hele tiden plads til den der løshed i det sådan at folk kan være i det.” (Ibid., 

linje 479). Det betyder, at NK producerer de langtidssygemeldte borgere, som nogen der har brug 

for pauser, brug for at gå væk og brug for løshed. Endvidere fortæller LSH, ”[…] at det kræver rigtig 

meget af dem, at være kreative nogle gange, og være sammen med andre mennesker og komme 

ud af huset, altså sådan helt lavpraktisk (…), så de her tre timer, det er nok og det er så inklusiv en 

halv times kaffesnak til sidst (…), der er ikke ́ run´ på noget som helst tidspunkt, så det har vi egentligt 

holdt fast i for det fungerer synes jeg” (Ibid., linje 199). Årsagen til, at det er så energikrævende for 

de langtidssygemeldte borgere at deltage i KpR beskriver LSH ”[…] det er faktisk enormt hårdt for 

de her borgere, øh fordi det kræver også enormt meget, altså man kan sige, dét de kommer med, 

det er jo mentalt.” (Ibid., linje 196). 

   Her producerer LSH de langtidssygemeldte borgere som nogen, der er mentalt udfordret. Denne 

subjektifikation forstærkes endvidere af LSH, der fortæller om den alsidighed, der er på spil i de 

biosociale grupperinger, som udgør KpR i NK;  

”[…] der er nogle hold, hvor de snakker helt vild meget på tværs (…), hvor der er et 

behov for at snakke om det [depression, stress, angst], hvor der er andre hold, hvor 

det slet ikke er det det handler om, hvor de snakker om det de laver (…), der er nogle 

hold hvor de græder, der er nogle hold hvor de griner, der er kæmpe forskel på hvem 

det er der rent faktisk kommer, og man kan sige, det er jo også det, der er hele tanken 
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ved, at (…) vi flytter fokus væk fra sygdommen, ´det gider vi faktisk ikke lige at have, at 

i skal rode rundt i mere, fordi det gør i jo rigeligt altså´ (…), ´gør noget andet, få nogle 

nye interesser, få en pause fra sygdommen, få nogle nye relationer med folk som 

forstår hvor du er´ (…), og de ved jo alle sammen godt, altså, at for at komme med, så 

er man dér, så man behøver ikke altid sidde og grave rundt i hvorfor man er der (…), 

det synes jeg egentlig er interessante dynamikker at se på de her hold (…), de går bare 

til (…) de her aktiviteter vi præsenterer for dem, og så hygger de sig med det, det er jo 

vildt fedt.” (Ibid., linje 164). 

Der hersker altså ikke det samme afgrænsede fokus, som er på spil i produktionen af den biosociale 

gruppering i UasKpR – der udelukkende har til formål, at regulere og disciplinere de 

langtidssygemeldte borgere, gennem biopolitiske interventioner. Snarere synes der at være ´plads´ 

til deltagerne i den måde hvorpå NK forvalter KpR - plads til deres umiddelbare behov – plads til, at 

dele erfaringer jf. Rose (2009, 51). Hvor UasKpR udelukkende ønsker at flytte fokus væk fra 

sygdommen, trods det faktum, at præmissen for fællesskabet er sygdom, så åbner NK op for, at de 

langtidssygemeldte borgere kan tale frit om hvad hjertet begærer – også sygdom, hvis der er behov 

for det.    

   Trods denne helhedsorienteret tilgang til deltagernes behov, så fortæller LSH  

”[…] Altså, vi taler meget om i forhold til kulturguiderne, at det ikke er dem der skal gå 

ind, altså der ingen terapeuter, der er ingen psykologer, der er ikke noget i den stil 

tilknyttet ... så kulturguiderne, vi klæder dem på så godt vi kan til at håndtere hvis der 

er nogen, der har behov for at snakke om det, men idéen er ikke, at de skal sætte noget 

i gang (…) det er mere sådan, du ved, menneskeligt, at man ender i en situation, hvor 

der er én, der har brug for fortælle noget, så skal de ligesom også være med på, ´okay, 

hvordan håndterer vi det og sådan noget´ (…) men det er ikke talegrupper om 

sygdomme overhovedet, tværtimod så taler vi om noget andet” (bilag 5, linje 179). 

I denne forbindelse præsenterer LSH, at kulturguiderne har gennemgået et uddannelsesforløb, hvor 

de er blevet klædt på til deres forløb med de langtidssygemeldte borgere. ”[..] altså de kommer med 

deres faglighed som kulturformidlere, og så har vi haft en mindre todages uddannelse, der ligesom 

er blevet indført i, hvad er det for en målgruppe i skal møde ... men ellers, så er det faktisk bare 
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deres kulturformidling de kommer med selv, så der er ikke en større uddannelse pædagogisk eller 

noget, det er slet ikke tanken med det.” (Ibid., linje 154). 

   Grundlæggende er der ikke fokus på den ´sygdom´, som bringer deltagerne sammen i KpR og det 

synes som om, at NK er velforberedt i forhold til at imødekomme de langtidssygemeldte borgere 

dér, hvor de befinder sig mentalt – for det er, når alt kommer til alt, mobiliseringen af de mentale 

ressourcer, som er på spil i KpR - også på kommunalt niveau. LSH fortæller i denne forbindelse om 

formålet med KpR ”[…] ja, altså, man [kan] sige, dem vi får henvist fra jobcentret, de [jobcentret] 

ved jo, at det er borgere med stress, angst og depression i mild til moderat grad, det vil sige, det er 

ikke folk, der sådan er svært depressive, fordi de skal igennem noget helt andet (…) tanken er jo, at 

kultur på recept kan hjælpe med at kunne få folk tættere på arbejdsmarkedet også, så man skal jo 

også ligesom på en eller anden måde være nogenlunde klar til at tage det skridt.” (Ibid., linje 205). 

LSH beskriver her den bioøkonomi, der er på spil i produktionen af KpR på kommunalt niveau, hvor 

det menneskelige liv innoveres til fordel for økonomisk udbytte (Rose 2009). Der handler hermed om 

en optimering af de langtidssygemeldte borgeres nytteværdi – eller bioværdi – som deltagerne i 

projektet tillægges, gennem den forvaltning, der finder sted af KpR i NK. LSH fortæller, at  

”[…] de skal have været ledige i 14 dage mindst og det er jo så det, der sådan lidt er 

definitionen på, at nå hen til en form for langtidsledighed (…) ikke fordi man er 

langtidsledig efter 14 dage, men hvis man siger 14 dage plus 10 uger, som forløbet 

varer, så er vi jo ved at have tre måneders tid i gang (…) det er meget forskelligt hvor 

længe folk har været ledige, altså vi får også nogen, der lige er blevet sygemeldte og 

siger ´nu skal jeg noget helt andet´ og så kommer de med, (...) i vores projekt, der er 

det vitterligt bare, at jeg får deres navn og deres telefonnummer, der er ikke noget 

med CPR-nummer, ikke noget med halløj, jeg kender ikke deres sygedomshistorie eller 

noget som helst, den lader de ligge ude i jobcentret når de kommer hen til os .. så jeg 

kender jo heller ikke deres historik ... hvilket jo også er en pointe i sig selv.” (bilag 5, 

linje 215). 
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Trods det, at LSH ikke kender deltagernes sygdomshistorie, så består en del af forvaltningen af KpR 

i at evaluere herpå. Her beskriver LSH, at NK i forvaltningen af projektet er underlagt en 

evalueringsform fra Sundhedsstyrelsen, der tager afsæt i WHO-5 trivsels indeks28.  

   ”[…] ja, altså, de [Sundhedsstyrelsen] kører jo en evaluering ud fra […] WHO-skemaet og ligesom 

kigger på deres trivsel på den måde (…), men det er jo så anonymt.” (Ibid., linje 256). LSH fortæller 

i forlængelse heraf, at ”[…] vi holder et opstartsmøde med dem [deltagerne] lige inden vi starter og 

det er altid dér, de får det første evalueringsskema og det er altid på den sidste dag, at de får det 

sidste (…), men ellers så er det sådan en fast procedure vi har simpelthen for at de kan måle på det 

og sammenligne med de andre kommuner, som jo så gør det samme.” (Ibid., linje 262).  

   Det betyder endvidere, at den evaluering som NK foretager i forbindelse med KpR er anonym og 

blandes iflg. LSH sammen med resultaterne fra de tre andre kommuner i projektet. Endvidere 

beskriver hun hvorledes de i NK selv har udformeret en evaluering på baggrund af WHO-5.  ”[…] vi 

følger faktisk spørgsmålene, som Sundhedsstyrelsen har, i vores egen og det er simpelthen sådan 

helt lavpraktisk, det er det samme vi gerne vil vide, og så mindsker vi papir der skal udfyldes for 

borgernes skyld, så den del af det, der tager vi ligesom og kigger på det selv (…) som en form for 

base, fordi Sundhedsstyrelsen, der blander de det jo det med alle de andres” (Ibid., linje 274). Det 

betyder altså, at de langtidssygemeldte borgeres nytteværdi, måles ud fra WHO-5. I NK har de 

endvidere valgt, at stille deltagerne de samme spørgsmål 3 måneder efter deltagelse i KpR. ”[…] vi 

er meget interesseret i, også for jobcentret, at vise hvor folk de står tre måneder efter ... er folk rent 

faktisk kommet tættere på arbejdsmarkedet, er de stadig i bedring, som de var da de sluttede.” 

(Ibid., linje 267). Det tyder altså på, at de langtidssygemeldte borgere øger deres nytteværdi gennem 

KpR - resultater, som skal vises over for jobcentret for at legitimere hvilken fremmende effekt 

projektet har iflg. LSH.  

Overordnet set, så reproducerer NK problemrepræsentationen i deres forvaltning og 

kommunikation af KpR, men tillægger begrebet ´kultur´ en anden betydning end i UasKpR. NK 

producerer kultur som fristed, fællesskab og fortælling, som et ´tredje sted´ – hvor kultur i UasKpR 

betyder kultur inden for de kunstneriske områder – som jeg analysens første del vælger at kalde 

                                                           
28 WHO-5 er et mål for trivsel, der består af 5 spørgsmål omhandlende testpersonens velbefindende inden for de 
sidste to uger. WHO-5 anvendes som oftest gennem en før-måling, midt-måling og efter-måling, for derved at 
dokumenteret ændringer i testpersonens velbefindende. 
https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/874C7A337C5F4450B55476CA535461E3.ashx tilgået d. 01.02.2018 

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/874C7A337C5F4450B55476CA535461E3.ashx
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´den betragtende kulturforståelse´. NK bryder både med den betragtende – og den kommunale 

kulturforståelse gennem deres forvaltning af KpR, da især kulturfarer-forløbet bygger på et 

udøvende incitament.  

   Endvidere så synes de biosociale grupperinger at have egne kommunale strategier som præmis, 

hvor kønsopdelingen er et forsøg på, at lave mere lighed i sundhed. NK reproducerer dog alligevel 

det paradoks, at de langtidssygemeldte borgere sammensættes i fællesskab med afsæt i somatiske 

tilstande, hvor det ikke er deres somatiske tilstand, som er fokus i fællesskabet. Her tilføjer NK et 

mere helheldorienteret perspektiv, hvor der er plads til deltagernes behov og til dels, deling af 

sygdomsfællesskab. Det fører til, at NK i en stor del af deres forvaltning og kommunikation af KpR 

reproducerer den skånske sundhedsdiskurs, da både Sundheds – og omsorgsafdelingen, samt 

kommunens kulturinstitutioner kan se formålet med kultur som sundhedsfremme, og ønsker et 

videre samarbejde, post pilotprojektet. 

   Til trods for det helhedsorienteret perspektiv i den skånske sundhedsdiskurs, så formår NK at 

reproducere de langtidssygemeldte borgere, som nogen der skal reguleres og disciplineres. Dog i en 

mildere grad end den problematisering, der finder sted i UasKpR. Men som skrevet i dette afsnit, så 

er målet, også for NK, at få deltagerne tættere på et arbejdsmarked, fri af langtidsledighed og øge 

borgernes nytteværdi.  
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10 Analytisk opsamling 
 

I dette afsnit samler jeg op på resultaterne fra de to analyser gennem WPR-metodens formål; at 

undersøge de ledelsesrationaler, som er på spil i KpR. 

I analysen finder jeg, at problemrepræsentationen i KpR handler om, at langtidssygemeldte borgere 

med let til moderat depression, angst og stress mangler eller er i underskud af kultur. På nationalt 

niveau antages den ´kultur´, som de langtidssygemeldte mangler, at høre til inden for den 

betragtende kulturforståelse, hvor ´kultur´ på kommunalt niveau snarere forstås gennem et 

udøvende incitament. Årsagen til denne dikotomiske fortolkning af kulturbegrebet skal iflg. Kirsten 

Hastrup findes i forståelsen af kultur, som et ´fleksibelt fællesskab´ (2011). Det betyder, at ´kultur´ 

ikke har nogen entydig betydning, hvorfor ”[k]ultur er det, mennesker bruger den til, og den gør 

det, fællesskabet har interesse i.” (Hastrup 2011,6). Den mening, som tillægges ´kultur´ er hermed 

en social konstruktion, hvorigennem mennesker orienterer sig i verden, handler og skaber historie, 

tilegner sig viden og færdigheder, og tænker og taler meningsfuldt (Ibid., 178). Det betyder, at 

henholdsvis den nationale og kommunale forståelse af kulturbegrebet, skal findes i det mennesker 

bruger den til, hvor den gør det fællesskabet har interesse i. Kulturforståelsen er hermed betinget 

af en praksis, hvor ledelsesrationalet, som styrer og regulerer denne praksis, definerer 

kulturforståelsen. Det vil sige, at de to kulturforståelser på henholdsvis nationalt og kommunalt 

niveau er produceret af to forskellige ledelsesrationaler.  

   I et kulturpolitisk perspektiv, beskriver Gitte Balling, at der i en dansk kontekst er to kulturbegreber 

i spil, ´det smalle kulturbegreb´ og ´det brede kulturbegreb´ (Balling 2011, 10).  Balling tager afsæt i 

kulturbegrebets etymologiske udspring, og beskriver hvorledes det smalle kulturbegreb er et 

klassisk-humanistisk kulturbegreb med rod i et dannelsesideal, hvor der er fokus på det enkelte 

individ og dets udvikling. Her er grundidéen, at når individet møder finkultur, herunder filosofi, 

litteratur, teater og kunst, bliver det i stand til at realisere sig selv som menneske (Balling 2011; 

Kann-Rasmussen & Balling 2015). I denne forbindelse kan de kunstneriske områder, der definerer 

kulturforståelsen på nationalt niveau, tillægges den samme betydning, som der tillægges finkultur i 

det samme smalle kulturbegreb.  Herigennem træder der et nationalt ledelsesrationale frem, som 

beror sig på dannelse og uddannelse af de langtidssygemeldte borgere, hvor kultur er noget man 
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tilegner sig i en udviklingsproces (Balling 2011). De langtidssygmeldte borgere skal altså ikke kun 

betragte, føle og reflekterer over kultur, men skal de jf. KpR gennemgå en kulturel dannelse. Hermed 

producerer den betragtende kulturforståelse betydningen af ´kultur´ i UasKpR, som en biopolitisk 

magtteknologi til kulturel dannelse.  Det betyder endvidere, at når ´løsningen´ er KpR, så må 

´problemet´ være jf. det smalle kulturbegreb, at de langtidssygemeldte borgere mangler eller er i 

underskud af kulturel dannelse. 

   På kommunalt niveau synes det snarere at være ´det brede kulturbegreb´, der ligger til grund for 

ledelsesrationalet. Det brede kulturbegreb rækker ud over finkulturen og ”[…] rummer alle sider af 

et folks fælles liv – sprog, religion, tænkning, kunst, mad, videnskab, politik, sædvaner, normer, 

redskaber, våben, transportmidler, etc.” (Ibid., 10). Hermed er det brede kulturbegreb ´a whole way 

of life´ (Williams 1961), der betyder, at kultur er noget man som menneske er en del af, og ikke 

nødvendigvis kun noget man tilegner sig jf. det smalle kulturbegreb. Her kommer det udøvende 

incitament i spil, som ligger til grund for Kulturfarer-forløbet, hvor de langtidssygemeldte borgere, 

nærmere betegnet mændene, er en del af kulturen – en såkaldt ´mandekultur´, der beror sig på 

middelalderaktiviteter iflg. LSH. Men i det brede kulturbegreb indgår også det smalle – i al fald i 

Kunstmonaut-forløbet i NK, som tager afsæt i den mere betragtende kulturforståelse. Det vil altså 

sige, at der er to kulturforståelser på spil i den måde hvorpå NK forvalter og kommunikerer KpR, 

hvor det brede kulturbegreb anvendes i disciplineringen og reguleringen af de mandlige deltagere, 

så anvendes det smalle kulturbegreb i begge forløb. 

   Til trods for de to kulturforståelser, der er på spil i NK, så omtaler LSH sin grundlæggende forståelse 

af ´kultur´, som ´det tredje sted´, der med afsæt Homi K. Bhabah (1994) er en metafor for det sted 

”[…] that enables other positions to emerge. This third space displaces the histories that constitute 

it and sets up new structures of authority, new political initiatives” (Bhabha 1990, 122, I Johnston & 

Richardson 2012, 122). Det tredje sted er hermed et ubestemt sted, ´in-between´, der åbner op for 

identitetsforhandlinger, ”[…]where identity in all its ambiguities is constructed and reconstructed.” 

(Johnston & Richardson 2012, 123). Det betyder, at fristed, fællesskab og fortælling, som et tredje 

sted, giver de langtidssygemeldte borgere muligheden for at genforhandle deres selvforståelse, op-

timere sindets processer jf. Roses etopolitik og herigennem mobilisere deres ressourcer, som en fo-

rebyggende indsats jf. problemrepræsentationen, i håndteringen af deres sygdom. Eller formuleret 



Side 85 af 98 

på anden vis, så danner de langtidssygemeldte borgere et nyt ´forhold´ til sig selv gennem de kultu-

relle aktiviteter (Sagan 2017, 135). 

 

Som beskrevet i analysens første del, så fortæller CMM, at Alternativet ønsker at fremme en mere 

helhedsorienteret og holistisk forståelse af sundhed i Danmark. Men noget tyder på, i al fald i NK, 

at denne sundhedsforståelse allerede eksisterer, da det ikke kun jf. kulturforståelserne, at der er 

flere ledelsesrationaler på spil, som styrer og regulerer KpR på de to niveauer.  

   I analysen af sundhedsdiskurser bliver det tydeligt, at der på nationalt niveau hersker en dansk 

sundhedsdiskurs, som endnu mangler viden om og erfaring med kultur som sundhedsfremme. På 

kommunalt niveau er der snarere tale om, at NK trækker på skånsk sundhedsdiskurs, hvor både NK 

og kulturinstitutionerne allerede anerkender kulturens potentialer i mødet med sundhedsfremme. 

De to sundhedsdiskurser bekræfter den manglende politiske anerkendelse af kultur som sundheds-

fremme på nationalt niveau, som Louise Bruhn Adamsen og Anita Jensen finder i deres kortlægning 

af kulturelle aktiviteter og projekter i Danmark, der primært eksisterer på lokalt og kommunalt ni-

veau. Det betyder, at mange kommuner allerede har gjort sig erfaring med kultur som sundheds-

fremme. Men den manglende evidensbase er årsag til, at der er to ledelsesrationaler på spil i kultur 

– og sundhedsfeltet, et på kommunalt niveau der anerkender kultur som sundhedsfremme og et på 

nationalt niveau, som endnu mangler viden og erfaring. 

 

Endvidere finder jeg, at der sker et ´brud´ (Søndergaard 2002) i den forvaltning og kommunikation, 

der finder sted af KpR fra nationalt til kommunalt niveau. Dette brud skal forstås, som et brud på 

reproduktionen af de antagelser; herunder ´sundhedsdiskurser´, ´kulturforståelser´ og ´de langtids-

sygemeldte borgere´ der tilsammen producerer problemrepræsentationen som ´givet´.  

   Dette brud vidner om den konstante modmagt og forhandling, der er på spil i den Foucauldianske 

magtforståelse, hvor NK forvalter og kommunikerer KpR gennem en anden sundhedsdiskurs, kul-

turforståelse og antagelse om de langtidssygemeldte borgere, end dem der finder sted på nationalt 

niveau. Svaret herpå skal findes i de to førnævnte ledelsesrationaler, som jeg afslutningsvis vil kalde 

´det nationale ledelsesrationale´ og ´det kommunale ledelsesrationale´. 

  Foucault beskrev hvorledes magtens ́ modstand´ opererer på et mikroniveau, ”[…] in the transgres-

sion and contestation of societal norms; in the disruption of metanarratives of humanism; in the 
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´re-appearance´ og ´local popular´, ´disqualified´ and ´subjugated knowledges´; in the aesthetic of 

self-creation” (Kulynych 1997, 328, I Bacchi og Goodwin 2016, 31). Det betyder, at NK frem for at 

reproducere alle antagelser fra nationalt niveau, snarere er influeret af en magtens mikrofysik, hvor 

en pluralitet af antagelser, herunder diskurser og vidensformer, ”[…] is involved in production of 

”things”.” (Foucault 1979, 26, I Bacchi & Goodwin 2016, 14). Det betyder, at KpR, som social kon-

struktion, altid allerede vil tage en anden form i hænderne på dem, som forvalter og kommunikerer 

projektet. Hermed er der en kontingens på spil i produktionen af KpR, hvor en direkte reproduktion 

af problemrepræsentationen fra et nationalt niveau til et kommunalt niveau synes umulig.  Dog har 

det nationale og kommunale ledelsesrationale fællestræk, hvor begge er betinget af et biomagtsepi-

steme, hvormed KpR er en biopolitisk intervention, der har til formål at disciplinere og regulere 

langtidssygemeldte borgere gennem kulturelle aktiviteter. 
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11 Konklusion 
 

I indeværende speciale har jeg undersøgt hvorledes satspuljeprojektet KpR forvaltes og 

kommunikeres på et nationalt og kommunalt niveau ved at belyse, hvad der biopolitisk er på spil og 

hvorledes dette kommer til udtryk i Nyborg Kommune. 

   Indledningsvist finder jeg, at problemrepræsentationen i KpR producerer langtidssygemeldte 

borgere som nogen, der mangler eller er i underskud af kultur.  Men der er delt enighed om den 

mening, der tillægges den ́ kultur´, som de langtidssygemeldte borgere mangler. I denne forbindelse 

har jeg lokaliseret to forskellige ledelsesrationaler, som er på spil i forvaltningen og 

kommunikationen af KpR – det nationale – og det kommunale ledelsesrationale. 

  Det nationale ledelsesrationale producerer ´kultur´ inden for det smalle kulturbegreb, hvor 

kunstneriske områder er afsæt for en betragtende kulturforståelse. Det betyder, at de 

langtidssygemeldte borgere produceres – og herved subjektiveres – som nogen, der mangler eller 

er i underskud af kulturel dannelse. Det kommunale ledelsesrationale forstår snarere ´kultur´ inden 

for det brede kulturbegreb, og trækker i den forbindelse på to kulturforståelser – en betragtende 

og en udøvende. Endvidere producerer Nyborg Kommune ´kultur´, som et tredje sted, hvor de 

langtidssygemeldte borgere kan genforhandle deres selvforståelse og hermed optimere sindets 

processer.   

   KpR kontekstualiseres, som beskrevet i afsnit 2, af kultur – og sundhedsfeltet. Dette felt er endnu 

ved at tage form, og forskningen fremlægger hvorledes der på nationalt niveau mangler viden og 

erfaring med kultur som sundhedsfremme. I min undersøgelse af KpR finder jeg, at mine analytiske 

resultater er i tråd hermed, da det nationale ledelsesrationale jf. Udmøntning af satspuljen ”Kultur 

på Recept” trækker på en dansk sundhedsdiskurs, hvor manglende viden og erfaring gør sig 

gældende. Endvidere vidner den nationale forskning om, at det primært er på lokalt og kommunalt 

niveau, at der i en dansk kontekst er skabt erfaringer med kultur som sundhedsfremme, men disse 

initiativer og aktiviteter er ikke evalueret, hvorfor der ingen evidensbase findes.  

   Det kommunale ledelsesrationale trækker på en skånsk sundhedsdiskurs, hvor både Nyborg 

Kommune og kulturinstitutionerne anerkender kultur som sundhedsfremme – og endvidere har 

gjort sig erfaringer hermed. Her anvendes kulturelle aktiviteter – ikke som erstatning for medicinsk 
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intervention – men som forebyggelse og supplement til dem, der er i underskud af eller mangler 

kultur. 

I forvaltningen og kommunikationen af KpR bryder det kommunale ledelsesrationale med det 

nationale. Dog har begge ledelsesrationaler disciplinering og regulering gennem biopolitiske 

magtteknologier til fælles. Her finder jeg, at det nationale ledelsesrationale disciplinerer og 

regulerer henholdsvis de langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og 

stress, samt de kommunale aktører, der forvalter og kommunikerer KpR. Endvidere disciplinerer og 

regulerer det kommunale ledelsesrationale sagsbehandlerne, kulturguiderne samt de 

langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og stress. 

   Både det kommunale og nationale ledelsesrationale har et biopolitisk afsæt på et molekylært 

niveau, hvor magtteknologierne har til formål gennem de kulturelle aktiviteter, at forbedre og 

optimere mentale processer gennem mobilisering af mentale ressourcer. Her anvendes 

biosocialitet, som greb til at samle de langtidssygemeldte borgere i et somatisk betinget fællesskab, 

hvor der i det kommunale ledelsesrationale endvidere er en kommunal sundhedsstrategi på spil, 

hvorfor Kulturfarer-forløbet kun er for mænd og Kunstmonaut-forløbet er for alle.  Det nationale 

ledelsesrationale synes udelukkende at anvende den biosociale gruppering som en kategorisering 

af målgruppen, der bliver objekt for en biopolitisk intervention – hvor det kommunale 

ledelsesrationale lægger stor vægt på, at det biosociale fællesskab er et fristed til at skabe nye 

personlige fortællinger jf. overskriften på folderen Fristed. Fællesskab. Fortælling. 

 

Derudover trækker både det nationale og kommunale ledelsesrationale på etopolitik, som en 

teknologi til at fremme de langtidssygemeldte borgeres selvledelse, hvormed deres nytteværdi 

forøges i det bioøkonomiske kredsløb. Endvidere anvendes etopolitik i det kommunale 

ledelsesrationale i NK, som en magtteknologi til at klæde sagsbehandlerne på til rekrutteringen af 

borgere, hvor de på en personaledag afprøver KpR. Det nationale ledelsesrationale producerer 

derudover Region Skåne som eksperter, hvor den konstante reference til deres erfaring med KpR 

bliver indrullet i de retningslinjer, som UasKpR udstikker – en somatisk ekspertise, som det 

kommunale ledelsesrationale trækker på jf. den skånske sundhedsdiskurs.  
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Der er altså intet der peger på, at én eller flere biopolitiske magtteknologier favoriseres over andre 

i de to ledelsesrationaler. Snarere synes det som om, at Roses fem biopolitiske magtteknologier hver 

og én spiller en rolle i produktionen af KpR. Det betyder, at de to ledelsesrationaler er styret af det 

biomagtsepisteme, som har taget form siden det 18. århundrede – først gennem den 

disciplinerende og regulerende magt, og dernæst de fem biopolitiske mutationer som Rose 

lokaliserer i det 21. århundrede.  

   Ovenstående bekræfter en vigtig pointe hos Rose, der handler om, at rammen for nutidens 

biopolitik ikke er udformet af en enkelt hændelse, hvorfor ændringer i den medicinske og politiske 

perception og praksis er kommet i stand mellem indbyrdes forbindelser mellem forandringer langs 

flere forskellige dimensioner (Rose 2009, 30).  

   Disse forskellige dimensioner anskuer jeg i indeværende speciale som ledelsesrationaler, hvormed 

det nationale og kommunale ledelsesrationale er med til at forme kultur – og sundhedsfeltet i 

Danmark. Denne formning eller produktion af kultur – og sundhedsfeltet adskiller sig fra den mere 

moderne biomedicinske praksis ved at have en helhedsorienteret forståelse af sundhed af ´det hele 

menneske´ fremfor et udelukkende fokus på den somatiske ´krop´.  

 

Trods denne helhedsorienteret forståelse af sundhed så er KpR et middel til langtidssygemeldte 

borgeres selvdannelse, hvor målet er, at de gennem kulturelle aktiviteter skal tilegne sig 

selvteknologier til håndtering af deres sygdom. Det er her de kulturelle aktiviteter, der – for at slutte 

hvor jeg indledte jf. Platon og Aristoteles – former sunde og funktionsdygtige borgere.  

   Der finder hermed en underliggende tone af neoliberalisme sted gennem de to ledelsesrationaler 

i KpR – en form for ´vestens ledelsesrationale´, hvor “[t]he making of “responsibilized subjects”—

subjects held to be responsible for their own health and welfare—has been identified as a feature 

of contemporary neoliberal governmental rationalities (Rose 2000, I Bacchi & Goodwin 2016, 73). 

Det er hermed de langtidssygemeldte borgeres ansvar, som somatiske individer, at deltage aktivt i 

deres egen sundhed jf. Rose. Dette neoliberale ledelsesrationale gennemsyrer hvorledes KpR, som 

biopolitisk intervention søger at aktivere de langtidssygemeldte borgeres ansvarlighed, som en 

samfundsmæssig ressource. (Otto 2006, 16). Men denne ansvarlighed er ikke noget de 

langtidssygemeldte borgere har, ”[…] det er en subjektivitet, som skal formes og aktiveres af den 

statslige uddannelses- og sundhedspolitik. Det sker både med hårde styringsmidler som forbud og 
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påbud og mere bløde teknologier som vejledning, deltagelse etc.” (Otto 2006, 16). KpR er hermed 

en biopolitisk intervention, der søger at installere en ansvarlighed hos de langtidssygemeldte 

borgere gennem kulturelle aktiviteter. Denne installation finder sted gennem biopolitiske 

magtteknologier, der disciplinerer og regulerer de langtidssygemeldte borgere som subjekter, der 

skal; rehabiliteres, optimeres, forbedre sig, mobilisere deres mentale ressourcer, dannes kulturelt, 

tættere på arbejdsmarkedet og skabe en ny fortælling om sig selv, skal indgå i fællesskaber hvor de 

skal betragte og udøve kulturelle aktiviteter, og så skal de langtidssygemeldte borgere gennem disse 

biopolitiske magtteknologier gå fra at være nogen, der skal gøres noget ved, til at blive nogen, som 

gør noget selv.  

   KpR er det første nationale projekt i en dansk kontekst, hvor kultur som sundhedsfremme 

evalueres i en forskningsrelateret praksis. Det betyder, at KPR er det første nationale skridt hen mod 

etableringen af et tværsektorielt felt, hvor kultur som sundhedsfremme skal afprøves, evalueres og 

danne basis for fremtidig en rehabiliteringsmodel. Kultur som sundhedsfremme befinder sig 

hermed i en form for pilotstadie, hvor analysens resultater peger på, at det nationale 

ledelsesrationale tilpasser og instrumentaliserer ´kultur´ så det passer ind i en allerede etableret 

governmentaliseringspraksis, der ikke stemmer overens med det ledelsesrationale der er på spil på 

kommunalt niveau. Det betyder, at Nyborg Kommune bryder med ovenstående gennem en 

anerkendelse af, at kultur kan noget – også i mødet med sundhed.  
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12 Perspektivering 
 

Jeg vil i dette afsnit præsentere en videre perspektivering af KpR, som biopolitisk intervention.  

   Som beskrevet i afsnit 7.1, så beskrev og lokaliserede Foucault biopolitik gennem biomagtens 

fremkomst. Her tog han afsæt i seksualitetens historie (Foucault 2015), herunder 

seksualitetsinstallationen, der gennem biomagtens disciplinerende og regulerende magtteknologier 

producerede fire former for ´subjekter´, hvorigennem seksualiteten blev til hos det moderne 

menneske; ´hysterisation af kvindens legeme´, ´pædagogisation af barnets køn´, ´socialisation af 

forplantningsadfærden´ samt ´psykiatrisation af de perverse lystfølelser´. (Foucault 2015, 110-111). 

Disse subjekter er hos Foucault udtryk for ´helhedsstrategier´, som gennem biomagtens fremkomst 

”[…] udvikler specifikke videns – magtinstallationer omkring kønnet.” (Ibid., 109). 

   På samme vis udvikler KpR, som en helhedsstrategi eller biopolitisk intervention, en videns – 

magtinstallation omkring ´mental sundhed´, hvor målet er håndtering af sygdom, herunder let til 

moderat depression, angst og stress. Denne mentale sundhedsinstallation har til formål at regulere 

og disciplinere de langtidssygemeldte borgere på samme måde, som seksualitetsinstallationen 

havde til formål at regulere og disciplinere det moderne menneske.  

De langtidssygemeldte borgere bliver herigennem produceret som en bestemt slags ́ subjekter´, der 

bliver objekt for en mental sundhedsinstallation. Denne sundhedsinstallation åbner op for nye 

analytiske veje, hvor det kunne være interessant at undersøge hvilke andre ´subjekter´ denne 

mentale sundhedsinstallation tager som objekt for en biopolitik intervention.  
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