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Mobning som (mod)magt
– En foucauldiansk analyse af
humoristiske krænkende handlinger
i hospitalsarbejde

Denne artikel undersøger en systematisk og allestedsnærværende humoristisk og drillende omgangsform blandt læger og sygeplejersker på Rigshospiliseringer af magt, modmagt og agonisme belyses, hvordan de humoristiske
krænkende drillerier emergerer i mødet mellem et lægefagligt ideal om ufejlpå ’forbudte’, anti-autoritære måder. Vi argumenterer således for, at mobningen kan forstås som ’funktionel’, fordi den regulerer et komplekst agonistisk
samspil mellem den formelle styring af hospitalsarbejde samt en udbredt lægefaglig subjektivering, hvor fejl og inkompetence betragtes som illegitimt,
tabuiseret og skamfuldt.
Søgeord: mobning, humor, magt, modmagt, agonisme, struggle, hospital
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Indledning

Denne artikel undersøger en udbredt humoristisk drillende omgangsform
blandt læger og sygeplejersker på Rigshospitalet. Drillerierne medfører metone’, der opleves nedgørende, belastende og grænseoverskridende. På grund
af drilleriernes nedgørende og krænkende karakter kan de karakteriseres som
krænkende handlinger. Ydermere gør deres systematiske og vedvarende foreart, 2018). De humoristiske nedgørende drillerier er observeret i løbet af fem
2013 samt udforsket i seks kvalitative interviews og to fokusgruppediskussioner med læger og sygeplejersker, der deltog i feltarbejdet.
I modsætning til gængs forskning om mobning på arbejdspladsen, der begrebsliggør mobning ud fra et traditionelt restriktivt magtbegreb, hvor mobsvare sig imod de systematiske negative handlinger (Einarsen et al., 2011, p.
22), tager denne artikel udgangspunkt i Michel Foucaults konceptualiseringer
af magt, modmagt og agonisme (Foucault, 1982). Foucaults produktive og reciprokke magtbegreb giver således mulighed for at analysere og forstå mobvider og deres personlighedsmæssige karakteristika. Artiklen spørger således
til,
den humoristiske mobning
i læger og sygeplejerskers
udførelse af hospitalsarbejde, eller med andre ord,
mobningen
for og
med personalet og det arbejde, de udfører.
Vores analyse viser i forlængelse heraf, hvordan den humoristisk drillende tone fungerer som en måde at håndtere krydspresset imellem (a) et professionsideal om den fejlfri, næsten guddommelige læge (og sygeplejerske), der
arbejder virtuost på kanten af liv og død, og (b) den formelle styring af arbejteknikker som LEAN, ’speed-leje’ mv. De krænkende drillerier har således
en dobbelt funktion; på den ene side fungerer de som et supplement til den
kompetence kan korrigeres igennem mobningens legende og tilsyneladende
magtfrie medium. På den anden side virker de
som en modmagtspraksis,
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for frustrationer over, samt distancere sig fra, det krydspres, de er underlagt.
Mobningen kan således forstås som ’funktionel’ (Alvesson and Spicer, 2012),
idet den bidrager til, at den daglige drift af hospitalsarbejdet kan opretholdes
på trods af et grundlæggende krydspres mellem et accelererede produktionspres og et lægefagligt perfektionsideal.

Eksisterende forskning i mobning og humor på arbejdspladsen
Forskningen i mobning på arbejdspladsen (Einarsen et al., 2011) er karakterisystematiske nedgørende og dermed krænkende handlinger, der medfører,
at ofret »
linger ligeledes først som mobning »…
« (AT vejledning 4.3.1). Yderligere er der
generel enighed om, at mobning opstår enten på grund af eskalerede interman, 2011; Linton and Power, 2013; Mathisen et al., 2011; Pilch, 2014). International forskning såvel som dansk arbejdsmiljølovgivning og myndighedsarbejde bygger således på præmissen om, at en asymmetrisk magtrelation
et interpersonelt restriktivt magtbegreb, der baseres på en magtfuld-versusmagtesløs dualitet.
I modsætning hertil har en meget begrænset andel af forskningen gen-

bullying’ til at beskrive et socio-strukturelt og institutionaliseret mobningsfæ-
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nomen, der i modsætning til traditionel mobningsforskning
kan tilskrives
enkelte personers personlighedstræk (ibid.).
Et dansk forskningsprojekt (Kofoed and Søndergaard, 2009) har undersøgt
mobning i folkeskolen blandt børn og argumenterer på denne baggrund for,
at mobning skal forstås som et socialt og ikke individuelt anliggende. Det indebærer blandt andet, at forskerne forstår magt som »
-

des ikke personlighed, men i stedet »
« (Ibid. p. 248). I forlængelse heraf argumenterer
»

« (Ibid. p. 249), der truer gruppens orden ved at »
. (Ibid.).

forskellige modstands- og passivitetsstrategier som reaktion på mobning og
advokerer i samme moment for, at forskningen med fordel bør begynde at
undersøge mobning ud fra en mere kompleks og polymorf magtforståelse
ning blandt sygeplejersker fra et kritisk magtperspektiv ved brug af konceptet
’circuits of power’ (Clegg, 1989) og fremkom i den forbindelse (Hutchinson
strategi til at regulere sygeplejerskers adfærd, herunder at undertrykke fagdisciplinering kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for kvalitet og fejl i
arbejdet (ibid.).
blandt læger og sygeplejersker (Mortensen and Baart, 2018), hvor positioner-

stedet må arbejdes med en mere dynamisk og kompleks magtforståelse, der
også tager højde for organisatoriske og strukturelle faktorer. Til forskel fra
ovenstående analyser spiller humor, i form af nedgørende drillerier, endvidere en central rolle i vores empiriske felt.
Imens forskningen i mobning på arbejdspladsen således overvejende trækker på et traditionelt restriktivt magtbegreb, er forskningen i arbejdspladshumagt og modstand (Butler, 2015). F.eks. har humorforskningen inden for den
medicinske profession peget på, hvordan humoren kan fungere som en ventil, hvormed medarbejderen kan distancere sig fra presset i det medicinske
arbejde – herunder ikke mindst den daglige eksponering for død, smerte og
lidelse. Coombs og Colemann har bl.a. beskrevet denne form for humor som
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en slags
, som er nødvendig for at kunne fungere i rollen
som læge eller sygeplejerske på en intensiv afdeling (Coombs and Goldman,
1973). Forskning i patientbehandling har yderligere illustreret, hvordan hu-

kan bruges af sundhedspersonale til at håndtere intime og svære aspekter ved
patientkontakten (Haakana, 2001). Endelig viser Mik-Meyer (2007) såvel som
Fahnøe (2013) i deres analyser, hvordan behandlere bruger humor til at skabe
en uformel og ligeværdig stemning med borgere samt til at håndtere kontrol
og modsigelser i arbejdet.
gelse heraf, hvordan humoren kan fungere som en
(se også
Billig 2015)
fra sergenten som
’, når rekrutterne ikke

humorens legende medium. Samtidig fungerer humoren dog også som en
tioner over den urimelige sergent, det rigide system eller traumatiske opleaf sundhedspersonale i de lavere dele af hierarkiet til at udfordre læger og
teamlederes position. Butler (2015) opsummerer i forlængelse heraf, hvordan
forskning i humor på arbejdspladsen opdeler sig i to lejre, der enten forstår
humor som modstand eller som disciplinering. Som en kritik heraf foreslår
Butler (2015) en konceptualisering, hvor humoren rummer begge dele og derfor bliver
« (Butler, 2015, p. 43).
Vi deler Butlers forståelse af humorens dobbelthed som både subversiv og
disciplinerende. Forskningen i humor på arbejdspladsen har imidlertid kun i
meget begrænset omfang undersøgt mulige belastende og destruktive aspekkende handlinger – selvom Plester dog noterer sig, at
kan beskrives og forstås som ’humoristisk mobning’ eller ’mobbende humor’,
hvorfor distinktionen imellem de to begreber således ikke er analytisk produktiv. I stedet bruger vi i det følgende en foucaultiansk analyseramme til at
undersøge, hvordan denne humoristiske mobning både fungerer som subversiv modmagtsreaktion og disciplinerende korrigeringsmekanisme, samt de
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Foucaults produktive magt
Foucaults magtbegreb er udviklet i opposition til den klassiske politologiske
forskningen, hvor magt er noget, der besiddes af mobberen og udøves over
ofrene. For Foucault (Foucault, 1991a) er magten imidlertid hverken substantiel eller essentiel, ligesom den kun eksisterer, når den bliver sat i spil gennem handling. Der er endvidere ikke nogen modsætning imellem magt og
frihed, sådan som det bl.a. tænkes i Oplysningstraditionen og som det anforstås som ufrit og undertrykt, imens mobberen i højere grad er fri. Hvis
subjektets handlinger allerede er fastlagte, er der hos Foucault (ibid.) tale om
tvang og således ikke brug for magten. Hos Foucault udøves magten således over frie individer, der altid har mulighed for at handle anderledes og
dermed stilles overfor et felt af muligheder, hvori en række forskellige reaktioner og måder at opføre sig på kan realiseres: »
« (Foucault, 1982, p. 790). Endelig er
Foucaults’ magtbegreb ikke blot et repressivt fænomen, men også produktivt
og konstituerende, idet magten skaber viden, subjekter, diskurser og institutionaliseringer (Foucault, 1994a, 1991a). I artiklen forstås lægernes og sygeplejerskernes humoristiske krænkende handlinger således som en praksis,
komplekst netværk af magtrelationer. Magt er således ikke noget, der udøves
af de magtoverlegne imod de magtunderlegne, men i stedet et relationelt fænomen, der både skaber og skabes af de konkrete sociale og arbejdsmæssige
praksisser i hospitalsarbejde.

Magt og modmagt
til at
beskrive en gensidig ’incitering’ og provokation mellem magt og modmagt:

(Foucault, 1982, p. 790)
Indenfor den Foucault-inspirerede organisationsforskning – ofte i forlængelse af governmentality-forelæsningerne (Foucault, 2009, 2008) – har der
imidlertid længe været en tendens til at fokusere på
fremfor magtresamt de indbyggede paradokser i styringens intentioner (Nielsen and An-
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møde med den organisatoriske praksis og dermed dens konkrete empiriske
I modsætning hertil er ærindet i denne artikel at fokusere på
;
dvs. spændingsfeltet mellem magt og modstand i konkret organisatorisk og
arbejdsmæssig praksis. I forlængelse heraf har mange studier af modstand
i organisationer en tendens til at operere med en dikotomisk kontrast mellem den djævelske magt og styring på den ene side og den frigørende versåledes ofte implicit i disse studier, at ledelsen består af moralsk tvivlsomme mænd i habitter, der er besatte af at udøve deres magt og dominans på
ethvert tænkeligt område. Omvendt befinder medarbejderne sig i en verden
fyldt med subversiv sjov og ballade, der kan udøves på ledelsens bekostning,
ligesom medarbejderne naturligt efterstræber selv de mindste former for frigørelse og søger at fremme deres politiske projekt ved enhver given lejlighed
(Fleming and Spicer, 2008).
Den organisatoriske virkelighed er imidlertid ofte væsentligt mere mudret
og kompleks. Grænserne mellem, hvornår en given praksis bedst kan kategoriseres som ’styring’ eller ’magtudøvelse’, og hvornår der i stedet er tale

magt og modmagt, betragter vi i det følgende i højere grad organisationen
’hospital’ og dennes indlejrede praksisser som et
maleri af magt og
modmagt, hvori lys og skygge spiller ind i hinanden i forskellige blandinger,
kontraster og udviskninger (Fleming and Spicer, 2008, p. 5). Imens vi i nogle
tilfælde af etisk-politiske grunde således måske kunne fristes til at kategorisere en given praksis som ’magt’ og en anden som ’modmagt’, er det ofte
vanskeligt at etablere et metodologisk eller teoretisk grundlag for at drage
sådanne distinktioner (Parker, 2007). Foucault betoner i forlængelse heraf den
holdet mellem magt og modstand:

(Foucault, 1982, p. 794)
Modmagt forstået som netop denne obsternasige insubordination, der giver
lighedsbetingelsen for enhver magtrelation. For Foucault er der således ingen magt uden potentiel modmagt, idet friheden og modmagten er magtens
forudsætning. Som nævnt er det imidlertid ofte vanskeligt at skelne imellem
magt og modmagt, da magt netop baserer sig på frihed. I forlængelse heraf
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modstand bør konciperes i begrebet

Det forhold, at magt og modmagt ofte er umulige at skelne fra hinanden, er således helt centralt for at forstå de humoristiske drillerier, der – som vi vil vise i
analysen – netop rummer begge dele; den disciplinerende magt og modmagten
Dermed søger vi ikke i analysen at opretholde en stringent skelnen imellem disse to kategorier, endsige at opstille kriterier for en sådan, da vores
ærinde i stedet er at betone den humoristiske mobnings ambivalente og agonistiske karakter. Mobningens dobbeltsidighed, som på en gang disciplinerende og subversiv mekanisme; med andre ord som både magt og modringen af det pres, som hospitalsarbejdets disciplinære fordringer pålægger

Metode
nemført på Rigshospitalet i efteråret 2013. Førsteforfatteren til denne artikel
udførte
observation blandt læger og sygeplejersker i fem måneder via

studere og undersøge et fænomen in situ, hvilket tilvejebringer et ’rigt’, delSåledes fungerer etnografen under feltarbejdet selv som »
« (Hasse,
2011, p. 13), med det formål at belyse og undersøge (arbejds-)fællesskabers
sociokulturelle praksisser. Hermed skabes mulighed for at producere viden
om den kompleksitet, omskiftelighed, hastighed, mangfoldighed og ubestemmelighed, som felten (det empiriske objekt) og dens medlemmer lever i og
med i relation til feltet (det analytiske objekt) (Hastrup, 2003). Således bekonkrete menneskers og materialiseringers møder i sociale og geometriske
rum i en meningsfuld sammenhæng: »
« (Hasse, 2011, p. 31).
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værk af forbindelser, der in- og ekskluderer mennesker, materialiteter og ord
i arbejdsfællesskaber på Rigshospitalet i relation til, hvad der opleves som
indlejrede og dermed ’selvfølgelige’ måder at
hinanden i arbejdet. Hodenne artikel begår sig i, at vi for at kunne forstå den konkrete medicinske
karakteristika ved denne praksis, men også må søge at begribe og erfare de
mere indforståede elementer af medicinske arbejdsvilkår og hverdagsliv
belse i den konkrete sociale og arbejdsmæssige praksis, at etnografen for alvor
kan blive bekendt med alle små detaljer ved arbejdslivet på et hospital. For at
kunne lære om arbejdsfællesskabers tavse ’sandheder’ om sociale acceptable
måder at omgås hinanden på må etnografen som kulturel novice tillære sig
konkret »…
« (Hasse, 2011, p. 31). Etnografen
må med andre ord »
« (Hastrup, 2003, p. 10). Herved genereres en kropslig forankret viden

det tavses betydninger og konsekvenser for fællesskabets medlemmer kan belyses, analyseres, forstås og diskuteres. Således opnår vi forskere bedre, gennem denne længerevarende deltagelse i hospitalsarbejdet, at kunne undersøge og forstå lægernes og sygeplejerskernes motivationer, overbevisninger,
meningsdannelser og forhandlinger, end ved nogen anden metodisk tilgang
(Hammersley and Atkinson, 1995).
observation af deltagelse i (arbejds)fællesskaber (Tedlock, 1991). Det indelinger om følelser, tanker og reaktioner i relation til både det empiriske og
analytiske genstandsfelt. Denne metode er særlig egnet til at studere humor,
drillerier og mobning, fordi etnografen gennem sin deltagelse i hospitalets
arbejdslivspraksis får mulighed for på egen krop at opleve og erfare de sociale processer og interaktioner, som lægerne og sygeplejerskerne deltager i,
til brug for senere analyser, blev dokumenteret gennem nedskrevne narrative feltnoter omhandlende det, etnografen havde observeret, var blevet fortalt og havde oplevet dagligt (Jackson, 1990). Feltnoterne inkluderer således
beskrivelser af arbejdsopgaver, arbejdsgange, samtaler og forskellige former
for humoristiske kommentarer, jokes og drillerier. Som følge heraf udgør
etnografens personlige opleverser og erfaringer en stor del af det empiriske
materiale, der danner grundlag for analyserne (Haas, 1977), herunder detalsig aktivt til passende og upassende opførsel i relation til de (nedgørende og
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krænkende) drillerier, hun, ligesom lægerne og sygeplejerskerne, blev udsat
for og deltog i.
Feltarbejdet blev planlagt i samarbejde med den øverste ledelse, klinikledelser og afdelingsledelser, hvor det efterfølgende fandt sted. Ligeledes blev
lige møder, hvor formål, metode, varighed, sikkerhed og ansvar for processen
1
rican Anthropological Associations etiske retningslinier (som anbefales af
åben om formål, fremgangsform og mulige konsekvenser af forskningsprocessen overfor de organisationsmedlemmer, som deltager i forskningsprocessen. Yderligere er forskningsprojektets foreløbige og endelige forskningsresultater løbende blevet præsenteret for og diskuteret med feltets aktører med
bige resultater, men at bidrage yderligere til forståelse, analyse og dermed
berige den endelige produktion af forskningsresultaterne.
Feltarbejdet blev afviklet i tre forskellige afdelinger (se tabel 1) på Rigshospitalet, der både inkluderede afdelinger, hvor en relativ stor andel af de ansig udsat for mobning i en trivselsmåling fra 2011.
Tabel 1
Sted
Sengeafsnit
Operationsgang
Følge en gruppe af
kiruger

Varighed
vagter
vagter
vagter

-

Formål
Arbejdsgange og samarbejde
mellem læger og sygeplejersker
Arbejdsgange og samarbejde
mellem læger og sygeplejersker
Kirugers daglige arbejdspraksis
og arbejdsvilkår

interne samarbejdsrelationer samt deres samarbejde med lægerne. Herefter
gang med fokus på arbejdsgange og samarbejde mellem anæstesi- og operationssygeplejersker, anæstesilæger og kiruger, eftersom forskellige kiruger
Anæstesi- og operationssygeplejersker forbliver i udgangspunktet derimod
på samme operationsstue i løbet af en arbejdsdag. Det var derfor relevant
at observere og undersøge, hvilken betydning arbejdsgruppernes forskellige sammensætninger havde for opgavehåndteringen og samarbejdet, samt
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ved, at etnografen fulgte en gruppe af kiruger i deres arbejdspraksis. Denne
else for kirugernes arbejdsliv og vilkår på et hospital.
Etnografen deltog således under det samlede feltarbejde cirka i 180 operaigennem fem måneder indebar bl.a. deltagelse i operationer (sterilt og ’på gulvet’), morgenkonferencer, stuegang, ambulant patientbehandling, vejledning
af medicinstuderende, patient- og pårørende-samtaler, patientindskrivning
og -udskrivning, overlevering af rapport ved vagtskifte, medicinering, sårrensning, hjælp til patienthygiejne samt udlevering af mad til patienter.
Kort efter feltarbejdet blev to fokusgruppediskussioner med fem anæstesisygeplejersker, tre kvalitative enkeltinterviews med operationssygeplejersker
og tre kvalitative enkeltinterviews med kirurger gennemført. Alle deltagere i
fokusgruppediskussionerne og enkeltinterviewene var personale, der ligeledes havde indgået i feltarbejdets deltagende observationer.
Alle fokusgruppediskussionerne og enkeltinterviewene blev optaget
på diktafon og efterfølgende ordret transskriberet efter samme på forhånd
viewtransskriptioner importeret til NVivo og kodet så retvisende som muligt
i forhold til deres oprindelige udtryk enten ved hjælp af ’in vivo’-termer eller deskriptive ord eller sætninger. Herefter blev alle koder klynget tematisk
rier) med det formål at opretholde empiriens kompleksitet. Endelig blev disse
kategorier organiseret i endnu bredere kategorier. Kodningen blev gennemført som en induktiv og dermed åben udforskning af det empiriske materiale,
hvorfor den ikke er baseret på forudbestemte fastlagte kategorier (Berg, 2001,
p. 251). Kodning af det empiriske materiale til grund for denne artikel er fore-

argumenterer for, at »
« (p. 275) og understreger nødvendigheden af detaljerede beskrivelser af
gere ‘derude’ for at blive (korrekt) indsamlet, men genereres i stedet gennem
skabelse af forskningsprocesser, der både involverer forsker og forskningsobgennem relationelle processer, som består af meget mere end ord, hvorved
nomenologisk perspektiv) bliver relevant data (Bengtsson, 2014). Emirbayer
(1997) argumenterer i sit sociologiske manifest for, at kultur ikke er »
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« (p. 300). Med afsæt i den konstruktisociale
Holstein and Gubrium, 2008, pp. 374-375) omkring den medicinske praksis
på Rigshospitalet, samt de krænkende drillerier, som virker ind i spændingsspørgsmålet om, hvad det er mobning
udførelsen af hospitalsarbejde.

samt hvilken rolle den spiller for

Analyse
Den følgende analyse begynder med at opridse konteksten for de humoristiske krænkende handlinger. Hospitalsarbejdet er således præget af to modstridende disciplinære fordringer, som sundhedspersonalet søger at leve op til;
nemlig fordringerne om henholdsvis
og
i arbejdet. Herefter ses nærmere på selve de krænkende handlinger, og hvordan de virker ind
i denne kontekst. Først opridses således mobningens
aspekter,
dernæst dens
potentiale, for til sidst at undersøge,
sammen i en form for

. Herefter følger en konklusion samt

Perfektion: Et guddommeligt professionsideal
Som nævnt udøves magt i denne artikels perspektiv ikke af de magtoverlegne imod de magtunderlegne, men skaber og skabes derimod af og i den
konkrete sociokulturelle arbejdspraksis. De observerede krænkende handlinger blandt sundhedspersonalet på Rigshospitalet er således, i tillæg til selv
værk af magtdynamikker. Centralt i den forbindelse er en udbredt forståelse
der opererer på kanten af liv og død. Det lægefaglige ufejlbarlighedsideal træ-

plejersker: »

?« Svaret, der hver gang frem-

lægen ikke ved, at han/hun ikke er gud. Fortællinger om Gud i eksempelvis
og de døde – en rolle, ingen mennesker besidder. Gud ser alt, ved alt og kan
skelne mellem sandt og falsk og tilvejebringer, via sine talehandlinger, vejledende retningslinjer for det gode og sande liv. Gud er således omnipotent i sin
visdom. Disse evner til at vide alt, kende sandheden, forudsige alt – selv det
uforudsigelige – og at virke ufejlbarligt på kanten af liv og død fortæller læger
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kontinuerligt etnografen, at både de forventer af sig selv i deres virke, ligesom
patienter og pårørende forventer det af dem. De fortæller, at lægearbejdet er
underlagt et (uudtalt) krav om, at »
«, som det bl.a. formuleres (feltnoter). Fejl i lægearbejde kan have store, og undertiden dødelige,
konsekvenser for patienter, hvorfor de må elimineres for enhver pris. I den
forbindelse fortæller en overlæge om en udbredt selv-praksis blandt læger i
form af lægernes »
« med patienter, hvor den
medicinske praksis ikke er forløbet som forventet (interview). Der kan i disse
tilfælde være tale om dødelig udgang, men det kan lige så vel være senfølger,
forløbet som forventet og dermed ønsket. Adskillige læger og sygeplejersker
bekræftede, at denne »
den skyldfølelse, der er forbundet med at begå fejl. Spekulationerne om, hvorvidt lægen (eller sygeplejersken) kunne have opnået et bedre behandlingsforløb, hvis han havde handlet anderledes undervejs, og hvordan han eventuelt
vil handle anderledes i fremtiden, bliver ’håndteret’ på den indre kirkegård.
Hvis der ophober sig for mange ’hvis’er’, bliver presset på kirkegården ifølge lægerne for stort, hvilket kan medføre sammenbrud og/eller misbrug. Det
gælder således om at undgå fejl og ’hvis’er’, ligesom disse til en vis grad også
er tabuiserede. Lægerne fortæller yderligere, at det udelukkende opleves som
acceptabelt at dele ’
’ med kolleger, som har deltaget i den
konkrete hændelse, eller med kolleger, som lægen har kendt i mange år og
derfor føler en særlig tillid til.
lægger både sig selv og hinanden, kan forstås som
, al den stund
den disciplinære magt i Foucaults konception netop opstiller et ideal eller en
, som den efterfølgende søger at forbedre individet i retning af:

(Foucault 2007:57)
Disciplinen har således et indlejret formål om, at individet skal disciplineres

således her den fejlfrie, alvidende læge, der agerer fagligt virtuost og omnipotent på kanten af liv og død. Afviges der herfra, kan lægen således disciplinere sig selv i form af kirkegårdspasning og ’hvis’er’, som har til formål at
eliminere fremtidige fejl, ligesom den humoristiske mobning fungerer som et
medium, hvori sundhedspersonalet kan disciplinere hinanden, hvilket vi skal
se senere i denne analyse. Inden vi når dertil, er det imidlertid også væsent-

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/30. årg. 2019

19

ligt at berøre en anden udbredt disciplinær fordring, som sammen med ufejlbarlighedsnormen udgør konteksten for hospitalsarbejdet, nemlig fordringen

Effektivitet: Den accelererede patientbehandling
I tillæg til, at den danske hospitalssektor som helhed imellem 2002 og 2017
har været pålagt et effektiviseringskrav på 2% årligt (Danske Regioner, 2017)
og ofte er genstand for politiske forventninger om at nedbringe ventelister
som typisk forbindes med industrien, betegner i denne sammenhæng patientbehandling, hvilket vidner om, hvordan en økonomisk logik har gjort
sit indtog i sundhedsvæsenet. Ønsket om at effektivisere produktionen
udmønter sig i en række forskellige styringstiltag, eksempelvis ledelsesteknikken ’Flow’, eller ’Real Time Demand Capacity Management’, som er en
udbredt styringsteknik både i den danske og amerikanske hospitalssektor.2
når patienter er indlagt længere, end hvad antages nødvendigt, og på den
måde optager unødvendige ressourcer. På en afdeling havde Rigshospitalets
bl.a. viste, at

, som er tiden mellem to operationer (fra kniven bruges
barlighedsideal, forstås som en disciplinær norm, som arbejdet søges tilpas-

formålet med LEAN at kortlægge arbejdsgange for på denne måde at kunne
bition om mest muligt produktion på kortest mulig tid, som udkrystalliserer
også til stede i moderne hospitalsarbejde. Samlebåndsprincippet søges sågar
emuleret i det såkaldte
’-princip, som produktionen på nogle opeoperationer standardiseres og gennemføres i højt tempo. Ikke desto mindre
foregår disse operationer på mennesker, der bedøves og skæres i med den
ambition at helbrede, livsforlænge og/eller at øge livskvalitet. I forbindelse
således et allestedsnærværende og yderst omdiskuteret tema blandt medarbejderne:
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-

tasier om at sige op, men også i den egentlige medicinske praksis. Inden hver
operation er det således på afdelingen procedure at foretage en såkaldt »
« for at mindske risikoen for forvekslingskirurgi. Formålet er at sikre, at
presset medfører irritation over denne praksis, hvilket betyder, at procedurerne ikke altid følges i overensstemmelse med gældende retningslinjer for
patientsikkerhed:
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højne patientsikkerheden – eftersom disse forsinker operationsproduktionen,
forlænger knivtiden, fører til overarbejde og derfor opleves som irriterende
tidsspilde:

side søger at leve op til et nærmest guddommeligt fagligt perfektionsideal
og på den anden side er underagt en række styringstiltag, der sigter mod
krydspresset billedeligt talt beskrives som ’Gud på speed-leje’. De krænkende
handlinger, som vi skal se på i næste afsnit, fungerer i forlængelse heraf som
en håndteringsstrategi til at regulere sig selv og andre i krydspresset imellem

Mobning som disciplinering
når operationssygeplejersken ringer til kirurgen for at fortælle, at de nu er
klar til at gå i gang med operationen, og kirugen ironisk svarer »
Eller når operationssygeplejersken under operationen scanner patienten og glad udbryder, at
’,
hvortil kirurgen grinende svarer tilbage: »
é
(Feltnoter)
det formelle organisationshierarki, men også opad fra sygeplejerske til læge.
Da operationssygeplejersken således efterfølgende skal have scanningsbillederne frem på skærmen, så kirurgerne kan se det, fortsætter de den drillende disciplinering ved at skynde på hende og gentage formuleringen
. Men billedet kommer ikke frem på skærmen, fordi kirurgerne står med
et andet instrument end det, der er koblet til skærmen. Sygeplejersken siger
år med det forkerte
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instrument … hvortil den ene kirurg svarer »
« (feltnoter).
Den humoristiske mobnings legende medium gør det således muligt for
praksis på en mere ’ufarlig’ og socialt acceptabel måde end en mere direkte

Det forhold, at disciplineringen foregår i en humoristisk, legende, subversiv
og i en vis forstand ’udisciplineret’ tone, betyder imidlertid ikke, at det disciplinlære regime er mere eftergivende. Selv de mindste afvigelser korrigeres,
som for eksempel når kirurgen midt under operationen humoristisk retter på
anæstesisygeplejerskens sproglige fejl (feltnoter):

(Foucault 2007:45)

Mobning som subversiv distancering
Denne på en gang legende og drillende tone er imidlertid ikke altid eksplitider også som en form for humoristisk modmagtsreaktion, hvorigennem de
(Foucault, 1982, p. 794), det disciplinære pres, der er forbundet med at arbejde
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é

nografens kamera, foregår således, samtidig med at kirurgerne er i gang med
en kompleks operation, de aldrig har udført før, og står med et barns liv og
førlighed mellem hænderne. I denne sammenhæng kan drillerierne i højere
grad forstås som en form for håndteringsstrategi, i retning af den ovennævnte
’detached concern’ (Coombs and Goldman, 1973), hvor lægerne opfører sig
insubordineret og ’udisciplineret’ som reaktion på såvel tidspresset som perfektionsidealet, der begge kan betragtes som disciplinære fordringer. Under
en anden operation forklarer en overlæge rationalet bag denne strategi for
etnografen:

som en slags coping-strategi (Kahn 1989:49), der gør det muligt at udholde
vand, men nærmere fra den disciplin, der fordres af et accelereret produktionspres, kombineret med idealer om ufejlbarlighed og perfektion i et arbejde
på kanten af liv og død. I nogle tilfælde får den hårde tone en næsten galgenhumoristisk klang, som når personalet grinende konstaterer »
« om en soldat, der har mistet sine arme under
og bliver mere krænkende og seksualiseret i sit udtryk:
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Hvad der dog altid synes at gå igen i disse modmagtsreaktioner, er en subforbindes med at arbejde under tidspres på kanten af liv og død:

En måde at begribe disse humoristiske drillerier på i foucaultske termer, er
som en
der

cault, 1994b, p. 225)

(Fou-

Den humoristisk-subversivt mobbende bemærkning kan således ses som en
måde, hvorpå subjektet kan ´skubbe sine (og kollegaernes) tanker og følelser
væk fra den ofte meget alvorlige og disciplinprægede arbejdspraksis, hvor
der ikke er plads til udskejelser, og for et øjeblik slippe væk i det subversive,
forbudte, men også vederkvægende grin (se også du Plessis, 2018). I denne
selvteknologi er ligeledes indlejret et ventilerende element, hvor den forbudte
joke som en modmagtsreaktion bruges til at udtrykke frustration og få en
nen og udgør på den måde en metaforisk sikkerhedsventil, der gør det muligt
for den enkelte at afreagere på en socialt acceptabel måde (Butler, 2015), såleorden i arbejdsfællesskabet opretholdes. Denne dobbelthed kalder Godfrey
:

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/30. årg. 2019

25

Mobnings agonistiske dobbelthed
krænkende handlinger, der på engang er oprørske og funktionelle. Ofte bliver

sidigt inciterende agonistisk spil (Foucault, 1982:790):

-

Med sine spørgsmål udfordrer operationssygeplejersken det faglige perfektionsideal og udstiller sin uvidenhed og inkompetence; særligt spørgsmålet
en disciplinerende korrektion. Korrektionen udøves i et humoristisk og tilsyneladende ikke-disciplinært rum, der samtidig faciliterer distancering og
tillader således personalet i et kort øjeblik at få en pause fra det tryk, der er
forbundet med krydspresset mellem perfektion og acceleration. Samtidig bidrager ordvekslingen til at opretholde sameksistensen mellem disse to modLægernes og sygeplejerskernes krænkelsespraksis kan altså på den ene
nære fordringer, men fungerer på den anden side også som en disciplinerende
og korrigerende mekanisme, der søger at efterkomme dem.
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Konklusion
Disciplinære fordringer:

Håndteringsstrategi:
Humoristiske krænkende handlinger

Magt
Disciplinering
og ufejlbarlighed

Modmagt
Subversiv
distancering,
ventillering

Figur 1: Den humoristiske mobnings funktion i hospitalsarbejdet
Med udgangspunkt i vores indledende ambition om at forstå, hvilken rolle
den humoristiske mobning spiller i udførelen af hospitalsarbejde, har vi i
denne artikel foreslået en ny konceptualisering af mobning, der bygger på
en foucaultiansk magtforståelse og dermed adskiller sig fra størstedelen af
den eksisterende forskning, som primært opererer med klassiske magtforståelser, hvor magten kan besiddes af nogen og udøves over andre. Disse studier ender typisk også med at forklare mobningens opståen med individuelle
turelle forklaringer overses. Med udgangspunkt i observationer fra fem måhvordan mobningen i højere grad udgør en generaliseret omgangsform, der
går på tværs af stillingsmæssige (formelle) hierarkier og fagligheder. Ydermere viser artiklen, hvordan mobningen virker ind i en kontekst, hvor personalet på den ene side er underlagt en række forskellige disciplinerende styden anden side et udbredt disciplinært professionsideal om perfektion og høj
faglighed. Mobningen er således både en subversiv modmagtsreaktion og en
og høj faglighed i opgaveløsningen. Mobningen tjener dermed det dobbelte
formål, at den på den ene side tillader læger og sygeplejerser at distancere
sig fra og trodsigt ventilere deres frustrationer over det disciplinære krydspres – ved hjælp af »
nedgørende humor etc. – men samtidig bidrager mobningen også til at op-
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retholde selvsamme pres, idet den humoristiske mobnings legende medium
kan bruges til på socialt acceptabel vis at disciplinere medarbejdere, der afvimagt (eg. disciplinering af kolleager) og modmagt (eg. subversiv ventilering
namik.
Denne ambivalens, hvor magt og modmagt ikke kan adskilles fra hinanden, sætter sig endvidere igennem i det, der kunne kaldes mobningens ’funktionalitet’. Selvom mobning således er forbundet med sygefravær, mistrivsel,
stress og desuden er moralsk dubiøs, så kan mobning også have en ’funktiolens
hospitalsarbejdets disciplinære fordringer, bliver grænsen mellem det dysfunktionelle og det funktionelle således også mere uklar og grumset.

Diskussion – mobnings funktionalitet
Ovenstående analyse åbner dermed op for en anden, og potentielt kontroversiel, måde at forstå mobning på, der afviger fra de traditionelle forståelser, som vi opridsede tidligere i artiklen. I tillæg til, at mobningspraksisserne
således ikke er knyttet til enkeltpersoner, hvor den udøves af den magtoverlegne imod den magtunderlegne, men derimod i højere grad forstås som en
generaliseret omgangsform, rummer mobningspraksisserne også et
element. Idéen om det funktionelle er inspireret af Alvesson og Spicers
begreb
’ (2012), der beskriver en ’
’ i form af mang’ i den
forstand, at denne form for reduceret brug af kognitive ressourcer også kan
producere gavnlige resultater for både organisationer og individer. Hvis alle
med organisationens virke og i forlængelse heraf krævede saglige begrundelser for alt, hvad der foregik i organisationen, er antagelsen, at organisationen
med en sund dosis stupiditet for at sikre organisationens funktionalitet. Omvendt er eksemplerne selvfølgelig også legio på organisationer, hvor stupiditeten er kammet over og ikke længere er funktionel.
Man kan i forlængelse heraf argumentere for, at mobningspraksisserne
som illustreret i ovenstående analyse, er karakteriseret ved en lignende form
for funktionalitet, hvor den bidrager til, at organisationens daglige drift opretholdes. Mobningspraksisserne fungerer således som håndteringsstrategier
og subversiv modmagtsreaktion, hvor sundhedspersonalet kan reagere på,
og distancere sig fra, arbejdspresset og de disciplinære fordringer på en socialt acceptabel måde. Samtidig gør mobningspraksisserne det muligt for læ-
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ger og sygeplejersker at disciplinere hinanden, når deres arbejdspræstation
acceptabel måde, fordi det sker i en legende, subversiv og humoristisk tone.
Spicer, 2012, p. 1201), fordi den altså
er dum funktionel, er spørgsmålet
om noget lignende gør sig gældende for mobning i den forstand, at det hjælper personalet til at kunne udføre et arbejde under pressede vilkår, samtidig
med at det er mentalt belastende og potentiel sundhedsskadeligt?
-

ikke for lidt), som følger af Alvesson og Spicers diagnose af funktionel stupiditet, vanskeligere at argumentere for i forbindelse med funktionel mobning.
Snarere kan indsigten i mobningens funktionelle aspekter måske bidrage til
en forståelse af,
mobning kan opstå. Her er det således vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en kausalsammenhæng, hvor mobningen

betingelser, hvor mobning og grov tone ikke forekommer eller forekommer
i langt mindre grad. Derimod argumenterer vi for, at mobning i vores speci; nemlig som en strategi til hånd-

håndteringen heraf, vil de krænkende handlinger og dermed mobning ankunne i forlængelse heraf være undersøgelser af,
håndtering og forebyggelse af mobning kan se ud, hvis mobning erkendes som et komplekst
fænomen, der rummer både magt og modmagt og sågar kan have visse funk-

Noter
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Bullying as Counter-Conduct
This paper investigates a systematic and omnipresent humorous teasing

banter emerges in the intersection between a medical ideal of infallibility and
a series of strict formal management systems. It thus functions as a way for
health personnel to ventilate their frustrations about fallible employees and
unfair working conditions in ‘forbidden’, anti-authoritarian ways. We further
argue that the bullying practice can be understood as ‘functional’ in the sense
ment of hospital work and a widespread medical subjectivity, where errors
and incompetence are considered illegitimate, taboo and shameful.
Keywords: bullying, humor, power, agonism, struggle, heath care sector

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/30. årg. 2019

33

