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Trine Schifter Larsen

Afhandlingen ”Søvn – et basalt behov i forandring. Om søvns betydning for ældre i 
ortopædkirurgisk indlæggelses- og rehabiliteringsforløb,” skriver sig ind i de senere 
års øgede samfunds- og sundhedsinstitutionelle opmærksomhed på søvns betyd-
ning for sundhed og sygdom og på hvordan søvnen kan ’optimeres’ således, at re-
habiliteringen fremmes gennem sundhed og dermed evidensbaseret viden om ’den 
sunde søvn’. Specifikt undersøger afhandlingen søvns betydning for den (ældre) 
ortopædkirurgiske patient, der gennemgår et ortopædkirurgisk indlæggelses- og 
rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i tre forskningsspørgsmål:

1. Hvordan bliver søvn til på hospitalet og hvordan er denne konstituering med til 
at skabe den måde, søvn får betydning for patienterne under indlæggelsen på?

2. Hvordan bliver subjektiv betydning af søvn til i hverdagslivet med rehabilitering 
efter et ortopædkirurgisk indlæggelsesforløb?

3. Hvordan bliver subjektiv betydning til i relationen mellem institution og det hjem-
lige hverdagsliv?

Forskningsspørgsmålene installerer ’tilblivelse’ som afhandlingens teoretiske funda-
ment forskelligt fra ’væren’ samt den metodologiske positionering inden for post-
feministisk socio-materialististisk tænkning, sådan som den bl.a. udfoldes af Donna 
Haraway, Annemarie Mol og Karen Barad. Sidstnævnte har inspireret til flere af 
afhandlingens centrale begreber; agential realisme, apparatus og intra-aktivitet. 
Dette afsæt, og ambitionen om at ophæve sociologiens skelnen mellem subjekt og 
objekt, ontologi og epistemologi, mikro og makro bevirker, at søvn anskues som 
andet og mere end et biologisk og kulturelt fænomen; søvn forstås performativt, 
som noget, der bliver til gennem kontinuerlig etablering og reetableringer af kon-
stituerende forbindelser mellem artefakter (som fx rum, møbler) og andre perfor-
mative kræfter, herunder sundhedsvæsenets søvnpædagogiske bestræbelser, krop-
pen, men også historisk etablerede, kropsligt funderede søvnrelaterede vaner mv. 

Afhandlingen er baseret på et multi-sited etnografisk feltarbejde, hvor otte pa-
tienter, fem kvinder og tre mænd i alderen 67 år og til 86 år er fulgt gennem deres 
forløb på to forskellige ortopædkirurgiske afsnit (et akut og et elektivt afsnit) og 
efterfølgende i deres hjem i opfølgende besøg hhv. en uge, en måned og ca. seks 
måneder efter udskrivelse. I afhandlingen undersøges den subjektive betydning af 
søvn 1) på hospitalet, 2) i overgangen mellem hospital og hjem og 3) i hverdagslivet. 
Dette afsæt giver anledning til analyser af, hvordan søvn og søvns subjektive be-
tydning udspiller sig på måder, der både rummer generaliserbare træk og på måder 
der er udpræget individuelle, ikke blot forbi ’mennesker er forskellige’, men fordi 
de aktører, materialiteter, historiske forhold, forbindelser og agentielle cuts, der 
karakteriserer de enkelte forløb udspiller sig på højst differentierede måder.
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Forskerskolens forord
Det er med stor glæde vi kan præsentere Trine Schifter Larsens ph.d. afhandling som 
bog. En ph.d. afhandling er et ’svendestykke’ som viser, at forfatteren har gennemført 
et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning. En uddannelse ved Ph.d.-skolen for 
Mennesker og Teknologi, ved programmet Sundhed og Samfund indebærer, at den for-
skerstuderende indskriver sig i en humanistisk og samfundsvidenskabelig forskningstra-
dition og bidrager med ny sundhedsfremmeforskning. 

Sundhed er i disse år underlagt en stadig bestræbelse på optimering, som materialiserer 
sig i bestemte former for håndteringer både på et individuelt, professionelt og velfærds-
institutionelt niveau. I dette studie tager Schifter Larsen fat i søvn, som et fænomen, som 
der i disse år knytter sig stigende interesse til. Søvn er gået fra at være et individuelt og 
delvist privat anliggende, til nu at blive set på som noget produktivt, og dermed genstand 
for øget sundhedsmæssig opmærksomhed. Afhandlingen er en undersøgelse af  hvordan 
målet om at optimere søvn i rehabiliteringsindsatser efter ortopædkirurgiske indgreb, 
sætter sig i gennem i praksis. Mere specifikt beskæftiger Schifter Larsen sig med hvordan 
søvn bliver fremlagt som en forudsætning for, at den mest vellykkede rehabiliteringspro-
ces kan finde sted. Det interessante bliver hvordan et fænomen, der i udgangspunktet er 
passivt (at sove) og som tidligere blev set på som noget man i mindre grad kunne styre (at 
falde i søvn, at give slip), nu med hjælp fra forskellige strategier, skal praktiseres på særlige 
måder, som vil kunne forbedre søvnen i sig selv, men også som middel til en endnu mere 
aktiv og vellykket rehabiliteringsindsats.  

Schifter Larsen følger i afhandlingen (multi-sited etnografi) otte patienter, fem kvinder 
og tre mænd i alderen 67- 86 år gennem deres forløb på to forskellige ortopædkirurgiske 
afsnit (et akut og et elektivt afsnit) og efterfølgende i deres hjem i opfølgende besøg hhv. 
ca. en uge, en måned og seks måneder efter udskrivelse. Formålet er at få øje på søvns 
subjektive betydning for den (ældre) ortopædkirurgiske patient, der gennemgår et orto-
pædkirurgisk indlæggelses- og rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i tre forsknings-
spørgsmål:

 1) Hvordan bliver søvn til på hospitalet og hvordan er denne konstituering med til
at skabe den måde, søvn får betydning for patienterne under indlæggelsen på?

2) Hvordan bliver subjektiv betydning af  søvn til i hverdagslivet med rehabilitering
efter et ortopædkirurgisk indlæggelsesforløb?

3) Hvordan bliver subjektiv betydning til i relationen mellem institution og det
hjemlige hverdagsliv?
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Overodnet set, kan man således sige, at søvn undersøges i et dobbeltgreb; dels under-
søges hvad søvn er og dels hvilken betydning søvn har i rehabiliteringsforløb. Schifter 
Larsen gør, i dette dobbeltgreb, op med forestillingen om søvn som et stabilt fænomen, 
og retter derimod blikket på den måde hvorpå søvn bliver til på indenfor rammerne af  et 
sygdomsforløb på hospitalet og herefter i hjemmet. ´Tilblivelse´ installeres dermed som 
afhandlingens teoretiske fundament forskelligt fra ’væren’ og Schifter Larsen trækker her 
på en metodologiske positionering, som den er udfoldet inden for post-feministisk socio-
materialististisk tænkning af  blandt andet Donna Haraway, Annemarie Mol og Karen 
Barad. Sidstnævnte har inspireret til flere af  afhandlingens centrale begreber; agential rea-
lisme, apparatus og intra-aktivitet. Dette afsæt, og ambitionen om at ophæve sociologiens 
skelnen mellem subjekt og objekt, ontologi og epistemologi, mikro og makro bevirker, 
at søvn anskues som andet og mere end et biologisk og kulturelt fænomen; søvn forstås 
performativt, som noget, der bliver til gennem kontinuerlig etablering og reetableringer 
af  konstituerende forbindelser mellem artefakter (som fx rum, møbler) og andre per-
formative kræfter, herunder sundhedsvæsenets søvnpædagogiske bestræbelser, kroppen, 
men også historisk etablerede, kropsligt funderede søvnrelaterede vaner mv. 

Dette afsæt giver anledning til analyser af, hvordan søvn og søvns subjektive betydning 
udspiller sig på måder, der både rummer generaliserbare træk og på måder der er udpræ-
get individuelle, ikke blot forbi ’mennesker er forskellige’, men fordi de aktører, mate-
rialiteter, historiske forhold, forbindelser og agentielle cuts, der karakteriserer de enkelte 
forløb udspiller sig på højst differentierede måder.

Afhandlingen vidensbidrag præsenteres i tre artikler, efterfulgt af  en samlet diskussion 
og konklusion. 

Artikel I (Søvn som aktiv deltagelse – en analyse af  søvn på en ortopædkirurgisk afdeling 
i et sociomaterielt perspektiv. Af  Trine S. Larsen. Publiceret i Tidsskrift for Forskning i 
Sygdom og Samfund, nr. 30 (2019) 67-89) fokuserer på den institutionelle konstituering 
af  søvn på hospitalet og viser, hvordan patienten medvirker i og samtidig bliver til gen-
nem denne proces. Det vises empirisk, hvordan der i den kliniske kontekst skabes indbyr-
des forbindelser mellem sengen, medicinen, kroppen og natten. Herved fungerer analy-
sen som en illustration af, hvordan søvn bliver til gennem diskursiv-materielle praksisser, 
og TSL viser, hvordan sundhedspædagogiske vurderinger af  patienternes deltagelse i kli-
nikkens medicinsk-funderede søvnregime bliver et væsentligt og potentielt dilemmafyldt 
element i konstitueringen af  det, der fremskrives som patienternes søvn-engagement. 

Artikel II (Affective relations of  sleep in rehabilitation – cutting across the social and 
biological divide to study how sleep comes into matter in rehabilitation (19 s) af  Trine 
S. Larsen Foreligger som manuskript) har sit fokus på søvn-tilblivelsen i rehabiliterings-
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processen, som den udspiller sig inden for rammerne af  hverdagslivet i hjemmet efter 
udskrivelse. Her fokuseres med udgangspunkt i patienten Inger, den subjektive betyd-
ning af  søvn gennem undersøgelse af, hvordan Ingers tidligere liv, kropslige erfaringer 
og vaner transformeres i løbet af  rehabiliteringsprocessen og derved udmønter sig i nye 
forbindelser og ny subjektiv forbundethed. 

Artikel III (’Det er ikke for os’ – søvn som potentiale I rehabilitering (24 s.) Af  Trine 
S. Larsen og Mari Holen. Foreligger som manuskript.) går på tværs af  institutionelle og
hverdagslige kategorier i en analyse af  informanternes søvn-engagement. Artiklen viser,
hvordan hospitalets søvnpraksis og dennes subjektiverende effekter, for nogle patienter
producerer et virksomt engagement i bestræbelsen på at leve op til de søvnpædagogi-
ske foreskrifter, mens andre patienter positioneres og subjektiveres som ikke-deltagende,
hvilket for nogle producerer skam og/eller modsvar i form af  ’demonstrative’ mod-prak-
tiseringer (fx gennem insisteren på at sove om dagen eller drikke en øl inden natten).
Analysen peger også på en form for mellem-position, der giver mulighed både for at
holde fast i velkendte forbindelser og etablere nye forbindelser, der flugter med det sund-
hedsinstitutionelle regime.

Samlet betragtet bidrager artiklerne med en institutions- og hverdagslivsanalyse, der viser 
hvordan materialisering af  søvn bliver til og får subjektiv betydning. TSL præsenterer 
på denne baggrund et bud på en ny relationel og affektiv søvnmetodologi, der tænkes 
anvendt til undersøgelser af, hvordan kropslig materialisering produceres med fokus på, 
hvad og hvordan en given sammenhæng skabes og skaber effekter, der får betydning for 
tilblivelsen af  søvn.

Det er værd at fremhæve det frugtbare og originale greb Schifter Larsen tager i afhand-
lingen, ved at studere søvn både inden for rammerne af  hospitalet og i hverdagslivet. 
Det ses som et centralt bidrag, at afhandlingen udfordrer og supplerer den eksisterende 
forskning i søvn gennem sit insisterende fokus på søvn som hverken et biologisk eller 
et kulturelt fænomen, men som et fænomen i en tilblivelsesproces, der både rummer, 
det vi kalder ’biologi’ og ’kultur’, men samtidig viser det frugtbare i at etablere en søvn-
metodologi, der bryder med disse kategoriseringer og således får øje på nye typer af  
kompleksiteter. Derved lykkes Schifter Larsen med at vise, at søvn er meget mere end 
den idealpraksis, som det rehabiliterende perspektiv, med den evidenstænkning, søger at 
fremelske. Centralt står at hverdagslivet først og fremmest er den dimension, som krop, 
søvn og rehabilitering bliver til i. Derfor kan hverdagen ikke forstå afskilt fra eller som 
supplement til et biologisk og medicinsk perspektiv, men skal forstås og behandles som 
en del af  kroppens og søvnens formninger, også når man som patient er indlagt på et 
hospital. 
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Afhandlingen opfordrer derfor til at tænke på tværs af  biologi, rum, tid, det sociale og 
psykologiske, det hverdagslige og det institutionelle, når man vil forstå hvordan søvn 
bliver til og får betydning i rehabiliteringen.

Rigtig god læselyst!

Mari Holen
Roskilde Universitet
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Forord
Denne afhandling handler om, hvordan biologiske og sociale mekanismer sammenvæves 
i den måde søvn får betydning i det enkelte ældre menneskes liv når rehabilitering bliver 
en del af  hverdagslivet.  Rehabilitering bliver til på tværs af  institutionelle, medicinske 
og hverdagslige kategorier, hvorfor jeg blev nysgerrig på og optaget af, hvordan denne 
sammenhæng skaber den måde søvn bliver et mulighedsskabende eller begrænsende fæ-
nomen i rehabilitering.

Afhandlingen er blevet til i et samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling og Klinisk 
Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospital og Center for Sundhedsfremme-
forskning og Sundhedsfremmestrategier på Roskilde Universitet, hvor jeg har været ind-
skrevet. Dette samarbejde har givet mig mulighed for at deltage i forskellige forsknings-
miljøer, som på hver deres måde har bidraget konstruktiv til udviklingen af  projektet, og 
til tæt og frugtbart samarbejde med - og adgang til klinisk praksis. Derfor vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at rette en stor tak til den uundværlige støtte, jeg har oplevet fra alle 
disse tre samarbejdspartnere og miljøer uden hvilken dette projekt ikke ville have været 
mulig. Endvidere vil jeg gerne rette en stor tak til de patienter og personale, hvis arbejde, 
indlæggelse og hverdagsliv med rehabilitering jeg har fået lov til at følge og som danner 
grundlaget for afhandlingens analyser.

Jeg vil særligt gerne rette en stor og varm tak til mine to vejledere Forskningsleder Lektor, 
PhD Mari Holen og Forskningschef, Professor, PhD, dr.med, Ove Andersen. De har 
med hver deres baggrund, fagligheder og skarpe læsninger bidraget til kritisk refleksion, 
engagement, åbenhed og opmuntring, som har muliggjort nytænkning. Herudover vil jeg 
gerne takke Professor Nancy Chen, som med stor gæstfrihed og indlevelse i mit projekt 
inviterede mig til University of  California Santa Cruz, og hermed gav mig mulighed for 
at deltage i et medicinsk antropologisk miljø og for inspirerende sparring. Også en stor 
tak skal lyde til post.doc. Ph.d. Jeanette Wassar Kirk, som har taget sig tid til at deltage 
i mine to Wip seminarer, gennemlæst en stor mængde materiale, kommenteret og givet 
feedback, og også været en stor støtte i det daglige arbejde og en god kollega.

Der er vokset mange andre gode relationer og venskaber ud af  arbejdet med denne af-
handling. Jeg har sat stor pris på den støtte, konstruktive diskussioner og opbakning, som 
jeg har fået fra mine kolleger i de to forskningsmiljøer. Jeg vil særligt takke Lektor, Ph.d. 
Nicole Thualagant og ph.d. studerende Louise Søgaard Hansen for læsning og feedback 
på artikler og til lektorer og ph.d. studerende, som jeg deltog i færdigskriverworkshop 
med. 
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Tak til mine ph.d. kolleger og kontormakkere for mange gode stunder af  både faglig og 
social karakter. En særlig tak til Marie Kolmos, Helle Vedsegaard, Nynne Barchager, Kitt 
Vestergård, Sascha Manik, Bettan Bagger og Mai Nanna Schønau.

Endelig og vigtigst; tak til min familie; Anders, Alma, Svend og Laurits for stor støtte og 
tålmodighed.

Trine Schifter Larsen 
Februar 2020
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Introduktion til afhandlingen 

Her i slutningen af min ph.d.-proces havde jeg en samtale med en rigtig god ven, som 
fortalte mig, hvad han personligt synes har været interessant ved, at jeg laver et projekt 
om søvn, ældre og sundhed. For ham er det interessant, hvordan han nu ser på sin egen 
mors søvnvaner og det lys, som disse vaner bliver betragtet i. Min vens mor har aldrig 
kunnet praktisere de 8 timers sammenhængende søvn, som moderne søvnhygiejneregler 
foreskriver. Hun har enten haft svært ved at falde i søvn eller er vågnet midt om natten. 
Derfor har hun opbygget forskellige strategier til at håndtere denne vågenhed, mens de 
fleste andre mennesker sover. Hun læser, strikker, står op og ordner ting. Ikke at prakti-
sere sammenhængende søvn har hun aldrig rigtig problematiseret. Hun har været irrite-
ret over det, men accepteret det som en del af hendes personlige hverdagsliv, som også 
inkluderede et velfungerende arbejds- og familieliv, og i en alder af 70, uden alvorlig 
sygdom. Men nu oplever hun sit søvnliv som problematiseret gennem det fokus, søvn 
har fået i den offentlige diskurs. Det er ikke fordi hendes søvnliv har skabt hende nye 
problemer, men med det øgede sundhedsfokus omkring søvns betydning ift. sygdom er 
hun blevet bekymret for, at dette søvnliv gør hende syg.  

Denne lille fortælling om problematiseringen af søvn rammer denne afhandling ind og 
positionerer mine spørgsmål om søvn, ældre og sundhed. Spørgsmålet, som jeg udleder 
heraf, handler ikke om, hvorvidt man skal sætte fokus på noget, som man ved kan fore-
bygge sygdom og fremme sundhed. På den baggrund er der sikkert rigtig mange men-
nesker, som nu får behandling og hjælp ift. deres søvn. Søvn som noget, der har haft 
meget stor negativ indflydelse på deres liv og helbred, men været betragtet som noget 
privat og individuelt, som ikke var noget, sundhedssystemet skulle involveres i. Det nye 
fokus på søvn og sundhed har også åbnet for andre behandlingsmetoder end den medi-
cinske, som traditionelt har været den måde, særligt ældres søvnproblemer blev behand-
let på. En behandlingsmetode, som førte til afhængighed og døsighed. Men jeg synes, 
det er nødvendigt at diskutere, hvordan sundhedsopmærksomheden på søvn dyrkes, 
hvor langt vi skal gå, og hvad og hvordan vi pålægger individet at kontrollere sig selv og 
sin krop og institutioner at forsøge at regulere kroppe gennem menneskers adfærd, for 
”Når først noget én gang er defineret som en forløber for sygdom, er forpligtelsen til at 
behandle ikke til at flygte fra” (Østergård 2009 med reference til Kaufert 2000). Projek-
tet rejser derfor spørgsmål om søvn som en personlig kropslig og social praksis og ka-
pacitet i det levede liv, og hvordan denne kapacitet forandres og får betydning, når livet 
ændrer sig ift. sygdom eller traume, men projektet rejser samtidig også spørgsmål om, 
hvilket søvnpotentiale der fremskrives og praktiseres fra et sundhedsinstitutionelt per-
spektiv. 

Med dette projekt er jeg således selv på udkig efter at forstå søvn i et sundhedsfremme-
perspektiv med fokus på det levede liv, men samtidig forholde mig etisk til selvsamme 
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bestræbelse. Dvs. hvilken betydning og hvilket udtryk potentialet skal have i et kommu-
nikerende og praktiserende sundhedsfremmeperspektiv. For at vende tilbage til min 
vens mor. Skal hun fortsætte det, som fra et særligt sundhedsfremmeperspektiv kan ses 
som hendes ’usunde’ søvnliv, som ikke hidtil har været problematiseret, og som hun har 
formået at finde strategier til at leve og fungere i? Eller skal hun opfordres til at arbejde 
for at udvikle og kontrollere sit søvnliv, så det (muligvis) kan forandres, og hun (mulig-
vis) kan opnå potentiale til et bedre liv, som samtidig forebygger sygdom? Det vil be-
tyde, at hun skal omlægge rutiner og meningsfulde praksisser i sit levede liv. Praksisser, 
som er knyttet til en forandring og håndtering, hun selv har skabt, og som passer ind i 
hendes liv. Eller skal hun leve med kronisk dårlig samvittighed over sin utilstrække-
lighed – ikke formå at gøre noget anderledes eller mislykkes med at gøre det, som fore-
skrives for at få kontrol – og samtidig frygte at blive syg? Søvn bliver herved til en ri-
siko, hun selv påfører sig. På den måde påvirker sundhedsvidenskaben som viden og 
autoritet direkte menneskers egne opfattelser af deres liv (Oxlund et al. 2019) og i tillæg 
hertil, hvad handlekraft kan siges at være. Derfor ligger der en etisk diskussion forbun-
det med praktiseringen og skabelsen af sundhedsvidenskabelig viden bl.a. fordi den er 
med til at definere, hvad sundhedsfremme kan være.  

Sundhed gennemsyrer det moderne liv (Kickbusch 2007) for mennesker i alle aldre. Et 
fokus, hvormed alderdommen har udviklet sig til et medicinsk domæne, hvor sund-
hedsvidenskabelige tiltag er nødvendige (Oxlund et al. 2019). Denne medikalisering af 
alderdommen fører til, at den aldrende krop er genstand for bekymring, hvorfor sund-
hedsfremme (med dette perspektiv) og rehabilitering i en dansk sammenhæng er blevet 
standardløsninger på ældres udfordringer (Ibid.). Med reference til Nikolas Rose (2009) 
er kroppen i fokus som det objekt, der kan optimeres og bringes under kontrol på for-
skellige måder for potentielt at opnå et sundt og indforstået og hermed et godt og langt 
liv og minimere risikoen for at blive syg. Potentialet bliver større og større, i takt med at 
viden om kroppen bliver mere og mere ’mikroskoperet’ og sammensat. Selv det ukon-
trollerbare som søvn er inden for rækkevidde af sundhedsstrategiske interventioner, og 
det gælder ikke kun som potentiale for velvære i det levede liv i nutiden, men for livet, 
som det kan leves fremover. Men kroppen er andet end potentiale for sundhed i en me-
dicinsk forstand. Kroppen er også den måde, vi materialiserer os i verden på. Den, 
hvormed vi interagerer med vores omgivelser, og den, hvormed vi organiserer vores 
hverdagsliv. Vi skaber forbindelser med den, og vi er forbundet til verden med den. I 
denne afhandling er der fokus på kroppe med en lang biografi. Afhandlingen tager af-
sæt i dette skisma mellem det, som jeg lidt skarpt optegnet kalder den medicinske krop 
og den levede krop, og hvordan disse to former for kroppe adskilles eller forenes i et 
konkret patientforløb, hvor det kliniske outcome og processen derhen er defineret på 
forhånd, men samtidig inkluderer begreber som ’inddragelse’ og ’patientoplevet kvali-
tet’. Det er i dette spændingsfelt, søvn som potentiale i patientforløbet undersøges og 
diskuteres.  
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Afhandlingens opbygning og struktur  

Afhandlingen er en etnografisk og eksplorativ undersøgelse af søvn under indlæggelse 
og i rehabilitering efter udskrivelse for ældre mennesker, der gennemgår et ortopædki-
rurgisk indlæggelsesforløb. Afhandlingsformatet udgør denne kappe inklusive tre artik-
ler, som udgør analysen. Kappen er således en uddybning af metodologien og de teore-
tiske begreber, jeg arbejder med, og en overordnet diskussion og konklusion. I kappen 
bindes de tre analytiske artikler sammen af en opsamlende analyse, som også indeholder 
et søvnmetodologisk bidrag. 

Hensigten med undersøgelsen er at generere viden om, hvordan søvn får betydning i 
09den institutionelle kontekst i de ældres forløb og i det levede liv med rehabilitering i 
hjemmet. Betydning er et perspektiv på, både hvordan søvn tillægges betydning gennem 
praksis, og hvordan søvn får betydning for de mennesker, som gennemgår forløbet. 
Med et etnografisk perspektiv undersøger jeg søvn ud fra et fokus på social handling og 
levede erfaringer knyttet hertil. Med dette perspektiv ser jeg på praktiseringen af søvn 
og på, hvordan søvnen herigennem skaber betydning for patienterne i deres rehabilite-
ring. Studiet er bygget op omkring et 3-måneders feltstudie på to ortopædkirurgiske 
sengeafsnit, hvorefter jeg følger otte patienter efter deres udskrivelse over en 8-måne-
ders periode. 

Del 1. Introduktion. Kapitel 1, 2 og 3. I kapitel 1 indleder jeg med at introducere til af-
handlingens afsæt og give en indføring i feltet det ortopædkirurgiske forløb, søvn og 
den ældre patient. Kapitlet leder frem til mine forskningsspørgsmål. I kapitel 2 introdu-
cerer jeg læseren til forskning om søvn relateret til rehabilitering efter ortopædkirurgi, 
men inddrager også andre forskningsperspektiver på søvn, som også bliver et afsæt for 
at introducere til mit forskningsperspektiv og hermed mit vidensbidrag til feltet søvn og 
rehabilitering for ældre. Gennemgangen af forskningsfeltet fører frem til en reformule-
ring af mine forskningsspørgsmål. Kapitel 3 er en beskrivelse af den kontekst, forsknin-
gen indgår i og bliver til med, og som bliver afsæt for mit overordnede analytiske per-
spektiv. Konteksten er kompleks, idet jeg sætter mig for at undersøge søvn i relation til 
en særlig gruppe, ældre patienter, i en særlig proces, rehabilitering, som går på tværs af 
geografiske steder, hospital og hjem, og af subjektpositioner, patient og borger. Ste-
derne markerer også nogle overgange, som tillægges betydning i undersøgelsen og bli-
ver en del af undersøgelsens fokus og spørgsmål. Igennem denne kontekstbeskrivelse 
fremskriver jeg også de problematiseringer, som er med til at konstituere min forsk-
ningsgenstand.  

Del 2. Metodologi indeholder kapitlerne 4, 5 og 6. I kapitel 4 beskriver jeg mit ontolo-
giske og epistemologiske afsæt. Her beskriver jeg, hvordan mit ontologiske afsæt får 
konsekvenser for de spørgsmål, jeg stiller, og dermed den viden, der kan frembringes. 
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Kapitel 5 er en gennemgang af den metode, jeg anvender til at generere min empiri, og 
hvordan de forskellige metodiske greb supplerer hinanden ift. at kunne besvare mine 
forskningsspørgsmål. I dette kapitel ligger der derfor en diskussion af, hvordan jeg med 
et fokus på diskursiv-materielle praksisser, hvor individet kun er en af flere aktører, som 
i sammenhæng skaber konstituering af fænomener, også kan sige noget om, hvordan 
subjektiv betydning bliver til og kan begribes i selvsamme forskningsprojekt. I kapitel 5 
beskriver jeg de forskningsetiske forpligtelser og refleksioner. I kapitel 6 konstruerer jeg 
mit teoretiske afsæt, og hvilke teoretiske inspirationer de forskellige centrale analytiske 
begreber, jeg arbejder med, er opbygget i sammenhæng med. 

Del 3. Analyseproces og analyse. Kapitel 7 og 8. I kapitel 7 beskriver jeg, hvordan jeg 
analytisk har grebet mit materiale an som en bevægelse mellem forsker, det empiriske 
materiale og teorien i en vekselvirkning, der har haft til formål at forstå og belyse det 
komplekse genstandsfelt. Kapitel 8 er de tre analyser, som hver især besvarer de tre 
forskningsspørgsmål om søvn i institutionen, i det rehabiliterende hverdagsliv og med 
et perspektiv på forbindelsen herimellem. 

Del 4. Diskussion, konklusion og perspektivering. Kapitel 9, 10 og 11. Her er fo-
kus bl.a. på at diskutere, hvordan artiklernes perspektiver og analyser på søvnpraktise-
ringer i de ortopædkirurgiske rehabiliteringsforløb kan bidrage med viden til forståelse 
af søvns betydning for ældre, der skal rehabiliteres efter store og pludselige kropslige 
forandringer, som et ortopædkirurgisk traume eller operation, og til forståelse af, hvor-
dan søvns betydning for ældre bliver til i relationen mellem det institutionelle og det 
hverdagslige. 
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DEL 1. Introduktion 

1. Indledning  

Min forskningsinteresse og dette ph.d.-studie udspringer af mit arbejde med forskning 
og udvikling i den sygeplejefaglige forskningsenhed i Ortopædkirurgisk Afdeling på 
Amager og Hvidovre Hospital. Som del af denne enhed blev jeg inviteret til at deltage i 
et nationalt projekt om søvn initieret af VIDOKS (Nationalt Videnscenter for Orto-
pædkirurgisk Sygepleje). Projektet havde det formål at ”få fokus på og udfolde det syge-
plejefaglige behovsområde søvn og skabe evidensbaseret viden i relation til ortopædki-
rurgiske patienters søvn” (VIDOKS 2014). Dette afsæt er bygget på en præmis om, at 
søvn har en særlig betydning for patienters rehabilitering, hvorfor søvn skal beskyttes 
og fremmes. 

I den forbindelse gennemførte jeg et pilotprojekt. Pilotprojektet bestod af to delstudier 
etableret i samarbejde med et sengeafsnit i afdelingen. Det ene studie var baseret på en 
kvantitativ og kvalitativ spørgeskemaundersøgelse og beskrev, hvordan patienter vurde-
rede deres søvn på hospitalet, samt udviklingen af en intervention og dens effekt (Lar-
sen og Holm 2017). Jeg foretog også et mindre feltstudie, som beskrev, hvordan patien-
terne oplevede deres behov relateret til søvn, og hvordan de praktiserede søvn på hos-
pitalet, sammenholdt med observationer af afdelingens praksis (Larsen 2017). 
Overordnet analyserede det samlede studie de muligheder og begrænsninger for patien-
ternes søvn, der viste sig i hospitalskonteksten. Muligheder og begrænsninger var her 
primært forstået som forstyrrelser af biologisk eller fysisk karakter såsom smerter, ar-
bejdsprocesser, lyd, lys mv. En tentativ analyse i pilotprojektet (Ibid) peger dog også 
mod, at den konkrete sammenhæng, søvn praktiseres i – her et ortopædkirurgisk forløb 
med de særlige logikker og rationaler knyttet hertil – har betydning for at forstå mulig-
hedsbetingelser. Patienternes oplevede søvnbehov relaterede sig ikke kun til oplevede 
forstyrrelser, men både behov og oplevede forstyrrelser blev til i en forhandling mellem 
forskellige logikker og rationaler, som praktiseredes gennem procedurer, arbejdsgange, 
evidens og sundhedspolitiske strategier og personlige erfaringer, men også gennem de 
helt konkrete fysiske omgivelser. Sengen viste sig fx som aktør i en forhandling om for-
skellige perspektiver, procedurer og forståelser. Sengen indgik som argument for hel-
bredelse på den måde, at meget hvile var lig med helbredelse. Samtidig indgik sengen i 
oplevelser af at være bundet hertil, som et argument for, at det ikke var muligt at opnå 
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den ’helende’ nattesøvn. Sengen viste sig derfor ikke som en fast størrelse med én af-
grænset betydning, men som en aktør, der påvirkede og fik betydning på forskellige må-
der afhængigt af den praksis, den indgik i.  

Jeg blev som følge af arbejdet med pilotprojektet derfor nysgerrig på, hvordan disse so-
ciale og materielle forhold sammenvæves, og hvordan denne sammenvævning skaber 
særlige betydninger og muligheder. Denne opmærksomhed på foranderlighed og kom-
plekse forbindelser har ansporet mit fokus i dette ph.d.-projekt. Konkret blev jeg derfor 
optaget af, hvordan søvn som fænomen, altså ideen om søvn og dens relation til rehabi-
litering, begrebsliggøres i denne kontekst, og hvilken praksis der både muliggør og bli-
ver muliggjort gennem ideen om søvnens betydning i rehabilitering.  

Ifølge den amerikanske fysiker og professor i feministiske studier Karen Barad er fæno-
mener både konstrueret og objektivt eksisterende virkelighed. Fænomenet er konstrue-
ret, fordi vi ifølge Barad (via Niels Bohr) aldrig kan skabe en objektiv erkendelse af ver-
den uden at sætte et forskningsapparat op, som ved sit materieldiskursive design (appa-
ratur, begreber mv.) lægger op til en bestemt type resultat (Lykke 2008). Dvs. et 
fænomen som søvn som en objektivt eksisterende virkelighed begrebsliggøres på sær-
lige måder, som ikke er universelle, men situerede. Når jeg derfor spørger til søvns kon-
stituering som fænomen, er det en analyse af det institutionelle og det hverdagslige ap-
paratus, søvn bliver til igennem, men en tilblivelse, jeg forstår gennem de begreber, jeg 
udvælger, altså mit apparatus. Med mit apparatus undersøger jeg så at sige, hvordan an-
dre apparatusser er sat op og fungerer, og hvad de mobiliserer. Ved en sådan undersø-
gelse kan jeg udfordre det (videns)grundlag, som et pågældende apparatus hviler på, og 
gennem nye begreber gå i dialog med empirien og skabe ny viden om genstanden søvns 
betydning i rehabilitering for ældre, og forhåbentlig kan jeg herigennem udvikle nye be-
greber. Herved er ambitionen at dekonstruere det selvfølgelige i en given sammenhæng, 
men samtidig at komme med forslag til nye mulige sammenhænge, men sammenhænge, 
som jeg i deres konstruktion må forholde mig kritisk og selvrefleksivt til. 

Jeg er derfor optaget af, hvordan søvn som fænomen bliver til i institutionen og hver-
dagslivet og i deres indbyrdes sammenhæng. Både hvordan det bliver til, men også hvad 
denne tilblivelse skaber af betydning, dvs. både konstitueringsprocesser, men også kon-
stitueringseffekter. Fx kan den måde, viden om søvn skabes på, og den måde, den viden 
er med til at skabe praksis på, få konsekvenser for de mennesker, som indgår i denne 
praksis, fx i form af særlige forventninger. Disse forventninger kan fremstå mere eller 
mindre selvfølgelige og afhængige af konteksten og igen koble sig på selvfølgelig vis til 
andre objekter og begreber. Derfor stiller jeg i dette ph.d.-studie ontologiske spørgsmål 
til forskellige objekter og begreber, som omkranser søvn. Med ontologi mener jeg den 
måde, verden virkeliggøres gennem praksis på. Dvs. at det ontologiske perspektiv er ’til-
blivelse’ og ikke ’væren’. Derfor spørger jeg: Hvordan bliver sengen til, hvordan bliver 
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kroppen til, hvordan bliver natten til, hvordan bliver medicinen til, hvordan bliver reha-
bilitering til, eller snarere på hvilke måder fremtræder de, og hvad er disse objekters og 
infrastrukturers indbyrdes relation – altså hvilken sammenhæng skaber de sammen, og 
hvordan relaterer de sig til søvn? Disse ontologiske spørgsmål skaber mit analytiske ap-
paratus, som gør det muligt at svare på mit epistemologiske spørgsmål om, hvordan 
søvn som fænomen konstitueres på hospitalet og i hjemmet efter udskrivelse. Et appa-
ratus, som jeg vil udfolde i det metodologiske kapitel. 

De sammenhænge, der skabes i en klinisk praksis, er som nævnt komplekse og skabes 
på forskellig vis afhængigt af forskellige faglige og institutionelle perspektiver, men også 
ud fra personlige måder at relatere sig til og koble søvn og rehabilitering på. En del pati-
enter talte fx om at være meget afhængige af at være fysisk aktive i løbet af dagen for at 
kunne sove. Dette kan være svært at opnå, hvis man har fået at vide, at man ikke må 
støtte på sin fod grundet et diabetisk sår, som skal have ro og ikke aktivitet. Det kan 
derfor være svært at tage stilling til, hvad man skal prioritere eller gøre for at opfylde 
begge sundhedskrav, søvn og heling af sår. Eller omvendt at man har fået at vide, at fy-
sisk aktivitet og træning er afgørende for rehabiliteringen, men man er træt og er over-
bevist om, at søvn – og så meget som muligt – er helende og helbredende i sig selv. 
Som en dame siger: “Vi sover fra sygdom i vores familie”. Det er en overbevisning, hun 
har skabt gennem erfaring med sig selv, sine børn og anden nær familie. En anden 
dame siger: “Jeg sov godt, jeg har et rent hjerte”, hvilket kan være et billede på, at hun 
ikke har noget at bekymre sig over, og det er den vigtigste forudsætning for at kunne 
sove. Men hvad så, hvis ‘hjertet ikke er rent’, men fuldt af frustrationer og bekymringer 
for, hvad fremtiden vil bringe, begynder man så at tage beroligende medicin og soveme-
dicin for at kunne sove for dermed at kunne leve op til de evidensbaserede krav i reha-
biliteringen om fx træning?  

Disse ovenstående eksempler kan være vanskelige at forstå for dem, som ikke har en 
daglig gang på et ortopædkirurgisk afsnit, men eksemplerne vidner om, at der er alle 
mulige forhold og forståelser, som virker ind i hinanden og relaterer sig til søvn og re-
habilitering på forskellige måder; både hvad søvnen skal bidrage til, hvordan den skal 
bidrage, og hvad der betinger, at den kan bidrage, og hermed også hvordan den skal 
vurderes, og hvilke konsekvenser denne vurdering skal føre til. 

Eksemplerne peger mod spørgsmålet om, hvordan sundhedsinstitutionelle rammer, 
altså særlige strukturer, er med til at gøre noget muligt, men som eksemplerne også de-
monstrerer, hvordan subjekter er med til at skabe strukturerne og samtidig skabes af 
dem. Når den kvindelige patient siger, at hun sover fra sygdom, så reproducerer hun en 
forestilling om, at søvn har helende effekter, som også produceres i den ortopædkirur-
giske kontekst. Da hun er ’god’ til at sove, bliver hun i dette perspektiv en patient, som 
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lever op til kravene om at deltage på helbredende vis i sit eget forløb. Men denne fore-
stilling og position udfordrer et rehabiliteringsperspektiv, som også handler om bevæ-
gelse, hvormed forestillingen om at sove sig til helbredelse udfordres og skaber et andet 
patientsubjekt, hvor søvn må prioriteres ift. andre rehabiliterende aktiviteter. Dette ek-
sempel illustrerer den dobbelthed, som er indlejret i min forskningsinteresse, hvor jeg 
således er optaget af kontekstens betydning for tilblivelse side om side med subjektets 
tolkning og forhandling af selvsamme betingelser (Højgaard og Søndergaard 2015). Jeg 
er videre optaget af, hvordan denne tilblivelse af søvn er med til at skabe en særlig for-
ståelse af relationen mellem søvn og rehabilitering i det ortopædkirurgiske forløb.  

Når jeg med dette blik kigger tilbage på det nationale projekts overordnede formål om 
at sætte fokus på søvn hos den ortopædkirurgiske patient med den forhåbning at blive 
klogere på ”at tilrettelægge en pleje, der prioriterer og skaber de bedste betingelser for 
den normale søvn” (VIDOKS 2014), fører det mig videre med spørgsmålet om, hvor-
vidt der eksisterer en konsensus om, hvad ’den normale søvn’ overhovedet er for noget, 
og konsensus om, hvordan søvn bidrager til rehabiliteringen. Rehabilitering bliver til på 
tværs af to forskellige settings; hospitalet og hjemmet, institutionen og hverdagslivet og 
dermed den overgang, hvori både institutionel og subjektiv betydning mellem søvn og 
rehabilitering dannes. For overhovedet at kunne tale om, hvad der skal til for at skabe 
gode betingelser, ser jeg det som nødvendigt at undersøge, hvad betingelser gør. Dvs. at 
undersøge under hvilke betingelser søvn bliver til, og hvad søvn bliver til af og dermed 
får mulighed for at blive. Først ved at vide, hvordan søvn får mulighed for at blive, kan 
vi sige noget om, hvilke betingelser der skal skabes eller kan skabes. Jeg bidrager derfor 
med viden om søvn, ved at generere viden om, hvordan viden om søvn bliver til i prak-
sis. 

Søvn som et paradoksalt fænomen 
Pilotprojektet kan kendetegnes ved at indskrive sig i det, som sociologen Simon J. Willi-
ams i bogen The Politics of Sleep – Governing (Un)consciousness in the Late Modern Age kalder 
en søvn-positiv agenda. En søvn-positiv agenda problematiserer søvn, som bliver gen-
stand for bekymring for samfundsmæssige konsekvenser ved dårlig søvnkvalitet, her i 
form af behandlingsmæssige konsekvenser. Søvn bliver ”a matter of concern” (Williams 
2012: xiv) hvorfor søvn understøttes gennem forskellige søvnpromoverende og søvn-
venlige ideer, ideologier, diskurser, debatter, policies og praktikker (Ibid.). Denne til-
gang afløser eller eksisterer sideløbende med den søvn-negative eller søvnnegligerende 
agenda, hvor søvn i større grad anses som et privat anliggende eller som noget, der ikke 
tillægges særlig sundhedsmæssig eller rehabiliterende betydning. I denne tilgang er det 
den bevidste og rationelle vågne dimension af livet som det, der kan kontrolleres, der 
dominerer over et kropsligt anliggende som søvn (Williams 2012). Og netop her peger 
Williams på det, som adskiller søvn fra fx et andet basalt behov, at spise, som har fået 
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meget forskningsmæssig opmærksomhed. En opmærksomhed, som også gælder socio-
logisk, antropologisk og historisk forskning. Williams undrer sig over, hvorfor søvn 
ikke rigtig har været genstand for sociologisk, antropologisk eller historisk forskning 
(Williams 2005). Søvn har været set som en ’asocial’ eller ’non-social’ hvis ikke direkte 
’anti-social’ begivenhed eller erfaring og en ufrivillig form for ’in-action’, hvorfor den 
har været overladt til biologien, fysiologien og psykologien (Ibid.). Søvn som en non-
social begivenhed har også været dominerende i et pleje-, behandlings- og rehabilite-
ringsperspektiv, som er centreret omkring at forstå søvn som et biologisk fænomen 
med fysiologisk indvirkning på sygdom og sundhed, og hvordan søvn som middel kan 
fremme sundhed og forebygge sygdom. Opmærksomheden omkring søvn på hospitalet 
rettes mod søvn som et biologisk og non-socialt fænomen, der placeres i en søvn-posi-
tiv agenda, hvorigennem søvn bliver genstand for bekymring for det medicinske out-
come og dermed genstand for optimering. Søvn eksisterer derfor i en samtidighed mel-
lem en søvn-negativ og søvn-positiv agenda. 

Det skaber derfor et paradoks mellem at betragte søvn som noget, der kan optimeres, 
da søvn i større grad er en praksis, som er ude af individets hænder og bevidste kontrol. 
Vi kan ikke præcist kontrollere, hvornår vi falder i søvn (selvom nogle vil hævde at være 
tæt på), og selve det at sove foregår i en ubevidst tilstand. Kroppen unddrager sig total 
bemestring, fordi den principielt er ukontrollabel og altså alt andet end et passivt råma-
teriale for kulturen, en ”witty agent” (Haraway 1988:593), som er et begreb, Haraway 
bruger til at beskrive, hvordan verden består af figurer, som videnskaben har vanskeligt 
ved at kontrollere. Trods denne ukontrollerbarhed er træthed som konsekvens af for 
lidt søvn i stigende grad betragtet som tab af selvkontrol, hvorfor uønskede konsekven-
ser som følge heraf er den trætte persons ansvar, svarende til fx spritkørsel, og i forskel-
lige amerikanske stater kan føre til, at den trætte kriminaliseres og dømmes herfor (Wil-
liams 2012:34).  

Fokus på søvn som noget den enkelte kan kontrollere og et sundhedsperspektiv, hvor 
søvn i større og større grad bliver noget, den enkelte skal administrere på en særlig 
måde som en særlig sundhedsadfærd og selvstyring, sidestilles nogle steder med andre 
forebyggende og sundhedsfremmende initiativer såsom rygning, kost, alkohol og mo-
tion. Både på hospitaler og i kommunal forebyggelsesregi har man længe talt om 
KRAMS i stedet for KRAM, hvor ’S’ bl.a. står for søvn. Fx hedder det ”Fra KRAM til 
KRAMS: Søvn som et medparameter i misbrugsbehandlingen” (Møller 2019). Derfor er 
der også udviklet et sæt adfærdsregulerende råd bl.a. fra American Association of Sleep, 
men også i et perspektiv på hospitalsindlæggelse og kirurgi som fx beskrevet i artiklen 
”Patienter sover for dårligt” (Skou 2013) og ”Patienten kan lære at sove mere og bedre” 
(Løppenthin 2016) begge artikler udgivet i fagbladet Sygeplejersken. 

Søvn kan således betragtes og tilgås fra forskellige vinkler og positioneres på forskellige 
måder. Som en biologisk og universel proces, der kan påvirkes af ydre og indre foran-
dringer, men unddrager sig total kontrol og adresseres fra en medicinsk forståelses-
ramme. Den betragtes også som biologisk og universel, men inden for kontrol ud fra 
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universelt gældende retningslinjer også fra en medicinsk forståelsesramme. Men med 
Williams betragtes søvn også fra et sociologisk perspektiv, hvor søvn er koblet til sær-
lige motiver, metoder og forhandlinger – som det viser sig i pilotprojektet – som et 
komplekst fænomen med høj grad af sociokulturel plasticitet eller variabilitet. Et fæno-
men, hvortil der er tilknyttet forskellige institutionelle rationaler, som får betydning på 
individuelle måder (Holen 2011). Rationaler skaber derfor forskellige fordringer for in-
divider, men også i institutionen. I praksis skabes søvn derfor i forskellige versioner, 
som hænger sammen på forskellige måder afhængigt af tid og sted. Disse sammen-
hænge skaber derfor særlige effekter lokalt, her i det ortopædkirurgiske forløb. Disse 
sammenhænge bliver min analysegenstand for at forstå søvn som fænomen, der prakti-
seres i feltet mellem hverdagsliv og institution i det ortopædkirurgiske forløb. Jeg etab-
lerer således et perspektiv på søvn som et fænomen, der ikke kun kan begribes gennem 
fysiologiske målings- og monitoreringsinstrumenter som en isoleret og ’non-social’ be-
givenhed, men søvn må også undersøges som et praktiseret fænomen for at forstå 
søvns betydning i rehabilitering og må dermed placeres i konteksten af menneskers 
hverdags- og natlige liv (Williams 2005:3-4), hvilket kan opnås gennem etnografien. Mit 
ærinde er hermed at etablere en forskningsposition, hvor søvn undersøges som noget, 
der påvirker sundhed, her i form af rehabilitering, men samtidig at undersøge den soci-
ale organisering af søvn i en sundhedsinstitutionel kontekst og i det hverdagslige og le-
vede liv, som er den sammenhæng, rehabilitering bliver til i. 

Den ortopædkirurgiske infrastruktur  
For at beskrive konteksten det ortopædkirurgiske forløb, som går på tværs af institution 
og hjem, trækker jeg på min empiri, nærmere betegnet det seminar, som er en del af det 
designede fast-trackforløb ANORAK1 for planlagt ortopædkirurgi. Dette seminar teg-
ner et billede af det, som jeg kalder den ortopædkirurgiske infrastruktur. Infrastruktur 
kan betegnes som en proces med forskellige aktiviteter og teknologier, som fungerer 
som dele af et større system (Larkin 2013); det ortopædkirurgiske patientforløb. Semi-
naret er således selv en del af infrastrukturen som en mobiliserende teknologi, men se-
minaret tjener her også som billede på den logik, som infrastrukturen er designet ud fra.  

Når jeg trækker på begrebet infrastruktur, så er det som et overordnet greb i afhandlin-
gen, men ikke som et afgørende analytisk begreb. Infrastruktur skal mere ses som et vi-
suelt greb end et begreb, jeg anvender til at analysere min empiri. Når jeg trækker på be-
grebet, så er det, fordi det er med til at tydeliggøre, hvordan elementer i kontekstuelle 

                                                            

 

1 ANORAK beskriver et fast-trackforløb, der giver patienter opereret med total hofteallo-plastik 
(THA) og total knæalloplastik (TKA) mulighed for hurtigere udskrivelse (Jørgensen 2013). 
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processer opstår som små neutrale teknologier, men i deres praksis og anvendelse kob-
ler sig sammen med andre elementer i et større og mobiliserende netværk, hvorpå andre 
objekter opererer (Ibid.). Derfor er det et virksomt begreb at visualisere med i et pro-
jekt, der går på tværs af kontekster som institutionen og det hverdagslige liv med reha-
bilitering. 

Jeg har ikke kun fulgt planlagte ortopædkirurgiske forløb, som seminaret her udspringer 
af, men seminaret ser jeg som eksemplarisk ift. at beskrive den sundhedsinstitutionelle 
sammenhæng, søvn bliver til i. Seminaret har det formål at klæde patienten på til at 
kunne praktisere og indgå i de aktiviteter, der er designet til at strukturere forløbet un-
der indlæggelse og i rehabiliteringsforløb i hjemmet. Seminaret kan derfor ses som en 
begivenhed i den institutionelle infrastruktur, som søvn sættes ind i, i det ortopædkirur-
giske forløb. 

Til seminaret inviteres kommende patienter til at lære om processen før og efter opera-
tionen. Hvad de kan forvente af en operation, men også hvad der forventes af dem selv 
for at opnå et godt resultat; altså reduceret smerte og forbedret bevægelighed i leddet. 
Kirurgen indleder oplægget som en af de forskellige professionelle, der skal fortælle om 
forløbet. Han begynder med at fortælle om protesen, og hvad den lover. Han pointerer, 
at mobilisering er afgørende for, hvorvidt disse løfter kan indfris; "Sengen er et farligt 
sted, op med dig. Studierne viser jo hurtigere, jo mere jo bedre"(feltnoter). Flere patien-
ter er bekymrede for at gøre noget forkert efter operationen som fx forkerte bevægel-
ser. "Du kan ikke gøre noget forkert, den praksis (hvad angår at gøre noget forkert) vi 
oftest ser, er at de fleste gør for lidt. Arvæv dannes, det går hurtigt,” fastslår han. De 
forskellige fagfolk på seminaret har alle fokus på smertehåndtering som det, der skal 
muliggøre bevægelse og dermed betingelserne for et godt resultat. Fysioterapeuten 
overtager præsentationen og siger: "Proteserne er fantastiske, men ikke hvis musklerne 
ikke er stærke." "(...) Træning skal fuldføre arbejdet." En bemærkning fra plejepersona-
let fortæller ligeledes, at det handler om mobilitet og patientdeltagelse. Patientdeltagelse 
som centralt element for succes bruger hun som argument for at definere patienter som 
partnere i stedet for som patienter; "Vi ser jer ikke som syge patienter, men som part-
nere. Vi vil gerne hjælpe, men gør det ikke for dig. Vi vil hellere bruge 10 minutter til at 
vise dig nogle teknikker." Fordi disse mennesker ikke defineres som syge, indgår de så-
ledes ikke i kategorien patient og tilskrives et andet omsorgsbegreb, som handler om at 
deltage i sin egen pleje eller ’hjælp til selvhjælp.’ Deltagelse har således en dobbeltfunk-
tion, som handler om både at være motiveret for og deltage i et læringsrum om, hvor-
dan man skal deltage i at klare sig selv og sin rehabilitering. Dette dobbeltsidige delta-
gelsesbegreb gør herved hverdagslivet til en pædagogisk praksis, hvor både spisning, på-
klædning og badning også forstås som træning, altså en del af helbredelsen, og må 
udføres på særlige måder. At praktisere disse aktiviteter bliver derfor også defineret som 
at deltage i sit forløb. 
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Selvom kirurgen siger, at sengen er farlig, og både plejepersonale, kirurg og fysiotera-
peut understøtter udsagnet "Du kan ikke gøre for meget eller gøre noget forkert", så ta-
ler plejepersonalet samtidig om, at det er nødvendigt at afbalancere træning og hvile; 
"Du kan blive træt – læg dig ned og hvil dit ben – flere gange om dagen. Du skal huske, 
at du for nylig er blevet opereret. Du kører dig selv helt ned. Der er et mærkeligt sam-
spil mellem at få det godt, hvis du træner, en masse træning er godt, men din krop er 
nyopereret, du skal hvile." Hvile er her sat i relation til fysiologi. Benet behøver hvile, 
men i ordene "kører dig selv helt ned" får hvile også en dimension af noget psykologisk 
som en mental ressource, men denne psykologiske dimension udfoldes ikke. Fysiotera-
peuten taler også om hvile, idet overbelastning af leddet kan øge risikoen for hævelse 
eller blødning. Hun sætter dog også hvile og søvn ift. noget andet end fysiologi; "Du 
må gøre alle de bevægelser du kan, men du bliver træt, ikke kun i benet, du bliver ud-
mattet og får en nedtursdag, hvor du måske ikke kan træne tre gange om dagen, men 
kun to gange. Så går det igen den følgende dag.” Hverken ”kører dig selv helt ned” eller 
”nedtursdag” forklares yderligere. Fysioterapeuten fokuserer i stedet på bekymringerne 
og konsekvenserne af denne nedtursdag, nemlig at man ikke kan lave øvelser tre gange, 
men kun to gange (den ene nedtursdag). Alligevel er det noget psykologisk såsom en 
positiv holdning, der fremhæves som produktiv for deltagelse og dermed et godt resul-
tat. Hun demonstrerer det med sin endelige bemærkning: "Kom herind med noget 
kampånd. Held og lykke.” At positivitet er en afgørende faktor for gennemførelse af 
forløbet, understreges yderligere med kirurgens billede af, at det ligefrem er underhol-
dende som en karruseltur, i sin afsluttende bemærkning "nyd turen". 

Som demonstreret gennem et kig ind i dette seminar indgår søvn her i en institutionel 
infrastruktur med definerede aktiviteter og betingelser, men sættes samtidig ind i for-
skellige og komplekse relationer. Træthed og behovet for hvile og søvn legitimeres på 
den ene side, men sættes også i relation til risiko som en kropslig og tidslig aktivitet, der 
skal prioriteres på en særlig måde også gennem et diffust emotionelt perspektiv. Søvn er 
altså noget, der skal styres i det ortopædkirurgiske produktionssystem som baggrund for 
infrastrukturen. Søvn, som også er noget, kroppen fordrer i større grad grundet operati-
onen, og samtidig er en aktivitet, der ikke er kontrollerbar på samme måde som andre 
forebyggende og optimerende aktiviteter, da den er uden for bevidst kontrol. Selvom 
seminaret afslører nogle komplekse forbindelser mellem søvn som fænomen i relation 
til rehabilitering, så holdes den institutionelle infrastrukturelle rehabilitering i en enkel 
struktur: Få smerter – meget træning = godt resultat, som det står på en slide under op-
lægget på seminaret. Det gode resultat er defineret som knæets funktionelle outcome, 
dvs. hvordan knæet kan bøjes og strækkes målt i grader. 

Den ortopædkirurgiske infrastruktur er således designet ud fra et fokus på slutmålet og 
de biologiske og fysiologiske fordringer forbundet hermed. Men ud over den infrastruk-
tur, som er etableret ud fra et klinisk perspektiv på, hvad der skal til, for at de kropslige 
forandringer kan opnås bedst muligt, så skal den fungere sammen med en anden slags 
infrastruktur; den levede og hverdagslige.  
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Rehabilitering som den levede infrastruktur  
Jeg har med dette seminar tegnet et billede af den institutionelle infrastruktur. Infra-
strukturer mobiliserer en bevægelse eller en forandring, men er en proces, som er betin-
get af nogle særlige forhold og rationaler. Den institutionelle infrastruktur danner såle-
des baggrund for rehabiliteringen, men en rehabilitering, som skal praktiseres i det 
hjemlige levede liv. Praksis, her rehabilitering, er imidlertid bundet til den konkrete kon-
tekst, den udspiller sig i, som de særlige fysiske og sociale omgivelser, men også til den 
enkeltes livsbetingelser, som bl.a. er økonomiske og familiemæssige. Praksis udgøres af 
en dynamisk proces, som er afhængig både af de kulturelle normer, som er til stede der, 
hvor man er, og af de individuelle orienteringer og erfaringer, som den enkelte har med 
sig (Lehn m.fl. 2016). Med andre ord er der særlige betingelser, som udgør rammerne 
for, hvad det enkelte menneske oplever som muligt og meningsfuldt i situationen. 

Netop mening for den enkelte er essentielt i et rehabiliteringsperspektiv, som handler 
om, hvordan den enkelte kan skabe et meningsfuldt liv med ændrede færdigheder, og er 
således en helhedsorienteret bio-psyko-social tilgang til forståelse af den proces (Marse-
lisborgCentret 2004). Når det centrale element i sundhed og rehabilitering er en me-
ningsfuld tilværelse for den enkelte, placeres sundhed og rehabilitering i et sociokultu-
relt (Lehn m.fl. 2016, MarselisborgCentret 2004) og relativt perspektiv (Dybbroe og 
Land 2012, Liveng 2012). Et perspektiv, som dette studie om rehabilitering derfor tager 
udgangspunkt i. Dvs. at jeg anskuer sundhed og rehabilitering som noget, der skabes i 
samspil, men har subjektiv betydning (Ibid.). Det samme perspektiv lægger jeg på søvn. 
Dvs. hvordan søvn får betydning i rehabilitering, skabes i samspil med de omgivelser, 
den enkelte er en del af.  

For de fleste patienter, der gennemgår et ortopædkirurgisk indlæggelsesforløb, venter 
der en længere rehabiliteringsperiode derhjemme. I de ortopædkirurgiske forløb er træ-
ning en afgørende del af rehabiliteringen også efter udskrivelsen, både som en del af 
hverdagslivet, hvor patienterne skal prioritere at lave en række øvelser tre gange dagligt 
og senere i forløbet ofte også genoptræne med fysioterapeut i kommunalt regi. Herud-
over italesættes deltagelse i almindelig dagligdagspraksis også som træning som fx at 
lave mad, tage tøj på uden hjælp, selv komme ud af sengen, tage bad mv. De fleste pati-
enter udskrives til eget hjem, men nogle udskrives også til aflastning på et plejehjem, in-
den de kommer hjem. Andre udskrives med kommunal hjemmehjælp til det praktiske i 
hverdagen, og andre får måske nogle få besøg af en sygeplejerske til sårskift eller lig-
nende, og andre igen klarer sig uden kommunal hjælp. De fleste patienter får dog en el-
ler anden form for praktisk hjælp via enten pårørende, naboer eller bekendte. Den orto-
pædkirurgiske ældre patient udskrives med en forandret krop i smerter og skal varetage 
sine hverdagspraksisser, som kan være koblet til de fysiske og sociale omgivelser på sær-
lige måder. Selvom de får kommunal hjælp, så er det hjælp på definerede tidspunkter og 
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til definerede opgaver, som derfor både er en hjælp, men også intervenerer i et tilrette-
lagt hverdagsliv. De skal også klare selve plejeforløbet med forskellige vurderinger og 
beslutninger, der skal varetages i det daglige, såsom smertehåndtering, medicinadmini-
stration, vurdering af hævelse, smerter, operationssår og prioritering af træning, søvn og 
hvile. Rehabilitering foregår derfor som en del af menneskers levede hverdagsliv med 
de forhold, som knytter sig hertil. I hverdagslivet skal den kropslige forandringsproces 
både faciliteres og med en forandret krop opretholde eller genetablere hverdagspraksis-
ser. 
Spørgsmålet, som projektet rejser, er, hvordan den institutionelle infrastruktur, som er 
designet i et medicinsk og led-funktionelt perspektiv, og den levede infrastruktur i deres 
indbyrdes sammenhæng skaber den måde, søvn får subjektiv betydning på i forandrin-
gen. Det vil jeg undersøge ved at følge patienternes praksis omkring søvn, som den fo-
regår og forhandles i forskellige sammenhænge, samt deres fortællinger om den, som 
etablerer sig over tid i overgangen mellem hospitalet og hverdagslivet i disse to kontek-
ster. Jeg ser på, hvordan denne proces og dette samspil er med til at danne eller ændre 
søvns betydning i et rehabiliterende perspektiv. Jeg vil med projektet således udfordre 
forståelsen af, hvordan søvn indgår i en forandrende relation som rehabilitering. 

De forskningsspørgsmål, som i første omgang lå til grund for denne ambition, var disse 
tre forskningsspørgsmål. 

Forskningsspørgsmål  
Søvn på hospitalet 

 Hvordan forholder patienter sig til søvn på hospitalet, og hvilken praksis ligger 
til grund for og etableres omkring søvn på hospitalet? 

 

Søvn i hverdagslivet 
 Hvordan forholder patienter sig til søvn i hverdagslivet, og hvilken praksis lig-

ger til grund for og etableres omkring søvn i hverdagslivet? 
 

Søvn i overgangen mellem hospital og hverdagsliv  

 Hvordan dannes subjektiv betydning og praksis omkring søvn i relation til re-
habilitering i overgangen mellem indlæggelse på hospitalet og hverdagslivet? 

 
Disse forskningsspørgsmål har fungeret som arbejdsspørgsmål og var virksomme ind-
ledningsvis i opstarten af projektet. I opstarten af projektet var fokus centreret om at 
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forstå søvn som noget, den enkelte så at sige har med sig, som så møder det institutio-
nelle, og hvordan dette møde så videre påvirker den måde, søvn får betydning for den 
enkelte i forløbet. Denne tilgang forandrede sig i processen med at afgrænse et forsk-
ningsfelt, men også ved at vende tilbage til pilotprojektet og nysgerrigt kigge på, hvilke 
spørgsmål pilotprojektet efterlod, som skitseret indledningsvis. Jeg har således indled-
ningsvis beskrevet, hvordan udviklingen af fokus har fundet sted som konsekvens af 
denne tilbagevenden til pilotprojektet, hvorved fokus er ændret fra væren til tilblivelse, 
som praktiseret i kontekstuelle sammenhænge, altså til konstitueringsprocesser og kon-
stitueringseffekter. Denne ændring afspejles ikke i de ovenstående forskningsspørgsmål. 
I næste kapitel vil jeg beskrive konstruktionen af et forskningsfelt, og hvordan dette ar-
bejde ligeledes har påvirket udviklingen af forskningsspørgsmålene, som jeg afslutter 
kapitlet med at rekonstruere. 
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2. Forskningsfeltet  

Forskning om søvn og ortopædkirurgiske patienters rehabilitering 
Med dette kapitel vil jeg gennemgå de dominerende tilgange til forskning omkring søvn 
og ortopædkirurgisk indlæggelse og rehabilitering. Jeg vil også træde lidt ud over dette 
konkrete forskningsfelt for at beskrive, hvilke andre inspirationer inden for søvnforsk-
ningen jeg trækker på. Denne gennemgang af forskellige tilgange og tendenser inden for 
den ’ortopædkirurgiske søvnforskning’ og søvnforskningen mere generelt skal også vise, 
hvordan disse tilgange er med til at situere mine forskningsspørgsmål og min forskerpo-
sition. Jeg afrunder kapitlet ved at vende tilbage til ortopædkirurgien for at beskrive, 
hvad jeg ønsker at bidrage med til forskningen om søvn for patienter, som gennemgår 
ortopædkirurgiske indlæggelses- og rehabiliteringsforløb.  

At lave forskningsspørgsmål 
Et dominerende formål med at optegne et forskningsfelt er ofte det, som Alvesson og 
Sandberg kalder ’gap finding’ eller ’gap construction’ (Alvesson og Sandberg 2011). At 
lede efter huller i den eksisterende forskning, som kan udfyldes, er således en metode til 
at generere forskningsspørgsmål og derved legitimere nye forskningsprojekter. De pe-
ger på, at med denne metode til at generere forskningsspørgsmål er der fare for, at man 
bare bygger oven på det, man allerede ved, og aldrig identificerer og udfordrer de be-
greber og det vidensgrundlag, som forskningen bygger på. På den måde bliver forsknin-
gen bare en reproduktion og ikke en udforskning af, om det er muligt at tænke om det 
eksisterende på andre måder. Derfor foreslår de problematisering som en metodologi til 
at generere forskningsspørgsmål. Den metode lægger op til at identificere og udforske 
antagelser, som ligger under den eksisterende forestilling om emnet. Forestillinger, som 
også kobler sig til en selvfølgelighed om, hvordan emnet kan forstås og dermed adres-
seres som grundlag for at generere nye forskningsspørgsmål. Problematisering skal der-
for ikke handle om at true eller ryste en eksisterende stabilitet i vidensgrundlaget for at 
understrege, hvad der er galt med det, men snarere være en ambition, der handler om at 
udfordre eksisterende teorier for at kunne teste dem, men også for at kunne udvikle nye 
teorier. Ift. begrebet ’problematisering’ som metode til at udvikle forskningsspørgsmål 
citerer de Foucault: 

”at bestræbe sig på at vide, hvordan og i hvor høj grad det kan være muligt at tænke an-
derledes, end hvad vi allerede ved” (Alvesson og Sandberg 2011:253, min oversættelse).  
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Min ambition med dette kapitel er i tråd med Alvesson og Sandbergs begreb om ’gap 
finding’ ikke at lave et udtømmende forskningsoverblik for hermed at legitimere 
(endnu) et projekt om søvn og ortopædkirurgiske forløb, men gennemgangen af nogle 
af de eksisterende tilgange skal ses som en ambition om at komme frem til forsknings-
spørgsmål, der kan åbne op for nye måder at forstå emnet på. 

Forskningen inden for søvn og rehabilitering efter ortopædkirurgisk traume og/eller ki-
rurgi placerer sig inden for to områder; det biomedicinske med fokus på sammenhæn-
gen mellem søvnkvalitet og kirurgisk outcome og den bredere og mere eksplorative 
med fokus på patienters oplevede udfordringer i rehabiliteringen. Den biomedicinske 
tilgang til søvn er dog herskende ikke kun inden for rehabiliteringsforskningen, men ge-
nerelt inden for sundhedsforskningen. En anden tradition, som jeg også vil inddrage, er 
den socialvidenskabelige. Denne tradition udfordrer søvn som et afgrænset og stabilt 
fænomen, som kan forklares ud fra biologiske termer, der påvirkes gennem ydre og in-
dre kræfter såsom smerter, stress, lyd mv., men trækker fokus på søvn i en anden ret-
ning. I den socialvidenskabelige søvnforskning ses søvn som noget historisk, person-
bundet og kulturelt skabt. 

Klinisk forskning: Søvn, kirurgi og rehabilitering 
Den mest dominerende tilgang inden for forskning relateret til søvn, kirurgi og rehabili-
tering er den biomedicinske, som også er den dominerende tilgang inden for søvnforsk-
ningen mere generelt. Herfra defineres søvn biologisk med medicinske konsekvenser og 
muligheder. Med denne forskningstilgang tilskrives søvn et vigtigt aspekt i det ortopæd-
kirurgiske forløb og for at klare rehabiliteringskravene. Studier af søvn i forbindelse 
med hospitalsindlæggelse og forløbet efter indlæggelse er gennemført via fysiologisk 
måling med søvnkvantitet og søvnkvalitet, som den måles ved fx mængden af dyb søvn 
som mål for forskningen. Søvn vurderes således ved sin biologiske kvalitet; søvnfaser-
nes udformning og kvantitet; som 7-8 timers sammenhængende og natlig søvn. Søvn er 
således koblet op på tid både som mængde og som afgrænset til et særligt tidsrum; nat-
ten. I disse studier undersøges søvn enten ved brug af EEG-måling (polysomnografi), 
hvormed søvnstadier undersøges ved at måle hjernens aktivitet, eller ved Pittsburgh 
Sleep Quality Index (PSQI), som er et 19-punkts selvvurderet spørgeskema brugt til at 
måle søvnkvalitet og søvnforstyrrelser. Af andre metoder kan nævnes Epworth Sleepi-
ness Scale (ESS), som er et 8-punkts selvadministreret spørgeskema, der giver et mål for 
den enkeltes generelle niveau af udtalt træthed om dagen. Nogle studier kombineres 
med søvndagbøger, hvori patienten dokumenterer oplevede søvnforstyrrelser i løbet af 
natten, vågne perioder m.m. (Gong m.fl. 2015, Redeker m.fl. 2004). 



 22

Den biomedicinske tilgang præger forskningen i søvn i relation til rehabilitering efter 
traume og/eller kirurgi. Fokus er rettet mod de biologiske processer, kroppen gennem-
går, og hvad den herudfra har brug for i processen med at komme sig. Her fokuseres 
således på risikofaktorer relateret til søvn og rehabilitering såsom træthed, koncentrati-
onsbesvær, lav smertetærskel og smertekontrol, angst og nervøsitet, irrationelle tanker 
og hallucinationer, appetitløshed, obstipation, nedsat sårheling og større risiko for at 
komme til skade som fx fald. Manglende søvn sættes også i forbindelse med påvirkning 
af immunforsvaret og vanskeligheder ved at udføre dagligdagsaktiviteter (Adib-Hajbag-
hery m.fl. 2012, Honkus 2003). Imidlertid sættes søvn også i relation til den enkeltes ka-
pacitet til at gennemgå rehabilitering (Jørgensen 2013, Greve og Pedersen 2015) som en 
fysisk og mental kapacitet. Man forsøger derfor i forskningen bl.a. gennem kliniske for-
søg at undersøge sammenhængen mellem søvnmængde og søvnkvalitet og det fysiologi-
ske outcome som graden af bøjning i leddet (PROM) (Gong m.fl. 015). Rehabilitering 
handler om at udføre almindelige dagligdagsaktiviteter, men også rehabiliteringsaktivite-
ter, som kan ses som en slags ‘hjemmearbejde’ med aktiviteter eller praksis, som sund-
hedsvæsenet pålægger patienter at praktisere i hjemlige omgivelser (Andersen og Steffen 
2013). Med fokus på rehabilitering som noget, der er koblet til patienters ressourcer og 
kapacitet, er smerter og søvn noget, der skal styres for at udføre institutionelle rehabili-
teringsinitiativer som fx træning.  

Fokus på søvn som en biologisk ressource eller barriere for rehabilitering er en generel 
tilgang inden for rehabiliteringen, som illustreres med de oplæg, som blev holdt på en 
temadag om søvn afholdt i 2018 af det danske REHPA, Videncenter for Rehabilitering 
og Palliation (REHPA 2018). Oplæg og diskussioner handlede her om målemetoder, 
søvnens arkitektur/fysiologi, søvn hos forskellige patientgrupper, søvn hos syge og 
søvn hos raske, behandlingsmetoder, årsager til forringet søvnkvalitet og gode råd til, 
hvad man som patient selv kan gøre for at få en forbedret søvn, også kaldet søvnhygiej-
neregler.  

En anden tilgang vinder også indpas inden for klinisk forskning omkring søvn og reha-
bilitering efter traume og/eller kirurgi, som benytter sig af en mere åben kvalitativ til-
gang. Denne tilgang fokuserer på patienternes oplevelser og på, hvad patienterne ople-
ver som betydningsfuldt i deres rehabiliteringsproces, men overvejende med fokus på 
facilitatorer og barrierer (Berg 2012, Bruun-Olesen m.fl. 2018, Griffiths and Jordan 
1998, Jeroen m.fl. 2015, Sjøveian og Leegaard 2017, Trickett m.fl. 2012). Spørgsmålet i 
disse studier er ikke nødvendigvis rettet mod søvn som udgangspunktet, men søvn ind-
går som en del af patienters fortælling om, hvad der har betydet noget for dem i deres 
kirurgiske rehabiliteringsforløb. I disse studier rapporteres søvn som en af de faktorer, 
patienterne oplever som meget betydningsfulde i form af forstyrret søvn såsom proble-
mer med at falde i søvn og opvågning med øget træthed om dagen, og hvordan denne 
træthed påvirker dem fysisk og mentalt. Studier peger også på, at menneskers oplevelser 
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omkring søvn har en særlig betydning i rehabilitering, og samtidig fremhæves det, at 
søvn er en subjektiv oplevelse (Greve og Pedersen 2015, Kyte m.fl. 2015). Disse rehabi-
literingsstudier omkring søvn peger mod en mere humanvidenskabelig tradition inden 
for søvnforskningen med fokus på erfaringer med rehabilitering i det levede hverdags-
liv. 

Sammenfattende om søvnforskning i ortopædkirurgien har man dog været mest optaget 
af, hvor meget søvnen er påvirket, forstået kvantitativt og fysiologisk, og kvalitativt for-
stået som rapportering af, hvornår og hvorfor søvnen er afbrudt i relation til indlæg-
gelse og tidlig rehabilitering, og hvordan denne ændring påvirker resultatet af operatio-
nen målt ved ROM (range of motion/bevægelse i leddet). Denne tilgang konstituerer 
dermed søvn og rehabilitering til en biologisk problemstilling, hvor den ideelle søvn er 
defineret som en biologisk fast størrelse, man må stræbe efter at opnå for at blive rask 
eller forblive sund.  

Et studie af ældre patienter og søvn på hospitalet viser imidlertid, at patienterne betrag-
ter søvn som noget hverdagsligt, der ikke relaterer sig til pleje og behandling (Kyte m.fl. 
2015). Søvn er således for nogle mennesker, og måske særligt de ældre, en hverdagsbe-
givenhed koblet til andre mere sociale elementer, men kædes i en klinisk kontekst i 
større grad sammen med forskellige sundhedsfremmende strategier som et vigtigt 
aspekt i rehabilitering. Derfor bliver søvn i et klinisk sundheds- og rehabiliteringsper-
spektiv noget, patienterne må facilitere på en særlig strategisk måde, hvilket leder mig 
videre til at introducere et mere kritisk perspektiv på søvn, som det positioneres i rela-
tion til forebyggelse og sundhedsfremme.  

Søvn fra et sociokulturelt perspektiv 
Det klinisk dominerende perspektiv på søvn som en universel og biologisk problemstil-
ling og den måde, søvn dyrkes på i en nutidig sundhedsdiskurs, stiller den amerikanske 
antropolog Carol M. Worthman sig kritisk over for. Hun mener, denne diskurs skaber 
en forestilling om den ideelle søvn, som dyrkes i en ekstrem grad. Hun problematiserer 
denne forestilling og norm om den ideelle søvn som 8 timers uafbrudt søvn, der skal 
afvikles inden for et stadig mindre tidsinterval. Fokus på den korrekte søvn skaber en 
situation, hvor selv mindre søvnuregelmæssigheder bliver sygeliggjort, mener hun. Ure-
gelmæssigheder, som medicinalvirksomheder, sengefabrikanter og selvhjælpsguruer står 
i kø for at lære os at rette op på og dermed dyrke den korrekte måde at sove på. Hun 
kalder sundhedsmyndighederne for søvnhygiejnepolitiet (Worthman og Brown 2013, 
Sperling 2011) og refererer hermed til en særlig forebyggelsesstrategi, som opfordrer til 
at indføre en bestemt række søvnritualer i hverdagen, også kaldet søvnhygiejne. Artiklen 
”Patienter sover for dårligt” fra tidsskriftet Sygeplejersken er et eksempel på beskrivelse 
af sådanne søvnritualer (Skou 2013). Også ifølge sygeplejeforsker Kathrine Løppenthin 
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bør søvn være en sundhedspædagogisk indsats, som sygeplejersker skal spille en central 
rolle i. Løppenthin mener, at størstedelen af de søvnproblemer, patienterne på både de 
somatiske og de psykiatriske afdelinger har, skyldes uhensigtsmæssige søvnvaner og -
adfærd, hvorfor sygeplejerskens opgave er at lære og motivere patienter til nye ritualer, 
som skal afhjælpe søvnproblemer og dermed hjælpe patienterne til en optimal søvn 
(Løppenthin 2016).  

Gennem historiske og kulturelle analyser peger Carol M. Worthman imidlertid på, at rå-
det om den optimale søvn med 8 timers uafbrudt søvn ikke bunder i en biologisk sand-
hed. Søvn er snarere et socialt og kulturelt produkt af den måde, vores samfund er or-
ganiseret på (Worthman og Brown 2013, Sperling 2011), hvorfor hun er skeptisk over 
for indføring af en ensartet strategi og tilgang til menneskers søvn. 

Carol M. Worthman viser dermed, hvordan historiske og kulturelt indlejrede forestillin-
ger om søvn præger vores tilgang og måder at sove på. Hun peger dermed på, at søvn 
ikke kan betragtes som et stabilt fænomen, men noget, som bliver til gennem historiske 
og kulturelle forestillinger.  

I den sociologiske søvnforskning ses søvn således som noget historisk, personbundet 
og kulturelt skabt. Man er således optaget af at forstå, hvordan søvncyklus også, eller 
måske snarere i virkeligheden, relaterer sig til en kulturel praksis. Fx peger flere antro-
pologiske studier på, at forestillingen om de 8 timers sammenhængende søvn er skabt af 
en samfundsudvikling med industrisamfundet og glødepæren, hvilket vil sige, at den 
måde, man i dag fremstiller søvncyklus på, er en moderne konstruktion, som ikke kan 
forklares som en biologisk naturlighed, men snarere som en kulturel. Disse studier pe-
ger fx på, at tidligere tiders søvnmønstre var fordelt på døgnet med to adskilte søvnfa-
ser og ikke en 8 timers sammenhængende søvn (fx Allen 2017). 

Søvnsociologen Simon Williams undersøger søvn som en del af en medicinsk sociologi 
og opsummerer teoretiske tilgange i søvnsociologien. Williams peger også på, hvordan 
søvn ikke kun skal forstås biologisk, men pga. den store variabilitet i menneskers måde 
at sove på må forstås i lyset af menneskers levede liv. Han opfordrer derfor til et øget 
fokus på undersøgelser af søvn ud fra et fænomenologisk perspektiv, altså det individu-
elle og erfaringsbaserede – hvordan opleves det at sove, hvilke følelser og fornemmelser 
er det koblet til – men også et mere sociologisk perspektiv med et mere socialt og inter-
aktionistisk fokus på, ’hvordan gøres søvn’ – med motiver, metoder og forhandlinger af 
søvn i hverdagslivet, hvor normer, regler og roller har betydning, hvorfor et spørgsmål 
om, hvordan organiseringen af søvn går på tværs af det institutionelle og private er inte-
greret (Williams 2005). 
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Lodewijk Brunt og Birgitte Steger beskriver i bogen Worlds of Sleep bl.a., hvordan søvn-
problemer før i tiden også var noget, som indgik i samtaler ved lægebesøg. Den måde, 
søvn blev inddraget på, handlede dog i større grad om ubehaget ved ændret søvn som 
et led i de lidelser, man kom med, som fx smerter, forhøjet blodtryk og depression. 
Søvn var ikke en sygdom i sig selv, hvilket har forandret sig ift. i dag, hvor både søvn 
som fænomen og søvnmiljø er blevet medikaliseret. I kølevandet på denne forandring 
har sundhedsprofessionelle nu stærke meninger om ’normal’ og ’sund’ søvn og uddeler 
råd om, hvordan den gode søvn kan opnås. Det, forfatterne betegner som den moderne 
søvnmedicin, opstod som følge af opdagelsen af REM-søvn i 1953 (Brunt og Steger 
2008). 

Søvnløshed som begreb og patologi, som vi kender det i dag, blev til med opfindelsen 
af arbejdsdagen, påpeger antropologen Matthew J. Wolf-Meyer (Wolf-Meyer 2016:255). 
Han peger også på, at den måde, vi i det moderne samfund forstår søvnproblemer på, 
handler mere om problemer i måden, vi tænker om søvn på, og diskuterer i sin bog The 
Slumbering Masses udviklingen af den moderne søvnmedicin. Bogen er baseret på både 
historisk og empirisk materiale i form af feltstudie på en søvnklinik. Wolf-Meyers inte-
resse for søvn udspringer af en interesse for hverdagslivet og dets rum-tidslige organise-
ringer. Sammen med både Brunt og Steger og Williams peger han på, at søvn og træt-
hed i løbet af dagen er genstand for stigende medicinsk opmærksomhed pga. ændrede 
sociale normer for arbejds- og hverdagslivet, som bl.a. fostres af medicinalindustrien, 
særligt i USA. En opmærksomhed, som dermed sygeliggør stadig mindre søvnuregel-
mæssigheder og frembringer normer og dermed behov, som skabes af det moderne 
samfund. Disse normer mobiliserer et særligt begær for søvn, der er bundet op på en 
konstituering og intensificering af hverdagslivets rum-tidslige rytme (Wolf-Meyer 2016). 
Derfor kan vi ikke længere tilpasse vores livsstil til vores begær for søvn. Vi kan ikke 
længere bare blive trætte, men nye begær vil opstå, spår Wolf-Meyer. Som konsekvens 
af dette ændrede begær er der allerede opstået nye diagnoser af forskellige slags ’søvn-
forstyrrelser’, men også ’vågenhedsforstyrrelser’. Hans pointe er, at den individuelle 
krop er erstattet af det, han kalder ’den sovende masse’ (the slumbering masses), som 
også er titlen på bogen, og Wolf-Meyer trækker på Foucault og Roses begreber om bio-
politik, hvor den ’sovende befolkning’ gøres til noget virkeligt og en standard, som 
guider vores hverdagsliv og dermed en måde at regulere og styre befolkningen på. Heri-
gennem bliver vågenhed og træthed til et kontrolleret begær snarere end impulser, som 
kontrollerer vores sociale liv (Wolf-Meyer 2016:243). 

Overordnet er denne sociokulturelle forskningstradition kritisk over for den måde, man 
tilgår søvn på, som et ideal og noget, der skal faciliteres og optimeres af individet på en 
særlig måde bl.a. med udformning af søvnhygiejneregler. Forfatterne er kritiske over 
for, at dette ideal om den gode og optimale natlige og sammenhængende søvn pålægger 
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den enkelte en praksis, hvorigennem vedkommende kan gøre sig forhåbninger om, at 
løfter om forebyggelse af sygdom og optimering af præstationer i arbejdslivet og det 
hverdagslige liv indfris. På den anden side fremhæver denne forskningstradition også, at 
søvn må tages mere seriøst og have en plads ved siden af andre sundhedsopmærksom-
heder som fx ernæring og motion, som længe har været genstand for historisk og social-
videnskabelig forskning (Brunt og Steger 2008). 

Hvordan disse forskellige tilgange både inden for det biomedicinske, den humanviden-
skabelige sundhedsforskning og en bredere mere sociokulturel tilgang informerer mig 
og skaber min forskningsposition, vil jeg uddybe i de efterfølgende afsnit. 

Fra forskningsfeltet og tilbage til forskningsspørgsmålene 

Jeg har med de foregående afsnit optegnet nogle forskellige tilgange til forskning om-
kring søvn i det ortopædkirurgiske felt som det biomedicinske og humanvidenskabelige, 
men også trukket på den bredere sociologiske og antropologiske forskning omkring 
søvn. Intentionen med denne gennemgang er at optegne nogle af de antagelser, som jeg 
i dette projekt kan udfordre for at åbne op for nye forståelser og metoder til at under-
søge søvns betydning i det ortopædkirurgiske patientforløb. Disse antagelser fører mig 
derfor frem til en reformulering af mine forskningsspørgsmål. 

Alvesson og Sandberg optegner fem slags antagelser, man kan arbejde med i skabelsen 
af sine forskningsspørgsmål. Det er ’in-house-antagelser’,’root metaphor-antagelser’, 
’paradigmatiske antagelser’, ’ideologiske antagelser’ og ’feltantagelser’ (field assumpti-
ons). Disse antagelser er overlappende, og ofte vil et forskningsspørgsmål udspringe af 
flere former for antagelser (Alvesson og Sandberg 2011). I det efterfølgende vil jeg for-
søge at beskrive, hvilke antagelser jeg finder i den litteratur og de tilgange, jeg har skitse-
ret, og hvordan de fører mig til at revidere eller udfordre de forskningsspørgsmål, som 
jeg skitserede i forrige kapitel. 

De antagelser, som jeg identificerer i det felt, jeg optegner, vil jeg karakterisere som væ-
rende både ’in-house-antagelser’, ’paradigmatiske antagelser’, ’ideologiske antagelser’ og 
’feltantagelser’, som jeg vil uddybe og forklare i det følgende afsnit. 

Antagelser  
Den første antagelse, jeg vil nævne, er den antagelse, som produceres i feltet field assump-
tions. Feltet her forstået bredt som søvnforskningen. Der er således tale om et bredere 
sæt af antagelser om et specifikt emne, som deles af forskellige retninger (Alvesson og 
Sandberg, 2011:255). En antagelse, Simon Williams peger på har præget feltet og er delt 
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af både biomedicinen og social- og historievidenskaben, er, at søvn er en non-social be-
givenhed. Denne antagelse mener han er grunden til, at søvn slet ikke har været gen-
stand for historisk og socialvidenskabelig forskning, hvilket leder mig videre til en an-
den antagelse, som produceres i det, som jeg optegner som den biomedicinske tilgang, 
som præger søvnforskningen.  

I den biomedicinske tilgang fremstår søvn som et stabilt og afgrænset fænomen, som 
kan beskrives ud fra biologiske termer. Termer, som ligeledes fremstår som stabile. 
Dette vil jeg betegne som en in-house-antagelse, idet en in-house-antagelse eksisterer inden 
for en særlig retning eller skole og accepteres som uproblematisk (Alvesson og Sand-
berg 2011:254). Denne antagelse udfordres af sociologisk og antropologisk forskning, 
som peger på, at søvn ikke kan ses som stabil, men er historisk og kulturelt produceret 
og ikke en biologisk og afgrænset naturlighed. Dette fører mig til at udfordre den bio-
medicinske tilgang til søvn som noget, der skabes viden om gennem fysiologiske målin-
ger eller ved at spørge til, hvordan søvnen er, og hvad den forstyrres af, men også 
spørge til, hvad den skabes med. Hermed flyttes fokus fra, hvad noget er, til hvordan og 
med hvad det bliver til.  

Når jeg således begynder at beskæftige mig med, hvordan søvn bliver til, og hvad søvn 
skabes med, så flytter jeg fokus fra det, der er inde i kroppen, til at inddrage de instituti-
onelle og hverdagslige elementer som aktører i den måde, søvn skabes på. Kroppen er 
et ufravigeligt element i forståelsen af, hvad søvn bliver til med, men inden for både 
den biomedicinske, den humanistiske og den socialvidenskabelige tradition har man til-
gået kroppen som afgrænset til huden (Lock 2010). I den humanistiske og socialviden-
skabelige tradition betyder det, at kroppen er blevet genstand for opmærksomhed, men 
som en rettighedsbærende, kommunikerende og erfaringsopsamlende enhed og som en 
biomekanisk enhed (Ibid.). Derfor mener Margaret Lock, at kroppen tilgås gennem en 
dualistisk tilgang mellem kultur og natur og natur og samfund, hvorfor kroppen ikke re-
elt inddrages i socialvidenskabelig forskning, men fortsat kun er genstand for biologisk 
og psykologisk forskning. Denne antagelse, som Lock udfordrer, er således det, Alves-
son og Sandberg kalder paradigmatisk. Paradigmatiske antagelser er kendetegnet ved at 
være de ontologiske, epistemologiske og metodologiske antagelser, der ligger til grund 
for forskningen. Margaret Lock peger på, at den måde, socialvidenskabelig forskning til-
går kroppen på, fornægter kroppen som materiel realitet og accepterer den som en uni-
versel enhed. Hun opfordrer socialvidenskaben til at inddrage kroppen som materiel 
enhed, men samtidig ikke acceptere den som universel enhed. Det er således et opgør 
med en paradigmatisk antagelse. Den foregående antagelse om søvn som et afgrænset 
fænomen og Locks kritik af den ontologiske position, kroppen har i socialvidenskabelig 
forskning, fører mig til at adressere søvn og kroppen fra et helt andet ontologisk per-
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spektiv med fokus på forbindelser. En tilgang, som også får begrebsmæssige konse-
kvenser, som jeg vil komme nærmere ind på i kapitlet om videnskabsteori og kapitlet 
om teoretiske begreber. 

En fjerde antagelse, som jeg ser er i spil i forskningen om søvn relateret til et lidt bre-
dere sundhedsfelt, er en ideologisk antagelse. En ideologisk antagelse kendetegnes ved at 
omfatte forskellige politiske og moralske antagelser (Alvesson og Sandberg 2011:255), 
altså antagelser om, hvad der er det gode og det rigtige og for hvem. En ideologisk an-
tagelse, som jeg ser i sundhedsforskningen, er, at søvn er noget, der skal faciliteres gen-
nem adfærdskontrol som den enkeltes ansvar. Når dette kan problematiseres, skyldes 
det, at der ligger nogle modsætninger mellem det individuelle ansvar, som etableres på 
baggrund af et medicinsk perspektiv på, hvordan søvn påvirker den enkelte i helbre-
delse, og søvn relateret til sundhed fra et hverdagslivsperspektiv, hvor mening for den 
enkelte er i fokus, og søvn er noget, der foregår i en ikke-bevidst tilstand, altså uden for 
vores kontrol. 

Disse forskellige antagelser og de problematiseringer, jeg rejser, fører mig til uddybning 
af mine forskningsspørgsmål og til udvikling af min forskerposition. 

Reformulering af forskningsspørgsmålene 

Mit første forskningsspørgsmål 

Søvn på hospitalet 

 Hvordan forholder patienter sig til søvn på hospitalet, og hvilken praksis ligger 
til grund for og etableres omkring søvn på hospitalet? 

I dette spørgsmål ligger antagelsen om søvn som noget biologisk og stabilt og som no-
get, der bliver til inden i patienten. Det nye forskningsspørgsmål er ikke længere to 
spørgsmål, som skal besvares adskilt, men nærmere én side af samme sag. Dvs. at 
spørgsmålet ikke handler om at forstå søvn eller patienternes erfaringer med søvn som 
noget inden i dem, der møder en praksis. For at udfordre denne antagelse om søvn som 
stabil og afgrænset og som noget inden i patienterne, der påvirkes af interne og eksterne 
stimuli, så handler spørgsmålet i stedet om, hvordan søvn bliver til i denne kontekst, og 
hvordan denne tilblivelse er med til at udfordre andre måder, søvn bliver til på, og hvad 
denne praksis betyder for det, som bliver muligt for patienterne. Fokus flyttes herved, 
fra hvordan patienterne forholder sig til søvn som ét element og praksis som et andet, 
til at undersøge patienternes måde at forholde sig til søvn på som noget, der bliver til i 
og med praksis. Betydning undersøges således også som en effekt af den sammenhæng, 
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den indgår i. Betydning forstås således ikke som en indre meningstilskrivning, der bliver 
til som en reaktion på et ydre engagement. Spørgsmålet hedder derfor: 

 Hvordan bliver søvn til på hospitalet, og hvordan er denne konstituering med 
til at skabe den måde, søvn får betydning for patienterne under indlæggelsen 
på? 

Det andet spørgsmål  

Søvn i hverdagslivet 

 Hvordan forholder patienter sig til søvn i hverdagslivet, og hvilken praksis lig-
ger til grund for og etableres omkring søvn i hverdagslivet? 

Dette spørgsmål undersøger tiden efter udskrivelsen og flytter fokus til det hjemlige 
hverdagsliv med rehabilitering. Her var spørgsmålet ligeledes på den ene side baseret på 
patienternes måde at forholde sig til søvn på og på den anden side, hvordan praksis ud-
folder sig. På samme vis bliver disse to spørgsmål til et spørgsmål om, hvordan søvn 
bliver til med denne kontekst og sammenhæng. Dette spørgsmål handler også om at un-
dersøge, hvordan søvn får betydning i et hverdagsliv for ældre, hvis krop pludselig for-
andres og skal rehabiliteres. Hverken søvn, krop eller fysiske og sociale omgivelser er i 
dette spørgsmål faste og afgrænsede størrelser, men noget, som i deres sammenhæng og 
tilblivelse skaber betydning for den enkelte i det levede hverdagsliv, hvor den enkelte 
skal varetage sin tilværelse og rehabiliteres efter et ortopædkirurgisk forløb. Spørgsmålet 
hedder derfor: 

 Hvordan bliver subjektiv betydning af søvn til i hverdagslivet med rehabilite-
ring efter et ortopædkirurgisk indlæggelsesforløb?  

Det tredje spørgsmål 

Søvn i overgangen mellem hospital og hverdagsliv 

 Hvordan dannes subjektiv betydning og praksis omkring søvn i relation til re-
habilitering i overgangen mellem indlæggelse på hospitalet og hverdagslivet? 

Dette spørgsmål har sådan set allerede fokus på tilblivelse, idet der i spørgsmålet ligger 
en antagelse om, at betydning kan ændre sig over tid som konsekvens af nye påvirknin-
ger; som her et indlæggelsesforløb. Spørgsmålet er derfor baseret på den antagelse, at 
betydninger transformerer sig på tværs af tid og kontekst, men igen baseret på spørgs-
mål til både betydning og praksis. Som i de foregående forskningsspørgsmål bliver de to 
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spørgsmål til ét spørgsmål. Herudover ændres ’overgang’ til ’relation’, da jeg i projektets 
opstart var optaget af overgang som et teoretisk liminalitetsbegreb (Turner 1967), som 
nu ændrer sig til at fokusere på, hvilken forbindelse institutionen og hverdagslivet med 
rehabilitering etableres i.2 Derfor hedder spørgsmålet nu: 

 Hvordan bliver subjektiv betydning til i relationen mellem institution og det 
hjemlige hverdagsliv? 

Alle tre spørgsmål udfordrer derfor ’field assumptions’ om søvn som en non-social be-
givenhed, der bliver til som effekt af ydre og indre stimuli, men lægger sig her op ad 
forståelsen af søvn som kulturelt, individuelt og historisk betinget og udfordrer derved 
også en biomedicinsk ’in-house-antagelse’ om søvn som et afgrænset og stabilt fæno-
men med et universelt ideal, som kan opnås strategisk gennem standardiseret/ensrettet 
adfærd. Denne problematisering udfordrer derfor også en ’ideologisk antagelse’ om den 
enkeltes ansvar og de løfter, dette ansvar kan indfri, samt en ’paradigmatisk antagelse’ 
om det biologiske og sociale som adskilte forskningsområder. 

Sammenfattende kan man sige, at jeg undersøger konstitueringen af søvn i forskellige 
kontekster tæt forbundne med en særlig klinisk praksis, og jeg undersøger også, hvilke 
effekter disse skaber, og hvordan de får betydning for både patienten og klinikken. Jeg 
placerer mig herved metateoretisk et meget anderledes sted end det, som præger forsk-
ningen om søvn i klinikken, det biomedicinske, som derved former praksis, men med et 
fokus på søvn som noget, der bliver til i praksis, placerer jeg mig samtidig meget cen-
tralt og konkret i klinisk praksis. Det er derfor min ambition at skrive om klinikken, 
men også at indgå i dialog med den. 

Tilbage til den eksisterende forskning 

For at afrunde dette kapitel vil jeg derfor vende tilbage til de tilgange, som jeg opridsede 
indledningsvis i kapitlet for at beskrive, hvordan afhandlingen lægger sig ift. disse til-
gange. 

Afhandlingen lægger sig op ad den medicinske forskning på den måde, at jeg er optaget 
af at forstå, hvordan søvn får betydning i relation til rehabilitering. Men mit fokus og 

                                                            

 

2 ’Overgang’ er fortsat et ord, som jeg anvender i afhandlingen, og som sprogligt markerer et 
skift i forløbet, fra indlæggelse til udskrivelse til hjemmet. 
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min metodiske tilgang lægger sig tættere på den erfaringsbaserede og eksplorative hu-
manvidenskabelige end den biomedicinske forskning omkring søvn og rehabilitering ef-
ter ortopædkirurgisk indlæggelse. Den adskiller sig dog også herfra på flere måder. For 
det første er søvn den primære forskningsgenstand, men som tidligere beskrevet er jeg 
optaget af, hvordan søvn som fænomen bliver til, men jeg er også optaget af, hvordan 
søvn får subjektiv betydning. Dvs. at jeg ser både søvn som fænomen og de individuelle 
erfaringer som noget, der bliver til og bliver til af og med den sammenhæng, de indgår i. 
Det er derfor et mere interaktionistisk fokus, hvor jeg ser erfaring og søvn som fæno-
mener, der bliver til i praksis. I dette tilfælde praksis som både forankret i det institutio-
nelle og det hverdagslige og som etableret på tværs af disse. Med blikket rettet mod 
søvn i rehabilitering også relateret til lange livsforløb undersøger jeg derfor, hvordan 
søvn som en del af det levede liv med dertil knyttede praksisser virker sammen med in-
stitutionelle logikker og den måde, betydning i indlæggelses- og rehabiliteringsforløbet 
bliver til på.  

At undersøge, hvordan det institutionelle og det hverdagslige virker sammen på tværs af 
overgange i et forløb, bryder også med den måde, sundhedsforskning om patientforløb 
ofte udføres på. Traditionelt undersøges forløbets faser med indlæggelse og rehabilite-
ring efter udskrivelse, også den forskning, der relaterer sig til søvn adskilt som fx, hvor-
dan søvn er påvirket efter udskrivelsen eller under indlæggelsen. I dette projekt angriber 
jeg ikke faserne i forløbet som adskilte processer, men undersøger søvn og dens betyd-
ning i et patientforløb på tværs af overgange hospital og hjem samt subjekt positioner 
patient og borger.  

At tænke på tværs og undersøge, hvordan steder og tilhørende logikker ikke kan af-
grænses til stedet, men kobler sig til nye forbindelser, fører mig videre til at beskrive det 
anderledes teoretiske blik på søvn, som afhandlingen bygger på. Selvom afhandlingen 
skriver sig op imod et biomedicinsk perspektiv på søvn som noget stabilt og afgrænset 
inden i patienten, som så undersøges og interveneres fra dette perspektiv, så går jeg 
med et teoretisk perspektiv på forbindelser også på tværs af den biomedicinske og soci-
ologiske tradition. Med det mener jeg, at jeg ikke overlader den materielle krop til biolo-
gien, men tænker biologien og det sociale ind i hinanden, idet jeg undersøger, hvordan 
det biologiske og det sociale fungerer sammen og som en del af den måde, søvn bliver 
til for patienterne på, som også antropologen Wolf- Meyer lægger op til. Derfor er 
kroppen, hvorigennem søvn materialiseres som effekt af både biologiske og sociale ele-
menter i forbindelse, et gennemgående fænomen i alle tre artikler. Det er denne dialek-
tik mellem søvn som både et biologisk og et sociologisk anliggende, denne afhandling 
bygger på og stiller spørgsmålet om, hvordan søvn og subjektiv betydning af søvn bli-
ver til i et rehabiliteringsforløb for ældre patienter. Jeg undersøger derfor rehabilitering 
som noget, der bliver til gennem både institutionelle og hverdagslige kræfter.  
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Jeg har således fokus på, hvordan søvn fremtræder, gennem observationer af praksis og 
gennem patienternes fortælling og ikke et studie, som skal afdække, hvilken form for 
søvn der relateres til de forskellige ortopædkirurgiske forløb og diagnoser. I analysen af 
observationer af praksis og patienternes fortællinger er intentionen derfor at undersøge 
forskellige muligheder og konsekvenser, som forhandles i tilblivelsen af søvns betyd-
ning i institutionen og for den enkelte patient i overgangen mellem hospitalet og rehabi-
litering derhjemme. 
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3. Konstituering af forskningsgenstanden 

Søvn som genstand i relationen; aldring, medicinen og det levede liv 

I dette kapitel vil jeg konkretisere de problematiseringer, som denne undersøgelse af 
søvn er konstitueret af. Fremskrivningen af disse problematiseringer sker i en empirisk 
og teoretisk vekselvirkning og har det formål at konstituere forskningsgenstanden yder-
ligere. Genstanden er søvn som en del af ældre menneskers pleje, behandling og rehabi-
litering og endnu mere konkret ortopædkirurgisk pleje, behandling og rehabilitering. 
Det er således søvn for en særlig gruppe af mennesker, søvn, som finder sted særlige 
steder og under særlige omstændigheder; pleje, behandling og rehabilitering. Kontek-
sten defineres derfor på tværs af steder og rum. Steder og rum, som er med til at defi-
nere den praksis, der foregår i dem, og dermed de muligheder, som bliver til her. Steder 
og rum ikke kun definerer praksis, men bliver også defineret af den. Konstitueringen af 
praksis på disse steder og i disse rum rækker dog ud over disses fysiske afgrænsninger 
og bliver til som en sammenvævning af mere abstrakte sammenhænge og ordener som 
et samfunds- og politisk, et organisatorisk, et fagligt og et individperspektiv. Derfor vil 
jeg i dette kapitel beskrive, hvordan jeg med disse niveauer skaber min genstand, og 
hvilke analytiske implikationer denne udformning af genstanden også får for det blik, 
jeg undersøger den med. 

Jeg indleder med en idehistorisk gennemgang af sygdom og sundhed, som skal illustrere 
nogle udviklinger om, hvordan kroppen, aldring og søvn hænger sammen. Måder, der – 
som jeg vil argumentere for – fletter dem sammen i en pædagogisk relation. En relation 
og en udvikling, som jeg vil fremskrive, fordi den danner baggrund for mine empiriske 
spørgsmål, hvorfor kapitlet afslutter med at rammesætte mit overordnede empiriske og 
analytiske genstandsfelt.  

Jeg går derfor fra et samfundsperspektiv, som bliver afsæt for at beskrive et aldringsper-
spektiv, der igen bliver overgang til beskrivelse af et organisatorisk og fagligt perspektiv, 
dvs. pleje-, behandlings- og rehabiliteringsperspektivet, og sidst et patientperspektiv. 

Sundhedssamfundet og den molekylære tænkestil 

Ifølge professor i politiske studier Ilona Kickbusch lever vi i dag i det, hun definerer 
som et sundhedssamfund, hvor sundhed i høj grad er den måleenhed, vi vurderer os 
selv, hinanden og samfundet efter (Kickbusch 2007). Man ved nu, at sygdom ikke kom-
mer udefra som fra gud eller skæbnen, men inde fra kroppen. Denne vidensudvikling 
etablerer i første omgang et fokus på årsager som fx årsager til smitsomme sygdomme, 
som ikke tidligere var blevet sat i relation til en virus, bakterie eller lignende. Sammen 
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med fundet af disse årsager blev der udviklet nye teknologier til at behandle og fore-
bygge sygdommene, fx vacciner og penicillin, hvormed udbredelsen af smitsomme syg-
domme falder. Dette fald overskygges langsomt af nye sundhedsproblemer såsom hjer-
tesygdomme, kræft og andre kroniske sygdomstilstande. Årsagerne til disse sygdomme 
kan ikke kontrolleres biologisk ved fx antibiotika eller vacciner, og der ses ikke det 
samme nødvendige kausale forhold mellem årsag og sygdom som for de smitsomme 
sygdomme. Årsagsforklaringer for kroniske sygdomme medfører derfor, at årsager om-
defineres til at være sandsynligheder, og agenter for sygdommene benævnes ’risikofak-
torer’, dvs. en faktor med en vis sandsynlighed for at være årsag til en pågældende syg-
dom (Rissør 2005). 

Disse årsagsforklaringer fører til en generel erkendelse af, at menneskers adfærd spiller 
en rolle for kroniske sygdomme, og fokus skiftes fra agent til vært; mennesket selv 
(Ibid.). Ifølge Kickbusch ses dette ændrede perspektiv på sygdom derfor i dag som et 
resultat af samfundsstrukturer og personlige måder at leve på, hvorfor selv de mest in-
time områder af hverdagslivet, fx børneopdragelse og madvaner, bliver udpeget som 
passende områder for sundhedsindsatser. Sundhed kan således siges at være overalt, det 
udvider sit virkningsområde (Kickbusch 2007:151). Kickbusch præsenterer nogle nøgle-
dimensioner ved sundhed i det senmoderne sundhedssamfund, som bl.a. handler om, at 
sundhed er til stede i alle livets dimensioner, hvilket betyder, at alle handlinger og kon-
tekster enten støtter eller hæmmer sundhed. Denne udvikling kan også kobles op på 
den måde søvn, som hidtil har været set som noget privat og hverdagsligt, pludselig bli-
ver objekt for forebyggelse og sundhedsfremme på, hvor den enkeltes handlinger bliver 
metode til forandring.  

Videnspraksis 

At sundhed er til stede i alle livets dimensioner, kan med reference til professor i socio-
logi Nikolas Rose også henføres til et stigende biologisk fokus i de vidensformer, som 
er bestemmende for identitets- og selvdannelsen (Rose 2009), såsom biomedicinen. 
Biomedicinen som vidensform er medskaber af nye praksisser – som Rose kalder mole-
kylære praksisser. Den molekylære tænkestil bygger oven på den molare måde at forstå 
krop og sygdom på. Med den molare tilgang forstås sygdom som noget, der påføres 
kroppen. En krop, som er afgrænset og kan forstås og analyseres isoleret fra dens omgi-
velser, men den molekylære tænkestil er det så at sige kroppen selv, som er blevet syg 
(Sharon 2014 med reference til Foucault), dvs. at kroppens processer og struktur ikke er 
givne som fx vores genetik, men påvirkelige og kan være årsag til sygdom. Kroppen er 
derfor ikke en universel enhed, som reagerer på en given måde, når den påvirkes af en 
given påvirkning. Kroppen eller organismen forstås med dette perspektiv som et ikke 
afgrænset netværk, der konstant forandrer sig i sammenhæng med dets omgivelser, også 
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på genetisk niveau. En krop, som derfor skaleres ned til de allermindste enheder, der 
udveksler informationer med sine omgivelser. Enheder, hvorigennem kroppen kan for-
stås, forebygges og optimeres. Molekylære praksisser er således funderet i en sammen-
smeltning af genetikkens og risikotænkningens sprog, og skaber herigennem nye måder 
at være samfundsborger på, som næste afsnit vil illustrere. 

Biologisk borgerskab 

Inden for dette sundhedssamfund og denne videnspraksis udvikles ifølge Nikolas Rose 
en ny form for borgerskab. I stedet for at forstå et statsborgerskab som nationalt ses 
det som biologisk. Begrebet borgere er således forbundet med biologiske overbevisnin-
ger om den menneskelige eksistens (Rose 2009:180), hvor autoriteter forstår mennesker 
gennem biologiske kategorier som fx en blind person eller en kronisk syg (Ibid.:189). 
Til dette biologiske statsborgerskab er der forbundet en særlig slags forventninger om 
rettigheder, ansvar og forpligtelser. Forventninger til at udøve statsborgerskab er såle-
des at være ansvarlig og tage initiativ til at opnå viden og minimere sygdom og forbedre 
egne sundheds- og sundhedsfremmende strategier (Ibid.:197). Denne form for statsbor-
gerskab med tilknyttede forventninger og ansvarsområder forbinder således det levede 
liv med kontinuerlig udvikling af sundhed. Det biologiske borgerskab er derfor tilknyt-
tet specifikke formål, der fokuserer på at forvalte borgerne i en bestemt retning – et håb 
om at kunne udløse potentielle ressourcer ud fra borgernes specifikke biologiske karak-
teristika. Dette indbefatter et større individuelt borgeransvar, hvor borgerne må kende 
og reagere på de komplikationer, kroppen udsættes for, som fx efter en operation eller 
en skade, samt krav om aktivt at udforme sit liv. Ifølge Rose er det biologiske borger-
skab blevet obligatorisk, hvorfor der rettes et negativt syn på de borgere, der ikke øn-
sker sig en tilegnelse af fremtidens muligheder. Der konstitueres en kollektiv forvent-
ning til, hvordan man skal forvalte sin krop, men også til hvordan kroppen er eller kan 
være (Rose 2009). Den måde, kroppen forvaltes på, kan gennem dette sundheds- og ud-
viklingsfokus derfor ses som enten problematiseret eller normaliseret.  

Med en bestemt tænkestil som den molekylære, hvor risikotænkningen og genetikken 
kommer i fokus, følger bestemte praksisser, som vil have betydning for måden, hvorpå 
fænomener problematiseres. Måden, hvorpå fænomener problematiseres, har betydning 
for, hvilken viden der kan frembringes, og hermed måden, vi tænker og handler på iht. 
fænomenet. Den molekylære tænkestil og det biologiske borgerskab medfører en udvik-
ling med stigende opmærksomhed på alle livets processer og ned i de mindste detaljer, 
hvor biologien er målet og midlet, der kan kontrolleres og optimeres gennem vilje og 
teknologi for at forebygge sygdom og forfald og øge livskvalitet. Livskvalitet, som den 
produceres gennem denne forståelse. Gennem dette biologiske optimerings- og fore-
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byggelsesperspektiv kan det fornyede fokus på søvn ses som det, Rose kalder en mole-
kylær praksis. En praksis, hvorigennem søvn som en kropslig og biologisk reguleret 
proces, der på sin vis ikke fuldstændig kan kontrolleres af den viljemæssige regulering, 
bliver genstand for en forventning om netop denne kontrol. Den molekylære tænkestil 
og det biologiske borgerskab skaber således andre forventninger til den måde, menne-
sker lever deres liv på, også ned til de mest rutiniserede og automatiserede hverdagslige 
processer, som søvn er indlejret i. Rutiner og hverdagslige processer, som jeg i afhand-
lingen undersøger med det formål at forstå, hvordan søvnpraksisser bliver virksomme i 
menneskers liv med rehabilitering. 

Den aldrende krops potentiale 

Ikke kun søvn ses som et nyt potentiale for at minimere risiko for sygdom i fremtiden. 
Med sundhed i alle livets dimensioner som determineret af den enkeltes handlinger 
etableres også et udviklingsmæssigt og performativt fokus, som også er med til at ændre 
forestillingen om og forventningen til den aldrende krop. Den kronologiske alder ses 
ikke længere som rettesnor for adfærd, men den aldrende krop betragtes i dag, i lighed 
med den ungdommelige krop, som plastisk og formbar og tilgængelig for den enkeltes 
viljemæssige regulering (Povlsen 1996), hvorigennem aktivitet bliver et af kodeordene. 
Det er et gennembrud af den aldrende krop, som kan siges at skabes i en ’sportsbevæ-
gelse’, hvorigennem også et nyt kropssprog dannes, som er mere præget af sundhedsfo-
restillinger og mindre livsfasebestemt end tidligere. Hvordan kroppen ser ud og funge-
rer, handler derfor mere om, hvordan den forvaltes, og mindre om, hvor gammel den 
er, hvorfor der etableres et kropssprog uden alder (Ibid.:25) og dermed konstitueringen 
af en krop, som forvaltes og evigt kan forandres, og hvor den individuelle krops histo-
rie bliver mindre relevant.  

Denne positionering af kroppen i et udviklingsperspektiv, hvor kroppen i større grad 
ses som en krop, der ikke determineres af alder, relaterer også individets rettigheder og 
ansvar til et fremtidssyn, som igen fremmes gennem den teknologiske udvikling og be-
handlingsudvikling. De aldersrelaterede sygdomme som fx gigt er gennem denne udvik-
ling ikke længere en given betingelse. Der ligger derfor både en forventning om, at det 
er noget, der kan gøres noget ved, men samtidig en forpligtelse forbundet med denne 
mulighed. Anne-Dorte udtrykker sin motivation for en knæoperation således: ”Jeg er 
glad for, at jeg har fået det gjort, også fordi jeg har hørt meget fra vores venner, at jeg 
aldrig nogen sinde tager med sådan på rejse og sådan fordi jeg kan ikke gå (…) så jeg er 
jo sådan lidt af en hæmsko ikke, og så er der nogen: ’ej, se så lige at få gjort noget ved 
det der’” (feltnoter). Behandlingsmuligheden er på en og samme tid en mulighed; nu 
kan hun komme med på rejser, men også en forpligtelse til at gøre det.  
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Teknologier forsøger ikke blot at finde og helbrede organiske skader og sygdomme eller 
forbedre sundhed. Deres fremkomst ændrer, hvad det vil sige at være en biologisk orga-
nisme, gennem muligheder for at transformere eller håb om at transformere selve livs-
processerne for at maksimere funktion (Rose 2009:44,45). Funktion, som derved også 
minimerer afhængighed. Der er således ikke tale om medicinske teknologier og sund-
hedsteknologier, men livsteknologier (Ibid.). Biologien bliver derved løftet om den gode 
fremtid. Med denne ændrede tilgang til kroppen og de øgede teknologiske og behand-
lingsmæssige muligheder tilgås de fysiologiske og biologiske forandringer ikke som kon-
sekvens af aldring, men som sygdomme, der kan behandles og forebygges, og kroppen 
konstitueres som optimerbar langt ind i alderdommen.  

Politisering af den aldrende krop og etablering af biologiens pæda-
gogik  

Ændringen i vores måde at tænke om den aldrende krop på kan ses i lyset af den mole-
kylære tænkestil. Den aldrende krop etableres herigennem som en særlig medicinsk ka-
tegori med et fysiologisk medikaliseret blik på kroppen, som videreudvikles og adresse-
res gennem evidensbaseret sundhedsforskning. Sundhedsforskning med det formål at 
minimere forfald, sygdom og dysfunktion. Denne konstruktion af den aldrende krop 
etableres allerede fra 1840’erne med behovet for at forstå ældrebefolkningen ud fra en 
kronologisk og afgrænset livsfase, som kobles sammen med udviklingen af medicinske 
specialer, og geriatrien fødes som videnskab. Men i Danmark sætter denne udvikling for 
alvor først igennem efter 2. verdenskrig, hvor den aldrende krop institutionaliseres, og 
forestillinger om livsfaser ændrer sig (Povlsen 1996). Denne konstituering af den ald-
rende krop understøttes af nye pleje- og behandlingsregimer, men også af folkesund-
hedsprogrammer og initiativer såsom ’Sund hele livet’ (Indenrigs – og Sundhedsmini-
steriert. 2002) og ’Aktiv aldring’(Sundheds- og ældreministeriet 2014). Disse program-
mer og nationale initiativer understøtter uafhængighed og egenomsorg så længe som 
muligt og kobler aldring og sundhed med fordringen om aktivitet som et ansvar, den 
enkelte må leve op til. Koblingen mellem evidensbaseret sundhedsforskning og politi-
ske visioner om ansvar og uafhængighed ses bl.a. på den måde, indlæggelsestid forbin-
des med bevis for dødelighed på, hvilket er argumentet for tidlig udskrivelse. Kort ind-
læggelsestid og uafhængighed er også målene for ortopædkirurgisk indlæggelse og reha-
bilitering. Folkesundheds-programmer, som også kan ses i lyset af fx initiativet Livslang 
læring, som i 2007 ikke kun formuleres i et uddannelsesperspektiv, men omfatter ´livs-
lang opkvalificering til at styrke sammenhængskraften i det danske samfund’ (Under-
visningsministeriet 2007).  
Det biologiske borgerskab og den molekylære tænkestil skaber ifølge Rose det, han kal-
der den genetiske fornuft, som er et individuelt perspektiv på det kollektive borgerbegreb. 
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Heri må borgeren basere sine sondringer mellem, hvad det vil sige at være gode og dår-
lige subjekter. Handlinger må foretages på baggrund af individets biologiske modtage-
lighed for at undgå mulige sygdomme i fremtiden (Rose 2009:182) som et kropsligt og 
genetisk ansvar. Hvis den enkelte ikke indtager dette udviklingsperspektiv, som også 
indbefatter at lære at leve sit liv på en særlig måde, så kan vedkommende ud fra et mo-
ralsk kollektivt perspektiv heller ikke stille krav til velfærdsydelser som fx behandling 
(Ibid.:197). Et læringsperspektiv med det formål at skabe en biologisk kompetence 
(Ibid.:192), og som knytter an til en særlig forbindelse mellem krop, tid og læring. Med 
Roses perspektiv på biologiens rolle i sundhedssamfundet bliver biologien derfor både 
mål og middel, altså svaret på både det gode liv og den gode fremtid og den rigtige 
måde at bidrage til samfundet på som en god borger; en somatisk etik (Ibid.:323). Et 
svar, som politisk gennem velfærdsreformer knyttes til et udviklings- og læringsperspek-
tiv med nye optimeringsteknologier som en livslang forpligtelse.  

I et sundhedssamfund med optimering af biologien som håbet og adfærd som midlet 
knyttes det gode liv og det rigtige biologiske borgerskab til et livslangt udviklings- og læ-
ringsperspektiv, hvorved sundhedspædagogik bliver centralt og – hvis man skal følge 
Rose og Kickbusch – et totalitært begreb.  

Når et livslangt læringsperspektiv knyttes til biologisk kompetenceudvikling, bliver 
sundhedspædagogik en overordnet styringsform ikke kun institutionelt gennem initiati-
ver til adfærdsregulerende forebyggelse og sundhedsfremme, men også i det levede liv. 
Det levede liv, som hermed pædagogiseres ned til den mindste enhed og til alle områder 
af livet som fx søvn.  

Kapitlet har demonstreret, hvordan både aldring som livsfase og den aldrende krop til-
lægges sundhedspædagogisk opmærksomhed. Hvordan denne relation knytter sig til det 
ortopædkirurgiske forløb og får betydning i projektet, vil jeg uddybe i næste afsnit. 

Pædagogisering  

Pædagogik kan betegnes som en social teknologi, hvor ”nogen vil noget med andre” 
(Jöhncke med fl. 2004). Dvs. søger at etablere en given orden, her sundhedsadfærd. Ad-
færd, som styres i en særlig retning gennem en særlig strategi, sundhedspædagogik, 
hvormed sociale ordener gøres som små trivielle gentagelser såvel som i mere overord-
nede strukturer, der tilsammen danner rammen for en social og lokal sammenhæng 
(Winther 2017). Styring som en samfundsmæssig magt- og selektionsmekanisme, som 
det er præsenteret af Foucault, anvendes bredt om både den form for styring, som ikke 
er synlig og virker på uigennemsigtige og diffuse måder ’bag om ryggen’ på individer, og 
den, der fremstår som en mere synlig opfordring gennem fx polices (fx sundhedskam-
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pagner) og den direkte styring gennem undervisning. Pædagogisering som begreb bru-
ger jeg om den styringsform, som er direkte opdragende gennem ekspressiv undervis-
ning og læring. Og når jeg eksplicit vælger pædagogisering som begreb og ikke styring, 
er det netop for at sætte fokus på det, som rammer mig under mine feltstudier; at hos-
pitalet i den grad må forstås som pædagogisk institution, hvor opdragelse til en særlig 
sundhedsadfærd er en gennemgribende og ekspressiv del af praksis. Dvs. hvor opnåel-
sen af det objektivt producerede ’gode resultat’ som fx et leds bøjningsgrad afspejler pa-
tientens evne og lyst til at lære at håndtere sin krop, ”the witty agent,” på en særlig 
måde. Denne institutionelle pædagogiserings- og normaliseringsproces med kroppen 
som læringsobjekt kan beskrives med begrebet ’bio-pædagogik’. Begrebet trækker på 
Foucaults begreb ’bio-magt’ som styring og regulering af mennesker og populationer 
gennem praksisser associeret med kroppen. Begrebet ’bio-pædagogik’ beskriver netop 
de værdier og praksisser, som udbredes gennem både indirekte og direkte pædagogiske 
kanaler, som virker ved at instruere, normalisere og konstruere forståelser af den fysiske 
krop, som den lydige borger (eller patient) lader sig dirigere af (Wright 2010). 

I det ortopædkirurgiske forløb opbygges en infrastruktur, der skal facilitere læringspro-
cessen ud fra et medicinsk og biologisk perspektiv. Fx er der som en etableret del af 
den pædagogiske infrastruktur i det planlagte forløb en regel om, at patienterne ikke 
spiser deres mad oppe i sengen under indlæggelsen, medmindre de lige er kommet til-
bage fra operation, og bedøvelsen ikke er helt aftaget. Begrundelsen for denne proce-
dure er, at man herved sikrer, at patienterne kommer ud af sengen og dermed i bevæ-
gelse, hvilket fremmer heling og forebygger ardannelse og sengelejekomplikationer, og 
samtidig betragtes det som træning at sidde ved et bord, da det er mere aktivt end at 
sidde i sengen. Kigger man ind på stuerne omkring spisetid, så ser man derfor menne-
sker siddende på sengekanten, mens de spiser deres mad fra bakker. I den ene side af 
stuen er ansigterne vendt mod vinduet med ryggene til hinanden. I den anden side af 
stuen er ansigterne vendt mod døren med ryggene til hinanden. At spise sin mad sid-
dende på sengekanten er udtryk for den pædagogisering, der foregår.  

Marianne (sygeplejerske) kommer hen og siger, at han gerne må sætte sig op på sengekanten. ”Det 
er fint,” siger han ”jeg kan godt spise sådan her.” Hun svarer, at her ser de helst, at man sidder på 
sengekanten, når man spiser. Det er også træning, og det er en bedre måde at spise på. ”Nå, jeg troede, 
du sagde ’må’, svarer han, men svinger hurtigt benene ud over kanten (feltnoter). 

Selvom sygeplejersken siger ”må” og senere at de ”helst ser”, så forstår han, at det ikke 
er et valg, han har, fordi han indser, at det at spise på en bestemt måde er en del af ’regi-
met’ og dermed en måde at leve op til sit ansvar på, som han må påtage sig i udveksling 
for den behandling, han har modtaget, men også for at resultatet kan blive godt, som 
han har lært på seminaret.  
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På akutafsnittet er det ikke en eksplicit regel ikke at spise i sengen, men den praktiseres, 
når plejepersonalet oplever, at patienterne er svære at få op af sengen. Særligt de ældste 
eller mest immobile patienter møder man ved spisetid på gangen, hvor de sidder med 
deres madbakker på sengebordene foran sig og spiser, mens de kigger frem for sig eller 
efter de forbipasserende. Det er således et medicinsk fokus om knæets muligheder for 
bevægelighed og sengelejekomplikationer, der pædagogiserer spisesituationen. Et medi-
cinsk perspektiv, hvori søvn på mere ubevidst, men omfattende vis pædagogiseres, altså 
bliver genstand for styret sundhedsadfærd på hospitalet.  

Når pædagogisering bliver centralt i et projekt om søvn, er det derfor i første omgang 
empirisk funderet, men sundhedspædagogik er politisk og rejser moralske spørgsmål. 
Dvs. hvem og hvordan kan noget defineres som det gode. Det rejser også etiske 
spørgsmål; hvordan og hvor langt kan man gå, for at dette ’gode’ realiseres for andre 
mennesker. At sundhedspædagogik bliver en central problematisering i projektet, er 
derfor ikke kun noget, empirien ’fordrer’, men et valg, jeg foretager for at rejse et 
spørgsmål om, på hvilken måde den sociale orden omkring søvn skabes, og hvilken 
subjektivering der knyttes til den proces i det ortopædkirurgiske forløb. 

Relateret til mine forskningsspørgsmål om søvns tilblivelse i en forbindelse mellem in-
stitution og hverdagsliv for ældre ortopædkirurgiske patienter bliver pædagogisering 
derfor et indlejret spændingsfelt herimellem, både som noget jeg ser, der er på spil, men 
også som noget jeg aktivt spørger med. Hvor pædagogisering som begreb vokser ud af 
besvarelsen af mit første forskningsspørgsmål om tilblivelse i institutionen, så dirigerer 
pædagogisering min opmærksomhed i besvarelsen af det tredje forskningsspørgsmål 
om, hvordan det institutionelle og det hverdagslige forbindes i praktiseringen af søvn 
efter udskrivelsen. Derfor spørger jeg i artikel 3, hvordan søvn som et sundhedspæda-
gogisk og institutionelt defineret engagement afspejles eller ej i patienternes måde at 
praktisere søvn i rehabiliteringen på. 

Institutionel sundhedspædagogik, den ældre patient og søvn 

Netop sundhedspædagogik som en livsteknologi og et totalitært begreb beskriver Ka-
milla Nørtoft i ph.d.-afhandlingen ”Alle vil noget med de ældre, hvad vil de ældre selv?” 
Her undersøger hun, hvordan sundhed kommer til udtryk i sociale relationer blandt æl-
dre i forskellige settings, men analyserer også de ældre- og sundhedsbilleder, der ses på 
policy og pædagogisk niveau i det empiriske felt, en ældreklub, et kommunalt aktivitets-
center og et senior qigonghold. Nørtofts anke er, at uafhængighed som samfundsnyttigt 
mål har skubbet forestillingen om udvikling for ældre fra et socialpædagogisk – og indi-
videts udvikling på egne præmisser – til et sundhedspædagogisk perspektiv, hvor et fy-
sisk aktivitetsparadigme er herskende (Nørtoft 2019). Livskvalitet bliver i dette perspek-
tiv ikke tillagt meget værdi i sig selv, men sundhed fremhæves som det, der i stigende 
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grad skal komme såvel samfundet som individet til gode, hvorfor individet er ”dømt til 
livslang udvikling” (Fristrup 2010 i Nørtoft 2019). 

At biologien bliver både mål og middel for et håb om fremtiden, gør derfor heller ikke 
beslutningen om at få udskiftet knæ eller hofte til fordel for en protese så vanskelig 
(selv med viden om, at en sådan operation kan være forbundet med komplikationer). 
Nogle af de patienter, jeg møder, har været igennem et længere træningsforløb, inden de 
når til beslutningen om operation, men de fleste oplever på dette tidspunkt, at alternati-
vet nu vil være ikke at kunne gå ture, rejse, ordne haven, holde hus og sommerhus, 
cykle, dyrke sport og køre bil og måske i stedet et liv i kørestol, hvilket er utænkeligt for 
de fleste ældre, uanset alder. Mange frygter, at det vil betyde ikke at kunne deltage i 
hverdagslivet og fritidsaktiviteter eller at ligge familien til last og herved fx bremse deres 
ægtefælle i at udleve deres drømme. Anne-Dortes argument fra tidligere for en knæope-
ration illustrerer, at ældre ikke længere er determineret til en særlig form for liv, men 
selv i meget større grad får mulighed for at forme deres ældreliv og ældreidentitet, men 
samtidig at der ligger en særlig forventning om at søge disse nye muligheder, som biolo-
gien tilbyder. 

Men for at biologiens håb kan bevares, må ”man holde sig i gang, ellers sygner man 
hen” (feltnoter), som er en sætning, der går igen blandt mange ældre patienter, som jeg 
taler med. Biologiens håb ligger derfor ikke kun i behandling og teknologien, men for-
drer også en forventning om aktivitet, der skal understøtte dette håb. Aktivitet bliver så-
ledes svaret på helbredelse/behandling, livskvalitet og forebyggelse og sundhedsfremme 
både for mange af de ældre i deres hverdagsliv og for personalet på de ortopædkirurgi-
ske afsnit. Der knyttes en særlig forventning til, at aktivitet er en indlejret selvfølgelig-
hed og praktisering af rehabilitering. En forventning, som skaber en særlig udfordring 
for personalet, når denne opfattelse eller norm ikke kommer til udtryk i patienternes 
praksis. I denne praktisering bliver søvn centralt, idet behovet for søvn og hvile eller 
stor tilknytning til sengen eller hjælp til gøremål bliver sat i modsætningsforhold til et 
forventet aktivitetsniveau. Disse patienter er de sengekære patienter. De betegnes også 
som ’tunge patienter’, der for personalet kan fremstå som ”dovne” eller ”pivede” og 
bliver en modsætning til de motiverede patienter. De motiverede patienter, som udviser 
vilje til aktivitet. Det kan fremstå, som om de formår aktivt at trodse smerter. De har en 
positiv indstilling over for de institutionelle forventninger og krav til, hvordan de skal 
forholde sig til ting såsom senge, stole, medicin, procedurer og hjælpemidler, og hvor-
dan disse ting indgår som aktive elementer i deres forløb og bedring. At den positive til-
gang er vigtig som det, der kan lede til motivation og aktiv deltagelse, understreger ki-
rurgen for en kvindelig patient under den indledende samtale, hvor der skal tages stil-
ling til, om en operation kan løse problemet med hendes smerter. Patienten har haft 
smerter i meget lang tid og er tydeligvis påvirket af dette. Han forklarer sin opfordring 
til kvinden efter samtalen: ”Det er kvinder, deprimerede og overvægtige, som vi ved får 
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de dårligste resultater, så du bliver nødt til at se glasset som halvt fuldt i stedet for halvt 
tomt.” Han laver hermed en kobling mellem sin erfaring og viden omkring deltagelse 
og det gode resultat. En deltagelse, hvor positivitet og motivation er midlet til at styre 
de kropslige sansninger og den måde, de performes på. Pleje- og behandlingsmålene i 
det ortopædkirurgiske forløb handler om forebyggelse og fremme af bevægelighed. 
Bedst mulig funktion af bevægeapparatet og forebyggelse af komplikationer og som en 
social- og sundhedsassistent tilføjer til spørgsmålet om, hvorvidt der er noget særligt, 
som kendetegner plejen til patienterne indlagt på det akut ortopædkirurgiske afsnit: 
”hjælp til selvhjælp”. ”Selvhjælp”, kan betegnes som det politiske begreb ’egenomsorg’ 
som ifølge Sundhedsstyrelsen fører til hverdagsrehabilitering (Sundhedsstyrelsen 2006). 
Målene er således øget bevægelighed, som skal føre til eller vedligeholde uafhængighed. 
Patienterne, som behandles på ortopædkirurgiske afsnit, er voksne mennesker mellem 
18 og 100 år, men aldersgennemsnittet er højt. Mange af de mennesker, som indlægges 
på en ortopædkirurgisk afdeling, behandles for brud eller nedsat funktion og smerter re-
lateret til aldersforandringer såsom knogleskørhed, slidgigt og nedsat reaktionsevne 
m.m. Når jeg fokuserer på den ældre ortopædkirurgiske patient, er det ikke kun, fordi 
det er den største patientgruppe på ortopædkirurgisk afdeling og på hospitalet i det hele 
taget, men som tidligere nævnt fordi søvn for ældre i større grad kædes sammen med 
noget hverdagsligt end med en sundhedsfremmende og forebyggende agenda, hvor 
søvn indgår som en aktivitet, der skal tilrettelægges på en særlig måde for at få et godt 
udbytte fx af en ortopædkirurgisk operation. Søvn i det ortopædkirurgiske forløb for 
den ældre patient skabes således i spændingsfeltet mellem medicinske, hverdagslige og 
institutionelle logikker. 

Den sundhedspædagogiske dimension, som søvn sættes ind i, definerer en særlig ret-
ning i patienternes forløb. Den retning er med til at skabe nogle særlige betingelser og 
muligheder for ældre mennesker i ortopædkirurgiske forløb. Hvilke betingelser og mu-
ligheder der skabes i den måde søvn bliver til på i hele patientforløbet og får betydning 
på tværs af steder og subjektpositioner, er det, mine analyser viser. 

En medicinsk pædagogisk tilblivelse af funktionalitet  

Den kontekst, jeg forsøger at forstå søvn i, er konkrete steder: hospitaler og hjemmet, 
men i den kontekst zoomer jeg ind på en særlig proces: det ortopædkirurgiske indlæg-
gelses- og rehabiliteringsforløb for ældre. Som beskrevet har både sundheds- og ald-
ringsperspektivet gennemgået historiske forandringer, som sammen med teknologi- og 
behandlingsudvikling skaber en omfattende ændring af, hvad det vil sige at gennemgå et 
pleje-, behandlings- og rehabiliteringsforløb.  
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Fra et ortopædkirurgisk og organisatorisk perspektiv kan den kirurgiske procedure og 
rehabiliteringsprocessen beskrives som en medicinsk defineret tilblivelse af den funktio-
nelle og funktionsdygtige krop. Denne tilblivelse er en defineret proces designet med 
udgangspunkt i evidens til at gøre kroppen mere funktionel end før indlæggelsen. Dette 
er det ortopædiske produktionssystem. Dette produktionssystem ligger til grund for en 
konstrueret infrastruktur med forskellige former for procedurer, aktiviteter og forvent-
ninger til patienters deltagelse for at opnå et godt resultat. Deltagelse afgrænser sig ikke 
kun til indlæggelsen på hospitalet, men relaterer sig også til rehabiliteringsprocessen ef-
ter udskrivelse.  

Som mål for pleje- og behandlingsforløb fletter politisk funderede målsætninger om 
deltagelse og inddragelse sig sammen med mål for det medicinske outcome. Med disse 
krav om inddragelse i deltagelsen ligger der derfor en fordring indlejret i de professio-
nelles virke og pædagogiske praksis forstået på den måde, at de professionelle må facili-
tere en proces, hvor patienten og de professionelle i samarbejde finder frem til målet 
for forløbet, og hvordan processen derhen skal tilrettelægges, altså hvad det er, den en-
kelte skal lære at gøre for at opnå sit mål og hvordan. Hvordan de to slags outcome, det 
medicinske og det patientinddragende, informerer hinanden i praksis og er medskaber 
af den pædagogiske praksis, er derfor en central del af analyserne. 

Pædagogisering og pædagogik 

Med denne fremskrivning, jeg har foretaget, konstrueret gennem et idehistorisk per-
spektiv, som sammenholdes med den empiriske kontekst, rejser afhandlingen således et 
spørgsmål både til pædagogisering og til den sundhedspædagogik, der udføres. Dvs. 
hvilke forventninger til patienters måde at indgå i det ortopædkirurgiske forløb på der 
skabes, og hvad de er dannet på baggrund af, og hvordan disse forestillinger bliver en 
del af den sundhedspædagogik, der udføres institutionelt. Dvs. hvordan etableres en 
selvfølgelighed om, hvad der skal læres, og en selvfølgelighed om, hvordan patienterne 
lærer det, der skal læres? 

Uddybet kan man sige, at patientforløbet designes ud fra medicinsk evidens, som frem-
skriver, hvordan den enkelte skal deltage og håndtere sin krop for at opnå et funktionelt 
led, dvs. pædagogiseringen. Samtidig skal de professionelle inddrage patienterne i at de-
finere målet, og hvordan deltagelsen skal foregå, hvilket er et sundhedspædagogisk 
spørgsmål. Spørgsmålet, som rejser sig, er, at hvis pædagogik kobles op på behandlings-
logik om bevægelse og hurtig udskrivelse, hvordan er inddragelsesperspektivet så inte-
greret? Og hvad kobles deltagelse op på? 
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Disse overordnede spørgsmål danner rammen om min undersøgelse af søvn, hvilket vil 
sige, at jeg spørger, hvordan en proces som søvn som en praksis med subjektiv betyd-
ning indlejret i det levede hverdagsliv og en biologisk proces uden for kontrol pædago-
giseres i et medicinsk perspektiv, og hvordan den pædagogik, som praktiseres, er med 
til at forme søvn som fænomen både institutionelt og i den hverdagslige rehabilitering. 

Med dette kapitel, hvor jeg sætter søvn i patientforløbet ind i en pædagogisk ramme og 
problematisering, må jeg derfor endnu en gang vende tilbage til mine forskningsspørgs-
mål, idet jeg hermed indlejrer et pædagogisk spørgsmål i denne afhandling. Et spørgs-
mål, som handler om, hvordan pædagogik spiller en rolle for den måde, søvn bliver til 
på som fænomen for de ældre, og dermed også den måde, søvn får subjektiv betydning 
på for de ældre igennem deres forløb. 

Opsamling 

Jeg har nu konstitueret den sammenhæng, hvori jeg undersøger søvn. Det har jeg gjort 
ved at fremskrive et sundheds- og aldringsperspektiv, som også har været afsæt for at 
fremskrive en ældre - borger og patient position. Med disse fremskrivninger situerer jeg 
søvn i en pædagogisk sammenhæng som et overordnet greb i afhandlingen. Genstanden 
for pædagogiske sundhedsinterventioner er kroppen som et biologisk objekt, der inter-
veneres pædagogisk og dermed er både målet og midlet til at opnå de ønskede foran-
dringer ift. funktionalitet og dermed forhåbningerne om uafhængighed og bedret livs-
kvalitet. Det er kroppen, som er genstand for læring; den, der skal håndteres på foran-
drede måder, hvorfor også kroppen bliver central i undersøgelsen, som går på tværs af 
tid, rum, institution og det levede liv. Pædagogik etableres som et dobbeltperspektiv på 
søvn. Dvs. hvordan sundhed som en biologisk forankret livsteknologi og pædagogisk 
forventning konstituerer søvn institutionelt og i den hverdagslige rehabilitering, men 
også hvordan en særlig form for pædagogisk praksis konstituerer søvn. 

Kapitlet har derfor haft til hensigt at fremskrive, hvordan jeg ser søvn som en del af en 
pædagogisk sammenhæng. En sammenhæng, der trækker tråde til sundhedsdiskurser og 
medicinsk evidensproduktion som baggrund for etableringen af et sundhedspædagogisk 
blik på den aldrende krop og på søvn. Begreberne om sundhedssamfundet, biologisk 
borgerskab og molekylære praksisser, som har været med til at konstruere mit analytiske 
spørgsmål omkring pædagogisering og pædagogik, anvendes ofte lidt programmatisk og 
mekanisk i en analytisk forstand, skriver Bjarke Oxlund. Han henviser til Susan Whyte, 
som foreslår, at begreber snarere skal anvendes til at stille empiriske spørgsmål til, hvor-
dan og hvorvidt de kommer til udtryk i specifikke sammenhænge (Oxlund 2012). Dette 
er også min hensigt med dette kapitel og mine analyser, nemlig at fremskrive spørgsmå-
let om, hvordan patienternes rehabilitering bliver til som et produkt af deres levede liv 
og institutionelle praksisser. Jeg fremskriver her en særlig logik, hvormed ældre, deres 
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kroppe og deres søvn samles i en forbindelse, der pædagogiseres i en særlig forestilling 
om, hvad det er, der er forandrende i rehabiliteringen, og hvordan. Dette fundament 
bliver afsæt for at analysere, hvilke dagsordener der afvises og af hvem, hvilke der prak-
tiseres, men også udfordre forestillingen om, hvad der kan forstås som transformativt 
eller mobiliserende for den enkelte i rehabilitering. 
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DEL 2. Metodologi  

4. Afhandlingens ontologi og epistemologi 

Når jeg som indledningsvis beskrevet tager udgangspunkt i ontologiske spørgsmål for 
at kunne besvare mit epistemologiske spørgsmål, er det, fordi jeg ser disse to som ulø-
seligt forbundne (Pedersen 2013). Dvs. at jeg ikke mener, man kan skabe viden om ver-
den uden at spørge til, hvad verden er. Når jeg skriver, hvad verden er, skal det ikke for-
stås som ’den virkelige essens’ eller en ’universel væren’. Det ontologiske perspektiv i 
dette projekt er derfor ’tilblivelse’ og ikke ’væren’. Jeg ser således på søvn og hvile som 
et socialt og komplekst fænomen, der italesættes, materialiseres, rutineres og praktiseres 
(Højgaard og Søndergård 2015) i det ortopædkirurgiske forløb i det særlige liv, som le-
ves i og uden for hospitalsinstitutionen. Et empirisk og analytisk fokus, hvormed jeg 
undersøger de effekter, som bliver til i praksis og konstituerer virkelighed, som i dette 
tilfælde er, hvordan søvn bliver til og får betydning for ældre patienter i deres indlæggel-
ses- og rehabiliteringsforløb. 

At være optaget af tilblivelse vil sige at være optaget af processer, der forstås som ikke 
afsluttede og afgrænsede begivenheder. Begivenheder forbindes til andre begivenheder, 
som i sig bærer forbindelser mellem forskellige elementer, som kan være både fysiske, 
sociale, biologiske og psykologiske. I deres indbyrdes sammenhæng skaber forbindel-
serne betydningsbærende effekter i det, der sker, og for den måde, hvorpå vi begriber 
det, der sker. For at eksplicitere den måde, hvorpå jeg studerer det, der sker, og de ef-
fekter, disse forbindelser skaber, trækker jeg på fysiker og professor i feministiske stu-
dier Karen Barads begreb om apparatus. Men først vil jeg præsentere hendes begreb 
om performativitet og intra-aktivitet. Herefter vil jeg beskrive, hvordan jeg i et projekt 
om tilblivelse tilgår spørgsmålet om subjektiv betydning. Afslutningsvis diskuterer jeg 
min ontologiske og epistemologiske position, og hvordan denne tilgang situerer mig 
som forsker. 

Performativitet  

Elementers sammenfiltrede relationer med hinanden er ifølge Barad netop det, som 
skaber fænomener i en proces, som Karen Barad beskriver med sit begreb intra-aktivi-
tet. Fænomener må som tidligere beskrevet forstås som altid forbundne og dermed ikke 
afgrænsede, totale eller stabile, men kontinuerligt i tilblivelse. Tilblivelse med det materi-
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elle, det diskursive og det subjektive som intra-agerende. Dvs. at modsat interaktionsbe-
grebet kan de enkelte enheder ikke adskilles og dermed isoleret forklare, hvad de skaber 
af forbindelser i relationen.  

Relationens effekter eller ’matter’; det, der gælder som meningsfuldt eller egenskaben, 
beskriver Barad som en gøren (enactment); en gøren, der produceres og producerer. 
Med begrebet om agential realisme mener hun, at alt er produktivt; alt er performativt 
og har reale effekter, både sprog, ting og subjekter, men i indbyrdes forbindelse som 
materiel-diskursive praksisser, der kan studeres (Barad 2003). Hvis vi går tilbage til ek-
semplet i indledningen med den kvindelige patient, som siger, at hun sover sig fra syg-
dom, så bliver udsagnet ”vi sover fra sygdom i vores familie ” til som en effekt af, hvor-
dan man kan gøre sig gældende som patient. For at legitimere sin sovepraksis at sove 
meget så skal den foldes ind i patientpositionen. For patientpositionen er deltagelse og 
aktivitet legitimerende elementer. Søvn kan ses som at være passiv eller måske endda 
ensbetydende med at være doven, hvilket står i kontrast til en forventning om aktiv del-
tagelse i plejen, som bl.a. indebærer hyppig mobilisering. Men søvn kan gøres til en ak-
tiv deltagelsesposition gennem hendes erfaring med, at meget søvn er det, der skal til, 
for at hun kommer sig. På den måde er hun ikke passiv, selvom hun er sovende. En gø-
ren, der bliver til som en gensidig forbindelse mellem de fysiske omgivelser såsom sen-
gen og den måde, den kan indgå i praksis på, men også gennem subjektiv erfaring og 
mere abstrakte begreber som deltagelse og aktivitet. Disse elementer konstituerer søvn i 
relation til en deltagende patientposition, men konstitueres på samme tid i deres indbyr-
des relation. 

Det er gennem agentiale cuts, som er specifikke intra-aktive handlinger, at grænser eller 
egenskaber ved fænomener sættes (Højgaard og Søndergaard 2015) eller med andre ord 
af ”what comes to matter” (Barad 2003) i en forbindelse. Fra et sådant agentialt reali-
stisk perspektiv kan begreber, identitetskategorier, kroppe, senge og hospitalsprocedu-
rer ikke kun ses som diskursivt formet og performet, men får betydning gennem gen-
tagne intra-aktive forbindelser i verden – verdens performativitet (Barad 2003:824). Når 
jeg således analyserer mig frem til, at udsagnet ”i min familie sover vi os fra sygdom” 
kan gøre sig gældende og legitimere praksis, er det på baggrund af de empirisk observe-
rede gentagne intra-aktive forbindelser, jeg ser, der dannes i praksis. Disse gentagne 
intra-aktiviteter handler om at kunne gøre sin patientposition gældende som en effekt 
eller konstituerende kraft for søvn som materiel-diskursiv praksis, altså hvordan søvn 
kan gøres som handlinger af både sproglig og ikke sproglig karakter. Skæringerne, for-
skellighederne og grænserne, der kan studeres her som intra-aktive bevægelser, ser jeg 
som aktiv/passiv-distinktionen, hvor søvn som noget ’passivt’ kan transformeres til no-
get ’aktivt’ igennem deltagelsesperspektivet, men en handling, som samtidig reproduce-
rer ’aktivitet’ som ”what comes to matter”.  
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Som illustreret med eksemplet ovenfor er der særlige betingelser som fx institutionelle 
rationaler, der muliggør særlige virkeligheder. Betingelser henviser derfor til, at ikke alt 
er muligt. Disse virkeligheder skabes dog på individuelle måder, som kan skabe spæn-
dinger, men også mulighedsrum for de implicerede aktører (Holen 2011). Betingelser 
refererer til, at relationer kan skabes inden for et vist spektrum. For at gøre noget gæl-
dende, som andre kan acceptere som legitimt, må det gøres inden for nogle mere eller 
mindre fastsatte betingelser. Det, Bennet beskriver som en ”event-space and style of 
structuration” (….) with a particular degree and duration of power” (Bennet 2010:13). 
Dvs. at praksisser i en særlig kontekst er struktureret af en særlig orden. Disse kalder 
Mari Holen for kollektive betingelser. I eksemplet fra tidligere fremgår det, at for at 
søvn, som kvinden praktiserer det, kan gøre sig gældende som legitim praksis, må den 
gøres til aktiv deltagelse, som er den patientposition, institutionen fordrer. Dette ser jeg 
som en betingelse, der ikke nødvendigvis determinerer praksis, men kræver, at den en-
kelte kan indgå i relationer med dette som en styrende kraft. Kan den enkelte det, så er 
der også mulighed for at skabe en virkelighed, hvor meget søvn kan gøre sig gældende 
som en legitim praksis. Hermed er fokus rettet mod tilblivelsen af individers virkelighe-
der; her subjektiv betydning af søvn, som den bliver til sammen med de institutionelle 
betingelser. 

Apparatus 

Den måde, forbindelser som materiel-diskursive praksisser kan studeres på, er gennem 
det, Barad kalder apparatus. Apparatus er en rammesætning omkring de komplekse og 
flydende processer og deres effekter (Højgaard og Søndergaard 2015). Apparatus er så 
at sige måleapparatet for produktion. Rammesætningen sker gennem det som Barad 
kalder agentiale cuts, som er specifikke intra-aktive bevægelser i apparatusset som kan 
observeres som skæringer, forskelligheder, grænser og kategoriseringer. Gennem appa-
ratusset etableres disse grænsesættende praksisser, hvorfor beskrivelsen af, hvilke effek-
ter relationer skaber, altid vil bero på en adskillelse og fiksering (Barad 2003:815), hvor-
med man studerer bevægelserne i det apparatus, man har sat op, og hvorfor et appara-
tus ikke kan ses uafhængigt af forskeren. Når jeg således stiller ontologiske spørgsmål til 
forskellige objekter og begreber, som omkranser søvn, og ser dem som virkeliggjort 
gennem praksis, er dette mit apparatus. Et apparatus, som jeg samtidig rammesætter el-
ler afgrænser i tid, rum og begrebsunivers. Dvs. at når jeg udvælger nogle særlige ele-
menter til at indgå i en relation, vil de aldrig være udtømmende eller deres effekter være 
skabt udelukkende i dette ’akvarium’.  
Et apparatus er disse dynamiske rekonfigurationer af verden, hvori det, som kan gøre 
sig gældende, og det, der ekskluderes fra at kunne gøre sig gældende, bliver til gennem 
intra-aktiviteter eller agentiale praksisser. Institutionelt positioneres søvn som noget, der 
skal til for at blive rask, men samtidig kan man også sove for meget og i så fald risikere 
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det, der hedder sengelejekomplikationer og et funktionelt dårligt outcome af sit led pga. 
arvævsdannelse. Hvis patienter sover meget, kan det ses som dovenskab, at de ikke in-
vesterer i at blive raske. Det er de ikke-motiverede og passive patienter. Så for at den 
kvindelige patient fra tidligere ikke positioneres som én, der ikke gør, hvad der foreskri-
ves og forventes af hende som patient, performer hun en aktiv patientposition gennem 
fortællingen om sin og sin families særlige relation mellem søvn og helbredelse. Så for at 
søvn i sin passive form (meget søvn, også om dagen) kan legitimeres, må den gøres ak-
tiv. Det magtfulde i relationen er altså ’aktivitet’ som det produktive og ikke nødvendig-
vis determinerende; det både stabiliseres og destabiliseres gennem hendes praksis. Der-
for ser jeg den måde, søvn kan gøre sig gældende på, altså søvns institutionelle appara-
tus, hvor grænsesættende praksisser bliver til, som performance af aktiv/passiv. Barads 
agentiale realisme understøtter derfor en forståelse af verden som ikke bestående af ting 
i sig selv, men ’things-in-phenomena’, altså det, elementers relationelle forbindelse sam-
men producerer. Virkelighed er derfor ifølge Barad en dynamisk proces af intra-aktivitet 
(Barad 2003:817). På den måde er relationen mellem mennesker og ting, altså materiali-
tet, ikke en effekt af menneskelig agens, men en aktiv faktor i det, der får mulighed for 
at ske, altså hvad der materialiseres (Ibid.).  

“We are responsible for the cuts that we help enact not because we do the choosing 
(neither do we escape responsibility because “we” are “chosen” by them), but because 
we are an agential part of the material becoming of the universe. Cuts are agentially en-
acted not by willful individuals but by the larger material arrangement of which “we” 
are a “part” (Højgaard og Søndergaard 2011: 387 med reference til Barad 2007:178-
179). 

Når jeg definerer aktivitet som det, der ”comes to matter” i institutionel praksis og som 
konstituerende for søvn, ser jeg det som en effekt af relationer mellem både menneske-
lige og ikke-menneskelige elementer. Elementer, som har reale effekter i relationen.  

Subjektiv betydning og agential realisme 

Mine forskningsspørgsmål handler om, hvordan subjektiv betydning af søvn bliver til, 
men et spørgsmål, som trænger sig på inden for den ontologi, som jeg præsenterer, er, 
hvordan subjektet kan forstås inden for den ramme, hvor både det humane og non-hu-
mane betragtes som aktører der handler, og hvor fokus er rettet mod de effekter, de 
sammen skaber. Niels Christian Nickelsen beskriver, hvordan teorier om relationer og 
enactment, som jeg arbejder med, er gode til at forklare institutionaliseringsprocesser, 
men rejser spørgsmålet om, hvordan subjektivering kan forstås som andet end tilpas-
ningsresponser i sådanne analyser (Nickelsen 2008). I dette afsnit vil jeg beskrive, hvil-
ket subjektbegreb jeg arbejder med eller snarere etablerer undervejs og gennem mine 
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analyser, og afslutningsvis vil jeg vende tilbage til det spørgsmål, som Nickelsen rejser 
her. 
 
Mol argumenterer for, at i stedet for at tale om subjekter (patienten), som ved noget om 
objekter (søvn), må vi tale om ”enacting reality in practice” (Mol 2002). Der er således 
ikke tale om en virkelig betydning uden for det, der sker, eller inden i hovedet på men-
nesker. Som beskrevet gøres (enactes) virkeligheden. Mol skriver sig derfor op imod en 
epistemologi, hvor objekter kan forstås med forskellige perspektiver, hvorimod spørgs-
målet må være om, hvordan objekter gøres i forskellige praksisser. Hvis praksisser sæt-
tes i forgrunden, så er der ikke et enkelt passivt objekt i midten, som venter på at blive 
betragtet fra en uendelig række af forskellige vinkler. I stedet bliver objekter til – og for-
svinder igen – med de praksisser, i hvilke de manipuleres (Mol 2002). Mol går derfor et-
nografisk til værks og ophæver herigennem distinktionen objekt-subjekt, idet hun un-
dersøger viden inkorporeret i de daglige begivenheder og aktiviteter (Ibid.). Det er en 
bevægelse væk fra søgen efter viden i subjekter. Viden, som de har i hovedet og taler 
om. I stedet lokaliserer etnografien viden i aktiviteter, begivenheder, bygninger, proce-
durer, instrumenter osv. ’Praksis’ gør hermed mennesker til dem, de er. Et ’objekt’ som 
identitet er dermed heller ikke givet, men bliver til i praksis (Mol 2002:32). Det menne-
skelige subjekt kan derfor studeres ved at undersøge deres kontrasterende identiteter, 
som de performes på varierende steder og i varierende situationer. Her lægger Mol – 
som jeg læser det – op til, at man kan tale om et samlet subjekt, men et samlet subjekt, 
som kan begribes gennem de forskellige performative identiteter, det består af. Niels 
Christian Nickelsen bruger ikke begrebet ’identiteter’, men ’subjektpositioner’, der er 
strukturerede situationer, som subjektet bevæger sig igennem og bliver bevæget igen-
nem. Dermed peger han også på, at der kan være tale om et samlet subjekt, men som 
ikke er i fokus i aktørnetværk-analyser (ANT), som han laver. Fokus i disse er, på hvilke 
effekter der produceres i forbindelser mellem humane og non-humane aktører, som 
derved skaber subjektets handlemuligheder, som er det, han studerer. Handlemulighe-
der bliver således til gennem de distribuerede subjektpositioner, som subjektet også selv 
er med til at skabe. Som Nickelsen studerer jeg også handlemuligheder som relationelle 
tilblivelser, der opstår som effekt af humane-nonhumane forbindelser, men jeg spørger 
også om, hvorledes subjektiv betydning opstår, som produkt heraf. Derfor er jeg nødt 
til at komme tættere på et begreb om både subjektivitet og betydning. 

I ANT-analyser, som sociologen Bruno Latour er ophavsmand til, er fokus derfor rettet 
på de konkrete sammenvævninger, som skabes i et felt for at komme ud over forsim-
plede antagelser om repræsentation om, hvad det ”indre” er (Nickelsen 2008). Der er 
således ikke tale om subjektet som noget indre, der agerer i den ydre verden. ”Subjektet 
er ikke i kraniet og ikke i kroppen og heller ikke determineret af omgivelser og objekter, 
men midt i mellem” (Nickelsen 2008:245). Dvs. at fx behov og betydning opstår som 
produkter af forbindelser, som subjektet deltager i. Dermed kan ANT-analyser pege på 
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behov og betydning som noget, der bliver til i situationer ved at følge etableringen af 
forbindelser. Dagligdags trivialiteter og almindelige bestræbelser på at løse almindelige 
problemer er medierende processer, igennem hvilke både objekter og subjekter tager 
form og derfor bliver genstand for analyse (Nickelsen 2008). Dagligdags trivialiteter 
også som institutionelle praktiseringer er også genstand for analyse i dette projekt, men 
jeg forsøger også at gå på tværs af disse situationelle analyser for at kigge på, om ”møn-
stre og ladninger” bringes på tværs af kontekster og subjektpositioner. Ved at kigge på, 
hvilke forbindelser der etableres i intra-aktiv bevægelser og hvilke effekter forbindel-
serne producerer for forskellige mennesker, der går gennem det samme forløb, så peger 
analysen på, at dannelsen af forbindelser sker gennem en måde hele tiden allerede at 
være forbundet på en særlig måde til verden på som en oplevelse af at genkende sig selv 
i disse relationer. En forbundethed, som også er med til at skabe nye forbindelser. 
Denne forbundethed giver genklang med det, som Nickelsen definerer som oplevelse af 
at være et integreret individ eller subjekt, men som ANT analyser ikke rummer. Denne 
oplevelse eller forbundethed indgår som et af de elementer, som er med til at dirigere 
de forbindelser, der etableres situationelt. Analyserne peger også på et ’integreret sub-
jekt’ som kropsligt internaliserede subjektpositioner eller identiteter, som ”gør det mu-
ligt at fastholde ladninger og mønstre på tværs af en række kontekster, som hver især 
kalder på forskellige former for deltagelse” (Nickelsen 2008:2256). Nickelsen peger på, 
at situerede analyser med fokus på forbindelser og subjektpositioner efterlader et be-
greb om subjektet som et samlet integreret individ, men foreslår, at ved at kombinere 
konkrete situerede analyser, med fokus på forbindelser, med biografiske og historiske 
analyser, så er der mulighed for at undersøge, hvordan mønstre og subjektpositioner 
konfigureres og ’lades’ i en mere stabil form, som bringes på tværs af kontekster og del-
tagelsesformer (Nickelsen 2008:259). Jeg har ikke lavet biografiske og historiske analy-
ser som udgangspunkt, men ved at følge mennesker over tid og steder, deltagelsesfor-
mer og subjektpositioner bliver det historiske og biografiske som kræfter i etableringen 
af forbindelser tydeligt i mine analyser. Dvs. at projektet i sig selv fører frem til et sub-
jektbegreb, som på samme tid er både flydende og multipelt og stabilt og integreret. 
Dvs. at man kan tale om et samlet subjekt som forbindelser, der i en vis grad integreres. 
Forbindelser, som er med til at skabe nye forbindelser, som en kontinuerlig proces. 
I mit forsøg på at finde frem til en måde at begribe og undersøge tilblivelsen af subjek-
tiv betydning på blev jeg også inspireret af Søndergaard og Højgård (2011), som kom-
mer med et bud på, hvordan subjektivitet kan analyseres. De trækker på Barads begreb 
om agential realisme. De teoretiserer over subjektet som et fænomen med konstitue-
rende effekter på andre konstituerende kræfter og argumenterer for, at subjektivitet skal 
ses som intra-agerende og dermed enactet af diskursiv og materiel agentialitet (Højgaard 
og Søndergaard 2011:349). Begrebet om agential realisme og intra-aktivitet førte mig 
igennem analyser, hvor jeg ser viden, tanker og følelser som et af flere elementer, der 
intra-agerer med andre elementer som fx biologi, de fysiske omgivelser og det sociale, 



     

53 

hvorfor jeg ikke ser subjektiv betydning som noget, der kan afgrænses til en essens, 
men som en praksis og en kraft blandt andre, der hele tiden indgår i nye forbindelser. 
En kraft, der skaber og skabes. Subjektbegrebet ser jeg derfor mere som et rum for 
’agency’, hvori betydning opstår, men et rum, som med Jane Bennets formulering ”is a 
human-nonhuman working group” (Bennet 2010:17). ’Agency’ skal her forstås som en 
effekt, der skabes i denne working group, som bl.a. bliver til med de fysiske og sociale 
omgivelser gennem minder og historiske praksisser, som er kropsligt internaliserede 
gennem tidligere praktiserede forbindelser og subjektpositioner. Derfor ser og analyse-
rer jeg subjektiv betydning som en intra-aktiv enactment, hvor fortid og nutid folder sig 
ind i hinanden. Subjektive betydninger eller meningsfuldheder, som kan begribes empi-
risk ved at følge dagligdags aktiviteter (Nickelsen 2008), og som begrebsliggøres gen-
nem viden, institutioner, narrativer og normer.  

Dette subjektbegrebs tilblivelse beskrives og udfoldes i artikel 2. 

Hvis subjektet ses som produkt af og producent af lokale forbindelser, der enactes, er 
subjektivering så ikke det, som Nickelsen kalder tilpasningsresponser som en strukture-
ring på bestemte måder gennem de forbindelser, subjektet indgår i? Jo, på sin vis, men 
som Nickelsen angiver, og som jeg også senere vil argumentere for, så ser jeg ikke sub-
jektivitet som en kraft kun materialiseret som en flygtig og lokal forbindelse, men jeg 
ser subjektet med en vis grad af stabilitet, hvori et begær for genkendelighed dirigerer 
handlinger som en kraft i de forbindelser, subjektet bliver en del af. Denne form for hi-
storicitet kan derfor både ses som produkt af magtstrukturer, men også som modstand 
mod strukturerende kræfter i dannelse af nye forbindelser. 

Onto-epistemologi 

Med agential realisme skriver jeg mig ind i en onto-etnografisk (Pedersen 2013) og 
praksis-ontologisk tilgang (Gad m.fl. 2013), som jeg mener har genklang med hinanden, 
selvom antropologen Morten Axel Pedersen mener, at praksis-ontologien erkender sig 
til en form for essentialisme. Jeg mener som Pedersen heller ikke, vi kan adskille onto-
logi, altså spørgsmål om verdens beskaffenhed, fra de epistemologiske spørgsmål om, 
hvordan mennesker opfatter verden og skaber viden om den, som de agerer på bag-
grund af, men som Gad m.fl. ser jeg praksis som udgangspunktet for, hvordan både fæ-
nomener og begreber om dem bliver til – og derfor det, der bør studeres. ”Når menne-
sker og ting handler (og ”tænkning” er også en handling), er der mere på spil end repræ-
sentationer af eller perspektiver på verden. Disse aktører er nemlig med til at 
konstituere verdener, der kan studeres etnografisk.” (Gad m.fl. 2013:88). Begge tilgange 
beskriver en ontologi, som er foranderlig og dynamisk. Og måden, vi kan repræsentere 
denne foranderlighed på, er via etnografiske beskrivelser. I praksis-ontologi er handling 
primært. Det, som for andre forskningstilgange vil forekomme radikalt, er, at alt – både 
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mennesker, metafysiske begreber og kaffemaskiner – handler og eksisterer (Gad m.fl. 
2013:88). I et indbyrdes samspil, som udgør praksis, er disse elementer med til at kon-
stituere verdener, som kan studeres etnografisk. Et samspil, som bogstavelig talt skaber 
nye verdener, nye kompositioner (Ibid.). Objekter bliver således til gennem handling, og 
forskningen kan situeres i den/de virkeligheder, der studeres, og herved beskrive for-
skellige versioner af objekter og virkeligheder, og hvordan de bliver til i praksis. Men i 
praksis-ontologi ligger der også en erkendelse af, at man aldrig vil kunne lade ’tingene 
tale selv’, men altid som forsker vil være involveret i den ’talen’ og dermed også selv 
producere nye verdener.  
Gad m.fl. svarer på kritikken af praktisk ontologi, som går på, at fokus kun er på sam-
spillet, altså materialitet, mens betydning forsvinder, altså informanternes udsagn om 
praksis. Men som forfatterne understreger, fordrer praktisk-ontologi ikke, at informan-
ternes udsagn ignoreres. Forskellen er derimod, at informanters udsagn ses som ele-
menter i en praktisk ontologi snarere end som en privilegeret indgang til den. For at 
konkretisere denne måde at forstå, hvad udsagn er og anvendes til, når man undersøger 
konstituering, kan vi vende tilbage til den kvindelige patients udsagn om, at hun sover 
sig fra sygdom. Dette bliver ikke kun et udsagn i sig selv, men også et argument for 
hendes praksis, at hun sover om natten på hospitalet trods forstyrrelserne, og at hun 
også sover en del om dagen. Udsagnet er derfor et delelement i en diskursiv-materiel 
sammenhæng, altså det, hun kan sige, bliver ikke til som en indre proces, der påvirkes af 
de omgivelser, hun er en del af, men det hun kan sige bliver til med de omgivelser. Hen-
des udsagn kan dermed ses som en måde at legitimere sin søvnpraksis på i den sam-
menhæng, den indgår i; her hospitalet, hvor patienter forventes at deltage i at blive ra-
ske. Ved at trække på sin erfaring med søvn og sygdom og også koble den til at være 
gældende for hele sin familie legitimerer hun argumentet og praksis, selvom det ikke er 
legitimt at sove meget af dagen på hospitalet. Ved at underbygge sin egen oplevelse 
med andres praktiserer hun evidens, som hospitalet er bygget på, hvori gyldigheden af 
hendes argument bliver til med og yderligere styrker hende i forestillingen om, at hun er 
en legitim patient, der deltager i sin egen pleje. Udsagnet bliver derved en diskursiv-ma-
teriel praktisering af den institutionelle logik om den deltagende patient.  
Som demonstreret med eksemplet ser jeg fortællinger som delelementer af det samspil, 
der skabes, altså som delelement af den søvnpraksis, der konstitueres lokalt, men en 
praksis, der på samme tid konstituerer subjektiv betydning, altså ift. eksemplet, at så 
meget søvn som muligt er det, som heler og helbreder. Således er subjektiv betydning 
konstituerende for praksis; at hun bliver i sengen, men også konstitueret af den; at det 
kan være vanskeligt på hospitalet at gøre så meget andet end at blive i sengen som kon-
sekvens af både sengen som materialitet og de modsatrettede forventninger, som sen-
gen bliver til i (se artikel 1). Denne form for ontologi, som har fokus på samspil, og 
hvor både humane og non-humane aktører vægtes på lige fod, er derfor, som jeg ser 
det, ikke et fokus, som afskaffer subjektet. Fokus på samspil har tværtimod det formål 
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at udforske det menneskelige subjekt, ikke at afskaffe det (Pedersen 2013:50), men som 
Pedersen understreger: ”det, man ønsker at afskaffe er kun de skråsatte etnocentriske 
forhåndsantagelser om subjektet” (Ibid.).  

Relationel ontologi  

Ifølge Kant er den viden om verden, vi kan generere, kun repræsentationer af den. Han 
anerkender, at der findes ting i sig selv, men disse ting kan ikke tilgås. Dette afvises af 
praktisk ontologi med den begrundelse, at ting ikke eksisterer i sig selv, men kun i rela-
tion til andre ting. Ting som ontologiske størrelser er derfor altid relationelle. Her ser 
jeg igen et fælles udgangspunkt for onto-etnografien og praksis-ontologien, nemlig at 
fra begge tilgange ses virkelighed, hvor relationer er det virkelighedsskabende som en 
virkelighed, hvor alting er indfoldet i hinanden, og hvor ingenting udgør en autonom og 
afgrænset genstand, men en ”relationelt indfoldet tilblivelse af kvalitative forskellighe-
der” (Pedersen 2013b: 74). På den måde forklarer Pedersen fænomener ved bl.a. at refe-
rere til Deleuze og Guattari som aldrig endegyldige og afgrænsede, men foranderlige og 
altid også en del af noget andet; ”ethvert fænomen, der synes at udgøre en enhed, sam-
tidig dækker over en flerhed, og vice versa” (Pedersen 2013a: 38).  

Epistemologi – relationen mellem repræsentation og performativitet 

Barad tager afstand fra begrebet ’mediering’ som et udtryk for, hvordan videnskabelig 
viden skaber adgang til den materielle verden (Barad 2003:823). Hun mener, det er et 
begreb, som ikke tager den materielle verden alvorligt. Mediering erstatter hun med et 
performativt begreb om viden. At tage den materielle verden alvorligt kræver at udvikle 
en filosofisk position, der fornægter, at der er repræsentationer på den ene side, og på 
den anden side er ontologisk adskilte enheder, som afventer at blive repræsenteret. Her-
med skriver hun sig op imod to tilgange, som hun mener på hver sin måde abonnerer 
på repræsentationalisme, hvor viden ses enten som repræsentation af ting i verden, som 
de virkelig er (naturvidenskab), eller som ’objekter’, der udelukkende er produkt af soci-
ale aktiviteter (social konstruktivisme). ”Nature is neither a passive surface awaiting the 
mark of culture nor the end product of cultural performances.” (Barad 2003:827). 
Sin filosofiske position kalder hun en performativ forståelse, som skifter fokus fra 
sproglige repræsentationer til diskursiv praksis, hvormed hun trækker på Judith Butler 
og Michel Foucault, men hun præsenterer med Haraway en posthuman performativ til-
gang. Hun mener derfor ikke, vi kan komme frem til at forstå årsager ud fra fx et psy-
kologisk, et økonomisk eller et biologisk perspektiv, men kun som effekter af intra-akti-
viteter mellem disse forskellige kræfter. Det er her, hun adskiller sig fra det, hun kalder 
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den metafysisk understøttede repræsentationalisme, og sætter hermed også spørgsmåls-
tegn ved distinktionen mellem subjekt og objekt og den, der ved noget, og den, der vi-
des noget om. 

Med dette blik på relationer som virkelighedsskabende studerer jeg fænomenet søvn, 
som det fremtræder i bestemte sociale og materielle kontekster, men jeg ser fænomener 
som mere end kulturelle repræsentationer. Dermed ikke sagt, at fænomener taler selv 
som repræsenteret gennem onto-etnografien, men som Barad illustrerer med sit begreb 
apparatus, sætter jeg et særligt produktionsapparat op og taler derved som analytiker 
også selv og er aktivt involveret. Denne involvering fordrer, at jeg som forsker må tyde-
liggøre mine konstruktioner. Mine analyser bliver derfor ikke kun afgrænsede repræsen-
tationer, men bliver selv performative elementer, der på deres vis også bygger verden 
videre ved at ”opfinde relationer” (Gad m.fl. 2013). Derfor kan epistemologi og onto-
logi ikke adskilles, hvorfor Barad kalder denne performative forståelse af vidensfrem-
bringelse for onto-epistemologi som et studie af praksisser af viden i væren. Adskillel-
sen mellem epistemologi og ontologi argumenterer hun gengiver en metafysik, der for-
udsætter en iboende forskellighed mellem det menneskelige og ikke menneskelige, 
subjekt og objekt, krop og sind, effekter i relationen (matter) og diskurs. Onto-episte-
mologien derimod mener hun er en bedre måde til at komme frem til, hvilke forståelser 
der er nødvendige for at kunne beskrive, hvordan intra-aktiviteter får betydning (Barad 
2003:829). 

Apparatus som virkelighedsskabende 

At søvn ikke er et afgrænset fænomen, men noget, der bliver til i særlige sammenhænge 
og situationer, betegner filosoffen Anne-Marie Mol, som at der eksisterer multiple vir-
keligheder. Gennem sit etnografiske studie af åreforkalkning peger hun på, at årefor-
kalkning ikke begribes isoleret eller entydigt. Hun konkluderer, at sygdommen eksisterer 
på forskellige måder gennem forskellige praksisser. At sygdommen eksisterer i kraft af 
de konkrete relationer og praksisser, den indgår i. Hun ser på, hvordan forskellige prak-
sisser skaber forskellige muligheder, hvormed sygdommen kan blive til på. Åreforkalk-
ning bliver til på én måde, når det er kirurgen, der diagnosticerer og behandler den, på 
en anden måde, når patologen undersøger den, og på en tredje måde, når sygdommen 
er udgangspunkt for træning med en fysioterapeut. Sygdommen bliver derfor til hos ki-
rurgen gennem puls og temperatur, hos patologen som fortykkelse af arterievæg og hos 
fysioterapeuten som smerte og nedsat gangfunktion. Hun peger på, at diagnosen årefor-
kalkning bliver til i praksis og på multiple måder gennem det apparatus, der etableres. 
Det er fx mikroskopet, gennem samtale, gennem fysiologisk undersøgelse og gennem 
træning. De forskellige tilblivelser sammenfalder ikke altid, men kan støde sammen, 
fordi deres natur er forskellig. Selvom forskelligheden kan forklares, så har det den 
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praktiske konsekvens, at en af forklaringerne privilegeres over den anden (Mol 2002). 
Dvs. at et givet apparatus ikke kun genererer viden, men også virkelighed.  

Med en interesse for tilblivelse udfordres ideen om én verdensorden, hvor det, der re-
præsenterer, og det, der repræsenteres, betragtes som adskilt (Britt Ross Winthereik 
2015). Dermed er den viden, jeg skaber om fænomenet søvn, ikke en konstruktion ba-
seret udelukkende på min verdens-skabelse, men det er også videns-skabelse. Videns-
skabelse baseret på nogle særlige ideer at tænke med, men som ikke skal forstås som en-
degyldige forklaringsmodeller. Teori skaber særlige virkeligheder frem for andre, men 
ved at tydeliggøre mit forskningsapparat vil andre med samme apparatus kunne skabe 
lignende analyser. Winthereik forklarer, hvad det betyder at arbejde med teori, og hvad 
teori gør. 

”Når man bruger begreber, kræver de konstant empirisk udredning og præcisering, ty-
pisk gennem etnografi eller andre former for empirisk undersøgelse. Teori kan aldrig 
handle om at løsne empiriske knuder og insistere på, at brugen af teori altid rummer en 
fordring om at løsne teoretiske knuder – teori er selv en del af rodet.” (Winthereik 
2015: 23). Teori kan derfor ikke forklare, hvordan virkeligheden er. Teori bliver en del 
af den virkelighed, forskningen skaber. 

Som opsamling på beskrivelsen af det ontologiske og epistemologiske afsæt for afhand-
lingen vil jeg kort beskrive, hvilke konsekvenser min metodologiske positionering får 
for udformningen af min genstand, som jeg samler i overskriften ’Søvns performativi-
tet’. Afsnittet skal også ses som en opsamling på pointer, som kobler sig til pointer fra 
de tidligere kapitler. 

Søvns performativitet 

Trods søvns ukontrollerede natur udspiller den sig gennem en særlig kropslig og social 
praksis eller produktion, som tager form i særlige rum, i en særlig tid, med særlige men-
nesker og med særlige ting. Søvn er således også en kulturel produktion med særlige 
meningsfuldheder funderet i særlige hverdagsliv og i institutionen. Søvn er på den måde 
ikke et entydigt fænomen eller noget, som bare er, men noget, der hele tiden bliver til i 
praksis; det gøres. Det gøres ud fra forskellige forudsætninger, som er personlige og hi-
storiske, sociale og organisatoriske, faglige, institutionelle, rumlige og materielle. Disse 
forudsætninger, som sættes i spil, ser jeg som kontekstuelle relationer, der skaber søvn 
og betydningen mellem søvn og rehabilitering. Det er den praksis, jeg forsøger at få ad-
gang til og generere viden om. Jeg ser således nærmere på de konkrete relationer, som 
søvn bliver til i eller snarere får mulighed for at blive til i, i en institutionel sammen-
hæng på hospitalet og i det levede hverdagsliv med rehabilitering i hjemmet. Jeg flytter 
derfor mit blik fra et søvn-positivt perspektiv, hvor interessen er centreret om at finde 
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barrierer for den biologisk definerede ’gode’ søvn, som herigennem kan interveneres, til 
et etnografisk og eksplorativt engagement, hvor jeg prøver at forstå, hvilken søvnsam-
menhæng de forskellige praksisser i institutionen, men også det hjemlige hverdagsliv 
skaber. Jeg er således optaget af søvn fra et mikroniveau, hvor søvn konstitueres i en 
sammenhæng mellem individuelle mennesker og kroppe i særlige omgivelser, men jeg er 
også interesseret i, hvilket sundhedspolitisk makroniveau denne praksis er indlejret i 
samt mesoniveau med særlige institutionelle imperativer. Disse forskellige niveauer væ-
ver sig sammen i praksis og skaber særlige effekter. Trods denne sammenvævning, som 
er konstitueret af og konstituerende for de forskellige niveauer, individ, institution og 
samfund, adskiller jeg dem empirisk og analytisk i de to første forskningsspørgsmål, 
hvor jeg spørger til, hvordan patienternes søvnpraksis bliver til i de særlige omgivelser 
på hospitalet og i hjemmet, hvor mikro- og mesoniveauet undersøges, for at samle alle 
tre niveauer i det tredje forskningsspørgsmål om, hvordan subjektiv betydning bliver til 
som en relation mellem de tre niveauer og de to steder. 

Jeg har nu redegjort for dele af det, som Haraway betegner som mit ’sight’, altså mit 
blik, som er synliggørelse af de forskningsteknologier og de optikker, som forsknings-
objektet konstrueres med. Når jeg skriver ’dele’, er det, fordi der heri også ligger en be-
skrivelse af mine teoretiske begreber, som jeg vil udfolde i kapitel 6. I det følgende vil 
jeg afslutte dette kapitel med at beskrive den anden af de to metodologiske implikatio-
ner, ’site’, som i konkret forstand kan oversættes til sted/lokalitet, og her refererer jeg til 
en refleksion over min placering som forsker i tid, rum, krop og historie (Lykke 2008). 

Forskersituering  

Som beskrevet indledningsvis og uddybet i dette kapitel arbejder jeg med tilblivelse og 
undersøger, hvordan fænomener som søvn, institutioner, hverdagsliv og subjektiv be-
tydning bliver til, reproduceres og forandres i komplekse processer i givne sammen-
hænge (Hein 2018). Sammenhænge, som jeg som etnograf både deltager konkret i og 
analyserer. Med Barads performative epistemologi vil man som forsker altid selv være 
en del af den sammenhæng, man undersøger. Empirien taler ikke selv. Ifølge Barad er 
væren og viden ikke to forskellige dimensioner, men defineres intra-aktivt i det speci-
fikke fænomen. Et fænomen skal således forstås som en specifik intra-aktion af et ’ob-
jekt’ og af ’observationsagenser’. Både objekt og observationsagens bliver til i intra-akti-
onen (Barad 2007:128). Jeg kan som forsker derfor ikke betragte og beskrive verden fra 
en privilegeret position, men rekonfigurerer den gennem specifikke grænsedragninger, 
som jeg etablerer i apparatusset. Jeg kan således ikke undsige min egen agens som for-
sker i konstitueringen af fænomenet (Barad 2003). Som forsker har jeg således et særligt 
forhold til den genstand, jeg undersøger, hvorfor jeg må synliggøre dette forhold ved at 
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tydeliggøre mine refleksioner. Det gælder ikke kun, hvordan jeg lader mig inspirere teo-
retisk, og hvordan jeg forstår vidensfrembringelse, men også de relationer, erfaringer og 
positioner, jeg selv bærer med ind i undersøgelsen, og hvordan disse relationer er med 
til at skabe forholdet til den genstand, jeg undersøger, og hvad jeg vælger at forfølge. 

Madden deler forskningsrefleksivitet op i to positioner; en metodologisk fokuseret soci-
ologisk refleksivitet og en personlig-politisk refleksivitet (Madden 2017:23). Først-
nævnte har jeg forsøgt at tydeliggøre ved at beskrive mine ontologiske og epistemologi-
ske begreber, og hvordan de påvirker mine repræsentationer. Hvorimod jeg i dette af-
snit vil beskrive, hvordan min historicitet og socialitet er med til at forme den 
forskning, jeg laver. Forskningen er så at sige positioneret fra mere end et metodologisk 
udgangspunkt. Mit etnografiske perspektiv er også informeret af min egen socialitet og 
historie. At vise, hvorfra jeg repræsenterer ’den anden’, kommer fra ideen om, at sand-
heden ikke er absolut, men kun delvis (Ibid.). Madden henviser til George Marcus’ be-
skrivelser af antropologisk refleksivitet og til feministisk refleksivitet, som Madden sam-
ler i begrebet ’personal-political reflexivity’ som en anerkendelse af, at repræsentationer 
ikke er totalitære repræsentationer af den virkelige verden. Ved at vise, hvorfra forske-
ren former sit perspektiv og sin deltagelse, bliver det, der repræsenteres, et mere nøjag-
tigt billede af den virkelige verden. Formålet med at forstå mig som etnograf bedre, 
altså at forstå den måde, jeg påvirker min forskning på, handler derfor ikke om mig eller 
om, at jeg ved at gøre mig mine forforståelser bevidste kan sætte dem i parentes og 
herigennem sætte dem til side og producere valid forskning. Men det, ’historien om 
mig’ handler om, er at skabe et mere pålideligt billede, argument og teori ift. dem, jeg 
studerer. 

At være positioneret og blive positioneret 
I projektet er jeg optaget af både institutionen og hverdagslivet som situering af de mu-
ligheder, der bliver tilgængelige for mennesker i sundhed og sygdom, og med særligt fo-
kus på, hvordan de bliver tilgængelige for ældre patienter. Når jeg er optaget af både in-
stitutionen, hospitalet, som et særligt fænomen og det levede liv, er det også ud fra en 
interesse båret af, at jeg selv har arbejdet i institutionen på flere måder; som sygepleje-
studerende, som sygeplejerske, som klinisk vejleder og senest som akademiker i en syge-
plejefaglig udviklings- og forskningsenhed på en ortopædkirurgisk afdeling. Steder og 
perioder, hvori mange spørgsmål er opstået. Spørgsmål om, hvorfor og hvordan institu-
tioner i deres politiske, driftsmæssige, rumlige, faglige og organisatoriske situerethed på-
virker og bliver påvirket af de mennesker, som tilbringer tid her på den ene eller anden 
måde. Min kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi har yderligere fordret disse in-
stitutionelle, sundhedspolitiske, organisatoriske og sundhedsfaglige spørgsmål, som 
også er blevet udvidet med mere kulturorienterede spørgsmål omkring sundhed og syg-
dom, det gode liv og herskende vidensregimer. Denne faglige situerethed har været med 
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til at skabe projektet og dets fokus og vidensinteresse, valg af teori og metode. Herud-
over er jeg også socialt positioneret både organisatorisk og i det fysiske møde i form af 
min uddannelse som sygeplejerske og antropolog, min alder, mit køn og min etnicitet. 
Disse positioner påvirker den måde, jeg får adgang til felten på, dvs. det empiriske og 
sociale område, men også for det teoretiske og videnskabelige felt, jeg konstituerer min 
forskningsgenstand i. Hvordan positioner påvirker min undren, de spørgsmål, jeg stiller, 
og den måde, jeg går til analyserne på, er komplekst at gøre rede for. Men når jeg over-
ordnet kommer frem til at stille spørgsmål til, hvordan søvn indgår i en sundhedspæda-
gogisk kontekst, og hvilke muligheder der skabes i denne sammenhæng, kan denne inte-
resse spores tilbage til mit indledende møde med hospitalsvæsenet som sygeplejestude-
rende. Her blev jeg optaget af de fysiske rammers indvirkning på, hvilken form for 
interaktion mellem patienter og personale der blev mulig, men også indvirkede på etab-
leringen af en særlig forventning til patienternes adfærd. Denne interesse har fulgt mig 
op gennem min akademiske uddannelse. Som sygeplejerske har jeg primært arbejdet 
med børn og deres forældre på både børneafdelinger, afdeling med for tidligt fødte 
børn samt barselsgange. Her har interessen for hospitalet som materialitet og organisa-
tion også udviklet sig, hvorfor jeg gennem flere projekter i min akademiske uddannelse 
har arbejdet med det at være familie indlagt på hospital og arbejdet med spørgsmålet 
om, hvordan den institutionelle ramme er med til at positionere forældreskab både i og 
uden for institutionen. Under min kandidatuddannelse blev jeg selv mor for tredje gang 
og dermed genstand for sundhedspædagogisk opmærksomhed på flere niveauer både 
som en del af at modtage sundhedspleje, men også som en del af mere diffuse begreber 
om køn og forældreskab i den offentlige diskurs. Derfor handlede mit speciale om, 
hvordan moderskabet konstitueres gennem en forhandling om sundhed. En forhand-
ling, som viste sig bundet både af et særligt vidensgrundlag, primært et udviklingspsyko-
logisk og et biomedicinsk, og af institutionel praksis. Når jeg får øje på og stiller mig un-
drende over for den måde, søvn bliver en del af en sundhedspædagogisk praktisering 
på, og hvilke effekter denne praktisering får, så er det, også fordi sundhedspædagogik 
på flere måder er en del af det, som jeg som kvinde, forælder, sygeplejerske og akademi-
ker bærer med mig ind i felten og til feltet.  
Kroppen som fænomen er centralt i dette studie, og derfor bliver min egen krop også 
aktualiseret. Som et konkret eksempel på hvordan kan nævnes, da jeg forstuvede min 
fod ca. 2 år inde i ph.d.en. Nogle af de analyser, jeg var i gang med at lave, blev spejlet 
autoetnografisk. Fx den pointe, jeg forsøgte at demonstrere; at når kroppen ændrer sig 
pludseligt, så må vi skabe relationer med verden på nye måder både socialt, fysisk og bi-
ologisk, og hvordan denne proces dirigeres efter et behov for at gøre sig selv genkende-
lig for sig selv og sine omgivelser.  

Mit blik for kroppen, og hvordan den bliver til som effekt af en sundhedspædagogisk 
relation, har ikke været etableret på forhånd, inden jeg gik i gang med mit feltarbejde. 
Men de situerede positioner, som jeg har beskrevet, viser, at empirien fremtræder på 
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forskellige måder, afhængigt af hvem der interagerer med den og læser den. Dette 
aspekt ved vidensproduktion er det, som Haraway beskriver med sit begreb ’situated 
knowledge’ (Haraway 1988). Hun beskriver hermed, hvordan al viden produceres med 
udgangspunkt i et blik, som kigger et særligt sted fra. Alt andet er en illusion (Ibid.:588). 
Dvs. at det er en illusion at splitte subjekt og objekt som også tidligere beskrevet med 
Barad, men hvorfra man taler, må synliggøres. Gennem denne synliggørelsesproces kan 
man tale om, at forskningen er objektiv og ikke subjektiv (Ibid.: 583). Forskningen kan 
derved ikke reduceres til hverken mine præferencer eller en forestilling om endegyldig-
hed gennem et ikke-situeret objektivitetsbegreb. 

At forhandle sig fra en position som ’vidende’ til en position som ’interes-
seret uvidende’ 

Som indledningsvis beskrevet er projektet blevet til på baggrund af min ansættelse i en 
sygeplejefaglig forsknings- og udviklingsenhed på en ortopædkirurgisk afdeling, hvor 
jeg deltog i et landsdækkende projekt, som havde til formål at undersøge muligheder for 
at skabe bedre betingelser for ortopædkirurgiske patienters søvn på hospitalet. Projektet 
lagde op til yderligere forskning i form af ph.d.-studier af både kvalitativ og kvantitativ 
karakter. Med min uddannelsesbaggrund som pædagogisk antropolog, hvor den etno-
grafiske metode er den centrale, var jeg inspireret både af det landsdækkende projekts 
overordnede ønske om mere kvalitativ forskning på området og af de spørgsmål, som 
mit eget lokale projekt efterlod. En baggrund, som derfor var udgangspunkt for initie-
ring af ph.d.-studiet. Projektets empirigenerering skulle foregå på den ortopædkirurgiske 
afdeling, hvor jeg har fungeret som underviser, vejleder og projektleder og som deltager 
i forsknings- og udviklingsprojekter inden for omsorgs- og plejeområdet. 

Jeg har derfor en 'known history of participation' (Noel Dyck 2000). Jeg laver så at sige 
feltarbejde ‘hjemme’. 'Hjemme' både geografisk, socialt og fagligt med kendskab til det 
vidensregime, som er en del af felten. Mine sociale og faglige relationer eller 'social 
fields' (Ibid.) er dem, der muliggør dette studie, da det er herfra, mine forskningsspørgs-
mål er udsprunget, og det er mine sociale og faglige relationer, der muliggør adgang.  

At have en “known history of participation” giver mig en særlig forskerposition. Jeg er 
således allerede positioneret i felten, særligt ift. plejepersonalet, som intern forsker og 
konsulent i udviklingsprocesser. Dette giver både fordele og ulemper. 

Med deltagerobservation på to af de ortopædkirurgiske afsnit som en del af min metode 
er jeg der udelukkende for at erfare, hvilke spørgsmål det giver mening at stille i relation 
til mit genstandsfelt, hvilket forudsætter en helt ny form for social fordybelse og delta-
gelse end den, jeg hidtil har haft i mit arbejde i afdelingen. En position, som i et eller 
andet omfang er defineret, giver mig nogle muligheder og blokerer for andre (Hastrup 
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2010) og dermed også, hvilken viden der bliver tilgængelig (Tjørnhøj-Thomsen 2003). 
Positionen er dog ikke at betragte som statisk eller endegyldigt defineret, men trods min 
allerede etablerede sociale position foranderlig og må forhandles på ny. Hvordan den 
forandres og påvirker felten og den viden, der genereres, må være genstand for reflek-
sion som i hvilket som helst andet feltarbejde. 

Min profil som sygeplejerske med akademisk overbygning var den, som gjorde min an-
sættelse i forsknings- og udviklingsenheden i afdelingen mulig, og derfor også den pro-
fil, som de ansatte satte mig i forbindelse med. Jeg blev anerkendt som værende syge-
plejerske, der var uddannet til – og lavede og faciliterede – udviklings- og forsknings-
projekter inden for dette område. At forskningsprojektet var forankret i sygeplejen og i 
et kendt arbejdsforhold, oplevede jeg gav et vist ejerskab fra afdelingssygeplejerskerne, 
som jeg havde arbejdet tæt sammen med om både faglig udvikling og forskningsstra-
tegi. Med dette ejerskab fulgte en velvilje til at invitere mig til at lave deltagerobservatio-
ner på deres afsnit, vel vidende at dette kunne føre til kritiske analyser af deres egen 
måde at tilrettelægge og arbejde på. Også plejepersonalet virkede positivt stemte over 
for min tilstedeværelse og forskningsmæssige interesse i deres arbejde og patientgruppe. 
Denne position som både sygeplejerske og ’kendt forsker’ i afdelingen har uden tvivl 
gjort det nemmere at få adgang og ’tilladelse’ til at færdes ’frit’ på afsnittet. Jeg har der-
for ikke hele tiden skullet retfærdiggøre min tilstedeværelse og forhandle mig tilladelse 
til fx at følges med personalet, selv tage kontakt til patienter og gå ind på stuerne, hvil-
ket jeg ikke oplevede, der var utryghed omkring.  

Ulemperne på den anden side er, at min profil og min tidligere funktion i afdelingen har 
været afgørende for, hvad det er for en viden, omgivelserne antog, jeg var optaget af. Fx 
at jeg var optaget af, hvordan man kan forbedre mulighederne for den gode søvn under 
indlæggelsen, eller om patienter sover godt eller dårligt, hvorfor jeg fx blev anvist ud-
valgte patienter. Med mit fokus på, hvordan søvn som institutionelt fænomen bliver til 
og får betydning for den enkelte, var min vidensinteresse ikke båret af denne særlige 
forståelse af søvn som noget objektivt defineret, der kan forstås entydigt som god eller 
dårlig, men mere af, hvordan disse kategorier bliver til. Jeg var heller ikke styret af en 
ambition om at kunne kontrollere, hvad der skal ske, som i et laboratorie, hvor define-
rede forstyrrelser kan sorteres fra, men et fokus og en strategi, hvor jeg netop er optaget 
af det situationelle. Når det så er sagt, kan denne antagelse fortælle mig noget om netop 
den måde, søvn som et institutionelt fænomen bliver til på, hvorfor denne opmærksom-
hed på min egen positionering i felten kan give mig værdifuld viden også til analyse af 
mit genstandsfelt (Ringer 2013). Disse subjektive og refleksive elementer af forsknings-
processen er dermed ikke nødvendigvis et problem, som skal overkommes. De kan 
også være produktive kræfter, som man må lære at konfrontere (Madden 2017), hvilket 
jeg vil vende tilbage til i metodeafsnittet. 
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Jeg ønskede dog, at min sundhedsfaglige position skulle træde mere i baggrunden ift. 
både personalet og patienterne, da jeg tænkte, at dette ville give mig adgang til at tale 
om søvn og om forløbet fra en mere åben position. En position, hvorfra mit perspektiv 
ikke på forhånd var givet eller ’forudsat’. Derfor satte jeg min antropologiske uddan-
nelse i forgrunden og lavede fx mit eget navneskilt, hvor jeg som titel skrev antropolog i 
stedet for fx forsker eller ph.d.-studerende eller sygeplejeforsker. Under min nye ansæt-
telse som ph.d.-studerende blev mit mere officielle navneskilt ændret fra et rødt skilt, 
som indikerer sygeplejerske, til et lyseblåt, som indikerer administrativt personale. Æn-
dringen af navneskiltet var ikke et ønske om at sløre min uddannelse som sygeplejerske 
og forankring i institutionen som også sygeplejerske, men et ønske om at åbne op for at 
kunne reflektere mere åbent med felten om søvn i spændingsfeltet mellem et medicinsk 
og et levet perspektiv også i relation til forståelser af sygdom og sundhed. Der var såle-
des et ønske om at positionere mig i en mere klassisk forståelse af feltarbejderen som 
’den fremmede’, idet min vidensinteresse ikke nødvendigvis faldt sammen med den lo-
kale og dermed den vidensinteresse, jeg oplevede blev forventet fra både personale og 
patienter. En vidensinteresse omkring søvn, der går på, hvordan søvn kan forbedres for 
at fremme rehabilitering, eller en ambition om at lave forskning, som kan af- eller be-
kræfte en biomedicinsk defineret sammenhæng mellem søvn og det ortopædkirurgiske 
resultat (funktionelle outcome). Denne reformulering af min organisatoriske og forsk-
ningsmæssige positionering oplevede jeg gav mig mulighed for at bede medarbejdere 
forklare og beskrive processer, arbejdsgange, formål, perspektiver og faglige spørgsmål, 
som de konkret oplevede og forstod dem. Dermed kom jeg ud over en kommunikativ 
indforståethed og forventning om, at jeg ikke havde brug for viden om forløbet, fordi 
jeg jo havde været ansat i afdelingen i nogle år. At positionere mig som antropolog i ste-
det for fagprofessionel gav mig i større grad mulighed for at indtage rollen som ”accep-
tabel inkompetent” (Hammersley og Atkinson 2004:131), hvilket derved også åbnede 
op for, at jeg tillod mig selv at stille andre typer af spørgsmål til personalet, men også til 
patienterne – det var fx spørgsmål til, hvad patienterne mente, når de fx svarede, at de 
havde sovet dårligt eller havde sovet godt, at deres søvn var vigtig for deres sundhed, 
eller at deres søvn, om den var god eller dårlig, ikke påvirkede dem – eller bede dem be-
skrive helt konkret praksis osv. Denne mulighed gjorde, at jeg kunne bevæge samtalen 
væk fra et indforstået udgangspunkt om, hvad søvn gør, og udfordre indforståede be-
greber om, hvornår søvn er god eller dårlig, til at få tættere og mere konkret beskrivel-
ser af, hvordan søvn bliver til, og hvad søvn gør i konkrete situationer og hverdagsliv.  

Et andet element ift. positionering i felten, som jeg reflekterede en del over, var, hvilken 
uniform jeg skulle bære. Alle ansatte, som har patientkontakt, skal bære uniform. Der er 
dog lidt forskel på, hvilken uniform de forskellige personalegrupper bærer. Plejeperso-
nale og terapeuter (ergo- og fysioterapeuter) bærer oftest bukser og T-shirt eller kort 
jakke. De må selv vælge farver, men terapeuter bærer ofte mørkeblå bukser og en tur-
kisblå T-shirt, og plejepersonalet bærer hvide bukser og hvid T-shirt eller hvid kort 
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jakke, og nogle vælger også turkis T-shirt. Kirurgerne bærer hvide bukser eller grønne 
operationsbukser og ofte en lang hvid åbenstående jakke gerne med en grøn opera-
tionstrøje under. Sekretærer, som sidder lokalt på et afsnit, bærer også uniform, selvom 
de fx sjældent kommer på patientstuerne. Selvom man kan hente alle slags uniformer i 
linnedrummet, er der fortsat opretholdt en slags faglig uniformskode. At vælge uniform 
er derfor ikke bare en formalitet, men også en måde at positionere sig på. Var det fx 
vigtigt at understrege min uddannelsesgrad som en anden end sygeplejerskernes og tera-
peuternes – eller forsøge at markere mig som én, der var distanceret fra pleje og be-
handling ved fx bare at have en lang kittel uden over mit almindelige tøj, hvilket i så fald 
ville positionere mig mere på linje med lægerne? Jeg valgte hvide bukser og hvid T-shirt. 
Selvom jeg fulgte både læger og fysioterapeuter, og min forskning ikke nødvendigvis 
var afgrænset til et sygeplejefagligt perspektiv, så var det alligevel fra sygeplejen, min 
forskning var initieret og den gruppe, jeg oftest fulgtes med. Jeg valgte imidlertid T-
shirten frem for den korte jakke. Den korte jakke har lommer. Lommer til sakse, tape, 
forbindinger mv. Jeg havde ikke andet end mit navneskilt og ID-kort med mig for med 
min fremtoning at vise, at jeg ikke var en del af pleje- og behandlerpersonalegruppen. 
Min notesbog og min computer lå i min taske på kontoret, hvorfor jeg skrev i pauser, 
jeg lagde ind mellem samtaler eller aktiviteter, jeg havde deltaget i. Når jeg skriver pleje- 
og behandlerpersonalegruppen, er det, fordi jeg egentlig alligevel oplevede at blive spej-
let som en del af personalegruppen, af både personalet og patienterne. Jeg oplevede, at 
forskning er en integreret og selvfølgelig del af sundhedsvæsenet. Når jeg derfor spurgte 
patienter, om de ville dele deres erfaringer med mig som forsker, fortalte mange, hvor-
dan de tidligere havde deltaget i sundhedsvidenskabelige projekter og gerne ville bidrage 
yderligere til sundhedsfaglig vidensudvikling, som de fandt vigtig. Så selvom mit projekt 
ikke var et klassisk sundhedsvidenskabeligt projekt, hvor man skal afklare kausale sam-
menhænge eller teste hypoteser eller afprøve interventioner, så oplevede jeg alligevel at 
blive anerkendt og accepteret som en del af en selvfølgelig personalegruppe på hospita-
let; forskerne. 

Disse konkrete eksempler på overvejelser og valg, jeg har truffet undervejs, viser, hvor-
dan ikke kun mit feltarbejde, men min forskning i det hele taget er et resultat af en pro-
ces, som afspejler både metodologiske og sociale og historiske positioner, som er en del 
af den virkelighed, hvori empiri genereres, analyseres og teoretiseres om, og dermed 
den kontekst, hvori viden bliver til.  

Felten, som er den konkrete sammenhæng, hvori forskningen er situeret, skal derfor 
ikke kun forstås geografisk som fx hospitalet og hjemmet. Felten kan ikke ses som sta-
bil og afgrænset, men som kontinuerlig bevægelig, afhængigt af hvilke positioner jeg in-
teragerer med felten fra eller perspektiver, jeg forstår den med. En position er derfor 
ikke noget, man har, fx hvid kvinde i 40’erne, men noget, man strategisk arbejder på 
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som en værdifuld metodologi af selvbevidsthed, der åbner op for nogle måder at inter-
agere med og forstå det sociale og kulturelle liv på. Det kan bl.a. være gennem opdagel-
sen af fænomener, som ellers ville have været usynlige, og gennem erhvervelsen af nye 
perspektiver på elementer, som man troede, man allerede vidste noget om (Gupta og 
Ferguson 1997). Som jeg også har beskrevet, positionerer jeg mig ikke kun, jeg positio-
neres også i felten. Positioneringen sker fx ud fra min alder, køn, etnicitet, påklædning, 
navneskilte, organisatoriske tilknytning mv. Derfor handler det strategiske arbejde og 
refleksivitet om at etablere en opmærksomhed på, både hvad jeg selv bærer med mig, 
og hvordan det skaber retning, men også hvordan og hvad jeg bliver til i de sammen-
hænge, jeg indgår i. En tilblivelse, som giver mig adgang til felten på en særlig måde. De 
fleste mennesker jeg talte med under feltstudiet var mennesker over 65. umiddelbart 
oplevede jeg hverken at alder eller køn havde nogen umiddelbar betydning ift. den 
måde jeg kunne interagere med patienterne på eller, en forskel i hvad fx mænd eller 
kvinder fortalte mig eller måde de samtalede med mig på. Men min alder, som endnu 
ikke ældre og ikke helt ung, skulle alligevel vise sig at få betydning for en særlig slags 
samtale jeg flere gange oplevede at blive inviteret ind i. Det var samtaler, som indeholdt 
frustrationer over de krav som hospitalet stillede til dem som fx hvad der var rimeligt at 
få hjælp til, hvad patienterne selv skulle gøre, hvordan de skulle gøre det, og forventnin-
ger om initiativ til bevægelse. Frustrationerne kom også til at handle om, at det ofte var 
’unge piger’ uden lang livserfaring og med kroppe, uden funktionstab, der formulerede 
disse krav og forventninger; de var autoriteterne. Hvis jeg selv havde været på alder 
med ’de unge piger’ (slut 20’erne/start 30’erne) var det højst sandsynligt ikke noget pati-
enterne havde italesat for mig. Ved blive inviteret ind i denne form for samtaler trådte 
en gensidighed i sammenhængen; alder, krop og pædagogisering frem. Gennem en op-
mærksomhed på min egen tilblivelse/situering som forsker i felten kan jeg derfor ud-
sige noget om den setting, jeg studerer. At videnskabelig praksis er situeret, betyder 
ikke, at viden skal forstås som relativ. Den skal på den anden side heller ikke forstås 
som totalitær (Haraway 1988:584), men som situeret i en sammenhæng, jeg er med til at 
skabe.  

Fra beskrivelse af, hvordan forskningen bliver til i en intra-aktiv bevægelse mellem for-
skeren som subjekt (onto-epistemologisk og i tid og rum) og forskningsgenstanden, vil 
jeg gå videre til at beskrive den metode, som jeg mener mine forskningsspørgsmål læg-
ger op til. 
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5. Metode – En abduktiv proces 

”Verden lader sig ikke beskrive meningsfuldt med hvilke som helst begreber. Man må 
altid arbejde med det konkrete stof for at kunne løfte en generel viden ud af det. Og 
denne generelle viden er ikke kun en viden om livet hos dem, man studerer, men også 
en viden om, hvordan socialt liv bliver til” (Hastrup 2015:56). 

Dette citat beskriver etnografi som en abduktiv proces. Som beskrevet i forrige kapitel 
går forskeren ikke i felten uden en form for retning i sin opmærksomhed, men samtidig 
er det gennem feltarbejdet, forskeren må opdage, hvilke spørgsmål det er relevant at 
stille fx i et fokus på læring. Er det så i virkeligheden identitet, det er vigtigt at spørge til, 
er det organisationsformer, er det arbejdsfællesskabet? Og fra disse spørgsmål kommer 
også valget af relevante begreber, man anvender til at analysere, hvad der er på spil, når 
mennesker fx skal lære i særlige sammenhænge. Men hermed ikke sagt, at analytiske be-
greber vokser direkte ud fra de fænomener, man observerer i felten (Hammersley og 
Atkinson 2004:130). 

Som beskrevet i forrige kapitel afgrænses det empiriske gennem feltarbejderens inte-
resse; en interesse, som bliver genstand for refleksivitet og udforskning. Ved at vælge et 
særligt teoretisk blik at arbejde med empirien ud fra, beskæres den yderligere, og fokus 
skærpes ved at sætte grænser for, hvad man vil vide noget om (Madsen 2004:17-18). 
Herfra handler den abduktive proces således om at undersøge, hvorvidt de valgte be-
greber fungerer i dialog med empirien som en mulighed, der kan løfte det partikulære 
op på et plan, som kan sige noget om tilblivelse på et mere generelt plan. 

I det følgende vil jeg beskrive, hvordan jeg skaber sammenhængen mellem empiripro-
duktion og den måde, jeg analyserer den på. 

Empirisk strategi 

Jeg undersøger tilblivelse ved at studere diskursiv-materielle praksisser. At undersøge 
praksisser og ikke kun fortællinger om dem gøres bedst gennem etnografisk deltagerob-
servation. Herigennem får jeg mulighed for at følge og interagere med praksis, som den 
udfolder sig gennem handlinger, både sproglige og ikke-sproglige, i relationer mellem 
mennesker og mellem mennesker og non-humane aktører. Herudover vil jeg også finde 
ud af, hvordan søvn bliver til og får betydning i særlige liv; ældre ortopædkirurgiske pa-
tienters, og særlige livsforløb; rehabilitering, hvorfor interviews er valgt som metode til 
at besvare dette spørgsmål. Når jeg har lavet deltagerobservation i menneskers hjemlige 
hverdagsliv med rehabilitering primært gennem samtalen, så er det også valgt af prag-
matiske grunde. Jeg begyndte at følge disse udskrevne patienter, i samme periode som 
jeg lavede deltagerobservationer på hospitalet, hvorfor det har været nødvendigt at af-
grænse besøgene i tid og ikke følge patienterne i deres hverdag, som den udfolder sig i 
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praksis, fx ved at være hos dem i flere dage eller uger ad gangen og indgå i deres hver-
dagsliv med dem. Ud over at det ville være vanskeligt i relation til sideløbende at lave 
feltstudie på hospitalet, ville det også være vanskeligt og tidskrævende inden for et 
ph.d.- studie at følge otte forskellige mennesker over tid på den måde. Hvordan tilbli-
velse af subjektiv betydning bliver til, er derfor en analyse af praktiseringer i samspil 
med den måde, de materielle processer tales frem og tillægges betydning på (Højgaard 
og Søndergaard 2015). 

Den empiriske ambition har været at få viden om søvns konstitueringsprocesser, der 
etableres i patientforløbet på tværs af hospital og hjem, på tværs af subjektpositioner; 
patient og borger samt deltagelsesformer; som indlagt patient og som facilitator af egen 
rehabilitering i det hjemlige hverdagsliv. Kroppens funktionalitet er i fokus i det orto-
pædkirurgiske forløb, dvs. hvordan fx et led kan blive funktionelt både som mål og 
middel til uafhængighed og bedre livskvalitet. Med interesse for overgange i form af ste-
der, subjektpositioner og deltagelsesformer, men også interesse for kroppen som defi-
neret mål og middel er min epistemologiske interesse derfor fortællinger om og prakti-
seringer af de betydningssystemer, som patienter alene, sammen og med personalet ska-
ber, samt positioneringer af sig selv, de har til rådighed, forhandler og omsætter i 
rutiner og materiel håndtering/interaktion (Højgård og Søndergård 2015), men også at 
forstå, hvordan kroppen har enactende kræfter i tilblivelsen af disse betydningssystemer 
og positioneringer, som søvn bliver til i. 

At sætte mig for at lave etnografi om søvn i et indlæggelses- og rehabiliteringsperspektiv 
gjorde, at mange spurgte, om jeg skulle observere patienter, der sov. Men det er faktisk 
det, jeg har gjort mindst af. Jeg har været på afsnittene om natten, men min opmærk-
somhed har ikke været rettet mod søvn som en afgrænset og konkret proces i tid og 
rum, men for at forstå søvn som en lokal praksis må jeg forstå den større sammenhæng, 
som søvn er en del af. Den er en del af et særligt forløb, som er konstrueret ud fra sær-
lige rationaler, som er både organisatoriske og faglige, men også politiske. Det er denne 
sammenhæng, søvn konstitueres med som en lokal praksis. Derfor fulgte og kiggede jeg 
bredt på handlinger og ikke kun dem, som var direkte relateret til søvn, men også rela-
teret til fysioterapeutisk træning, ambulatoriekonsultationer, lægesamtaler og andre in-
teraktioner mellem patienter og personale. Jeg fulgte også to patienter en hel dag, fra de 
kom ind tidligt om morgenen til en planlagt operation. Jeg fulgte dem med ned til ope-
rationsstuen og var med under operationen, til opvågningen og op på sengeafsnittet 
igen. Jeg angriber så at sige konteksten for at kunne anskue objektet i stedet for at an-
gribe objektet og herfra forstå det i konteksten. Konteksten er derfor ikke kun en bag-
grund, som objektet udspiller sig på eller i, men en del af objektet og en del af den kom-
plekse interaktion, som er både social, diskursiv og materiel. Konteksten trækkes i for-
grunden. Jeg ser på, hvordan objektet søvn bliver til og får mulighed for at blive til, som 
et komplekst og foranderligt fænomen – med brud, modsætninger og forandringer. I 
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nogle situationer bliver praksis til på indforståede og selvfølgelige måder, og i andre si-
tuationer udfordres eller afselvfølgeliggøres selvsamme praksis.  

Som en vej ind i det komplekse væv af sociale praksisser (Winther 2017:249) har jeg et 
særligt blik for materialitet, dvs. hvordan forskellige elementer i deres indbyrdes sam-
menhæng påvirker tilblivelsen. Dette er et empirisk, men også et analytisk perspektiv. 
Ved at have opmærksomheden på, hvordan bl.a. fysiske artefakter indgår i samhandlin-
gen, hvad de skaber i relationen, men også hvordan de tales frem som en del af den 
sammenhæng, de er en del af, forsøger jeg at følge og analysere de effekter, der skabes i 
disse relationer og samspil. Jeg ser således hverken objekter eller subjekter som suve-
ræne aktører (Ibid: 247) heller ikke som fikserede eller afgrænsede. Genstande, men 
også biologiske elementer som fx led og hævelse samt psykologi som fx minder og fø-
lelser er flere ting og gøres og gør på forskellige måder, afhængigt af tid, sted og sam-
menhæng (Ibid.).  

Feltarbejdet  

Feltstudiet kan karakteriseres som et flerstedsfeltarbejde (Rubow 2003:230), som består 
af en kombination af deltagerobservationer og situerede samtaler på hospitalet og inter-
views med udvalgte personer, som jeg følger over tid efter udskrivelse i eget hjem. Med 
Rubows reference til flerstedsfeltarbejdet refererer hun til, at felten ikke er afgrænset til 
et særligt sted, men at felten kan udgøres af kontekstuelle handlinger og dokumenter og 
ikke fortællinger, som etnografen går på tværs af for at udsige sig noget om tilblivelse af 
en særlig praksis (rehabilitering) i et særligt betydningsrum (søvns subjektive tilblivelse). 
Men selvom felten i dette studie er flerstedet; hospital, hverdagsliv, forskellige afsnit på 
hospitalet og i forskellige hjem, så er det ikke en felt, jeg ’opfinder’. Den er givet på for-
hånd nærmere ved at være defineret som et patientforløb, der ikke afgrænses til indlæg-
gelse, men mere i tid og aktiviteter, som fx hvor lang tid genoptræningsperioden er be-
regnet til, og hvor mange ambulante besøg der ligger efter en udskrivelse. Denne form 
for flerstedsfeltarbejde betegner George E. Marcus som en “tracking-strategi”, hvor jeg 
følger mine informanter i forskellige lokaliteter og situationer og over tid (Marcus 
1995). 

I valget af afsnit at udføre deltagerobservationer på og valget af patienter at følge efter 
udskrivelse har kriterierne været at søge mangfoldighed og variation i typer af forløb, 
også ift. forskellige positioner, der kan være med til at forme muligheder som patient og 
borger. Det kan være i form af at bo alene eller have en samlever, være mand eller 
kvinde, have lang eller kort uddannelse. Men jeg søgte også en variation i typer af ind-
læggelsesårsager som fx operationstype eller type af traume. Dette var ikke en ambition 
om at lave nogle typer af sammenligninger eller en ambition om at udsige noget på bag-
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grund af disse sociale positioner og indlæggelsesårsager, men var baseret på en forestil-
ling om at møde forskellige typer af udfordringer og relationer og betydningskonstitue-
ringer. At opsøge mennesker med det Stausnæs og Søndergaard kalder forskellige posi-
tioner og kategoritilbehør, som køn, socialstatus, alder, erfarinsghorisonter, handler 
mere om et ønske om at inkludere forskelligartede perspektiver for at lade ”feltet op-
træde varieret i materialet” (Stausnæs og Søndergaard 2005:55). Denne form for varia-
tion kan give et ”mættet grundlag for analyse” (Ibid.). Et ”mættet grundlag” skal her 
ikke forstås som et ideal om enkelhed og sammenlignelighed, som en virkelighedskon-
staterende tilgang, men snarere et ideal om kompleksitetssensitivitet, som en virke-
lighedsreflekterende tilgang, hvor brud, mønstre og bevægelser analyseres (Stausnæs og 
Søndergaard 2005). 

Valget af afsnit gik også på et ønske om variation i de ortopædkirurgiske forløb, hvor-
for valget faldt på to forskellige forløbstyper; det akutte og det planlagte forløb, korte 
og længere indlæggelser. Derfor udgør de 3 måneders feltstudie på hospitalet 1½ måned 
på hvert afsnit. Mens jeg lavede feltstudiet på hospitalet, begyndte jeg dog også de før-
ste samtalebesøg efter udskrivelsen hos de første patienter, som jeg ud fra kriterierne og 
den relation, jeg havde etableret med dem på hospitalet, havde spurgt om ville deltage i 
disse opfølgende besøg.  

På den ortopædkirurgiske afdeling er der kun ét sengeafsnit med planlagte operationer, 
men tre akutte sengeafsnit. Valget af akutafsnit faldt på det afsnit, der har størst varia-
tion af traumer og forløb. Her er både korte og længerevarende forløb, og de kirurgiske 
traumer spænder fra en brækket finger til mere alvorlige skader på fx nakke, ryg eller 
bækken. De to andre akutte afsnit er mere specialiserede ift. både diagnoser og patient-
grupper. Det ene er hoftefrakturafsnittet, som har mange af de ældste patienter indlagt. 
En del af disse patienter har diagnosen demens, hvorved kognitiv formåen er påvirket, 
og en del patienter udvikler delir under indlæggelsen, hvorfor de kan være konfuse. 
Disse to diagnoser kan vanskeliggøre kommunikationen og er dermed vanskelige at in-
kludere i et forskningsprojekt, som bl.a. er baseret på samtale, og samtidig er det van-
skeligt at få samtykke til deres deltagelse i forskningsprojektet. Det andet afsnit, som 
også kaldes amputationsafsnittet, har nogle forløb, der adskiller sig meget fra de forløb, 
som kendetegner de mere generelle ortopædkirurgiske lidelser og traumer. Det mere al-
mene afsnit, som jeg derfor indgik aftale med, var også et afsnit, som jeg tidligere havde 
arbejdet sammen med i udviklings- og forskningssammenhæng bl.a. omkring pilotpro-
jektet, hvor jeg også lavede feltobservationer. Denne relation betød, at nøglepersoner 
som afdelingssygeplejersken og udviklingssygeplejersken var positivt stemte omkring 
projektet og hjalp med at formidle projektet og metoden til personalet, hvoraf jeg også 
havde samarbejdet med flere.  
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Da aftalerne og tidspunkterne for, hvornår feltstudiet skulle påbegyndes, var på plads, 
lavede jeg en plan over, hvilke dage og tidspunkter jeg ville være i afdelingen, som jeg 
gav til afdelingssygeplejerskerne. Jeg prøvede også at lave en plan over, hvornår jeg ville 
deltage i hvilke aktiviteter, men det viste sig at være en plan, som var svær at overholde i 
praksis, hvorfor jeg planlagde det fra uge til uge og nogle gange fra dag til dag. Under 
mit feltstudie på det planlagte afsnit, som har en helt fastlagt opbygning med forskellige 
aktiviteter i forløbet, vidste jeg, at jeg gerne ville deltage i de forskellige aktiviteter, som 
så krævede adgang hos dem, der stod for dem. Det lod sig sjældent gøre at arrangere på 
forhånd, men var aftaler, som blev indgået enten dagen inden eller på selve dagen. Afta-
ler, som skulle passes ind i en plan, der også handlede om at deltage på forskellige tids-
punkter på døgnet. Jeg var dog primært til stede i dagvagter og i aftenvagter og i lidt 
mindre grad i nattevagter. 

Præsentation af deltagerne 

Min empiri består af feltnoter fra ca. 3 måneders feltstudie (160 sider) på to ortopædki-
rurgiske afsnit, henholdsvis et akut og et elektivt afsnit. Det er således to forskellige for-
løb, hvor det elektive forløb er for mennesker, som grundet slidgigt får lavet en kunstig 
hofte eller et kunstigt knæ. Det er korte indlæggelsesforløb, men rehabiliteringsforløbet 
hjemme er langt – op til et år. Disse mennesker har inden ofte haft tiltagende smerter, 
nogle over mange år, og forhåbningen med operationen er at give dem større bevæge-
lighed og færre smerter. På det akutte afsnit er patienter indlagt, som er kommet til 
skade og har pådraget sig et brud eller har mange smerter, men her ligger også patienter, 
hvor der efter en elektiv operation er tilstødt behandlingskrævende komplikationer. Det 
er således både mennesker, som går fra funktionsnedsættelse mod håbet om normal 
funktion, og mennesker, som ikke nødvendigvis har funktionsnedsættelse, men pludse-
lig får det. 

Under mit feltstudie fulgte jeg bl.a. otte patienter; 4 patienter fra det elektive afsnit og 
fire fra det akutte afsnit, alle over 65 år. Jeg har efterfølgende besøgt disse otte patienter 
i deres hjem for at følge dem i deres rehabilitering her. Jeg har besøgt og interviewet 
dem tre gange i hjemmet; ca. 1 uge efter udskrivelse, igen efter ca. 1 måned og efter ½ 
år (ca. 7-8 måneder efter udskrivelse). At følge otte patienter er et valg foretaget af prag-
matiske grunde; hvad kan lade sig gøre ift. samtidig at lave deltagerobservationer på 
hospitalet, mængde af materiale at bearbejde inden for rammen af en ph.d., men også 
fordi jeg rent metodisk ikke mener, det er nødvendigt at inkludere flere. Jeg er interesse-
ret i at se mønstre og brud, men ikke på en udtømmende måde, hvorfra jeg kan konklu-
dere, hvordan søvn får betydning. Jeg arbejder med et begreb om generalisering, som 
handler mere om at identificere, hvad der er det almene i det partikulære, end at forstå 
graden af variationer, for herved at kunne lave en gener aliserbar casebeskrivelse af de 
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mest typiske faktorer, som afgør søvns betydning, eller beskrive det mest ’typiske for-
løb’, men om at tilbyde forståelser (Søndergaard 2005). At forstå det almene i det parti-
kulære handler om at forstå, hvad der i en fortælling viser, hvad der er på spil for os 
alle. At få øje på det almene kræver mere end én, men ikke nødvendigvis 15 informan-
ter. Som Kvale og Brinkmann skriver, så kan man gennem analyse af ligheder og for-
skelle mellem to situationer opnå almengørelse. Analyse af én situation kan derfor være 
vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation (Kvale og Brinkmann 2009: 289) 

Jeg havde indledningsvis en forestilling om, at den måde, søvn fik betydning i rehabili-
teringsforløbet på, kunne have meget at gøre med den type af forløb, patienterne gen-
nemgik. Derfor valgte jeg at lave feltstudie på to forskellige afsnit; det planlagte afsnit 
med korte og strukturerede forløb, hvor patienter får foretaget to typer af operationer, 
og det akutte afsnit med forskellige diagnoser og behandlinger og både korte og lange 
forløb – og følge fire patienter fra hvert afsnit i deres rehabiliteringsforløb. Sammensæt-
ningen af interviewpersoner med forskellige typer af erfaringer og liv vil jeg kalde en 
kompleksitetssøgende tilgang (Stausnæs og Søndergaard 2005), med den hensigt at 
etablere et solidt grundlag for at analysere mønstre, brud og bevægelser i erfaringer og 
orienteringsformer (Ibid.) 

Men i min analyse viser søvns betydning sig ikke bare indlejret i et forløb, men mere 
som indlejret i et livsforløb og hverdagsliv, hvor det kropslige og sociale er tæt for-
bundne. Betydningen handler derfor mere om, hvordan de kropslige forandringer også 
forandrer den måde, hvorpå de kan trække på de erfaringer, de har, og mindre om, hvil-
ken type af forløb de har gennemgået. Dermed ikke sagt, at søvnen er uafhængig af, om 
patienten har været indlagt i lang eller kort tid, hvilken form for behandling osv., men 
mine analyser viser, at den måde, søvn og de forstyrrelser, der kan relateres til et indlæg-
gelsesforløb, får betydning på, er tættere koblet til det levede liv end til det aktuelle for-
løb. 

På afsnittet for planlagte operationer følger jeg således patienter, som får udskiftet et 
knæ eller en hofte med en protese, og på den akutte afdeling patienter, som har været 
udsat for et traume, oftest pga. fald. Nogle patienter har flere skader på én gang, fx 
Adda, en dame på 86 år, som er faldet ned ad en rulletrappe og har brækket sit håndled 
og en nakkehvirvel. På den akutte afdeling overflyttes også patienter, hvor der er op-
stået komplikationer til deres planlagte hofte- eller knæoperation, hvorfor de har brug 
for et længere indlæggelsesforløb, end der er berammet på det planlagte femdøgnsafs-
nit. På det akutte afsnit indlægges også patienter, som skal reopereres efter tidligere at 
have fået en hofte- eller knæprotese. En af disse patienter er Erna på 79 år. Hun har 
fået en ny hofte 4 år tidligere, men har haft mange komplikationer som bl.a. en uopda-
get infektion, som hun således har været påvirket af i fire år. Det er ikke alle patienter 
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på det akutte afsnit som bliver opereret. Nogle er indlagt til smertebehandling og mobi-
lisering, hvor de får hjælp til at komme op af sengen flere gange dagligt og evt. også 
modtager træning med en fysioterapeut. En af disse patienter er Henning på 78 år. 
Han lider af knogleskørhed og brækkede sit bækken, da han var ude at lufte sin hund. 
Han skal ikke opereres, men må til gengæld ikke belaste bruddet ved at støtte på benene 
og i begyndelsen af indlæggelsen heller ikke sidde op. De ortopædkirurgiske indlæggel-
sesforløb strækker sig derfor fra en enkelt overnatning og op til uger og for nogle pati-
enter på den akutte afdeling flere måneder som for Erna.  

Under feltstudiet taler jeg med mange patienter og observerer deres forløb og interakti-
oner. Men de otte patienter, som jeg møder under feltstudiet, hvoraf tre kort er nævnt i 
ovenstående, og følger over tid efter deres udskrivelse præsenterer jeg nedenfor. 

Anne-Dorte er 67 år og bor i lejlighed i København med sin mand gennem mange år. 
Hun arbejder stadig som lærer på en aftenskole. Hun har forsøgt at gå på pension flere 
gange, som hun siger, men er vendt tilbage. Manden har været pensioneret i nogle år. 
De har tre voksne børn og nogle børnebørn. Hun har et meget aktivt liv med forskel-
lige kreative og fysiske aktiviteter samt kolonihave og rejser. Hun fik udskiftet sit ene 
knæ med en protese for ca. 6 år siden på et hospital i Jylland, hvor de boede dengang, 
og nu er turen kommet til det andet. Hun bliver udskrevet på tredjedagen efter operati-
onen og får således et ekstra døgn i afdelingen grundet svimmelhed og lav blodprocent. 
Hun er meget træt de første dage hjemme, men hun er alligevel på gaden og går tur. 
Manden omtaler hun som sin sygehjælper. Han laver særlig mad til hende pga. den lave 
blodprocent efter operationen og finder oplysninger på nettet om medicin, blodmangel 
mv. Hun synes, det er psykisk hårdt at være nyopereret, hvorfor hun siger: ”hvordan 
skulle jeg have klaret det uden ham”.  

I løbet af sin rehabilitering er hun også på genoptræningsophold på Montebello (genop-
træningssted i Spanien). Da jeg møder Anne-Dorte på hospitalet inden operationen, 
fortæller hun, at hun stadig ikke har lyst til at gå på pension, men efter mit tredje besøg 
efter udskrivelsen har hun sagt op. Hun har nu mange smerter i sin hofte og er skrevet 
op til en hofteoperation. Sine hofte- og knæproblemer kalder hun en fabrikationsfejl, 
som hun er født med. Selvom hun er glad for at arbejde, føler hun nu grundet sine knæ- 
og hofteproblemer, at hun er blevet gammel og besværlig. Hun er derfor bange for, at 
hun er den næste, der ryger pga. nedskæringer, hvorfor hun så hellere selv vil sige op og 
slippe for ydmygelsen. 

Hun laver hver dag øvelser, som hun har fået fra hospitalet, men hun hader det, fortæl-
ler hun, ligesom hun hader at gå i fitness, men hun gør det indimellem. Selvom hun ha-
der at gå i fitness, vil hun måske supplere sin træning der, inden genoptræningen begyn-
der, fortæller hun. 
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Inger er 77 år og bor alene i lejlighed (ældrebolig). Hun er enke og har ingen børn. In-
ger er ufaglært og har arbejdet som fabriksarbejder, hvorunder hun udviklede gigt i 
fingrene. Hun har også arbejdet med rengøring (siden hun var 12 år) og som hjemme-
hjælper, og hun har været arbejdsløs i en periode, hvorefter hun blev førtidspensioneret. 
Inger har fået foretaget en planlagt hofteoperation. Hun blev udskrevet på tredjedagen 
efter operationen. Efter operationen var hun et døgn på opvågningen grundet uregel-
mæssig/høj hjertefrekvens og herefter et døgn på ortopædkirurgisk afdeling. Hun har 
høreapparat og kan intet høre uden dem (siden hun var ung). Foruden gigt i fingre og 
hofter lider hun af en stofskiftesygdom og forhøjet blodtryk, men oplever ikke sig selv 
som en, der fejler noget; ”jeg har aldrig fejlet noget, kun ørerne”, siger hun. Inger er en 
af dem, der på hospitalet omtales som ’tunge patienter’. 

Inger føler sig i efterforløbet ensom og usikker og meget forvirret over hvordan hun 
skal administrere sin smertestillende medicin, som hun kalder ”bedøvelsespiller”. Hun 
har mange smerter og meget ubehag og er meget nedtrykt de første dage, og hun ”var 
hoppet ud over gelænderet, hvis jeg altså kunne komme derop”, (siger hun med humor 
i stemmen, men alligevel chokeret). Hun oplever den første tid efter udskrivelsen som 
fuldstændig uoverskuelig. Den første tid efter udskrivelsen får hun hjemmehjælp tre 
gange dagligt, og der kommer også en fysioterapeut/ergoterapeut i hjemmet. Hun har 
ikke overskud til at lave de øvelser, hun har fået med fra hospitalet; ”jeg er ikke rask 
nok”, siger hun. Hun er frustreret over at være alene om det. Hun har ikke været på ga-
den den første måned og går kun lidt på svalegangen. 

Sten er 82 år og bor i lejlighed sammen med sin kone gennem mange år. De har to 
voksne sønner. Sten er pensioneret direktør. Han har rejst meget i forbindelse med sit 
arbejde, men har også rejst meget privat sammen med familien. Han er med i et broder-
fællesskab, laver bestyrelsesarbejde og vil gerne til at tage et it-kursus eller sprogkursus. 
Han har dyrket en del sport som ung, men er stoppet pga. skader og har døjet med ryg-
problemer i mange år, hvilket fx har betydet, at de måtte flytte fra huset og den store 
have til en lejlighed i byen. Han har med 3 måneders mellemrum fået opereret begge 
sine hofter. Jeg møder ham efter anden operation. Han blev udskrevet efter ca. 1½ uge 
grundet komplikationer med maven efter operationen. Han er meget disciplineret med 
sine øvelser, og efter endt genoptræning er han overbevist om, at træning skal være en 
fast del af hverdagen resten af livet. Musklerne oplever han nu som afgørende for et 
godt liv og en måde at kunne kontrollere sin uafhængighed på. Kontrol og disciplin er 
nærmest et motto, han lever efter. Han siger fx: ”der er jeg nok en af dem, der, hvis du 
tager en beslutning, så er den gældende, også i livets andre forhold. Det andet er rent 
pjat” eller ”sætter man målet lavt, så opnår man det. Men så ved man ikke, hvor man 
kunne være nået hen.” og ”der er to slags mennesker, dem, der bliver flyttet rundt på, 
og dem, som flytter rundt på dem”. 
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Adda er 86 år og bor alene i lejlighed. Hun klarer sig selv. Hun faldt på rulletrappen på 
banegården og knuste sit håndled og brækkede to nakkehvirvler. Hun har derfor haft 
halskrave i 12 uger og har fået opereret hånden. Adda var indlagt i ca. 1½ uge på akut-
afdelingen. Hun er tæt med sin søster i Jylland og sin kusines familie i Nordsjælland. 
Bor i sit barndomshjem, en stor lejlighed i København. Hun har humoristisk sans og vil 
selv styre sin hverdag; ”jeg er meget ude og rundt”. Hun har sagt nej til genoptræning 
for sin hånd, fordi hun mener, at når hun må bruge den igen, så bliver den genoptrænet 
gennem hendes dagligdagsbrug, og fordi hun synes, det er forstyrrende at skulle til gen-
optræning. Hendes livskvalitet ligger i hendes praktiske hverdagsliv med indkøb, som 
hun organiserer og planlægger nøje efter, hvor hun kan få de varer, hun ønsker, samt de 
projekter, hun har i hjemmet, samt læsning. Hun er også meget social med familien og 
med tidligere kolleger gennem sit arbejde som lægesekretær. 

Eva er 85 år og bor alene i lejlighed. Hun er enke gennem ca. otte år. Hun har tre børn, 
men det ene barn ser hun ikke. Hun har også en del børnebørn og nogle oldebørn. Sær-
ligt den ene datter hjælper hende meget. Eva har flere indlæggelser årligt grundet KOL. 
Hun har arbejdet på fabrik og med rengøring, men blev fyret som knap 60-årig grundet 
sygefravær pga. astma (hun siger sjældent KOL, men astma). For ca. 8 år siden, kort ef-
ter mandens død, blev hun påkørt af en bus og var indlagt i 2 måneder. Kroppen er al-
drig kommet i balance igen, siger hun. Hun er særligt plaget af svimmelhed. Derfor har 
hun været gennem en behandling, hvor hun fik ’rystet øresten’ i det, hun kalder ”helve-
desmaskinen”. En oplevelse, hun beskriver som traumatiserende, hvor hun bagefter 
blev ”helt mærkelig i hovedet”. Hun faldt i hjemmet umiddelbart herefter og fik en 
flænge i sit knæ, hvorfor hun var indlagt 2½ uge på den ortopædkirurgiske akutafdeling. 
Først opdagede de ikke flængen, selvom Eva blev ved med at sige, der var noget galt, så 
hun var indlagt til smertebehandling og mobilisering. Efter en uges tid scannede de 
knæet igen og så flængen, som krævede, at hun slet ikke måtte støtte på benet og skulle 
sidde med benet strakt i kørestol og i skinne i 6 uger. Efter udskrivelsen var hun 15 
dage på aflastning, som også blev lidt forlænget grundet en lungebetændelse. Hun taler 
om sig selv som gammel, men vil ikke identificeres med gamle mennesker, som hun be-
skriver som afhængige, sunket sammen mentalt og fysisk.  

Erna er 79 år. Hun er gift og bor med sin mand i en lejlighed. Hun har fem børn samt 
børnebørn og oldebørn. Erna har arbejdet med regnskab og har også fungeret som kas-
serer i beboelsesforeningen. Hun har haft et meget kompliceret forløb efter en hofte-
operation for 4 år siden og har oplevet at være kronisk småsyg siden denne operation, 
som viste sig grundet i en uopdaget infektion efter operationen. Derfor nu, 4 år efter, er 
hun reopereret. Jeg møder hende inden operationen, umiddelbart efter hun har fået be-
skeden om, at hun skal reopereres. Hun er i chok, siger hun og græder, mens hun for-
tæller det. Operationen 4 år tidligere var et meget kompliceret forløb, hvor hun var på 
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operationsbordet flere gange og var indlagt længe. Hun var meget chokeret over forlø-
bet og chokeret og bange for at skulle opereres igen. Hun er i denne omgang indlagt 1 
måned efter operationen også grundet antibiotisk behandling for stafylokokker. Efter 
udskrivelsen er hun fortsat i skrap antibiotisk behandling derhjemme, hvorfor hun også 
går til hyppige kontroller efter udskrivelse. Derfor mødes vi først igen 3 uger efter ud-
skrivelse. 

Henning er 78 år. Henning bor med sin kone i et rækkehus i en forstadsby. Han har 
bl.a. arbejdet en del år med rengøring på hospital. Henning var meget aktiv i deres tidli-
gere beboerforening, men de måtte flytte, da hans kone efter en hofteoperation ikke 
kunne klare trapperne. Henning har KOL, osteoporose og en forsnævret tarm. Han 
blev indlagt på akutafdelingen, fordi han faldt og brækkede sit bækken, da han luftede 
sin hund. Her var han indlagt en uges tid, hvorefter han forlangte sig selv udskrevet, 
trods det at personalet frarådede ham det. Han ville heller ikke på aflastning, hvilket han 
synes er for dyrt, og fordi konen ikke kunne komme med, og fordi han også helst ville 
være hjemme. Han har også ’trodset’ hospitalets regime angående ikke at gå før efter 6 
uger. Fordi han trods hospitalets anbefalinger om at vente alligevel går, er ’kørestolen’, 
som han havde lånt af hospitalet, blevet hentet igen. Han fortæller, at han betragtes som 
hensynsløs af sine børn, kommunen og hospitalspersonalet, fordi han trodser lægens 
anvisninger og derfor ikke vil ’samarbejde’. Han har én god kontaktperson på kommu-
nen, som hjælper ham. De mødes ved centeret en gang om ugen, hvor de handler ind 
sammen og taler. Hennings kone sidder i kørestol pga. hoftebruddet, som de begge me-
ner hun ikke fik lang nok gennemoptræning til, hvilket de ser som grunden til, at hun 
endte i kørestol. Henning passer hende, skifter hendes ble, laver mad, gør rent, handler 
ind og lufter hunden. Han kører ned i centeret på sin trehjulede scooter. De får hjælp til 
konens støttestrømper og øjendrypning, men de vil helst klare alt selv. Henning var ind-
lagt til smertebehandling og aflastning af sit bækken, men ”de gjorde jo ingenting der-
inde, jeg lå bare der”. Hans oplevelse var, at han bare fik det dårligere pga. al den medi-
cin, han pludselig skulle have (fik bl.a. lungebetændelse og ’maveproblemer’), og det var 
svært for konen at være alene i hjemmet trods hjælp fra datteren, hvorfor han tog be-
slutningen om at blive udskrevet. 

Knud er 71 år og enkemand. Han bor i rækkehus i en forstad til København. Han er 
pensioneret malermester og har arbejdet som maler til han blev 60 år. Så blev det for 
hårdt; ”dengang kravlede man jo rundt på sin knæ og lavede samme bevægelse dagen 
lang”. Han har et stort netværk med venner og familie, bl.a. søn og barnebarn. Han er 
planlagt knæopereret og blev udskrevet dagen efter operationen. Han træner (svømning 
og styrketræning) hver morgen kl. 7 i to timer, som han har gjort i over ti år, og genop-
tager denne praksis en lille måneds tid efter operationen. Træning har været en fast del 
af hans liv siden han var 50 år, fordi han ville undgå at skulle opereres efter en diskus-
prolaps. I den første uges tid efter udskrivelsen sover han til ca. kl. 7, men herefter står 
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han igen op kl. 5, som han altid har gjort for hver dag at være nede i svømmehallen kl. 
6.30 og styrketræne og svømme. Hvert år rejser han alene til den samme by i Sydspa-
nien og er der i flere uger, hvor han hver dag går op ’på bjerget’, som han siger. En 
rejse, som er en stor del af hans livskvalitet. Men sommeren efter sin operation må han 
til stor ærgrelse aflyse rejsen, fordi han er usikker på sit knæ, som han ikke mener er ble-
vet helt som forventet efter operationen. 

Opsamling 

Jeg har nu tegnet et portræt af de deltagere, jeg følger over tid under indlæggelsen og ef-
ter udskrivelsen. De har meget forskellige forløb pga. indlæggelsesårsag, men også pga. 
den måde, forløbene tegner sig for dem på fx grundet postoperative komplikationer, 
men det, der bliver det væsentlige, er, hvordan rehabiliteringen får betydning i deres 
hverdagsliv. 

At arbejde etnografisk er involverende forskning, som handler om, hvordan etnografen 
involverer sig, men også hvordan og på hvilken måde de, som forskningen handler om, 
bliver involveret. Det er etiske spørgsmål, som jeg i det næste afsnit vil beskrive, hvor-
dan jeg har behandlet. 

Etik – Hvad det indebærer at lave forskning og lave forskning om 
’den anden’  

Etik er et begreb, som i videnskabelig praksis har flere fordringer. Etik handler om at 
synliggøre sit formål, og hvordan forskningen udføres, og hvordan det berører dem, 
som deltager i forskningen. Men også at informere om, hvilke muligheder og rettighe-
der de har for ikke-deltagelse. Herudover handler etik i videnskabelig praksis ikke kun 
om, hvordan videnskabelig praksis udføres, men også om at forholde sig til, hvad det 
er, der produceres. Som tidligere beskrevet med henvisning til Barads onto-epistemo-
logi producerer forskeren også virkeligheder, og derfor er forskning aldrig konsekvens-
løs, hvorfor der ligger et indbygget moralsk ansvar for konsekvenserne (Lykke 2008). 
En sidste etisk dimension er, at forskeren, og i særdeleshed feltarbejderen, er en del af 
den virkelighed, som udforskes, hvorfor der er en direkte relation mellem forskeren og 
det/den udforskede. Der er, som Barad formulerer det, ”ikke tale om et abstrakt etisk 
subjekt, der forholder sig til en radikalt eksternaliseret anden” (I Lykke 2008:155). Med 
henvisning til forskning som virkelighedsskabende både i dens proces og dens ’resultat’ 
er ontologi, epistemologi og etik sammenvævede, hvorfor Barad kalder videnskabelig 
praksis for etisk-onto-epistemologi. Derfor er etik også et begreb, som vanskeligt kan 
beskrives isoleret fra ontologien og epistemologien, men er indlejret i begrebet om for-
skersituering. Derfor har jeg i tidligere afsnit beskrevet nogle af mine etiske refleksioner 
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og vil også vende tilbage til etiske refleksioner i senere afsnit. Det er patienten, der er i 
fokus for min forskning som ’den anden’, men i etnografisk forskning, som handler om 
menneskers samspil, er der også andre end patienterne, som bliver en del af opmærk-
somhedsfeltet både empirisk og som en del af de analyser, jeg laver. Derfor handler 
dette afsnit også om de etiske refleksioner, jeg har haft i forbindelse med at lave feltar-
bejde med både patienter og personale. 

At synliggøre og informere 

I sundhedsvidenskabelig praksis er der krav om, at alle, der involveres i et forsknings-
projekt, er informeret om dette, og om hvad deres rettigheder er. Det er en forholdsvis 
simpel øvelse, når det handler om at informere om et projekt, som handler om at analy-
sere blod eller om at besvare et spørgeskema eller deltage i interviews. Her er deltagelse 
afgrænset i tid og rum, men når det handler om at definere deltagelse i et feltstudie, er 
deltagelse mere flydende og sværere at afgrænse, idet etnografisk feltarbejde beskæftiger 
sig med socialt samspil. Derfor vil der altid være nogle, som deltager perifært, men dog 
indgår. Fx på en hospitalsafdeling, hvor det ikke er muligt at spørge eller informere alle 
personligt, hverken personale eller patienter. 

Ift. personalet holdt jeg, inden jeg begyndte feltstudiet, et indledende møde med pleje-
gruppen på de to afsnit, hvor jeg fremlagde projektet, og hvordan jeg forestillede mig at 
være til stede i afdelingen. Forklarede, at jeg ville tage noter, men at alle var anonyme. 
Herudover sendte jeg et brev til lægerne og hængte et opslag med billede på gangen, 
som både patienter, pårørende og personale kunne læse. 

Til de patienter, jeg spurgte om ville deltage i de opfølgende samtaler, lavede jeg delta-
gerinformationspjecer, hvori der også lå informeret samtykke til underskrivning. 

De patienter, jeg talte med under mit feltstudie, informerede jeg om, at jeg lavede et 
forskningsprojekt og i den forbindelse lavede observationer og samtaler. Jeg spurgte al-
tid, om de ville have lyst til at fortælle som en del af projektet, og dermed indhentede 
jeg mundtligt samtykke. Patienter, som jeg på en eller anden måde interagerede med un-
der mine deltagerobservationer, fx når jeg fulgte personalet, blev altid som en måde at 
indhente samtykke på informeret og adspurgt, om min tilstedeværelse som deltagerob-
servatør var i orden med dem. Men det var ikke muligt mundtligt at informere alle, der 
kom og gik eller var til stede i afdelingen under mit feltstudie, hvorfor jeg havde hængt 
mit informationsopslag med mit billede et centralt sted i afdelingen, hvor der også hang 
andre patientinformationer i håb om, at de, jeg ikke direkte var i kontakt med, kunne 
læse om projektet der.  
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Projektet er meldt til datatilsynet, som har givet tilladelse til gennemførelse af projektet. 
Jeg har også været i kontakt med videnskabsetisk komité, som vurderede, at projektet 
ikke skulle anmeldes dertil. Data er opbevaret og håndteret iht. gældende regler. 

Relationel forskning – mødet og videnskabeliggørelse af mødet 

Feltarbejdet konstitueres gennem feltarbejderens forhold til/med andre og er derfor 
forskning med et stærkt relationelt aspekt som også tidligere skitseret. Dette relationelle 
aspekt i forskning skaber etiske dilemmaer (Hastrup 2009) bl.a. gennem den dobbelte 
positionering i felten som både involveret og distanceret.  

Tjørnhøj-Thomsen og Ploug-Hansen trækker på Simmels begreb om den fremmede, 
som kan stå i en position, der kan bevæge eller motivere deltagerne til stor åbenhed om 
intime forhold. Den fremmede er ”fri”, ”bevægelig” og ikke viklet ind i lokale ”fikserin-
ger” eller tilknytninger. Men mens Simmels fremmede rejser videre og ikke bruger sin 
viden til noget bestemt, bruger antropologen deltagernes ”afsløringer” til videns-ska-
belse (Tjørnhøj-Thomsen og Ploug-Hansen 2009:229).  

Dagligt under feltarbejdet har jeg etiske diskussioner med mig selv om, hvor jeg skal 
sidde, hvor og hvordan jeg kan opholde mig i rummene som observerende deltagende, 
og hvor jeg er mere tilbagetrukket og observerende end direkte interagerende. Den ob-
serverende position kan virke mere distancerende og objektiverende. Men noget af det, 
som har optaget mig meget, er det aspekt, at jeg har en særlig faglig interesse, som i vi-
denskabelig analyse og fremstilling måske ikke nødvendigvis afspejler det formål, som 
deltagerne forstår situationen og fortællingen ud fra. Når Sten i en fortælling om indlæg-
gelsen begræder, at han oplevede, at personalet ikke troede, at han var én, man kunne 
samarbejde med, bruger jeg fortællingen til at vise, at for at kunne inddrages må man 
fremvise engagement, som også ser ud på en særlig måde. Jeg bruger ikke kun fortællin-
gen til at fortælle, at han var ked af ikke at blive inddraget, men hvilken præmis inddra-
gelse bygger på. Igennem analysen bliver det en fortælling om ikke at kunne leve op til 
en institutionel forestilling om, hvordan mennesker, der kan inddrages, agerer. Derfor 
ser jeg, at skuffelsen i større grad rettes mod én selv end mod hospitalets måde at ind-
drage eller ikke inddrage på. Det er således min analyse, at han gennem fortællingen re-
producerer en logik om, at inddragelse fordrer aktiv deltagelse som en performance af 
et særligt kropsligt udtryk og kontrol. Denne analyse er ikke nødvendigvis et motiv, han 
selv vil lægge ind i sin fortælling eller sit formål med at fortælle den.  

Den faglige interesse handler om at identificere egenskaber, sådan som det sætter sig 
igennem i menneskers selvforståelse, handlingsmønster og værdier. Min interesse knyt-
ter sig til forbindelser og relationer mellem iøjnefaldende forhold eller fænomener, men 
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som Hastrup skriver, er relationerne selv usynlige (Hastrup 2009:309). Min videnskabe-
lige interesse ligger ikke så meget i den etnografiske beskrivelse af det konkrete, men 
som det knytter sig til beskrivelsen af, hvordan det konkrete er bundet sammen af det 
underforståede, eller at vise, hvordan det underforståede bliver så selvfølgeligt, at der 
ikke længere for alvor spørges til det (Ibid.). 

Min positionering og de overvejelser, jeg har i forbindelse hermed, udfordres også af 
det faktum, at jeg laver studie i 'eget felt’. Jeg er derfor på ingen måde den fremmede, 
som rejser videre. Jeg skal også vende tilbage. Jeg laver tætte etnografiske beskrivelser af 
det, jeg oplever, og herfra bliver udvalgte empiriske situationer anvendt analytisk i den 
videnskabelige fremstilling. Jeg går derfor meget tæt på specifikke begivenheder, som 
involverer både personale og patienter. Begivenheder, hvori jeg gennem beskrivelser og 
analyse skaber forbindelser mellem elementer, som ikke er tilgængelige for de involve-
rede i situationen. Jeg har derfor været meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle dele denne 
analyse med dem, som var direkte involveret i de situationer, som jeg analyserer, inden 
jeg fx færdiggjorde en artikel. Jeg valgte ikke at gøre det, da jeg omvendt også er etisk 
forpligtet til at vise, hvordan praksis udfolder sig, og ikke undlade at bruge eksempler, 
som er videnskabeligt illustrative (ikke at forveksle med sensationelle) pga. sympati for 
fx plejepersonale i en presset hverdag. De forbindelser, jeg laver, rækker ud over den 
konkrete situation på det konkrete sted. Dvs. at analysen af forholdet mellem fx den en-
kelte medarbejder og den sociale sammenhæng, medarbejderen er en del af, giver ind-
blik i implicitte værdier i en institutionssammenhæng (Bundgaard 2009). Derfor vil den 
måde, jeg anvender situationer analytisk, altid pege længere ud end til de mennesker, 
som praktiserer den, og mit formål er at udfolde kompleksiteten og med artiklernes 
analyser af forskellige situationer at fremanalysere forskellige og samtidig eksisterende 
perspektiver. En samtidighed, som herved bliver genstand for analyse. Netop herved 
kan forskningen vise den kompleksitet, som praksis bliver til i, og åbne op for analyser, 
som ikke isolerer perspektiver hverken på den enkeltes kompetencer eller på struktu-
relle forhold som travlhed, men viser, hvordan sådanne fænomener bliver til i praksis 
som en del af en kontekst, der rækker ud over det geografiske.  

Når situationer bliver genstand for analyse, er det, fordi de i deres partikularitet kan for-
tælle noget om det almengyldige, og fordi denne situation er udpeget som illustrativ for 
de gentagne agentiale cuts i apparatusset, men som etnografisk beskrivelse i den viden-
skabelige formidling står de alene. Når videnskaben vil mere end genfortælle verden, må 
den lægge afstand til den for at kunne fortætte og generalisere om det hypotetiske (Ha-
strup 1992) eller almengyldige. Den proces vil altid indebære en reduktion gennem 
forskningsstrategier, der også afgør, hvad der for den enkelte videnskab kan kaldes 
’data’, og hvad der ikke kan (Ibid.). Men det er således med en forhåbning om, at de si-
tuationelle analyser læses som en del af en kompleksitetsanalyse og dermed minimerer 
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den afstand, videnskaben opererer på, også for dem, der er genstand for etnografisk be-
skrivelse og situationel analyse. 

At etablere relationer og forlade dem igen 

At følge mennesker over tid og lytte til deres oplevelser og fortællinger, som går tilbage, 
men også frem i tiden, skaber et særligt refleksivt og mellemmenneskeligt møde, som 
også kan skabe særlige relationer. Derfor kan grænsen mellem den professionelle forsk-
ningsrelaterede relation og den personlige relation være flydende, og det kan være svært 
for både forsker og deltager at afgrænse relationen, og hvad man kan forvente af den. 
Det er ikke altid, at denne bevægelse er en del af forskerens bevidsthed, men den kan 
pludselig blive synlig og genstand for etiske overvejelser i situationen. Fx bad en af del-
tagerne mig om at ringe til en afdeling på hospitalet for at få opklaret nogle spørgsmål, 
men hun var forvirret over, hvor og hvem hun skulle kontakte. Jeg tænkte, at det var 
hurtigt gjort, men var usikker på, hvordan det ville påvirke vores relation. Jeg vidste, at 
hendes datter ofte kom forbi og normalt hjalp hende med disse ting, så i stedet fandt 
jeg frem til, hvor hun kunne bede datteren om at henvende sig. I andre tilfælde overve-
jede jeg selv at kontakte hospitalet, hvis jeg oplevede ulighed, fx da en af deltagerne fik 
aflyst sin kontroltid flere gange, hvoraf den ene af gangene blev aflyst, fordi hospitalet 
havde dobbeltbooket en kirurg. Hun fik først beskeden, da hun var kommet ind på 
hospitalet og havde siddet længe og ventet. Så hun måtte tage hjem igen efter at have 
brugt mange kræfter og tid på at komme derind og sidde og vente. Der var også en af 
deltagerne, der bad mig hjælpe hende ind på det plejehjem, hun gerne ville ind på, når 
den tid kom. Hun talte altså frem i tiden vel vidende, at vores relation var knyttet til 
projektet. Men jeg havde besøgt hende flere gange i en periode, og vi havde talt om 
mange ting, så relationen føltes for os begge ikke kun professionel, men også personlig. 
Særligt fra de kvindelige deltagere, som boede alene, oplevede jeg en stærk tilknytning. 
At træde ind i felten og skabe kontakt og opbygge tillidsfulde relationer er knyttet til 
mange etiske refleksioner, men sådan er det også at træde ud igen. Og i skrivende stund 
reflekterer jeg stadig over, om jeg skal kontakte mine deltagere en sidste gang.  

Metoder og strategier i feltarbejdet 

Deltagerobservationer 
I og med at jeg på forskellig vis har haft faglig kontakt med hospitalsvæsenet, har jeg 
ikke brugt en masse tid på at finde ud af, hvad der grundlæggende foregår i en afdeling 
og i et ortopædkirurgisk forløb. Det umiddelbare overblik havde jeg, men jeg havde 
langt fra overblik over, fra hvilken position jeg kunne begynde at spørge og forstå min 
forskningsgenstand. Som tidligere beskrevet er positioner noget, man skaber, og som 
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bliver skabt under feltarbejdet. Jeg oplevede at være positioneret som én med viden om 
patientforløbet, men også med en særlig vidensinteresse. Ved at trække min antropolo-
giske baggrund frem blev en mere legal position som interesseret ikke-vidende mulig 
(Hastrup m.fl. 2012:69). Dette gav mig en mulighed for at kunne stille andre former for 
spørgsmål og deltage i forskellige former for aktiviteter og procedurer og hermed få vi-
den om forhold, jeg ikke kendte til. Selvom jeg ikke var fuldstændig ikke-vidende, så var 
min viden meget overordnet ift. konkret praksis og patientforløb på de to afsnit. Men 
som Hastrup understreger, så handler feltarbejde ikke om at indsamle viden om menne-
sker, der gør noget på en særlig måde i en given sammenhæng, men om at skaffe sig en 
indforstået viden om, på hvilken selvfølgelig baggrund visse handlinger automatisk 
fremmes eller hæmmes i den pågældende sammenhæng (Hastrup 2015:71), og det var 
på det plan, jeg især var ikke-vidende.  
Den form for viden får man gennem et performativt engagement. Med andre ord gen-
nem deltagelse, som forudsætter, at man indtager en plads i den sociale verden, man 
studerer. Denne plads er ikke altid givet, og nogle gange er der ikke mange muligheder. 
Så må man tage den mulighed, der er (Hastrup 2015). Men er der forskellige mulighe-
der, må man overveje, hvilke konsekvenser de har. Fx diskuterede jeg under planlæg-
ningen med afdelingssygeplejerskerne, om jeg skulle indgå som en ekstra sygeplejerske, 
men da det var mange år siden, jeg havde praktiseret sygepleje, var det ikke en position, 
som nogen af os var trygge ved. Herudover kunne jeg forestille mig at komme til at stå i 
alle mulige dilemmaer af både etisk, organisatorisk og faglig karakter. Udgangspunktet 
blev derfor, at jeg ikke deltog fra en position, hvor jeg havde ansvar for pleje- og be-
handlingsopgaver, men fulgtes med enten sygeplejersker, assistenter, terapeuter eller i 
nogle aktiviteter også læger (operationer og konsultationer). Denne position bar i disse 
situationer præg af den velkendte studerende rolle, hvor man ved begyndelsen af en 
praktikperiode følger en medarbejder i dennes arbejde for at observere og lære også ved 
at stille uddybende spørgsmål til det observerede og hjælpe lidt til med noget mere 
praktisk for senere at arbejde mere selvstændigt. I dette tilfælde dog uden det sidste ele-
ment. Men som i alle feltstudier måtte jeg eksperimentere med forskellige positioner og 
typer af observationer. Nogle gange gik jeg selv rundt i afdelingen og opsøgte aktiviteter 
eller patienter at tale med. På den måde var jeg en mere tilbagetrukket observatør som 
fx ved informationsseminarer for kommende patienter, eller når jeg sad med ved afkla-
rende samtaler og indlæggelsessamtaler og træning i salen med fysioterapeuter, men en 
mere aktiv rolle, når jeg gik med plejepersonalet rundt og hjalp med praktiske opgaver 
som at dele mad ud eller selvstændigt opsøgte samtaler med patienter og personale. 
Disse samtaler vil jeg beskrive med Cato Wadels begreb ’feltsamtale’ (Wadel 1991:47). 
Det er samtaler, hvor jeg også selv har fortalt – måske ikke lige så meget, som jeg har 
spurgt, som Wadel beskriver, men hvor det at fortælle også har været en del af samta-
len. Det, som jeg senere vil komme ind på som ’interviews’, havde karakter af mere ret-
tede spørgsmål og delvis strukturerede samtaler. 
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Hammersley og Atkinson refererer til Junkers (1960) forsøg på at kortlægge de positio-
ner, etnografen kan indtage under feltarbejdet, og beskriver fire positioner; ”fuldstændig 
deltager”, ”observerende deltager”, ”deltagende observatør” og ”fuldstændig observa-
tør” (Hammersly og Atkinson 2004). I en position som ”fuldstændig deltager” indtager 
forskeren en plads i et fællesskab, fx Anonyme Alkoholikere, som om han/hun var et 
gyldigt medlem, men hvor den virkelige identitet er skjult (Ibid.). At indgå som sygeple-
jerske og samtidig sløre min rolle som forsker ville ikke være en mulighed, da man i 
sundhedsvidenskabelige projekter skal bestræbe sig på at gøre sit formål med at deltage 
synligt. En sådan position ville heller ikke give mulighed for at stille uddybende spørgs-
mål til det, jeg observerede, medmindre jeg ville indtage en rolle som nyansat i intro-
duktion eller som studerende, men det ville alligevel være en særlig type spørgsmål, der 
kunne stilles. 

Min grad af deltagelse har været afhængig af felten, men jeg har også aktivt været med 
til at skabe den, hvorfor min position kan beskrives som deltagende observatør. Min 
position var forsker med den opgave at lave etnografisk arbejde, men jeg deltog også i 
nogle af de aktiviteter, som var forbeholdt plejepersonale, fx hjælpe med maduddeling, 
rydde lidt op, hente tøj til patienter og forbindinger og plastre mv. til personalet, hvis de 
fx stod midt i et sårskift og manglede noget, og jeg assisterede ved let mobilisering eller 
andre procedurer. En af de aktiviteter, jeg deltog i, var konsultation med kirurgen, hvor 
der skulle tages beslutning med patienten om, hvorvidt operation var en mulighed. Ud 
over lægen sad også en sygeplejerske med ved samtalen. Jeg tilbød at hente patienterne 
ind fra gangen, hvor de ventede, for på den måde at kunne præsentere mig og spørge 
patienten på vej tilbage til konsultationsrummet, om jeg måtte deltage i deres samtale. 
Denne form for involvering i praksis aflastede sygeplejersken og gav samtidig patienten 
mulighed for at sige ja eller nej til deltagelse, uden andre hørte med. 

Cato Wadel opdeler også deltagerobservation i fire typer af roller som et begreb, der re-
laterer sig til, hvordan man deltager i eller observerer aktiviteter og samtaler (Wadel 
1991:46-49). Med Wadels opdeling af deltagerobservation var jeg overvejende observa-
tør af aktiviteter og samtaler, men jeg deltog også i aktiviteter og samtaler. De samtaler, 
jeg deltog i, var imidlertid ofte dem, jeg havde alene med patienterne. Derfor ligger min 
position nok snarere mellem deltagelse i samtaler og aktiviteter og observation af samta-
ler og aktiviteter, men med overvægt af en observerende position. 

De aktiviteter, jeg deltog i, definerede jeg som af overvejende praktisk karakter, som fx 
maduddeling. Jeg tænkte derfor, at jeg ved at deltage i maduddelingen ikke overskred 
mine kompetencer og herved kunne få en mere involveret rolle og samtidig aflaste per-
sonalet. Maduddeling viste sig dog at være af særdeles faglig karakter, men en faglighed, 
som jeg tror, jeg kun havde fået øje på, fordi jeg selv er sygeplejerske. Fx gik jeg ind til 
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en ældre dame med hendes mad, som var bestilt af plejepersonalet, så der var taget fag-
lig stilling til, hvilken type mad hun skulle have, men kvinden havde i løbet af aftenen 
fået diarré. En viden, man ikke havde, da maden blev bestilt, men idet jeg skulle til at 
servere maden for hende, blev jeg i tvivl, om den mad, der var bestilt, evt. kunne for-
værre hendes tilstand. Overvejelser, jeg derfor delte med personalet, inden jeg serverede 
maden. Herudover var der overvejelser om fx hjælp til at sidde ordentligt ift. risiko for 
fx fejlsynkninger, hvorfor jeg hos nogle patienter vurderede, at det at gå ind med en 
madbakke var af særdeles faglig karakter og dermed noget, jeg nøje måtte overveje, 
hvordan og om jeg skulle deltage i. At have en baggrund som sygeplejerske gjorde der-
for, at jeg kunne gennemskue, hvilke konsekvenser forskellige former for deltagelse 
havde. Men maduddelingen var ikke kun genstand for etiske refleksioner over min del-
tagelse. Med deltagelse i maduddelingen trådte den distinkte forskel mellem den elektive 
ortopædkirurgiske faglighed i fasttrack og den akutte ortopædkirurgiske faglighed frem. 
Jeg har tidligere i afhandlingen skrevet, hvordan maduddelingen i den elektive afdeling 
med fasttrack-forløb indgik som et led i en struktureret og planlagt pædagogisk strategi i 
den multimodale optimering af plejen i patientforløbet, hvorfor patienterne ikke måtte 
spise i sengen. Nedenstående uddrag fra mine feltnoter illustrerer min deltagelse i mad-
uddelingen på det akutte afsnit. 

Da jeg nogle uger efter starter mit feltstudie på naboafsnittet, det akutte afsnit, er jeg 
igen med i en aftenvagt. Jeg går rundt med Lene og spørger, om jeg skal hjælpe med at 
dele mad ud. Inden vi går ud, spørger jeg, om der er nogen særlig måde, maden skal ser-
veres på, eller hvordan patienterne skal sidde (fra min erfaring fra det elektive afsnit). 
Hun kigger undrende på mig; ”det må de da selv om”, svarer hun (feltnoter). 

Men som mine analyser illustrerer, så må ikke alle altid selv om det her på den akutte 
afdeling. Patienternes måde at deltage i deres forløb på vurderes bl.a. ud fra deres for-
hold til sengen; om de er her for meget og sover for meget. I så fald problematiseres 
dette, og en måde for personalet at forsøge at regulere dette problematiske forhold på 
er nogle gange at indføre en opfordring om ikke at spise i sengen, men at sætte sig på 
sengekanten eller på en stol. Maduddelingen på det akutte afsnit blev derfor først et pæ-
dagogisk element, hvis personalet vurderede, at patienternes praksis og måde at deltage 
på var problematisk. Situationen fremtvinger herved den pædagogiske strategi, mere 
end at det er noget, som er en del af en grundlæggende strategi på akutafsnittet; at pati-
enterne skal spise på sengekanten. Patientrollen og forventningerne her er flygtige, fly-
dende og varierende (Holen 2011, Thuesen 2013) og derfor måske vanskeligere at be-
gribe. På det elektive afsnit ekspliciteres forventningen under patientseminaret inden 
indlæggelsen; du har ansvar for, at dit knæ bliver godt, hvorfor næsten al adfærd i de 
korte strukturerede forløb bliver genstand for sundhedspædagogisk strategi og vejled-
ning. Med ansvaret tydeligt placeret inden indlæggelsen lader det til, at den pædagogiske 
strategi accepteres af patienterne i det planlagte forløb. 
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Hvad og hvordan patienterne skal lære, er derfor defineret på forhånd og systematisk 
praktiseret i det elektive forløb og mere diffust praktiseret bundet op på vurderingen af 
patienternes måde at deltage på i det akutte forløb. Min deltagelse i maduddelingen og 
mine etiske refleksioner i den forbindelse skaber en indsigt i den sundhedspædagogiske 
praksis som en del af en sundhedsprofessionel faglighed, som jeg ikke tror ville have 
været mulig uden min baggrund som sygeplejerske. Det var med denne baggrund, at 
forskellen og praktiseringen blev tydelig for mig.  

At lave forskning i eget felt, her det sygeplejefaglige, mener jeg derfor også kan sikre, at 
feltarbejderen i større grad kan gøre sig nogle overvejelser over, hvilke typer af deltager-
positioner der er mulige også ift. uhensigtsmæssige konsekvenser, men også give særlige 
analytiske indsigter, som måske ikke ville have været tilgængelige uden denne faglighed. 

At give noget tilbage til felten 
At deltage på en måde, hvor jeg oplevede ikke at overskride grænser for mine kompe-
tencer og mit ansvar, men samtidig involvere mig i praksis, gav mig en mulighed for 
ikke at være for observerende og i større grad vise respekt og ydmyghed over for perso-
nalets opgaver og herved vise imødekommenhed og involvering og alligevel bevare en 
vis form for distance. Deltagerobservation indeholder netop denne dobbelthed, hvor 
deltagelse indebærer nærhed, og observation indeholder distance (Hastrup m.fl. 
2012:62, Hammersley og Atkinson 2004:140). 
Det optog mig, at jeg var i den position hele tiden at bede personalet om noget; at gå 
med dem rundt, deltage i undersøgelser, konsultationer og operationer mv., men det 
gjaldt også patienterne, som jeg bad om lov til at være på stuen og gå med dem til for-
skellige aktiviteter, og som jeg bad om at fortælle. Særligt i sidstnævnte tilfælde oplevede 
jeg at kunne give noget tilbage. De fleste patienter, men også personalet, virkede glade 
for opmærksomheden; at nogen lyttede og var interesseret i deres oplevelser og erfarin-
ger, og forundrede men glade for at disse mere ustrukturerede beretninger kunne have 
værdi i forskningsmæssigt øjemed. I disse samtaler oplevede jeg, at oplevelser kunne be-
arbejdes og reflekteres. Af og til kunne jeg også bruge den viden, jeg havde om det or-
topædkirurgiske speciale, til at be- eller afkræfte nogle spørgsmål eller forestillinger for 
patienterne. To gange var jeg med til operationer, og her ventede jeg sammen med pati-
enterne, inden de skulle ned på operationsgangen, og mens de ventede på at komme 
ind på operationsstuen, og jeg var der under operationen, på opvågningen osv. Den ene 
patient udtrykte stor taknemmelighed over at have en ’samtalepartner’ i hele forløbet. 
Hun var meget nervøs, men en nervøsitet hun fortalte var meget mindre, fordi jeg var 
der. De patienter, jeg mødte og talte med ved fx patientseminaret inden indlæggelsen, 
som jeg opsøgte eller mødte tilfældigt, når de blev indlagt, udtrykte glæde ved dette gen-
syn. En patient kaldte de samtaler, hun havde med mig, for ’ægte’ over for en anden pa-
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tient, hvilket kan henvise til, at der i min interesse ikke ligger nogen form for pædagogi-
sering, hvilket er feltarbejderens privilegie. Disse samtaler er ikke præget af de formål, 
som samtaler på hospitalet ofte er præget af; at informere, indhente en bestemt type in-
formationer eller lære nogen at gøre noget anderledes, end de har gjort hidtil, og kan 
herved give en følelse af ”aktivt at deltage i en verden, som for et øjeblik syntes at negli-
gere, nedværdige og gøre én afmægtig” (citat af Michael Jackson i Gammeltoft 2003: 
282). Med en position som interesseret samtalepartner, som viste sig at være værdifuld 
for patienterne, og gennem min interessere i plejepersonalets arbejdsområde, kunne jeg 
være med til at positionere plejen som forskningsområde i et system, hvor forskningen 
ofte foregår med fokus på kirurgiske spørgsmål, oplevede jeg at kunne give noget til-
bage. Netop reciprocitet kan være et vigtigt aspekt af feltarbejdet (Hammersley og At-
kinson 2012:117), men som alt andet i feltarbejdet må det balanceres, så man fx ikke er 
så ivrig efter at give noget tilbage, at man kommer til at love noget, man ikke kan indfri. 

Sammenfattende kan man sige, at uanset hvilken position jeg har indtaget, har jeg altid i 
et eller andet omfang være deltagende. Jeg har aldrig være en ’flue på væggen’ som en 
passiv observatør, der ikke på nogen måde påvirker det, der sker i den sammenhæng, 
jeg studerer. Når det så er sagt, kan deltagelse i social praksis godt inddeles på en linje 
fra marginalt deltagende (som primært observerende) til fuldt deltagende, som jeg fx 
ville have været, hvis jeg havde arbejdet som sygeplejerske på afsnittet i perioden, og 
alle former for deltagelse har indbyggede fordele og udfordringer. 

Feltnoter 
Feltnoter blev skrevet i umiddelbar forbindelse med en aktivitet eller en samtale eller 
blev lagt ind i små ’observationspauser’ i løbet af dagen. Disse feltnoter bar mest præg 
af at være det, som Emerson kalder ’jottings’, der er hurtigt nedskrevne ord, som kunne 
hjælpe mig til at huske observationer, der herved kunne uddybes i tekst senere. Ord, 
som kunne hjælpe min hukommelse senere på dagen til at indfange vigtige handlinger 
og til at lave stemningsfulde beskrivelser af scenen (Emerson et al. 2011). Eller jeg note-
rede sætninger, som jeg tænkte var vigtige at huske så ordret som muligt. Når jeg skrev 
disse noter ned enten i en notesbog eller på min bærbare computer, gjorde jeg det på 
personalekontoret. Her sad personalet også og dokumenterede. Af og til spurgte nogle 
fra personalet, hvad jeg skrev ned, og om jeg skrev om dem. Dette spørgsmål er et ek-
sempel på et af de etiske forhold, som feltarbejderen står med. Samtidig med at man 
som forsker skal forsøge at komme tæt på ved at involvere sig, skal man også skabe di-
stance gennem beskrivelse af andres handlinger og analyse af disse. Mit svar til de med-
arbejdere, som spurgte til mine feltnoter, var, at jeg skrev, hvad jeg oplevede, for at for-
stå, hvad et ortopædkirurgisk forløb som en del af en særlig organisering, faglighed og 
måde at praktisere disse på var, og at disse beskrivelser skulle blive genstand for en 
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mere generel analyse. Jeg overvejede at sende nogle af mine beskrivelser frem til perso-
nalegruppen, men fik det aldrig gjort, også fordi jeg var usikker på, om det var en god 
ide.  
Efter ca. seks timers observationer brugte jeg ca. to-tre timer på mit kontor til at ren-
skrive mine feltobservationer. Disse feltbeskrivelser havde mere form af tætte beskrivel-
ser, som også hang sammen i tid. Ofte sluttede jeg af med at beskrive en undren, reflek-
sioner eller begreber såsom nye opmærksomhedspunkter som fx krop.  

Samtaler  
Som tidligere beskrevet var de samtaler, jeg havde på hospitalet, kendetegnet ved at 
være situerede samtaler. Dvs. samtaler, som udsprang af en umiddelbar kontakt i situati-
onen eller som samtaler om en aktivitet, jeg havde været vidne til. Når jeg kontaktede 
patienter, introducerede jeg mig for dem som antropolog med et projekt om, hvordan 
det ortopædkirurgiske forløb opleves og udspiller sig, og hvordan de oplever deres 
søvn, og hvordan de oplevede, den relaterede sig til forløbet. Derfor indledte jeg ofte 
med at høre om, hvorfor de var i afdelingen, hvilket ofte ledte til en fortælling om, hvad 
der havde ledt op til indlæggelsen, og hvad de skulle eller havde været igennem. Herfra 
kunne samtalen udvikle sig i forskellige retninger, og på et tidspunkt ville jeg lede til-
bage til spørgsmålet om søvn og høre dem, hvordan de oplevede at sove i afdelingen, 
men også bede dem beskrive, hvad de oplevede var vigtigt for dem i relation til søvn el-
ler for at sove i deres hverdagsliv, og hvordan de forstod søvn som en del af sundhed. 
De kunne forstå interessen for søvn ud fra et spørgsmål om, hvorvidt hospitalet er et 
sted, man kan sove eller have vanskeligheder ved at sove, men jeg oplevede ofte, at folk 
var lidt forundrede over en interesse for søvn og sundhed. Dette gjorde, at jeg ændrede 
strategi og undlod at spørge til det, der var vanskeligt at tale om eller ikke virkede væ-
sentligt, og i stedet talte om det, som de oplevede som væsentligt, som en anden måde 
at ’tale’ om søvn på. Det var en måde ikke direkte at spørge til betydning på, men 
spørge ind, når det var et emne, som kom op. En anden strategi, jeg brugte under disse 
samtaler, men også senere under de mere strukturerede samtaler i hjemmet, var at bede 
dem beskrive døgnets struktur og deres praksis af denne for på den måde at spørge til 
’hvordan’ for på den måde at kunne analysere betydning. Ift. patienter, jeg mødte flere 
gange og fulgte over tid, bar samtalerne også præg af mange andre fortællinger. Det 
kunne være konkrete oplevelser under indlæggelsen relateret til interaktioner med per-
sonalet, som også indebar beskrivelser af konkrete materialiseringer, eller fortællinger 
om deres liv i det hele taget også i sammenhæng med deres nuværende situation. Disse 
samtaler gav mig aldringsfortællinger, fortællinger om aldring og institution, hverdagsliv 
og funktionsnedsættelse, fortællinger om relationen søvn, aldring og funktionsnedsæt-
telse, livshistoriefortællinger, søvn i spændingsfeltet mellem medikalisering og søvn som 
en ikke-medikaliseret hverdagslivspraksis, og hvordan betydning af søvn skifter ift. om-
givelserne, som derfor kan fremkalde nye strategier, som denne samtale viser:  
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AD: ”Det er skrækkeligt at bare ligge på et hospital og så vågne op og så ikke at kunne 
sove og så ligge der og så med smerter ikke” 
T: ”så du kunne ikke falde i søvn der om aftenen? ” 
AD: ”Jo, jeg havde nok godt kunnet sove uden den der sovepille, men som en garanti 
ikke, jeg tager jo aldrig sovepiller, så jeg var jo klar over at sådan en sovepille den kunne 
jo bare sige fuit (hun laver en pifteagtig lyd) ikke…..” 
AD: ” (…) der fik jeg også morfinpille, der var så også en der sagde, jamen hvor ondt 
har du? Jahh, men jeg havde sådan 2-3 (på en skala fra 0-10), nej, det var ikke nok, så 
kom den næste ind, og så sagde jeg, kan jeg få sådan en morfinpille, og så sagde hun, ja-
men hvor ondt har du? Nå, men det var jo lidt for lidt jeg havde sagt, så en 4-5 stykker. 
ja, ja” (….) jeg tænkte, nu skal jeg virkelig sove, altså, at vågne op på et hospital der 
midt om natten, og du , arhg, hvad skal du lave, og du kan heller ikke bare gå ud af sen-
gen og gå en tur vel, du ligger der og prøver ikke at tænke alt for meget” (….)Nej, en 
nat uden søvn på hospitalet det tror jeg ikke er…det er ikke sjovt”. (Interview) 

Samtalen viser her, hvordan søvn ikke kun relateres til smerter eller forstyrrelser såsom 
larm, lys og lyd, men hvordan natten på hospitalet i sig selv er noget, hun ikke vil op-
leve. Søvn bliver en nødvendighed ikke pga. træthed eller rehabilitering og fremkalder 
en strategi, som er anderledes, end hvis hun var hjemme og ikke kunne sove. Hermed 
bliver morfin til noget som skal forebygge opvågning mere end at forebygge smerter, 
men en strategi, som hun ikke ser som tilgængelig i praksis, hvorfor hun må lyve om 
sine smerter. 

Interviews 
De opfølgende interviews efter udskrivelse bar præg af en større grad af struktur, men 
alligevel kun centreret omkring få overordnede spørgsmål, som var lidt mere generelle 
spørgsmål relateret til deres aktuelle situation som 1) nyligt udskrevet, 2) hjemme en 
måneds tid og 3) hjemme i ca. 6-8 måneder efter udskrivelsen. Første besøg var en re-
trospektiv fortælling om indlæggelsen og overgangen til deres nuværende situation som 
hjemme igen. Herefter fulgte konkrete og enkle spørgsmål om, hvordan døgnet forlø-
ber, med tætte beskrivelser af deres praksis og døgnets struktur og betydninger, som 
også var en indgang til at tale om søvn i dette perspektiv. Gennem konkrete og enkle 
spørgsmål blev det muligt både at forfølge det, som jeg ønskede at skabe viden om, 
samtidig med at være åben over for det nye og uventede, der kunne opstå undervejs 
(Stausnæs og Søndergaard 2005), men også en mulighed for at tale om forandringerne i 
forløbet. Et direkte spørgsmål om søvn betydning forekom ofte svære at svare på eller 
irrelevant, men gennem beskrivelser af hverdagens praktiseringer fremstod betydnin-
gen. Ved det tredje besøg ønskede jeg også at reflektere med deltagerne mere direkte 
over relationen mellem søvn, sundhed og hverdagsliv, hvorfor jeg sluttede samtalen af 
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med at læse ’søvnhygiejneregler’ op for at høre, hvad de mente om en sådan måde at 
leve på, men også om de mente, det var noget, plejepersonalet på hospitalet skulle ind-
føre, som fx ikke at servere kaffe efter kl. 20, slukke fjernsynet kl. 21 og andre lignende 
tiltag. At tale om søvnhygiejneregler var også inspireret af begrebet om pædagogisering, 
som feltstudiet på hospitalet åbnede op for, og var derfor en strategi til at diskutere, 
hvordan det giver mening at regulere søvn ud fra ’objektive retningslinjer’, men også at 
åbne op for at diskutere, hvordan søvn indgår i relation til de elementer, som reglerne 
lægger op til, de skal reguleres ift. eksempelvis rygning, bevægelse, alkohol, kaffe, mad 
og sovemiljø (som defineret til soveværelset). På den måde åbnede spørgsmålet om 
søvnhygiejneregler op for en diskussion af søvn som noget, der skal optimeres og fore-
bygges som andre elementer i et rehabiliteringsforløb såsom træning, ernæring og smer-
ter, og hvorvidt det ville give mening, at det var noget, personalet på hospitalet skulle 
regulere på et individplan fx ved ikke at servere kaffe efter kl. 20. 

Interviewfokuseringer 

Ca. 1 uge efter udskrivelse Ca. 1 måned efter udskri-
velse 

6-8 måneder efter udskri-
velse

Hvordan går det? 

Beskrivelser af indlæggel-
sen, overraskelser, betyd-
ninger. De første dage ef-
ter udskrivelsen, overra-
skelser, betydninger. 
Rutiner og praktisering af 
søvn under indlæggelse og 
hjemme. Hjem og hver-
dagsliv. 

Hvordan går det? 

Overgangen. Beskrivelser 
af hverdagen. Døgnet, 
søvn. 

Overraskelser, betydnin-
ger. 

Hvordan går det? 

Hverdagen nu. Overra-
skelser, betydninger. Døg-
net. Søvn og rehabilitering. 
Debat: søvnhygiejneregler 
læses op. Hvad siger de 
dig? Skal de implementeres 
på hospitalet?  

Denne form for samtale- og interview strategi vil jeg betegne som en refleksiv strategi, 
idet jeg åbner med spørgsmål omkring konkrete erfaringer og oplevelser, som fører til 
invitation til mere uddybende fortællinger og gradvis mere refleksion, ved at jeg spørger 
ind i fortællingerne eller udfordrer begreber som en åbning til at ’forske med’ (Järvinen 
2005). Gennem denne metode var ambitionen at øge sensitiviteten over for kompleksi-
tet. 

Interview som materiale forstår jeg ikke ud fra et 1:1-forhold. Dvs. interviewpersonen 
er ikke en privat og stabil enhed, som intervieweren skal udvinde viden fra. Man kan 
derfor ikke tappe interviewpersonens subjektive erfaring og mening som noget uaf-



     

89 

hængigt af sprog og diskurser, hvorfor mening altid vil bero på fortolkning og inter-
viewkontekst (Järvinen 2005). Jeg tilgår interviewet med en vis åbenhed, men ikke ateo-
retisk. Som tidligere beskrevet er forskerens ”indblanding” i meningsproduktion ikke et 
problem, heller ikke i interviewet, men en del af det materiale, som skal analyseres. Fo-
kus skal dog ikke flyttes væk fra interviewmaterialets indhold til dets kontekst, form og 
funktion, men inkludere interviewets hvordan i analysen af interviewets hvad (Ibid.). 

Jeg anvender derfor interviewet og de fortællinger, der bliver til heri, til at forstå, hvor-
dan diskurser og materielle sammenhænge reproducerer, hvad subjektet kan være. Gen-
nem interviewet undersøger jeg derfor diskursiv-materielle konstitueringer af fænome-
ner og subjektiveringer. Fænomener og subjektiveringer, som jeg ser som det, der ska-
ber individuel betydning.  

At ’finde’ søvn og ’opdage’ søvn – en proces mellem teori, metode 
og data  
For en etnograf er forholdet mellem teori, metode og data ikke en fastlagt proces. Den 
er bevægelig, ift. hvordan forskningsprocessen former sig. En proces, som Cato Wadel 
kalder runddans (Wadel 1991). Han definerer fem årsager til denne bevægelighed: 

1. At man ikke får de data, man havde tænkt sig, ved brug af de metoder, man har 
valgt – hvorfor man må ændre metode. 

2. De observationer, man gør kan man ikke oversætte til data – man må udvikle 
nye begreber. 

3. De data, man får ved at udvikle nye begreber, leder én til at ændre teori. 
4. Brug af nye begreber leder én til at udvikle nye teorier. 
5. Brug af nye teorier leder én til at ændre tema og/eller fokus for hele studiet. 

Hvad jeg i feltarbejdet var ude på at forstå, var indledningsvis, hvordan søvn spiller en 
rolle for ældre i det ortopædkirurgiske forløb i overgangen mellem hospital og hjemmet 
med fokus på, hvordan søvn får mulighed for at være, hvorfor der var fokus både på 
patienters fortællinger om oplevelser og på selve praktiseringen. I dette overgangsper-
spektiv vendte jeg mig i første omgang mod Victor Turners begreb om liminalitet og 
socialt drama, som er en klassisk tilgang at vende sig mod i antropologien til at analy-
sere, hvordan sociale mellemrum skabes, og hvordan praksisser som her søvn kan for-
stås i et rituelt perspektiv. Ritualer forstås som en samling af symboler, der medierer 
overgangsprocessen, og som kan observeres i den materielle kontekst. Ritualer reflekte-
rer eller legitimerer en særlig orden. De skaber det sociale, symbolske og endda det kog-
nitive gennem en særlig refleksiv tilstand (Turner 1967). Ritualer er i dette perspektiv 
med til at fastholde positioner og mediere nye positioner, som disse mennesker er på 
vej til at overgå til. Gennem læsning af andre teorier, men også gennem mit feltstudie 
blev jeg mere optaget af, hvordan artefakter, institutioner, patienter, kroppe og forløb 
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kan ses som ikke afgrænsede og definerede størrelser, men også hele tiden i tilblivelse. 
Med Barads begreb om agential realisme og intra-aktivitet begyndte jeg at kigge på, 
hvordan forskellige centrale elementer bliver til i deres indbyrdes forbindelse med hin-
anden og dermed konstituerer, hvordan objekter, begreber, kroppe, patienter og søvn 
får mulighed for at være. I et sådant perspektiv er det performative hovedsagen snarere 
end ritualet som autonom enhed. Det handler om ritualiseringen som praksis (Sjørslev 
2007 med reference til Catherine Bell). Derfor flyttede jeg fokus, fra hvordan noget er, 
til hvordan det hele tiden bliver til som udgangspunkt for at forstå mulighedsbetingel-
ser. Dvs. en teoretisk inspiration fra begrebet om performativitet inspirerede mine 
skrivninger og derfor, hvordan jeg fik øje på søvn og hvordan søvn relaterer sig til reha-
bilitering lokalt på forskellige måder afhængigt af sammenhængen. Men bevægelsen fo-
regik også den anden vej i min søgen efter at forstå de fragmenterede ’søvnoplevelser’, 
jeg havde. Spørgsmålet blev i højere grad, hvordan søvn som fænomen konstitueres i 
særlige rum og særlige forløb; den ortopædkirurgiske afdeling og hjemmet, indlæggelse 
og rehabilitering, men også hvordan subjektiv betydning bliver til som et produkt af og 
i denne overgang. Denne bevægelse kom sig også af det, jeg i første omgang definerede 
som et etnografisk problem, som nævnt tidligere, at jeg oplevede ikke rigtig at kunne 
skabe nogle data om søvn. Jeg kunne ikke se, hvordan søvn blev til som en del af en 
større sammenhæng og hvilken sammenhæng, og patienterne havde meget lidt at for-
tælle om søvn i deres forløb, ud over om de sov godt eller dårligt. De kunne heller ikke 
fortælle særlig meget om, hvordan de generelt forholdt sig til søvn i relation til sygdom 
og sundhed. Men det, jeg i starten så som et etnografisk problem, at søvn ikke rigtig 
kunne tales om eller findes relevant at tale om som en dimension i relation til sygdom 
og sundhed, skulle senere vise sig at blive et etnografisk fund. At betragte hullet i sam-
talen – fraværet – kan sætte én på et analytisk spor, som ansporer til at lede efter fravæ-
rets omrids og få sat begreb på det (Rubow 2003:237). Et sådant omrids af fravær, som 
tegner sig i interviews og social praksis, kan kun en analyse forsøge at bestemme indhol-
det af (Rubow 2003:243). Ved at kigge på, hvad samtalerne handlede om, og mindre på, 
hvad de ikke handlede om, og ved at kigge på praktiseringerne, altså hvad det er, der 
sker, og hvordan det sker, så voksede nye begreber frem såsom pædagogik, krop og ald-
ring. Men også begrebernes indbyrdes relation voksede frem. Det, jeg blev mest optaget 
af, var den måde, kroppen var en del af en selvfølgelig sundhedspædagogisering på som 
en institutionaliseret praktisering. Dvs. at kroppen indgår i en potentialetænkning, som 
må styres ved at motivere eller ’opdrage’ til adfærdsændringer ud fra et medicinsk og 
universelt perspektiv. Herfra vokser et særligt deltagelsesperspektiv frem som illustreret 
gennem denne analyse, der ikke relaterer sig til forskningsgenstanden søvn, men som 
her fungerer som eksempel på, hvordan et deltagelsesperspektiv vokser frem, som søvn 
som fænomen også konstitueres i. Jeg kalder analysen:  
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Den potentielle og den levede krop – rettigheder og ansvar i rehabilitering  

Ingers måde at gøre sin krop i hverdagen, som hun har gjort det gennem årene, oplever 
hun pludselig som problematiseret på hospitalet, selvom det er en meningsfuld praksis 
ud fra hendes eget perspektiv. Fx bruger hun en rollator, hvilket fysioterapeuten sætter 
spørgsmålstegn ved og også ved den måde, hun bruger den på. I stedet ønsker fysiote-
rapeuten, at hun bruger stokkene (krykkerne). Imidlertid fortsætter Inger med at bruge 
rollatoren; "Det er bare nemmere og mere håndterbart. Og hvilken rolle spiller det, hvis 
jeg bruger en stok eller rollatoren, bare jeg kan gå." Hendes perspektiv er "bare jeg kan 
gå". Men hun tænker alligevel, at dette ikke er godt nok, at hun skal have andre mål. 
Men samtidig er hun vred på sundhedspersonalet over, at de har fået hende til at have 
det dårligt med sig selv; "Jeg ved godt, jeg nogle gange er lidt akavet, jeg ved det, men så 
… nogle gange tænker jeg, at de ikke skal bestemme, hvor meget jeg skal gøre. (....) 
nogle gange så.. så kan de godt være lidt krævende. Det er sådan lidt. Du skal tænke på, 
de går, de kan bare. De er raske de kan springe rundt. Og du kan ikke gøre noget af det, 
og de forstår ikke en pind, vel?” Hendes forventninger til rehabilitering er at kunne gå: 
"Gå til byen og gå en tur, når det passer én, uden at det gør ondt. (...) det handler ikke 
om at hoppe over hække, bare om at være lidt involveret", tilføjer hun. At være involve-
ret har for Inger noget at gøre med at komme ud af lejligheden og socialisere som fx at 
tale med folk i indkøbscenteret, og det kræver, at hun kan gå. Imidlertid mener Inger, at 
hendes krop, og hendes forventninger til livskvalitet er forskellige fra den institutionelt 
definerede krop og det institutionelt definerede begreb om funktionalitet. Disse norma-
liseringer produceret gennem stokke og rollatorer skaber en tvetydig position mellem 
skyldfølelse omkring hendes kropslige mål og læringsengagement og vrede over ikke at 
have rettighederne til at definere dem selv. En ambivalens mellem rettigheder og ansvar 
i processen. Et ansvar for at forsøge at opnå, hvad der institutionelt objektiveret er in-
den for hendes potentiale. Hun føler sig dikteret og mødt med arrogance fra sundheds-
personalet – som hun siger – ift. hvordan hun håndterer sin situation og sin krop. Men 
samtidig føler hun ikke desto mindre, at sundhedspersonalet er dem, der ved bedst, når 
det gælder hendes situation og hendes krop. Hun vender tilbage til fysioterapeuten og 
det ikke at bruge stokkene, hvilket viser hendes tvetydige forhold til funktionalitet som 
noget defineret af (sundheds)professionelle eller hende selv; "Det er rigtigt, det ville 
være meget nemmere at tage bussen, hvis jeg brugte stokkene. Måske kan jeg lære det, 
det ved man aldrig. Men de bør ikke bestemme, hvornår jeg lærer det, vel?”, men så 
ombestemmer hun sig midt i sætningen ”Nej, det må jeg ikke bestemme, det ved jeg." 
Ikke desto mindre har hun overhovedet ikke brugt stokkene i løbet af de 8 måneder. 
De er lige der, hvor hun lagde dem, da hun kom hjem fra hospitalet, fortæller hun gri-
nende. 8 måneder efter operationen og efter at have færdiggjort kommunal genoptræ-
ning går hun nu uden hjælpematerialer. Når hun går en lang tur eller går på indkøb, bru-
ger hun rollatoren, som hun gjorde det før operationen. Ved hjælp af rollatoren har hun 
altid et sted at sidde og hvile og et sted at sætte sine dagligvarer. Det synes hun er en fin 
praktikalitet. 
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I mit første artikeloplæg havde jeg faktisk bevæget mig væk fra søvn til pædagogisering 
som min genstand, men ved at skrive mig igennem forskellige empiriske situationer 
med pædagogisering som analytisk begreb trådte søvn pludselig frem som allestedsnær-
værende i materialet og som fænomen i relation til patientforløbet. 

I skrivningen vokser sammensmeltningen og grænserne mellem den levede krop og den 
medicinske og universelle krop frem. En grænse og sammensmeltning, hvori søvn som 
et sundhedspædagogisk projekt træder frem særligt dirigeret gennem institutionelle og 
hverdagslige praktiseringer af tid. Søvn træder frem som et sundhedsinstitutionelt fæno-
men, der fordrer en særlig form for institutionel deltagelse (artikel 1), men også som en 
levet praksis i hverdagslivet. Søvn i hverdagslivet bliver til gennem helt andre relationer 
end de sundhedsinstitutionelle (artikel 2), men relationerne skabes på samme tid også 
gennem institutionelle kategorier (artikel 3). Med blikket rettet mod kroppen som også 
noget, der hele tiden bliver til i en intra-aktiv bevægelse, vokser et rehabiliteringsbegreb 
frem (se kapitel 6), som jeg kan bruge til at forstå søvn og den måde, hvorpå den får be-
tydning i det ortopædkirurgiske forløb. At søvn som en reflekteret kobling til sundhed 
var fraværende i samtalen, var derfor ikke en etnografisk svaghed, men et fund. Den 
kobling eksisterede ikke umiddelbart, men når søvn kobles til praksisser, træder det 
frem som betydningsfuldt i en sammenhæng med en kropslig strukturering af døgnet 
(artikel 2). Når søvn er forstyrret, er det et irritationsmoment, der kobler sig til velvære 
og organisering og ikke til et begreb, som sættes i relation til sundhed. 

Runddansen – en dans med sanseetnografisk inspiration  

At jeg forstår kroppen som ikke afgrænset, men hele tiden i tilblivelse, er som nævnt 
ikke kun en konsekvens af en særlig optik, men også en oplevelse, som etableres empi-
risk, altså inden kropsbegrebet er teoretisk etableret (hvilket jeg udfolder i kapitel 6). 
Men kroppen bliver mere end et empirisk og analytisk objekt, den bliver også en me-
tode. Og her er der ikke tale om krop som fænomen og begreb, men min krop som én, 
der reagerer på de sammenhænge, den indgår i under feltarbejdet, og hvordan kropslige 
reaktioner bliver genstand for det, som trænger sig på analytisk. Et feltstudie beror i 
stor grad på etnografens sanseapparat. Man hører, ser, lugter og rører ved sine omgivel-
ser, sansninger, som alle på hver sin måde aktiverer noget i én, som man kan enten ig-
norere eller forfølge. Men i mit tilfælde kunne disse kropslige emotionelle reaktioner 
ikke ignoreres. De optog min opmærksomhed og ledte derfor analysen i en bestemt ret-
ning – mod sundhedspædagogik. Helt konkret kunne jeg mærke, at jeg reagerede på den 
måde, patienternes adfærd hele tiden blev dirigeret på med forskellige udtryksformer, 
intensitet og synlighed, men dog hele tiden dirigeret. Jeg reagerede også på den måde, 
patienterne reagerede på at blive dirigeret. Ofte ved ordløst at rette ind, indimellem 
også i opposition og i nogle tilfælde ved helt at nægte. Som observatør til disse situatio-
ner oplevede jeg ansigtsudtryk, der ændrede sig, og øjne, der spærredes op og søgte 
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mine som et spørgsmål ’hørte jeg rigtigt?’, eller øjne, der understøttede en sagte fnisen, 
som i mine søgte en medsammensvoren som et lille oprør mod autoriteten, der korrige-
rer en forkert bevægelse; som hos to skolepiger, der ikke rigtig tør protestere, men alli-
gevel har brug for at vise omverdenen, at de ikke helt indvilliger. Men det var også øjne, 
der kiggede ned eller væk fra mine, som ønskede de ikke at få spejlet, hvad der skete. 
Situationer, som efterlod et aftryk af forskellige følelsesmæssige stemninger, men hos 
mig var overskygget af følelsen af ubehag. Et ubehag, som også var en konsekvens af 
en kontinuerlig etisk diskussion med mig selv om, hvad det vil sige at lave feltstudie så 
tæt på både patienter og professionelle i sårbare situationer, som magtrelationer er. Men 
jeg kunne ikke rigtig parkere følelsen i det velkendte rum som udelukkende et spørgs-
mål om feltarbejde og de ubekvemme situationer, det sætter én i. Diskussionen med 
mig selv rakte ud over det etiske i deltagerobservatørrollen. Når jeg gik tættere på mit 
ubehag, handlede diskussionen, jeg havde med mig selv, i høj grad om den selvfølgelig-
hed, jeg oplevede, der lå indlejret i et, ’hvad’ patienterne skulle lære at gøre og i et ’hvor-
for’. Jeg så en større usikkerhed i et, ’hvordan’ patienterne skulle lære at opfylde de 
mere selvfølgeligt praktiserede læringsmål, og i hvilket omfang de skulle inddrages heri. 
En tvivl og usikkerhed, som kommer til udtryk hos den sygeplejestuderende, som jeg 
fulgte en dag: 

Det pædagogiske arbejde med at motivere patienterne er den sygeplejestuderende Lene 
optaget af under sin praktik på den ortopædkirurgiske afdeling. Hun synes, det er svært, 
og reflekterer over magtforholdet. Hun føler, det ligger i hendes opgave som snart ud-
dannet sygeplejerske at få patienten til at gøre det, der er mest hensigtsmæssigt ift. ved-
kommendes helbred.  

Hun har målt værdier på Knud, men han ligger lavt i sin iltmætning, selvom han får ilt-
tilskud. Det bekymrer hende lidt, så hun vil ind at måle det igen. Hun måler det flere 
gange. ”Jeg mærker altså ingen forskel, om jeg har det på eller ej”, siger han om iltbril-
len, som han har i næsen, og som han er irriteret over. Hun siger til ham, at det er vig-
tigt for vævet, at der kommer nok ilt til. Han reagerer ikke rigtig, men trækker vejret 
dybt ned i lungerne, da hun igen måler iltniveauet, mens han holder øje med tallet på 
apparatet, som stiger lidt. Nok til, at hun er tilfreds, men ikke nok til, at hun mener, han 
kan undvære ilten. Hun vil hjælpe ham med at blive vasket lidt ude på badeværelset. Vi 
hjælpes ad med at hjælpe ham over i en kørestol, og hun sætter et transportabelt iltap-
parat på kørestolen og giver ham iltbrillen på igen. Den vil ikke rigtig sidde fast. Han 
bliver irriteret. Han synes, det er fuldstændig fjollet, når han skal ud og vaskes i ansigtet; 
”du tager da heller ikke makeup på, inden du går i bad vel?”, siger han lidt irriteret, men 
med et smil på læben. Hun tager den af ham og kører ham ud på badeværelset. Tilbage 
på stuen igen spørger hun: ”Vil du sidde i kørestolen eller ovre i stolen der?” Sengen 
bliver ikke fremsat som en mulighed. Knud vil gerne sidde i kørestolen med siden mod 
vinduet. De har tidligere talt om at sidde på gangen, men han vil ikke sidde på gangen 
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til skue, siger han. Knud vil vide, hvor længe han skal sidde der. Knud siger, at han 
gerne vil sidde der nu, men hvis han bliver for træt, så ringer han og vil tilbage i sengen. 
Hun siger, at han kan sidde der og spise og så komme tilbage i sengen derefter. Han 
spørger, hvad klokken er. Den er 11, og der kommer først mad kl. 12. Han siger lidt be-
stemt; ”jeg sidder her nu, og hvis jeg bliver træt, så ringer jeg, og så vil jeg tilbage i 
seng.” Hun hører ham ikke eller reagerer i hvert fald ikke på hans forventning og går ud 
igen.  

Lene synes, det er svært det her med stolen og ilten, siger hun efterfølgende. Hun er 
bange for, hvad det betyder for hans tilstand, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis 
han selv får lov at vælge. Derfor ser hun det som sin rolle at få ham til at forstå, hvorfor 
det er vigtigt, og få ham til at vælge en anden praksis end den, han selv lægger op til 
(feltnoter). 

Jeg oplever mig splittet i situationen. Jeg forstår dem begge og deres engagement i situa-
tionen. Hans modstand og hendes ønske om at overbevise ham om at gøre noget andet 
end han selv lægger op til. Jeg er selv i tvivl om pædagogiseringen. Dvs. hvad der skal 
være genstand for læring og selvfølgelig hvordan. Men jeg må selvfølgelig spørge mig 
selv, hvorfor jeg reagerer på den måde, jeg gør, når jeg indgår i disse sundhedspædago-
giske sammenhænge. Er det i virkeligheden bare mig, som har et problem med autorite-
ter?  

Selvom denne følelse af ubehag, men også tvivl og undren opstår meget tidligt i mit 
feltstudie, er det ikke fornemmelser, jeg giver så meget opmærksomhed før længere 
inde i studiet, hvor de bliver genstand for en analytisk opmærksomhed. Med dette 
ph.d.-projekt bevæger jeg mig ind på et nyt forskningsfelt om ældre og sundhed, hvor 
jeg tidligere har beskæftiget mig mest med relationen; forældreskab, køn, sundhed og 
hospital. Derfor meldte jeg mig til en antropologisk foredragsrække på Folkeuniversite-
tet, som hed Sund Aldring. Den kom til at blive interessant på flere måder. Foredragene 
handlede om udviklingen af aldringsbegreber med deraf følgende nye statslige og kom-
munale sundhedsstrategier og interventioner, og begreber som ensomhed, pædagogik, 
sundhed, hverdagsliv og pensionering blev diskuteret. Jeg var den eneste af de tilmeldte, 
som var under 65 år, så forskningen om Sund Aldring blev præsenteret primært for 
dem, den handlede om. Derfor blev deltagelsen i denne foredragsrække også en slags 
studie i, hvordan deltagerne reagerede på det, de hørte (om sig selv). Efter nogle fore-
læsningsgange kunne jeg heller ikke dy mig for at spørge to mænd, som deltog sammen 
til foredragene, hvad der havde fået dem til at melde sig. De håbede at kunne få noget 
inspiration til, hvordan man kunne leve sundt, svarede den ene. Foredragene afsluttede 
altid med diskussion, som afslørede både nysgerrighed og glæde over, at aldringsbegre-
bet i dag stiller de ældre friere til selv at definere, hvad et ældreliv kan være, men med 
det nyere aldringsbegreb kommer også en forventning om at blive ved med at bidrage 
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til samfundet, ikke gennem arbejdsmarkedet, men ved at holde sig sunde, hvilket de to 
mænd, jeg talte med, er motiveret af, men samtidig oplevede jeg også en modstand 
mod, at deres måde at leve på pludselig skulle være genstand for sundhedsstrategier og 
velfærdsinterventioner. Denne ambivalens kom bl.a. til udtryk i en diskussion igangsat 
af et empirisk eksempel. Eksemplet handlede om en dame, som gennem et langt liv 
havde arbejdet hårdt og taget sig af andre, og nu på sine ældre dage, fik hun hjemme-
hjælp, der bl.a. lavede havregrød til hende hver morgen. Gennem indføring af initiativet 
’hverdagsrehabilitering’ så skulle hun nu selv lave sin havregrød, som en del af en reha-
biliteringsstrategi. Den første reaktion på eksemplet var forargelse over et velfærdssy-
stem, der ikke kunne unde en dame, der havde knoklet for samfundet hele sit liv, at lave 
hendes havregrød, men i stedet skulle bruge denne praksis som udviklingsmål. Men i 
kølevandet på dette rationale opstod alligevel også spørgsmålet: ”Men hvis hun kan 
genoptrænes til selv at kunne gøre det er det så ikke af værdi for både hende selv og for 
samfundet?” 

En af foredragsholderne var Kamilla Nørtoft med oplægget; Alderdommens pædagogi-
sering. Hun har fulgt forskellige ældrefællesskaber og konkluderer, at ældrepædagogik 
har flyttet sig fra socialpædagogik til sundhedspædagogik. 

Både gennem de ældres reaktioner på sundhedsopfordringen og gennem Kamillas op-
læg får jeg spejlet det kropslige ubehag, jeg oplever i mit feltstudie. Det kan godt være, 
ubehaget er stærkere hos mig end hos andre, men følelsen, som leder min opmærksom-
hed i en særlig retning, kan ikke kun afgrænses til mig. Mit ubehag får en begrebsliggø-
relse; kroppen som et livslangt sundhedspædagogisk projekt som en selvfølgelig sund-
hedsinstitutionel praktisering. 

Denne proces fra udefinerbart ubehag til at kunne fiksere og begrebsliggøre denne 
kropslige følelse beskriver, hvordan jeg som forsker er placeret og kropsligt involveret i 
tilblivelsen af fænomenet som et forhold mellem diskursive praksisser og den materielle 
verden, hvorfor søvn som forskningsgenstand viser sig som en materiel-diskursiv tilbli-
velsesproces mellem forsker, empiri og teoretiske inspirationer. 

Barads onto-epistemologiske pointe, at ‘observationsagenter og -objekter’ kan forstås 
som en intra-aktiv praksis, som én og samme ting, knytter jeg til en sanseetnografisk til-
gang. I sanse-etnografien engageres den kropslige involvering direkte ved at fokusere på 
forskerens egen sensibilitet for dermed at engagere forskersubjektet som emplaced og 
embodied subjekt i forskningen (Pink 2015). Matilde Lykkebo Petersen (2016) henviser 
til Vannini et al., som mener, at al etnografisk arbejde er potentielt sanse-etnografi, fordi 
det er et spørgsmål om at være refleksiv og sensitiv og om en tilgang til at skærpe op-
mærksomheden på noget uvant (Petersen 2016: 62). Metoden er i sig selv derfor en am-
bition om at overskride binariteter som sind/krop eller det, at sanserne kan opdeles i en 
kognitiv og en fysisk del. I sansningen gør kroppen noget, og denne agens (gøren) er en 
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form for kropslig-materiel viden (Lykkebo Petersen 2016). Haraway argumenterer også 
for at tage synet tilbage i forskningen, men med synet mener hun en konkret kropslig 
forankring i følelser, lyst, smerte, glæde, afsky mv. Hermed understreger hun også be-
tydningen af at reflektere situering ikke kun som en tidslig og rumlig organisering, men 
også i form af kropslige udstyr og den mangfoldighed af forskellige syn, som det åbner 
for (Lykke 2008). Jeg ser min egen kropslige reaktion som en opmærksomhed på noget 
uvant; som noget, jeg på en eller anden måde ikke kan være overhørig, hvorfor jeg som 
forsker må forholde mig undersøgende til denne reaktion som både en selvkritisk og en 
etisk bevægelse, der kan åbne og definere det analytiske potentiale. 

Inger som nøgleinformant og læremester 
Antropologerne Charlotte Rubow og Cato Wadel skriver hver især om at opdage, hvor-
dan nogle deltagere kan lære én noget særligt. Det særlige, som måske er svært at ind-
fange på andre måder end ved at gå tæt på lige deres praksis og deres fortællinger, hvor-
ved de bliver nøgleinformanter (Wadel 1991). Det kan være, at i interaktionen med 
disse deltagere bliver det analytiske perspektiv pludselig tydeligt, og at det, der er på spil 
i det samlede materiale, først træder tydeligt frem i netop denne interaktion. I dette til-
fælde er det på det analytiske niveau, at disse deltagere bliver ’nøgleinformanter’, som 
det er i Charlotte Rubows tilfælde (2003). Hos Cato Wadel er det også på det empiriske 
niveau. Dvs. at han opdager, at der er noget i nogle relationer, som gør, at disse relatio-
ner muliggør større indsigt end andre. Fx bliver hans nabo under feltstudiet hans ’nøg-
leinformant’, fordi han er arbejdsledig, som er objektet for forskningen, og fordi deres 
relation gør, at det er muligt at følge ham tæt i både hans interaktioner og hans refleksi-
oner. Han betragter ham ikke i begyndelsen som informant, men grundet tilgængelighe-
den vælger han undervejs i sit feltstudie i en periode udelukkende at følge ham. Han 
blev hans ’læremester’ i at være arbejdsledig (Wadel 1991).  
Min anden analyse, som handler om rehabilitering i hjemmet, vælger jeg at udfolde om-
kring én deltagers historie, Ingers. Allerede under feltstudiet havde jeg en oplevelse af, 
at jeg kunne lære noget særligt gennem hendes praktisering og fortælling. Jeg ville lære 
noget om, hvordan kroppen indgår i og skaber relationer i det levede liv, med fokus på 
forandringer og overgange. Igennem meget af Ingers liv har hun levet med en krop, 
som fungerer anderledes. Siden hun var teenager, har hun været næsten helt døv, og 
hun har levet med gigt i mange år. I hendes fortælling om sin praksis, sit liv og sit ind-
læggelses- og rehabiliteringsforløb træder den levede krop som en relation mellem bio-
logi, psykologi, de fysiske omgivelser og den sociale verden tydeligt frem. Gennem hen-
des kropslige materialiseringer og fortællinger om dem bliver det tydeligt, hvad der også 
er på spil for de andre deltagere og for os alle, når kroppen forandrer sig og bliver bragt 
til pludselig forandring, som en operation eller et traume er. 
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I det næste kapitel vil jeg uddybe de teoretiske begreber, jeg arbejder med. Begreber, 
hvis tilblivelse er guidet af både læsning, empiri og analyseprocessen i en bevægelse mel-
lem disse elementer.  
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6. Teoretiske begreber  

I dette kapitel vil jeg redegøre for mit teoretiske begrebsapparat. Mine forsknings-
spørgsmål tager afsæt i en ontologi, som er baseret på, at verden hele tiden bliver til, og 
denne tilblivelse er relationelt baseret. At jeg forstår verden og dermed fænomener som 
hele tiden i tilblivelse i relationer, har konsekvenser for, hvordan jeg forstår og anven-
der de begreber, jeg arbejder med og spørger til, som fx rehabilitering. Derfor skaber 
den ontologiske forankring også udgangspunktet for den måde, jeg genererer mine teo-
retiske afsæt på. Med afsæt mener jeg de begreber, jeg analyserer mit empiriske materi-
ale med, som er genereret i en tæt relation mellem empiri og teori. Så når jeg spørger til 
rehabilitering, spørger jeg materialet om, hvordan rehabilitering bliver til, og hvad det 
bliver til med, for at kunne forstå, hvad rehabilitering gør, og for at blive klogere på, 
hvad der bliver betydningsfuldt i rehabiliteringen. Men for at skærpe mit blik i etablerin-
gen af sammenhænge og for at kunne analysere de effekter, sammenhænge skaber, 
trækker jeg på andres teori, der kan inspirere mig til at definere rehabilitering som et be-
greb, jeg kan diskutere empirien med. Rehabilitering er et begreb, som indgår i mine 
forskningsspørgsmål, hvorfor jeg må eksplicitere, hvad jeg mener, når jeg skriver reha-
bilitering, også for at tydeliggøre, hvilken form for viden jeg genererer herom. Et andet 
begreb, jeg vil beskrive i dette kapitel, er kroppen. Kroppen er et element, som på 
mange måder ikke er til at komme uden om i et projekt om søvn, indlæggelse og rehabi-
litering. For det første er det kroppen, som er genstand for pleje og behandling, og den, 
som er årsag til, at disse mennesker skal rehabiliteres. Men også ift. forskningsgenstan-
den søvn er kroppen central. Søvn materialiseres kropsligt, men hvordan jeg forstår 
denne materialisering som fx udelukkende biologiske responser, der påvirkes af indre 
eller ydre kræfter eller som socialt manifesteret, må beskrives. Et tredje begreb, som jeg 
vil definere, er forbundethed. Når jeg inddrager forbundethed, er det gennem min læs-
ning af empirien og Deleuzes begreb om begær. At jeg genererer et begreb som forbun-
dethed, kan virke paradoksalt i et projekt, der har et ontologisk afsæt i tilblivelse og for-
bindelser, altså foranderlighed, men jeg beskriver i kapitlet, hvordan det bliver virksomt 
for mig som indgang til at forstå, hvordan mennesker agerer i en verden, som hele tiden 
er i relationel tilblivelse. Jeg argumenterer derfor for, at mennesker indgår i forbindelser, 
men også er forbundet til dem. Derfor udfolder jeg her, hvad jeg mener med forbun-
dethed, og hvordan det relaterer sig til de to andre begreber. Jeg forsøger gennem af-
snittene at eksplicitere, hvordan begreberne bruges analytisk. 
I det følgende vil jeg derfor beskrive, hvordan jeg anvender og konstruerer begreber 
om: 
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 Rehabilitering 

 Kroppen 

 Forbundethed.  
 
Forbindelser transformerer. Og nogle forbindelser har en indbygget logik om, hvad de 
skal transformere og hvordan, fx det ortopædkirurgiske patientforløb. Disse forbindel-
ser kalder jeg infrastrukturer. Men jeg bruger også begrebet infrastruktur om et virk-
somt billede på andre forbindelser, der i deres formål og struktur er mindre eksplicitte, 
men skabes og fletter sig ind i den institutionelle infrastruktur. Derfor er infrastruktur et 
begreb, som går igen i afhandlingen. Begrebet anvender jeg som en slags visualisering af 
Karen Barads begreb om agential realisme, som er et mere abstrakt begreb. Ifølge agen-
tial realisme er det de gentagne intra-aktive cuts såsom skæringer, forskelligheder og 
grænser i apparatusset, som skaber egenskaben eller det, der bliver betydningsfuldt i en 
given forbindelse. Ud over at infrastrukturbegrebet fungerer som en visualisering af 
hvordan betydningen etableres, bidrager infrastrukturbegrebet også med at vise, hvor-
dan det, som ’comes to matter’ i én forbindelse, virker mobiliserende på andre forbin-
delser. Dette uddybes undervejs. 

Et rehabiliteringsbegreb  

Et ortopædkirurgisk patientforløb kan deles op i tre overlappende processer. Indlæg-
gelse og diagnosticering samt behandling, som kan være både medicinsk og kirurgisk, 
og den ophelende fase. I ortopædkirurgien vil man ofte betegne denne fase recovery. 
Recovery som begreb er snævrere end rehabiliteringsbegrebet og er mere fokuseret på 
den fysiske generhvervelse. Jeg anvender konsekvent begrebet rehabilitering, der beskri-
ves som en helhedsorienteret bio-psyko-social tilgang til forståelse af den proces, der 
skal sikre mennesker med ændrede færdigheder et selvstændigt og meningsfyldt liv 
(MarselisborgCentret 2004). Med rehabilitering som begreb er målet/outcome ikke de-
finitivt og afgrænset som fx grader af bøjning af leddet. Derimod er der med rehabilite-
ring tale om en proces, hvor målet ikke er afgrænset til en særlig funktion eller et 
spørgsmål om, hvornår man er reintegreret til et særligt funktionsniveau, men baseret 
på oplevelsen af transformationen i de levede liv.  

Som beskrevet ser jeg handlinger som virkelighedsskabende og samtidig det, vi kan be-
gribe noget om. Handlinger er relationelle, dvs. de bliver til i sammenvævede processer, 
der materialiseres som en både sproglig og ikke-sproglig praksis. Fokus er således ikke 
kun på det, der bliver sagt mellem mennesker som det, der udgør praksis. De fysiske og 
rumlige omgivelser er også med til at skabe det, der kan ske i en situation, fx kropslige 
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handlinger, men også det, der kan siges i situationen. Dette kaldes materialitet. Materia-
litet forstår jeg ikke kun som et udtryk for den relationelle sammenhæng, der skabes 
mellem mennesker og ting. Materialitet skal snarere forstås som en kapacitet, der skabes 
til at påvirke den relation, som fx begrebet, tingen eller følelsen indgår i.  

Rehabilitering som begreb forstår jeg ud fra denne relationelle virkelighedsforståelse 
som en proces, der handler om at transformere relationer. Sygdom eller traume begræn-
ser eller forandrer den kropslige kapacitet, som påvirker den relation, mennesker har 
med andre mennesker, men også med fysiske og abstrakte relationer. Relationer, som 
skaber det, et menneske kan gøre, tænke og føle (Fox et al. 2016). Rehabilitering ser jeg 
derfor som den proces, hvorigennem kroppens kapacitet til at danne nye relationer op-
bygges. Rehabilitering er i denne forstand ikke reduceret til et biologisk problem, men 
en ændring af den måde, mennesket indgår i sammenhænge på, og de relationer, der 
kan skabes i disse. Og det er den ændring og transformative proces, der er genstand for 
min analyse. Derfor er mit blik på rehabilitering fokuseret på den levede proces med 
forandringer, men en proces, hvor institutionelle forventninger fletter sig sammen med 
det levede hverdagsliv. Forandringerne er biologisk funderet, men er også relationelt 
forbundet i det levede liv. Når jeg spørger til søvns rolle og tilblivelse i rehabilitering, er 
mit teoretiske spørgsmål således, på hvilken måde søvn er med til at transformere relati-
oner. 

Den transformative proces går på tværs af steder, som også bliver en del af den måde, 
den transformative proces kan foregå på, eller måden, hvorpå forandringen kan være 
genstand for opbygningen af nye relationer. Til at beskrive disse rumlige, begrebslige og 
tidslige overgange bruger jeg begrebet infrastruktur (Larkin 2013). Infrastruktur er et 
processuelt begreb, som jeg bruger som en illustration eller et billede på forskellige for-
mer for strukturer, der er designet ud fra nogle særlige forestillinger, men som bliver til i 
social handling. Men jeg bruger også infrastruktur til at koble de to forskellige steder; 
hospitalet og hjemmet, for at forstå samspillet herimellem eller forstå, hvordan deres 
samspil skaber særlige mulighedsbetingelser.  

Den institutionelle infrastruktur og den levede infrastruktur 
I en almindelig hverdagsforståelse vil man betegne infrastruktur som ”de fysiske anlæg, 
som befordrer transport og kommunikation i et samfund, dvs. veje, jernbaner, rørled-
ninger, elektriske kabler og telefonforbindelser” (Gyldendals Den Store Danske).  
Når jeg anvender infrastruktur som begreb, er det både i konkret og analytisk forstand, 
men med fokus på mobilisering. Dvs. konkret bruger jeg betegnelsen infrastrukturer 
om processer, som skal mobilisere en forandring eller en bevægelse. Disse kan være de-
signet ud fra en særlig forestilling om, hvad infrastrukturen skal mobilisere, og hvordan 
opnåelsen af det mål kan indfris. Et eksempel er den måde, som rehabilitering efter or-
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topædkirurgisk indlæggelse designes, forstås og praktiseres på. Denne proces skal mobi-
lisere en bevægelse hen mod et konkret mål, her et funktionelt led. En anden infrastruk-
tur er det levede hverdagsliv med rehabilitering. En proces, som også mobiliserer foran-
dringen. I den levede infrastruktur er målet ikke endegyldigt og heller ikke et produkt 
etableret på en forestilling om et bevidst design, som kan facilitere bevægelsen eller for-
andringen. Ifølge Larkin opererer infrastruktur som fundament for den måde, andre in-
frastrukturer opererer på. Denne opmærksomhed gør infrastruktur til et virksomt be-
greb, når jeg som det tredje forskningsspørgsmål spørger til, hvordan den institutionelle 
infrastruktur som et fundament påvirker den måde, den levede infrastruktur opererer på 
– for at blive i terminologien. Infrastrukturer er både ’ting’ i sig selv, men også relatio-
nen mellem ’ting’. Ting skal her forstås som begreber, procedurer, læringsteknologier, 
fysiske artefakter mv. Når disse ting alene eller sammen dominerer over andre, opererer 
de som systemer, der både indlejres i og udfordres af andre systemer som fx politiske, 
religiøse, hverdagslige og økonomiske. Larkin beskriver infrastruktur som: 

“Infrastructures are objects that create the grounds on which other objects operate, and 
when they do so they operate as systems. (….)Built networks that facilitate the flow of 
goods, people, or ideas and allow for their exchange over space a form that directs its 
movement. Infrastructures are matter that enable the movement of other matter. They 
are things but also the relation between things. They become infrastructures when ei-
ther one technological system comes to dominate over others or when independent 
systems converge into a network“ (Larkin 2013:329). 

Når jeg trækker på begrebet infrastruktur, er det som sagt for at understøtte Barads be-
greb om agential realisme, som også handler om at identificere netværk af forbindelser, 
som mobiliserer og analyserer, hvad det er, det netværk mobiliserer. Teknologier eller 
den egenskab, som danner netværk, skal her heller ikke forstås som afgrænsede enhe-
der, men som en del af et relationelt system, der opbygger det mobiliserende netværk; 
”The ontology of a technology is composed of elements internal to the object itself but 
is formed as part of a system" (Larkin 2013:330). Når jeg fx ikke anvender infrastruk-
turbegrebet alene, er det, bl.a. fordi jeg mener, Barads begreb om intra-aktivitet på 
bedre vis beskriver, hvordan og hvad vi kan skabe viden om, hvordan fænomener, ting 
og positioner virkeliggøres. Men det, infrastruktur kan bidrage til, er at tydeliggøre, 
hvordan netværk faciliterer den baggrund, som andre objekter opererer på (Ibid.), og at 
netværk ofte begynder som en serie af små uafhængige og meget forskellige teknologier 
med forskellige standarder udført som umiddelbart neutrale praksisser (Larkin 2013). 
Infrastruktur er på den måde ikke synlig – men som Morten Axel Pedersen m.fl. skriver 
”nærmest designet til at undslippe vores opmærksomhed” (Carey og Pedersen 2017, 
min oversættelse) – og derfor den ultimative ’antipolitiske maskine’. En ’maskine’, som 
ikke kun har kapacitet til at skjule asymmetriske sociale og politiske forbindelser iklædt 
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oplagte tekniske løsninger som fx et fasttrack-forløb, men som også kommer til at defi-
nere, hvad der kan ses, og hvad der ikke kan ses (Ibid.). Det, som fokus med begrebet 
således er rettet mod, er, hvad det er, de samlinger af materielle forbindelser konfigure-
rer eller rekonfigurerer som fx kroppe, samfund, institution og hverdagsliv, men også 
viden og diskurser, og på måder, som ofte er ubemærkede (Carey og Pedersen 2017). 
Materielle forbindelser udgøres som tidligere beskrevet af elementer af både abstrakt, 
fysisk og sproglig karakter. 
Med denne analytiske begrebsliggørelse af infrastruktur kan det, som togbaner mobilise-
rer, ses som noget mere og andet end transport af mennesker og ting, men fx også som 
mobilisering af nye borgersubjekter. Fx beskriver Larkin, hvordan etableringen af et 
særligt vandsystem i en landsby i Sydafrika ikke kun forsyner landsbyen med vand. Det 
mobiliserer samtidig et ”hydraulic citizenship”, hvor tilknytning til byen bliver mulig-
gjort gennem sociale og materielle krav til byens vandinfrastruktur (Larkin 2013:331). 

Den institutionelle infrastruktur kan betegnes som det, Signe Lindgård Andersen også 
kalder sundhedsfremmende infrastrukturer, som er udgjort af fysiske elementer såsom instru-
menter, dokumenter og medicinske teknologier, der er samlet gennem et netværk af 
protokoller, standarder og reguleringer, men som også virker gennem ikke-fysiske ele-
menter såsom ekspertise, tillærte praksisser og erfaring (Andersen et al. 2019). Denne 
infrastruktur, som med landsbyens vandforsynende infrastruktur, mobiliserer ikke kun 
et funktionelt led, men også et særligt rehabiliteringssubjekt og rehabiliteringsbegreb, 
hvorpå det levede hverdagsliv med rehabilitering opererer. Derfor kigger jeg på, hvor-
dan disse to infrastrukturer, den i institutionen og den i hverdagslivet, opererer som 
processer. Processer, der opererer forskelligt, men som hænger sammen og former re-
habiliteringen. Det er ikke en ’lineær ovenfra og ned’-analyse, da effekter og muligheder 
performes gennem en kompleks og bevægelig intra-aktionsproces. Elementerne inden 
for en defineret sammenhæng er i konstant bevægelse og dermed også de handlinger, 
der konstitueres af dem. Det performede opstår hermed på tværs af teknologier, sub-
jektpositioner og meget mere. Handlinger og subjektivering foregår på den måde gen-
nem en meget kompleks og bevægelig praksis. Infrastruktur som begreb anvender jeg 
derfor som et argument for at undersøge, hvilke forbindelser der skabes, hvordan de 
bliver til, og hvordan de hænger sammen med og mobiliserer andre forbindelser, også 
for at synliggøre det, som undslipper vores opmærksomhed, fordi en forbindelse mobi-
liseret af fx et biomedicinsk perspektiv virker selvfølgelig og oplagt i den kontekst, den 
etableres i, men ikke nødvendigvis er det i den måde, den mobiliserer andre sammen-
hænge som fx det hverdagslige på. Men de asymmetriske og politiske forbindelser skju-
les i det som de to sammenhænge tilsammen mobiliserer; rehabiliteringen. Jeg anvender 
også begrebet som et mere genkendeligt billede og dermed visualisering af, hvordan 
processer virker. Derfor anvender jeg begrebet mere overordnet som en ramme i af-
handlingen end som et begreb jeg direkte anvender i de empiriske analyser.  
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Et kropsperspektiv – gennem et fænomenologisk, poststrukturali-
stisk og posthumant perspektiv 

Kroppen bliver et konkret analytisk objekt i afhandlingen, men den træder også frem 
empirisk som genstand for institutionel forhandling. I det rehabiliteringsperspektiv, jeg 
etablerer, ser jeg kroppen som udgangspunkt for transformering af relationer og derfor 
den analytiske genstand, jeg spørger til, og hvordan den indgår i en transformerende re-
lation med søvn. Når jeg kigger på institutionel praksis, og hvordan den interagerer med 
det levede liv, har jeg fokus på, hvordan strukturer er med til at skabe særlige mulighe-
der og strukturer, som pleje- og behandlingsprocedurer her agerer på kroppen i direkte 
forstand, men kroppen indgår i en levet relation, der også er med til at forme mulighe-
der. Det handler således for mig om at forstå, hvad der sker, når kroppen forandrer sig, 
og hvad den forandres med, og hvordan den forandring, som kroppen ’rammes af’, 
transformerer og transformeres i det levede liv. Et spørgsmål, som jeg rejser med mit 
andet forskningsspørgsmål om rehabilitering i det levede hverdagsliv og forsøger at be-
svare i artikel 2. Her vil jeg redegøre for, hvilket kropsbegreb der ligger til grund for 
mine analyser af disse transformationer. 

Ifølge Nick Crossley er kroppen traditionelt blevet studeret som enten den handlende 
eller den, der handles på. Kroppen som den levede krop og kroppen som tillagt betyd-
ning udefra. Førstnævnte fænomenologiske perspektiv er repræsenteret ved kropsfæno-
menologen Maurice Merleau-Ponty og sidstnævnte poststrukturelle perspektiv er repræ-
senteret ved Michel Foucault. Crossley peger imidlertid på, at der ikke eksisterer en op-
position mellem den levede krop og kroppen, der ’handles på’ eller påskrives. I lighed 
med Nick Crossley ser jeg disse to perspektiver som komplementerende og gensidigt 
informerende, hvilket jeg vil forsøge at fremskrive i dette afsnit. Men jeg tilfører endnu 
et perspektiv, et relationelt posthumant perspektiv, for dermed at etablere det kropsbe-
greb, jeg arbejder med både empirisk, analytisk og teoretisk.  
Crossley peger på, at de to positioners blikke på kroppen sammen skaber en fælles 
grund for at studere kropsliggørelse (embodiment), magt og subjektivitet. For både 
Merleau-Ponty og Foucault er kropsliggørelse socio-historisk betinget og ikke konse-
kvens af en indre afgrænset biologisk og mental proces. For MP besidder kroppen en 
evne til at tilegne sig vaner og adfærd, som kan bruges på kompetente og kreative må-
der som en måde at være i verden på, et ’body-subject’. Han mener, at mennesker er 
væsener af vaner, men vaner, der kan ændres historisk. Der er således tale om en form 
for stabilitet i Merleau-Pontys tilgang til kroppen, en sammenhæng som en måde at 
være i verden på. Men en stabilitet, der kan ændres over tid, som også Foucault argu-
menterer for. Ifølge Foucault er der ingen stabilitet i mennesket, heller ikke menneskets 
egen krop. Begge mener, at politisk og social orden opnås på et fysisk niveau og ikke 
gennem ideologisk manipulation eller fri konsensus, men ved at dirigere kropslige hand-
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linger, ’body-power’ (Crossley 1996). Crossley forsøger hermed at vise, at den distink-
tion, som de to forfattere påskrives, nemlig kroppen i en aktiv-passiv distinktion, ikke 
kan opretholdes. Magt, som Foucault beskriver den, er kun mulig gennem agency – det 
kræver en person, der handler, og en person, der handler oven på disse handlinger, dvs. 
handlende kroppe handles på (Ibid.).  

Kroppen som forbindelse 
Merleau-Ponty argumenterer for, hvordan kroppen og omverdenen er forbundet via 
sanserne til et kropsliggjort universelt intentionelt selv dannet gennem perception. En 
relation, som derved forudgår al vidensproduktion. Men denne form for krop er fortsat 
afgrænset til huden som en rettighedsbærende, kommunikerende, erfaringsopsamlende 
og biomekanisk enhed, hævder Margareth Lock. Hun mener, at det nye fokus på mate-
rialitet i socialvidenskaben ikke gør meget for at komme fri af denne betragtning. Lock 
peger på teoretikere som Bruno Latour, Donna Haraway og Karen Barad, der dog ind-
tager en radikalt anderledes position. De arbejder eksplicit med nye måder at forstå 
kroppen på, hvor den materielle realitet ikke fornægtes, men heller ikke accepteres som 
en universel enhed, som vi kan indkredse og begribe via videnskabelig undersøgelse og 
derved opretholde et dualistisk forhold mellem natur og kultur eller natur og samfund 
(Lock 2010). I lighed med Margareth Lock mener jeg, at det er nødvendigt at udvide 
forståelsen af kroppen og dens forbindelser. Det gør jeg ved at tilføre et posthumant og 
realistisk agentialt perspektiv på kroppen for at kunne studere sammenhængen mellem 
kropsliggørelse, magt og subjektivitet, altså hvordan kroppen handler og handles på, og 
hvordan denne dialektik former subjektivitet og subjektiv betydning. I et posthumant 
og realistisk agentialt perspektiv enactes kropsliggørelse og subjektivering i komplekse 
relationer med både humane og non-humane elementer, som har reale effekter i relatio-
nen. Hermed udvides fokus til ikke kun at forstå, hvordan kroppen gøres, og hvad den 
gøres til, men hvad den gøres med. Når det kommer til at kigge på kropslige relationer, 
fx krop og rum, beskriver både Merleau-Ponty og Foucault, hvordan kroppen ikke kan 
adskilles fra rum. Merleau-Ponty ser dog kroppen som den, der gør rummet funktio-
nelt, hvorimod Foucault ser kroppen som positioneret i rummet og gjort funktionel ved 
hjælp af rummet (Crossley 1996). Men med et agentialt realistisk perspektiv er kropslig-
gørelse ikke en konsekvens af en fikseret og afgrænset krop, som påvirkes af eksterne 
kræfter, men både egenskaben eller effekterne og mening skabes i relationen. I en rela-
tion, hvor ingen af elementerne kan forstås som bærende af prædefinerede substanser, 
der interagerer; substansen selv skabes i relationen, i intra-aktivitet (Barad 2007). På den 
måde skriver jeg mig ind i en forståelse, som bl.a. Deleuze og Haraway repræsenterer, 
hvor kroppen ikke kan studeres som en afgrænset enhed, der gør noget eller bliver gjort 
til noget af kræfter udefra, men jeg ser kroppen som en forbindelse eller – med Deleu-
zes termer – en assemblage. Hvad kroppen kan performe er i den forstand et produkt 
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af de transformationer, den undergår, og de forbindelser, den har kapacitet til at etab-
lere. Kapacitet skal forstås som kroppens evne til at påvirke og blive påvirket gennem 
tilknytninger af både psykologisk, fysiologisk og social karakter. 
Med kroppen som en forbindelse og begreberne intra-aktivitet og agential realisme bli-
ver sammenhængen mellem kropsliggørelse, magt og subjektivitet til gennem en intra-
agerende proces mellem humane og non-humane elementer, hvorigennem effekter og 
menig enactes. Med kropsfænomenologien, et poststrukturalistisk og et posthumant og 
relationelt perspektiv på kroppen, er de kropslige forandringer, som er udgangspunkt 
for den transformationsproces, de ortopædkirurgiske ældre patienter gennemgår, ikke at 
betragte som funktionelt determinerende for transformationen, men analysen åbner op 
for et mere dynamisk og bevægeligt perspektiv på, hvad det er, der bliver transformer-
ende og med hvad.  

Sundhedsbegrebet inden for dette relationelle perspektiv handler derfor ikke længere 
om balance mellem koordinerede mekaniske organiske systemer, som biomedicinen er 
fortaler for, men er relateret til kroppens evne til at blive påvirket og påvirke relationer. 
Relationer, som leder til formation af nye forbindelser, er betragtet som sunde, mens 
de, der ødelægger etablerede relationer uden at forme nye, betragtes som usunde (Sha-
ron 2014:122 med reference til Deleuze). 

Med kroppen som forbindelse rykker kroppen ud af den biomedicinske model af krop-
pen som et legeme-med-organer (Fox et al. 2016:133 med reference til Deleuze), hvor-
fra sundhed og sygdom forstås som egenskaber ved den individuelle og organiske krop. 
Kroppen er derimod produkt af både kultur og natur, hvorfor sundhed må undersøges 
på tværs af denne opdeling. Sundhed involverer både menneskelig handling og andre 
kræfter. Fokus på tilblivelser rykker fokus på kroppen, væk fra hvad kroppen er, til 
hvad den kan gøre. Med dette kropsperspektiv er sundhed og sygdom hverken fixerede 
eller stabile størrelser, men processer produceret og materialiseret i deres sociale og bio-
logiske forbindelser (Fox et al. 2016). 

"Human bodies may be ‘carriers’ of health and illness, but the impact of illhealth assem-
blages have consequences across the social and natural worlds, as impact from a bacte-
rium to health belief to family and friends, on human capacities to engage with the 
world. Health as assemblages is a process of becoming, and health and illness assem-
blages are disseminated effects of relationships between bodies and other elements such 
as institutions and cultural beliefs” (Fox et al. 2016:136). 

Med denne forståelse af kroppen som en forbindelse etableret gennem forskellige aktø-
rers indbyrdes påvirkninger, som ovenstående citat beskriver, fører os tilbage til begre-
bet om de molekylære praksisser som beskrevet med Rose. Rose advokerer for, at med 
en ny ontologi, hvor den genetiske kode ikke længere er opfattet som en dyb struktur, 
der determinerer, men snarere ses som en del af et forgrenet og komplekst netværk, er 
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det nødvendigt at analysere den måde, genetikken og den genetiske risikotænkning kan 
optræde på i de former af personbegrebet, som er forbundet med det, Rose kalder post-
ontologisk opfattelse af livet, et livsbegreb, som ikke består af dybder, men af overfla-
der og forbindelser (Rose 2009:325). At åbne kroppen op for stadig nye forbindelser er 
derfor et etisk ansvar. Nye forbindelser og nye håb om nye potentialer for optimering 
og forebyggelse. Et etisk ansvar, jeg med denne afhandling også må påtage mig. I artikel 
2 undersøger jeg, hvilke affektive (kraftgivende) relationer søvn bliver til med. Disse af-
fektive relationer, som søvn skabes med, viser sig tæt knyttet til en personbåret organi-
sering og reorganisering af kroppen i tid og rum, hvormed en hverdagslig rytme gøres 
genkendelig som et begær, der styrer rehabilitering. Denne viden er nyttig ift. at forstå, 
hvordan søvn på forskellige måder får betydning for mennesker i rehabilitering, men 
også hvordan kroppen biografisk indgår i relationer. Jeg viser i artiklen forbindelser, 
som ikke er en del af et biomedicinsk vidensgrundlag, men hvad sker der, når denne vi-
den inkorporeres i den biomedicinske viden? Vil det så øge sundhedspædagogisk fokus 
på kontrol af de hverdagslige processer og elementer som fx følelser, eller vil det om-
vendt føre til mindre grad af ensretning og mere åbenhed over for den levede krop, 
som skaber forbindelser på forskellige måder? Det, Rose peger på, er derfor, hvilken 
form for potentiale nye vidensformer skaber: åbenhed og empowerment eller øget for-
ventning om kontrol? 

Beskrivelsen af den måde, jeg positionerer kroppen i et rehabiliteringsperspektiv på, le-
der mig videre til etablering af begrebet om forbundethed, hvormed jeg kobler kroppen 
til hverdagslivet. 

Den forandrede ældre krop og det levede liv 
Selvom jeg arbejder ud fra en ontologi, hvor intet er stabilt og afgrænset og altid i tilbli-
velse, så skal det ikke forstås som et flydende kaos, men som angivet ovenfor er der no-
get, der dirigerer denne levede og kontinuerlige tilblivelsesproces. Ifølge Deleuze er det, 
som dirigerer mennesker gennem forandringer, et begær (desire) efter at gøre sig gen-
kendelig over for sig selv og over for andre (Deleuze i Wolf-Meyer 2012:5). Dette be-
gær er en slags ontologisk drivkraft, der dirigerer mennesker gennem arrangementet af 
forandringer som fx rehabilitering efter traume eller operation. Denne genkendelighed 
er ikke at forstå som det humanistiske begreb om et ’essentielt indre jeg’ eller et ’kerne 
selv’. Det handler om at kunne genkende de forbindelser, man indgår i sin omverden 
med. Det kan være forbindelserne mellem krop, rum og ting. Forbindelser, som pludse-
lig forandres sammen med kroppen. En seng bliver pludselig noget andet, når kroppen 
er forandret. Den kan være svær at komme op i og ud af og vanskelig at ligge i 8 timer 
ad gangen; en forbindelse, som måske tidligere var ukompliceret og forbundet med vel-
være, men nu er forandret. Kroppens forandring kan også være med til at ændre forbin-
delser med andre mennesker som fx naboer og ægtefælle eller børn. Disse forbindelser 
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er både allerede skabt og skabes på ny, og denne proces mellem fortid og nutid dirigerer 
dannelsen af nye relationer både til andre mennesker og til den fysiske verden. Men me-
ning etableres og forstærkes gennem repetition (Højgaard og Søndergaard 2011) som 
kontinuerlige rekonfigurationer, der afgrænser fænomener og deres betydning (Barad 
2003). Repetition forstærker således, hvad der opleves som meningsfuldt, og når denne 
praksis brydes, skal nye forbindelser etableres. 

Hverdagsliv, søvn og ’bodylife’ 
Med dette perspektiv på kroppen som forbindelse, hvorfra rehabilitering dirigeres, etab-
lerer jeg rehabilitering i et kropsmaterialistisk perspektiv. Et perspektiv, som jeg yderli-
gere vil udfolde gennem sociologen Julia Twiggs perspektiver på hverdagslivet i alder-
dom. Twigg og andre peger på, at vores vestlige hverdagsliv er baseret på, at vi er i 
stand til at håndtere kroppen på en sådan måde, at den i det store og hele kan ignoreres 
(Twigg 2006, Bakken 2018), men dette forhold vendes om i alderdommen og ved funk-
tionsnedsættelse, fordi ældre mennesker og mennesker med funktionsnedsættelse er 
kropsligt forbundet til verden på helt andre måder (Twigg 2006). Relationen mellem 
krop og den rumlige og tidslige struktur bliver særlig vigtig for mennesker med funkti-
onsnedsættelse og for ældre, som derfor er tættere kropsligt engageret i deres omgivel-
ser, som bliver centrum for ”their life world” (Ibid.). Kropslige forandringer, som sker 
over tid, justeres løbende med omgivelserne, hvormed ny mening skabes og forstærkes 
gennem repetition. I en sådan kropslig forbundethed og rutiniseret hverdagspraksis er 
en pludselig kropslig forandring såsom en operation eller et traume derfor et stort ind-
greb i det levede liv.  
Julia Twigg introducerer begreberne ’bodytime’ og ’bodylife’. ’Bodytime’ vil sige, at vo-
res kroppe er tidsligt organiseret i et komplekst system af cyklusser og rytmer såsom 
hjerteslag, nerveimpulser og hormonel døgnrytme. ’Bodytime’ krydser sociale strukturer 
ved på kropslig vis at markere forskellige sociale tilstande i løbet af dagen som fx at 
skifte tøj eller opholde sig i bestemte rum og omkring særlige møbler. Denne kropslige 
og sociale praktisering af tid kalder hun ’bodylife’, som herved også skaber det, hun kal-
der ’domestic time’, hjemlig tid. Dette ’bodylife’ skriver Twigg spiller en central rolle i 
en oplevelse af ontologisk sikkerhed. ´bodylife’ er således en relation mellem krop og 
rumlig og tidslig struktur, hvormed Twigg understreger kroppens materialisering og for-
bundethed i det levede liv som en proces etableret gennem både biologiske, sociale og 
fysiske elementer. En materialisering, som opbygges gennem de sociale og kropslige 
forandringer over tid, som søvnsociologen Simon Williams kalder vores biografi. Simon 
Williams har skrevet bøgerne Sleep and Society og The Politics of Sleep og understreger, 
hvordan søvn også må forstås som en integreret del af vores levede biografi (Williams 
2005). Søvn er andet end ’timeout’, da den er kropsligt indlejret i vores sociale verden i 
et netværk af sociale regler og relationer med metoder, motiver, meninger og organise-
ring i hverdagslivet. Med Twigg og Williams kan man sige, at søvn enactes som en 
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kropslig, social, rumlig og tidslig begivenhed, som konstitueres i en gensidig afhængig-
hed. En gensidighed, som er særlig tydelig for ældre, som er tættere kropsligt engageret i 
deres omgivelser for at skabe ontologisk sikkerhed. 

Søvn er relateret til overgange og forhandlinger i dagligdagen. Kroppen og de sociale 
positioner ændrer sig og med dem relationer og materialiseringer. Den tidsmæssige og 
rumlige tilknytning ændrer sig sammen med kroppen og desuden aktiviteterne, og hvor-
dan de relaterer sig til hverdagens cyklus. De sociale og biologiske forandringer er ikke 
determinerende for praksis og aktiviteter, men de transformerer dem (Williams 2005). 

I denne forståelse af forbundethed og overgange kan aldring konceptualiseres som en 
legemliggjort historie. En historisk kategori snarere end en forfaldskategori. Aldring er 
mere en relation mellem historie – der påvirker og påvirkes af det sociale og af biolo-
gien, som former den enkeltes biografi – og det, der kan kaldes et ritualiseret og traditi-
onelt kropssprog eller kropsteknikker, der langsomt udvikler sig i tid og rum. En mate-
rialiseret, ritualiseret historisk krop danner hverdagen som en individuel forbundethed.  

Hvordan denne kropsligt materialiserede forbundethed hele tiden bliver til som forbin-
delser, vil næste afsnit illustrere. Jeg viser også her, hvordan forskellige måder at forstå 
kroppen på er med til at skabe dens tilblivelse og dermed den måde, den får betydning 
på i forskellige situationer. 

Forbindelse og forbundethed – den traditionelle og rituelle krop og den 
sundhedsinstitutionelle krop 

Antropologen Margaret Lock konstruerer begrebet ’local biologies’ for at forklare, 
hvordan kropslige erfaringer er informeret af den fysiske krop, men en krop, som i sig 
selv er afhængig af evolutionen, omgivelserne, historien og kulturen, samt medicinske 
kategoriseringer og individuelle variabler. Herudover er disse kropslige erfaringer yderli-
gere informeret af sprog, kulturelt informeret vidensproduktion og forventninger, social 
kontekst mv. Hun viser, hvordan biologiske og sociale processer er uadskilleligt viklet 
ind i hinanden over tid og resulterer i biologiske forskelligheder. Hendes ærinde er dog i 
større grad at pege på, at den måde, biologien påvirkes af lokale forhold på, som ændrer 
genomer, mikroorganiske forhold og kolesterolniveauer, ikke er tilgængelig for subjek-
tiv vurdering. Vores kropsfunktioner er aspekter af lokale biologier, men kropsliggø-
relse er også konstitueret gennem den måde, man selv og andre repræsenterer kroppen 
på. En repræsentation, som trækker på lokale videnskategoriseringer og erfaringer. Det 
betyder, at viden om kroppen er informeret af sociale verdener, og den sociale verden 
er igen informeret af forekomsten af fysiske oplevelser. Hun bruger overgangsalder 
(menopause) som et eksempel til at forklare, at det er problematisk, når effekterne af bi-
osociale infiltrationer har betydning for subjektiv oplevelse af overgangsalderen og ikke 
korresponderer med forestillingen om overgangsalderen som en universel begivenhed i 
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den medicinske verden. En verden med stor autoritet. Men på nogle sprog fremhæves 
en samling af symptomer, som forbigås på andre sprog og omvendt. Med begrebet ’lo-
cal biologies’, som det er introduceret her, menes den måde, hvorpå kropslige oplevel-
ser/sansninger fortolkes og fortælles som erfaringer. En proces, som er betinget af den 
måde, sansningen eller den fysiske hændelse kan kendes eller vides på. Disse betingelser 
konstrueres af de forskelligartede aktører som fx patienter, pårørende, klinikere, epide-
miologer, farmaceuter, antropologer m.fl. Betingelser, som er bemærkelsesværdigt vari-
erende og dermed med vigtige sociale konsekvenser. Rikke Sand bruger Locks begreb 
om ’local biologies’ til at beskrive, hvordan cancersymptomer bliver til i Danmark, og 
hvordan tolkningen og dermed rapporteringen af fysiske oplevelser kan føre til en ’syg-
domsoverfølsomhed’, men også til ulige forskelle i diagnosticering og dermed behand-
lingsmuligheder. Hun trækker på begrebet ’local biologies’ ift. at sige, at den måde, 
mennesker oplever, tolker og handler på de kropslige sansemæssige oplevelser på, varie-
rer kulturelt. Den variation fører til en ‘ethnophysiology-guided somatization’ – dvs. at 
en særlig kulturel måde at læse sin krop på kommer i forgrunden og afgør, hvornår en 
kropslig fornemmelse eller følelse som en del af hverdagslivets kropslige oplevelser så-
som træthed, smerter og oppustet mave eller andre mere vage eller diffuse følelser 
transformeres til et oplevet symptom på kræft. Hun mener, at adgang til bioteknologi 
og en kræft- politisk og økonomisk kontekst, der er klar på at vinde krigen mod kræft, 
ændrer de sociale og moralske værdier, hvori de kropslige fornemmelser skabes (Sand 
2017). Hun argumenterer for, at symptomer har opnået en magtfuld symbolsk status ift. 
kræftdiagnosticering. En symptomkontrol, som kommer af en rekonceptualisering af 
cancer som en akut sygdom, hvilket resulterer i et drive mod at beskrive tidlige sympto-
mer på cancer, som matcher de patologiske fund muliggjort gennem teknologien. Kon-
sekvensen er en sansemæssig ’sygdomsoverfølsomhed’. En overfølsomhed, som er ud-
viklet på baggrund af en ’what if’ som en epidemiologisk drevet introduktion af en ’low-
risk-but-not-no-risk symptoms’, hvor det, der gælder som symptomer på cancer, til sta-
dighed opdeles, klassificeres og udvides (Ibid.). Denne sygdomsoverfølsomhed er ikke 
nødvendigvis relateret til en særlig praksis, men snarere til en kropslig overbevisning, 
som er drevet frem af ’what if’ og ønsket om at forebygge lidelse. Men ’what if’ skaber 
en praktisering af tidlig opsporing af kræft, en særlig organisatorisk tilgang samt særlig 
kulturel og artikuleret sensorisk oplevelse af sin krop; ”En lokal scene for performance 
og kropslig oplevelse af kræft” (Sand 2017:160). Hun henviser til Rose og peger på, 
hvordan biomedicinen, og i tillæg her bioteknologien og en sundhedspolitisk kontekst, 
dirigerer vores opmærksomhed mod de mindste kropslige enheder, som opmuntrer os 
til at engagere os med, opleve og forestille os kroppen på bestemte måder. I artiklen 
’Noisy Lives, Noisy Bodies’ peger hun sammen med Camilla Merrild på, hvordan denne 
kulturelle variation af, hvordan kropslige oplevelser bliver til symptomer, også fører til 
ulighed i sundhed, fordi overførslen af hverdagslivets kropslige fornemmelser til et 
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symptom gør, at der er sociale forskelle på, hvornår og hvordan mennesker kan for-
handle sig adgang til pleje og behandling (Merrild m.fl. 2017). 

’Local biologies’ som performance 
Med ’local biologies’ fokuserer Lock og Sand på, hvordan kropslige processer bliver til 
erfaring gennem både det biologiske og sociokulturelle miljø og historisk praksis og 
dermed genstand for vurdering og fortælling. Jeg bruger begrebet til at vise, hvordan en 
særlig materialisering af kroppen bliver til lokalt, hvor jeg ser ’local biologies’ som en 
performance, der bliver til betinget af det enkelte individs kropslige fortid, som er de 
forbindelser, den er indgået i og har skabt mening igennem. Derfor ser jeg materialise-
ringen af kroppen i nutiden som betinget af den historiske krop og dermed en kraft, 
som kropslige handlinger dirigeres igennem.  
Med begrebet om ’local biologies’ udfordres dermed en forståelse af kroppen som en 
universel krop. En forståelse om en universel krop, som den institutionelle ortopædki-
rurgiske infrastruktur også lader til at være baseret på, idet rehabilitering er opbygget 
som en proces, der kan være ens for alle, hvis de medicinske standardiserede råd efter-
følges. Sand peger på, at viden eller mangel på viden traditionelt er blevet brugt til at 
forklare non-compliance med medicinske råd, men at den form for kulturalisme vender 
opmærksomheden væk fra det, der er på spil, når ’lokale biologier’ udspiller sig på san-
sernes domæne (Sand 2017). Men som Lock m.fl. påpeger, så vil individuelle kropslige 
erfaringer af biologiske processer uundgåeligt være forskellige ift. lokale biologiske på-
virkninger, men også som produceret gennem sprogbrug og den sociale, miljømæssige 
og politiske kontekst, som mennesker lever i. På linje hermed peger jeg på, at den måde, 
kroppe kan gøres, ikke er et produkt af manglende viden eller kompetencer, men en gø-
ren, som er bundet til en oplevelse af ontologisk sikkerhed, en særlig kropslig forbun-
dethed til verden, hvori de medicinske krav om en bestemt handling ikke altid giver me-
ning, men en handling, som ikke nødvendigvis er produkt af manglende viden og er-
kendelse. 

Med denne teoretisering af kroppen som forbindelse forbundet i det levede liv analyse-
rer jeg i de tre artikler, som bygger på mine tre forskningsspørgsmål, hvordan kroppen 
skabes, og hvilke forbindelser den skabes med, og hvordan søvn indgår i denne forbin-
delse og forbundethed, når mennesker indlægges og gennemgår rehabilitering i hjem-
met, og hvordan søvn får subjektiv betydning i relationen også mellem det institutio-
nelle og det hverdagslige. 

Forbundethed som empirisk og analytisk begreb 

Forbundethed (relatedness) skal således forstås både empirisk – hvordan ældre og men-
nesker med funktionsnedsættelse er forbundet til deres omgivelser – og analytisk, som 
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en måde at analysere hverdagsliv på. Hverdagsliv, som er forbundet til materialitet og 
andre mennesker, men også til institutioner og systemer. 

Forbundethed som analytisk begreb er bredt anvendt i antropologien. Her er der tale 
om en kropslig forbundethed, en social forbundethed, en biologisk forbundethed og en 
global forbundethed som menneskers, objekters og ideers bevægelighed. Begrebet er så-
ledes blevet brugt til at analysere, om der er måder at være forbundet på, der er mere le-
gitime end andre; som den rigtige måde at være familie på eller den rigtige måde at være 
borger på. Forbundethed er særlig blevet brugt til at analysere slægtskab og udspringer 
også herfra som begreb til at analysere, hvordan forestillingen om slægtskab forhandles 
fx hos par, der gennemgår fertilitetsbehandling og adoption (Tjørnhøj-Thomsen 2004, 
Signe Howell 2003), men også hvordan slægtskabsbilleder overføres til den rette måde 
at være forbundet til nationen på. Fx analyserer Mikkel Rytter tilknytningskravet, og 
hvordan ideer om slægtskab og det, han kalder folkelige slægtskabsbilleder, afgrænser 
det nationale fællesskab, som sproget med metaforer og genkendelige vendinger gør 
muligt (Rytter 2007). At være forbundet til nationen på mere legitime måder end andre 
sker gennem en udskillelsesproces, der udspiller sig såvel i den offentlige diskurs som i 
hverdagspraksisser. Den rette forbundethed konkluderer han bliver til i metaforen om 
familien Danmark, idet den sammenkobler umiddelbare oplevelser af eller ideelle fore-
stillinger om familien med det abstrakte nationale fællesskab. Familien som model for 
social organisering ses i mange sammenhænge, særligt mor-barn-relationen i omsorgsin-
dustrien og skoleverdenen, hvor klasselæreren er ansvarlig for ’sine’ børn, og på den 
måde gennem en slags familieloyalitet er den, der gennem sin tætte relation bedst ved, 
hvordan klassen skal adresseres.  

At være ’rigtig’ forbindes med forestillingen om autentisk slægtskab som værende 
grundlagt i naturlige processer; den biologiske, heteroseksuelle og kropslige forplant-
ningsproces (Tjørnhøj-Thomsen 2004:144). Inden for familie og slægtskab er der såle-
des forskellige slags slægtninge, og inden for det nationale fællesskab er der forskellige 
slags borgere; ’rigtige’ og ’ikke-helt-rigtige’ borgere. 

Ifølge kulturantropologen David M. Schneider er den naturlige orden biologi. Naturlig-
hed og biologi kædes sammen til ’det grundlæggende’ og er derfor den orden, det rigtige 
slægtskab bliver til igennem (Rytter 2007). Mikkel Rytter peger på, at den nationale or-
dens logik bygger på denne slægtskabsorden, som igen danner baggrund for den juridi-
ske orden. Det autentiske slægtskab udfordres dog gennem nye måder at stifte familie 
på, hvorved forældrene må beslægte på andre måder. Det gøres gennem en symbolsk 
beslægtelsesproces, hvor andre forbindelser end den biologiske bliver gjort gyldige. 
Derfor erstattes slægtskab som begreb til fordel for forbundethed. Forbundethed er så-
ledes ikke et statisk og funktionelt begreb som slægtskabsbegrebet, da der kan skabes 
forbindelser på forskellige måder, som skaber forbundethed.  
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Når jeg i denne afhandling anvender begrebet forbundethed, er det som sagt som et 
empirisk genereret begreb, der viser, hvordan vi kropsligt og socialt er forbundet i ver-
den, og hvordan denne forbundethed forandres sammen med sociale og kropslige for-
andringer også over tid i vores liv. En forbundethed, som jeg vil kalde dynamisk forbun-
dethed som et analytisk hverdagslivsbegreb. Dvs. at forbindelserne hele tiden skabes gen-
nem rituelle praktiseringer. Forbindelser, som aldrig er helt de samme, men dog i en vis 
forstand relativt stabile. Ved fx sygdom eller traume eller operation må disse forbindel-
ser tilpasses omgivelserne eller dannes på ny og i et tempo, som kan være vanskeligt at 
praktisere, fordi de forbindelser, man kontinuerligt skaber, kan føles stabile. Denne for-
bundethed er således en mikrosociologisk forbundethed.  

Men jeg vil også inddrage forbundethed som et analytisk begreb på et mere makrosoci-
ologisk niveau. Den måde, man er forbundet på til institutioner og til det samfund, man 
lever i, er med til at skabe en særlig form for identitet og praktisering. Wolf-Meyer hen-
viser til moderne søvnmedicin og beskriver, hvordan institutioner skaber særlige ‘spa-
tiotemporale’ krav, samtidig med at de lægger fundamentet for det begær, som vores 
daglige liv dirigeres efter (Wolf-Meyer 2016:199). 

Hvis vi følger Kickbush og Rose, er vores måde at identificere os selv på som rigtige el-
ler ikke-rigtige borgere i større og større grad defineret ud fra noget biologisk, hvor det 
er biologien, der definerer, hvad der er kvalitet for den enkelte og for samfundet, hvor-
for biologisk funktionsdygtighed og uafhængighed er et samfundsmæssigt mål. Metafo-
ren om familien Danmark er nok ikke erstattet, men man kan spørge sig selv, om der er 
andre måder at skabe nationale forbindelser på end gennem det rigtige slægtskab med 
nationen. Fællesskabsforbindelser skabes, som Rose peger på, i større og større grad 
gennem biologien, fx gennem identifikation med mennesker, hvis biologi minder om 
ens egen, fx kroniske sygdomme eller handicaps, som bl.a. etableret gennem patientfor-
eninger, selvhjælpsgrupper, Facebookgrupper mv., hvor den fælles biologi er omdrej-
ningspunktet for fællesskabet. Også kronologisk alder definerer fællesskaber, institutio-
nelt, men også i fritiden, men ifølge Povlsen m.fl. opløses disse alderskategoriseringer 
også, og vi begynder at opdele mennesker ud fra deres biologiske funktionsniveau. Fx 
med begreberne den tredje og fjerde alder, hvor den tredje alder ikke er kendetegnet 
ved en særlig alder, men ved pensionering, større frihed og et godt helbred, og den 
fjerde alder, hvor helbredet bliver dårligere og afhængigheden til andre mennesker og til 
samfundet større (Povlsen 1996). 

Hvis slægtskab er en slags borgeridentitet, som Rytter peger på, så kan vi som sund-
hedssamfund beslægte os til nationen på nye måder, nemlig ved hele tiden at arbejde på 
kroppen som et potentiale og dermed vise, hvordan vi vil gøre os uafhængige ved at 
være sunde, eller i hvert fald vise engagement gennem viljen til at være det. Hvis vi i det 
moderne samfund er afhængige af en funktionel krop som den rigtige måde at være 
borger på, hvorigennem man kan bidrage til samfundet, hvilke (symbolske) handlinger 
kan så legitimere en anden forbundethed til verden, når biologien ikke (længere) kan ig-
noreres, men heller ikke bliver en måde at være ikke-rigtig på?  
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Tilhørsforhold giver, som Rytter beskriver, medejerskab i det stedbundne fællesskab og 
medfører bestemte rettigheder, ansvar og forpligtelser og kædes sammen med bestemte 
identitetsfølelser (Rytter 2007:67). I det, som med baggrund i Kickbush og Rose kan 
kaldes et biologisk nationalt tilhørsforhold, indgår disse rettigheder, ansvar og forplig-
telser derfor i et institutionelt udvekslingsforhold. Et udvekslingsforhold, hvor man 
som borger må identificere sig med institutionelle krav, og hvor sundhedsvæsenet må 
leve op til et særligt pleje- og behandlingsansvar. Dette udvekslingsforhold kan betegnes 
som pædagogisk, idet borgere må opdrages til at have de rette biologiske kompetencer 
for at kunne modtage de institutionelle ydelser. Dermed er sundhedspædagogik måden, 
man skal deltage i fællesskabet på. Hvad analysen derfor også vil problematisere, er 
denne levede forbundethed på mikroniveau og på makroniveau, hvor kroppen samtidig 
med at være udgangspunkt for forandring og læring er forbundet til verden gennem en 
ritualiseret og emotionel historisk relation.  

Både Rytter, Tjørnhøj-Thomsen og Howell peger på, hvordan biologien er det overord-
nede og dominerende begreb i forståelse af slægtskab. Selvom beslægtelsesprocesser 
kan foregå på andre måder end biologisk, foregår disse processer, når det biologiske 
ikke kan anvendes som legitimering, hvorfor slægtskabet må erstattes/kompenseres af 
andre beslægtelsesprocesser. Med reference til Rose og Kickbush er det biologiske bor-
gerskab som en beslægtelsesproces ikke knyttet op på metaforen om familien Danmark 
og et biologisk slægtskab, altså at det at have forfædre, som er født i Danmark, og selv 
være født her gør dig til en rigtig dansker. Men min pointe er, at den beslægtelsesproces, 
Rytter her refererer til, afløses af en beslægtelsesproces bundet op på evnen og viljen til 
at være sund, hvilket vil sige, hvor biologien fortsat er det dominerende begreb, der kan 
forbinde dig til nationen.  

Opsamling på kapitlet 

De tre begreber, jeg har gennemgået her, har begrundet, hvordan jeg forstår og analyse-
rer rehabilitering, hvordan jeg forstår og analyserer kroppen, og hvordan forbundethed 
bliver et begreb, jeg arbejder med analytisk på tværs af de to andre begreber i min ana-
lyse af, hvordan søvn bliver til i det ortopædkirurgiske forløb og får subjektiv betyd-
ning. Herudover har jeg beskrevet, hvordan disse begreber kan bidrage til en analyse af, 
hvordan det institutionelle og det hverdagslige påvirker hinanden og dermed, hvordan 
søvn kan forstås som et element, der får subjektiv betydning på forskellige måder i re-
habilitering, men også hvordan denne individuelle betydning samtidig er institutionelt 
og politisk funderet.  

Fra dette konceptualiserende kapitel går jeg videre med at beskrive, hvordan jeg konkret 
er gået til mit materiale. 
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Del 3. Analyseproces og Analyse 

7. Analyseproces 

At arbejde med tilblivelse frem for væren betyder, at jeg er interesseret i at undersøge, 
hvordan praktiseringer såsom arbejdsgange, rutiner og procedurer, men også institutio-
ner, hverdagsliv og artefakter skabes gennem materiel-diskursive praksisser. Praksisser, 
der indgår som effekter for andre tilblivelser såsom søvn, kroppe, patienter, aldring og 
rehabilitering og subjektiv betydning. Derfor retter jeg opmærksomheden mod både 
sprog, materielle objekter, rum og det mere abstrakte som ideer og logikker. Det er en 
analytisk tilgang, der bygger på en forståelse af altings sammenhæng og gensidige tilbli-
velse i situationelle enheder (Hein 2018). Jeg er interesseret i at forstå de effekter, der 
produceres, og hvad de producerer, som er en konstitueringsanalyse med sensitivitet 
over for kompleksitet. Dvs. at jeg ikke retter opmærksomheden mod ét element, fx 
sproget, eller én procedure, fx medicingivning, som det, der skaber søvn. Med tilblivelse 
som analytisk optik vil sige, at begreber, artefakter og procedurer ikke kan analyseres 
som afgrænsede enheder, men kun i deres sammenhæng med andre elementer. Kun i 
sammenhængen kan de enkelte elementer analyseres, og det, man kan udsige noget om, 
er ikke, hvad de er, men hvilke effekter de har i en given sammenhæng; hvad de gør. 
Men hvordan kan jeg udsige noget om, hvilke effekter der skabes i situationer, når jeg 
selv står midt i den sammenhæng, jeg prøver at forstå? Og hvordan kan jeg samtidig ty-
deliggøre den etnografiske proces i sin helhed; hvordan forsker, det empiriske materiale 
og teorien i deres vekselvirkning informerer analysen? Jeg skal således opøve det, som 
Søndergaard kalder et distanceret blik på den kompleksitet, som den enkelte praksis 
rummer (Søndergaard 2005). I det følgende vil jeg derfor beskrive min proces og ambi-
tion om at lave en situeret analyse af kompleksitet. 

Situeret analyse af kompleksitet 

Min analyseproces er foregået gennem etnografiske skrivninger, hvor jeg er startet ud 
med en overskrift eller overordnet ide, som jeg har skrevet ud fra. I den første analyse 
hed overskriften Pædagogiseringen af søvn. Denne ide var opstået empirisk gennem etno-
grafiske beskrivelser, som jeg har arbejdet videre med analytisk gennem skrivninger af 
forskellige begivenheder, hvorigennem jeg har udforsket og uddybet denne ide (Emer-
son et al. 2011). Hovedideen vokser ud og afprøves gennem disse skrivninger og udvæl-
gelse af situationer og tematikker. Skrivningen foregår derfor som en proces frem og til-
bage mellem det enkelte tema og hovedemnet, hvor begivenheder med analytiske mu-
ligheder inddrages, og andre sorteres fra. Med denne proces arbejder jeg med en 
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sensitivitet over for de forskellige ’stemmer’ og perspektiver i materialet. Det er en ana-
lytisk proces og skrivning, der fungerer som en slags messy maps (Clarke 2018), hvori 
jeg beskriver de inkluderede materielle og diskursive elementer med potentiel relevans 
for analysen. I messy maps, som Clarke beskriver dem, kan aktører struktureres i grup-
per, fx humane/non-humane, individuelle/kollektive humane aktører, og forskellige 
diskurser (Hein 2018). Men på linje med Nina Hein er jeg inspireret af Karen Barad og 
hendes begreb intra-aktivitet, hvorfor en sådan kategorisering ikke vil give mening, da 
mit fokus er rettet mod, hvilke effekter elementerne i deres sammenhæng skaber. Dette 
fokus fordrer en overskridelse af fikserede kategorier. En ordning af materialet i katego-
rier vil risikere at lukke for indsigter i de produktive intra-aktionsprocesser (Ibid.). Der-
for arbejder jeg mig via mine skrivninger snarere frem til en slags relationelle maps eller 
assemblages som en samling af forbindelser. Et relationelt map skal ikke forstås som et 
forsøg på at optegne årsagssammenhænge eller fikserede relationer, hvor A hænger 
sammen med B, som hænger sammen med C, der hænger sammen med A, men skal 
mere ses som dynamiske og ikke afgrænsede relationelle sammenhænge. I disse relatio-
nelle maps identificerer jeg de elementer, som etableres i den intra-aktiv-bevægelse, der 
kan siges at udgøre effekter eller kræfter i situationen.  

Fx lavede jeg tre assemblages som en indgang til analysen om rehabilitering i det hjem-
lige hverdagsliv. Denne analyse er bygget op om et forløb, og de tre assemblages er op-
delt i en institutionelt defineret rehabilitering, den levede rehabilitering og en særskilt 
søvnassemblage. Artikel 2 er skrevet på engelsk, hvorfor de tre assemblages herunder 
også er skrevet på engelsk. De så sådan ud: 
 

1. The institutional categorized assemblage of rehabilitation  
The dysfunctional body part, patient participation, surgeons, caregivers, physiothera-
pists, biomedical science, health pedagogical strategies, family/friends, and municipal 
service training. 
 

2. Rehabilitative assemblages 
From the 1st time visit:  
Medicine (painkillers), daily practices, pain, confusion, tiredness, feeling insecure and 
overwhelmed, hospitalization experiences, feeling overstated and dictated- bodily trans-
gressions, therapists, fear/anxiety, neighbors/family, feeling alone in the transition, in-
stitutional rights and own responsibilities, institutional bodywork,  sticks and walkers, 
anger, individual bodywork, health pedagogical strategies, care assistants, desperation 
and depression, no training capabilities. 
 
2nd time visit – a month after discharge: 
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Longing for ‘life involvement’ and social interactions, better body control, feeling 
trapped inside the home, postponed municipal rehabilitation, therapists, missing every-
day structure, feeling powerless, anger, tiredness.  
 
3rd visit – 8 months after discharge: 
Feeling integrated in life, socialized, municipal health service, training abilities, feeling 
neglected by the hospital, feeling age discriminated, 3 times postponed control, worries 
about the prosthesis, learning practices, walking and shopping, future body plans (oper-
ations). 
 
 

3. Becoming- a sleeping- body- assemblage 
These are some of the material relations or the resulting ‘becoming a-sleeping-person-
assemblage´. 
1st visit: 
Medicine (painkillers, diuretics), numbers of sleep interruptions, desperation , homecare 
assistants, armchair, day rhythm, darkness, light, silence, insecurity ,alone, fear, bed as 
safe and bed as troublesome, body work strategies, anxiety/scared, hearing aids, lamps, 
doors, hallway, neighbor, afternoon napping, night, sadness and insecurity, sleep inter-
ruptions, body functionality, homecare assistants, early morning freedom, waking 
hours, daily life routines 
2nd visit: 
Sleep interruptions, body functionality, homecare assistants, early morning freedom, 
waking hours, daily life routines 
3rd visit: 
Non-interrupted sleep, worries about doing everyday life, facilitating routines, rhythm, 
scared about waking up in the middle of the night, practicality of everyday life. 
 
Den næste proces handlede om at beskrive, hvordan disse elementer hænger sammen, 
og hvordan de påvirker hinanden. Ved at forsøge at beskrive den sammenhæng, de ska-
ber og skabes i, har jeg kunnet afgøre deres relevans. Det er også gennem denne skriv-
ning, at kroppen har fået en særlig status, hvorfor jeg er gået tættere på at optegne, 
hvordan kroppen konstituerer og konstitueres i diskursiv-materielle praksisser. Her ser 
jeg kroppen blive til i særlige positioner, som den normale, den problematiserede, den 
potentielle og den funktionelle krop, og hvordan disse kropspositioner er med til at 
skabe særlige subjekter, fx en patient, man kan inddrage, en patient, der deltager i pleje 
og behandling, en ansvarlig borger samt en borger, som gennem praktisering af autori-
tet ikke tager ansvar. Disse positioner, som igen virker tilbage på, hvordan kroppen bli-
ver en del af tilblivelsen af søvn. Denne analyse vil jeg vende tilbage til og udfolde lidt 
senere i kapitlet. 
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Søvnportrætter 

Et andet greb, jeg arbejdede med som en indgang til analysen, var at lave det, jeg herun-
der kalder søvnportrætter. Søvnportrætterne tjente det formål at skabe overblik over det 
empiriske materiale, som var genereret ud fra de interviews og observationer, jeg havde 
lavet med de otte patienter, som jeg fulgte under indlæggelsen og i deres rehabiliterings-
forløb efter udskrivelsen. Portrætterne tjente også som formål at udforske, hvilke rele-
vante spørgsmål jeg kunne stille i undersøgelsen af, hvordan søvns betydning bliver til i 
overgangen mellem indlæggelsen og rehabiliteringen derhjemme. I dette afsnit viser jeg 
fire af disse ’søvnportrætter’ og beskriver, hvad de bragte mig videre med analytisk. Jeg 
vil også beskrive, hvordan jeg gennem denne proces forstod, hvordan Ingers forløb og 
fortælling var særlig, men også hvordan den fortælling kunne udsige noget almengyldigt. 
De fire søvnportrætter er Addas, Knuds, Anne-Dortes og Ernas. Overskrifterne funge-
rer som en måde at afgrænse den enkelte søvnassemblage, altså hvilke centrale elemen-
ter der indgår og de effekter, der skabes. 

Anne-Dorte – søvn som smerte  
Anne-Dortes døgnrytme, inden hun bliver opereret, er bl.a. defineret af, at hun arbejder 
om eftermiddagen og aftenen, hvorfor hun nogle gange sover eller bliver i sengen indtil 
lige før middagstid. Ikke nødvendigvis fordi hun er træt, og fordi hun sover så længe, 
men fordi hun nyder at opholde sig her. For Anne-Dorte er sengen ikke kun til søvn 
om natten, men også til at sove og læse i om dagen eller spise sin morgenmad i. Anne-
Dorte kan ikke lide at være vågen om natten. Ikke fordi hun fx er bange for mørke, 
men hun mener bare, at natten udelukkende er forbundet med at sove. Hendes foran-
drede krop med smerter gør det imidlertid vanskeligt at ligge i sengen i lang tid om da-
gen, men det gør også, at hun vågner om natten. Før rehabilitering og hoftesmerter be-
skrev hun sin seng som det elskede sted, og nu siger hun: “det er så snart jeg kommer 
ned, jeg ser min seng, og jeg tænker åh nej (…) at jeg ved at nu skal jeg vende og dreje 
mig 30 gange.” Derfor fortsætter Anne-Dorte med at tage morfin for at være sikker på, 
at hun kan sove gennem natten, selvom hun hader at tage piller. Selvom søvn foregår i 
en ikke bevidst tilstand, så bliver søvn også sat i relation til fællesskab. Under rehabilite-
ringen begynder hun fx at sove lidt til middag ligesom sin mand, som er gået på pension 
og altid sover til middag – modsat hvad hun hidtil har gjort. Hun griner lidt af denne 
’samsovningspraksis’ midt på dagen, fordi hun synes denne praksis reproducerer er et 
traditionelt billede på pensionistparret, et billede og en tilværelse hun har lidt svært ved 
at identificere sig med. Anne-Dorte kan ikke lide at tage medicin, men når det kommer 
til at sove på hospitalet, ønsker hun så desperat at sove, at hun beder om sovemedicin. 
Det handler ikke primært om, at hun er mere træt under indlæggelsen, men om at hos-
pitalet er et sted, hvor hun især ikke synes, det er rart at ligge vågen om natten. Denne 
følelse relaterer hun til nogle oplevelser, hun havde som barn, hvor hun var indlagt 
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alene og sov på stue med nogle ældre kvinder, som var meget syge. Det gjorde natten 
på hospitalet til noget uhyggeligt. Hun er i begyndelsen af sin rehabilitering frustreret 
over behovet for morfin for at kunne sove. Da jeg besøger hende tredje gang ca. 8 må-
neder efter udskrivelsen, har hun nu mange smerter i sin hofte (hun er knæopereret), 
som hun derfor også skal opereres i. Så selvom hun ikke bryder sig om at tage medicin, 
særligt ikke stærk smertestillende medicin, har hun besluttet sig for at tage morfin fast til 
natten, indtil hun skal opereres i sin hofte; ”Ja, normalt har jeg jo sovet som en sten, de 
her smerter de gør altså, men jeg vil blive ved med at tage de her morfin, har jeg beslut-
tet mig for indtil, at jeg sådan synes, at jeg kan sove”. Søvn har indtil knæoperationen 
og hoftesmerterne været en selvfølgelig hverdagslivspraksis, hun ikke tænkte meget 
over, men nu bliver hendes søvn argumentet for operationen, som hun ellers er meget 
nervøs for; ”der skal jeg ind igen, og jeg er glad for, at jeg har sagt ja, fordi jeg næsten 
ikke sover om natten”.  

Erna – søvn som træthed 
For Erna har søvn også stor betydning i hendes rehabilitering. Noget, hun oplever at 
have hårdt brug for. Søvn er en kompliceret proces pga. den forandrede krop i smerter, 
men også relateret til de forskellige steder, hendes forløb formes af, såsom hospitalet, 
hjemmet og Montebello3. Gennem Ernas lange og komplicerede forløb bliver søvn ikke 
bare til noget, der kan defineres ud fra dens kvantitet. Søvns tilblivelse er derimod be-
tinget af, hvilke former for træthed der produceres; træthed, som hun beskriver som 
forskellig, ift. hvad den produceres med. Der er træthed, som produceres med trænin-
gen, træthed pga. operationen, træthed pga. al den medicin, hun får, og træthed, når hun 
ikke får nok søvn; ”den træthed der er, at de har skåret sådan i din krop. Det varer så 
længe før muskler og blodårer og alt ting er på plads. Det er det, der påvirker kroppen. 
Det er en helt anden træthed. Det er en anden træthed end den man føler når man har 
trænet T: er det en god træthed når du har været nede og træne? E: til træning? Jo, det 
synes jeg. For det er ikke en syg træthed. Træthed når man er syg.. og.. altså når krop-
pen er syg og man fylder den med en masse skidt og møg, og man er blevet skåret i så 
mange gange. Det er en syg træthed.” De forskellige former for træthed, hun oplever, 
påvirker hende også psykisk på forskellige måder. Når det er omgivelserne som fx på 
hospitalet, der begrænser søvnen, gør det hende desperat, men den form for træthed, 
som er konsekvens af operationen og medicinen, kan gøre hende depressiv, fortæller 

                                                            

 

3 Montebello er et dansk genoptræningscenter i Sydspanien, hvor regionen har et antal pladser, 
som kirurgen kan henvise patienter til. 
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hun. Det er den syge træthed. Den syge træthed er en konstant følelse, som er til stede, 
selvom hun ud fra objektive kriterier får sovet nok.  
Søvns tilblivelse er tæt koblet til rum, og hvilken form for fællesskab rummet tilbyder i 
relation til søvnen. Fx beskriver Erna, hvordan søvn på firesengsstuen bliver en tryg-
hedsskabende og støttende begivenhed markeret ved deres fællesskab; kvinder, der er 
indlagt på hospitalet, er begrænset i deres bevægelighed, er klædt i det samme hospi-
tals’nattøj’ og må indgå i et organisatorisk defineret tidsbegreb om, fx hvornår lys og lyd 
skal være dæmpet. Men på Montebello, hvor hun sover med en ’fremmed’ dame i et 
værelse, som hun mere karakteriserer som et hotelværelse end en hospitalsstue, så bliver 
søvn en intim og privat praksis og dermed en grænseoverskridende praksis at gøre sam-
men med andre.  

Ernas fortælling viser også, hvordan søvn ikke kun kobles til rum, men også til tid som 
en cyklisk tid. Den daglige biologiske cyklus som fx defineret ved hormoner, men også 
smerter og træthed markeres i en rum-tidslig forbindelse, hvor hun kropsligt markerer 
overgange i den daglige rytme. Denne kropslige tid kobles til rum og artefakter. Særligt 
hendes lænestol er et afgørende artefakt både i hendes hverdagsliv, som det ellers har 
udfoldet sig, og som det forbinder sig til rehabiliteringen. Disse cykliske overgangsmar-
keringer forandres med en forandret krop, som fx ikke kan ligge i sengen i mange timer. 
Derfor står hun op, når kroppen forstyrres af fx smerter, men sætter sig i lænestolen, 
hvor det er muligt at sove lidt videre eller bare slappe af, læse eller nyde stilheden og ti-
den alene, hvor hverken kroppen eller andre mennesker skaber forventninger til hende; 
”Men nu kan jeg jo godt vågne op ved en 5-6-tiden om morgenen og have smerter i 
hoften, ikke? Og der må jeg så op og tage en pille. Og nogle morgener har jeg lagt mig 
derinde (soveværelset) og bare ligget for at se om det virkede, og så går jeg herind 
(stuen) og sætter mig i stolen. Og så kan jeg godt sidde og falde i søvn herinde. Simpelt-
hen. Jeg sover stille og roligt herinde til både otte og halv ni.”(….) ”jeg kan indstille den 
til om jeg ligger ned og sådan noget, og så har den noget her i ryggen, den støtter mig 
også i ryggen.” (….) ”De første nætter, der hvor jeg havde så mange smerter, der havde 
jeg det bedre herinde i stolen.” Men det er ikke kun i rehabiliteringen, stolen er med til 
at markere nogle overgange. Erna har arbejdet indtil pensionsalderen og har fem 
voksne børn samt børnebørn og oldebørn, og hun varetager de fleste opgaver i hjem-
met. Så hun er vandt til at have meget at se til, så derfor er denne tid tidligt om morge-
nen i stolen en ti, med ro, også kropsligt. I stolen markerer hun dagens overgange. Når 
hun har været til træning eller ude at handle i løbet af formiddagen, er det i stolen hun 
slapper af, og under rehabiliteringen er det her, hun evt. tager en lille lur, inden der ta-
ges hul på næste del af dagen. Stolens placering i lejligheden er central. Herfra kan hun 
se resten af stuen og køkkenet, men også nyde udsigten, da hun bor højt oppe i etage-
ejendommen. 
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Adda – søvn som hverdagslig  
Noget af det første, Adda siger om sin søvn, er, at hun har et godt sovehjerte. Hermed 
mener hun, at hun kan sove der, hvor hun er, og sjældent har problemer med at falde i 
søvn og sjældent vågner om natten. Hun bliver ikke nemt forstyrret af stimuli fra omgi-
velserne, heller ikke af at sove på en firesengsstue på hospitalet. Heller ikke den hals-
krave, hun har på i 12 uger, forstyrrer hendes søvn nævneværdigt. Hun finder måder at 
indrette sig på, så søvn bliver mulig, såsom at arrangere sig med puder og dyner. Inden 
Adda skal sove, gennemgår hun for sig selv, hvordan næste dags praksis kan forløbe, 
som fx hvilken bus hun skal tage for at komme i Kvickly på Frederiksberg og købe 
brød, eller hvilken bus hun skal tage for at komme i Magasin og købe kylling. Hvis hun 
ved, hun også skal have skraldet med sig ned, ser hun for sig, hvordan hun skal tage 
bagtrappen for at gå gennem gården til skraldeskuret, og hvordan hun så skal gå ud af 
gården for at gå den korteste vej til bussen. Sådan falder hun i søvn. Hvis hun en sjæl-
den gang ikke kan sove, praktiserer hun forskellige øvelser, fx siger hun bogstaverne på 
ord bagfra eller står op og tager noget at spise og måske en snaps. Hun accepterer, at 
hun er blevet mere træt med alderen, hvorfor hun heller ikke har bil mere, selvom hun 
har fået fornyet sit kørekort. Men hun spekulerer alligevel over, om det mere er noget 
psykisk end biologisk, at hun bliver træt i løbet af dagen. For når hun er ude og er so-
cial, så bliver hun ikke træt, modsat hvis hun bare er alene derhjemme. På den ene side 
kæder hun aldring sammen med træthed, men opløser også denne fortælling. Fx siger 
hun, at hendes bedstemor sov mange timer hver dag, men det gør Adda ikke, selvom 
hun endda er ældre, hvilket kan antyde, at hun tænker, det kan være kulturelt og histo-
risk mere end biologisk. Men hun forhandler også med sig selv om, hvorvidt træthed 
har med aldring at gøre, når hun siger, at trætheden måske bare er oppe i hendes hoved. 
Men Adda kan godt finde på at tage sig en kort lur om eftermiddagen. Så lægger hun sig 
på sengen oven på dynen med alt tøjet på, men kun en kort lur, for hun vil ikke være 
sådan én, som sover om dagen. Det kender hun ældre, som gør, fortæller hun. Om afte-
nen er hun optaget af forskellige kreative aktiviteter som at læse avisen eller bøger, se 
lidt fjernsyn og organisere sine ting. Hun kan godt blive ret opslugt i fordybelse om af-
tenen, så klokken godt kan blive over midnat, men uanset om hun kommer sent i seng, 
står hun også tidligt op. Søvn kobler hun til sine hverdagsrutiner; ”det med nattesøvn, 
det er min hverdag, jeg går her og trisser rundt, det skal nok gå, det er sådan min til-
gang”. Søvn problematiserer hun således ikke. Det er bare noget, som er, selvom det 
nogle gange godt kan være problematisk, fx træthed om dagen.  

Knud – søvn som uproblematisk 
Knud siger om søvn: ”jeg sover bare”. Søvn er ikke noget, han bruger opmærksomhed 
på. Bliver hans nattesøvn forstyrret som bl.a. efter operationen, hvor han havde proble-
mer med sin vandladning og derfor i en uges tid måtte op at tisse flere gange om natten 
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og også vågnede af smerter, så er det ikke noget, der optager ham. Han står bare op, ta-
ger nogle smertestillende piller, sidder lidt i stolen i stuen, ser evt. lidt fjernsyn og går i 
seng, når han bliver træt, og pillerne virker. Det, som virker vigtigt for Knud, er at fast-
holde sin daglige rytme, og den kan han godt fastholde, selvom han under den første 
del af rehabiliteringen ikke nødvendigvis sover, som han plejer. Han kan derfor fast-
holde sit hverdagsliv i de rammer, som er meget vigtige for ham. Lige efter udskrivelsen 
sover han til ca. kl. 7, men efter nogle få uger står han igen op kl. 5 hver morgen, som 
han altid har gjort relateret til sin tid som maler. Selvom han er pensioneret, ringer væk-
keuret kl. 5.15, men i stedet for at tage på arbejde står han oppe ved svømmehallen kl. 
6.30, hvor han hver dag træner og svømmer sammen med en lille gruppe. Han er fru-
streret over, at søvnen medikaliseres efter operationen forstået på den måde, at han bli-
ver nødt til i den første tid efter udskrivelsen at tage smertestillende medicin for at 
kunne komme til at sove. Men også da han begynder genoptræningen, hvor knæet hæ-
ver og bliver ømt; ”jeg er ikke glad for alle de piller, fordi min kone hun spiste piller 
hele tiden. Stærke morfinpiller og andre smertestillende. Til sidst ødelagde de hendes in-
dre organer. Det er ikke meningen jeg skal have alle de her piller. Når jeg ikke skal tage 
piller mere så er det godt.” Søvn er bare noget, som er. Ikke noget, han forholder sig 
særlig meget til, og dermed ikke noget, han vil forbinde med medicin, som han har en 
vanskelig relation til. 
De otte søvnportrætter er som beskrevet blevet til som en måde at få styr på data på, 
men også som indgang til en undersøgelse af, hvordan subjektiv betydning bliver til i 
overgangen mellem institution og hjem. Jeg har derfor kigget på modsætninger og lighe-
der i fortællingerne, på centrale aktører og på den forbindelse, de etableres i og etable-
rer. Denne strategi fører mig frem til at se søvn som en del af en biografisk relation, 
som jeg vil beskrive nedenfor. 

Den biografiske søvnrelation 

Rehabilitering er en transformativ proces afstedkommet af en kropslig forandring. I re-
habilitering er der ikke udelukkende tale om den biologiske transformation, men som 
tidligere beskrevet om, hvordan det biologiske i sin levede sammenhæng bliver trans-
formativ, ift. hvad mennesker kan gøre, tænke og føle (Fox m.fl. 2016). Søvnen er også 
transformerende. I søvnen transformeres man biologisk, men transformationen rækker 
ud over denne biologiske proces, så vel som rehabiliteringen gør det. De otte søvnpor-
trætter viser søvn som en kropslig overgang koblet til biologien, men også som en 
kropslig transformation knyttet til tid og rum. Denne transformation er koblet til både 
det sociale, emotionelle og fysiske, som sammen med det biologiske i deres indbyrdes 
sammenhæng skaber den måde, søvn får betydning på. Hos fx Anne-Dorte bliver søvns 
betydning til i en sammenhæng af ikke at bryde sig om at være vågen om natten, smer-
terne, som bryder hendes mulighed for kvalitetstid relateret til sengen om dagen og 
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søvn om natten, hendes hverdagslige rytme, der ændres, og middagsluren, der opstår 
som en mulighed, fordi hun ikke er på arbejde, men også fordi det bliver noget, hun og 
hendes mand har sammen, nu hvor de begge er hjemme, selvom det var noget, hun 
havde vanskeligt ved at identificere sig med før rehabiliteringen, fordi middagsluren for 
hende er bundet op på en traditionel forestilling om pensionisttilværelsen. Dette er en 
sammenhæng baseret på følelser omkring nat og dag, normer, sociale forhold, biologi 
såsom smerter samt tid og rum såsom seng, soveværelse og dagsrytme. At forstå, hvor-
dan søvn får betydning i den transformative rehabiliteringsproces, kan derfor ikke ude-
lukkende forstås ud fra biologien, men ud fra den sammenhæng, biologien er med til at 
skabe. Det biologiske er ikke en kraft i sig selv. Det biologiske enactes, dvs. det biologi-
ske, som afstedkommer kropslige sansninger som fx træthed, skaber forskellige hand-
linger og reaktioner som en intra-aktiv proces, der materialiseres som effekt af det soci-
ale, fysiske, psykologiske og kulturelle og af historiske praksisser. Det er denne materia-
lisering, jeg får øje på gennem portrætterne, og som jeg kalder en biografisk 
søvnrelation. Dvs. at den måde, fx træthed mobiliserer en særlig praksis på, er koblet til 
den sammenhæng, trætheden sættes ind i her og nu, som Ernas fortælling demonstre-
rer, men en sammenhæng, som også er styret biografisk, altså af den enkeltes historiske 
praksisser. Når trætheden hos Erna bliver ’god’ eller ’dårlig’, bliver de negative eller po-
sitive følelser til med en historisk oplevelse af, at trætheden er noget, der bliver ’pålagt’ 
hende grundet forpligtelser, som fx er relateret til det at være mor og bedstemor, samti-
dig med at arbejde og have ansvaret for husligt arbejde og nu bliver træthed også noget, 
der er påført af institutionen, som fejlbehandler hende og gør hende syg. Når trætheden 
er koblet til positive følelser, er den konsekvens af, at hun gør noget for sig selv og no-
get, som styrker hende, som fx genoptræning. Med disse former for træthed bliver hvile 
og søvn i lænestolen også noget, hun har behov for grundet sine omstændigheder, som 
hun ikke er ansvarlig for, og derfor en måde at legitimere sin træthed og behov for hvile 
på. 
De forskellige narrativer vidner om søvnpraktiseringer, som er historisk grundlagt i 
nogle særlige betingelser, som er biologiske, men koblet til både fysiske og sociale betin-
gelser såsom arbejdslivet, sociale relationer og fællesskaber som familie, venner og insti-
tutioner, men også andre mere materielle forhold såsom boligen, senge og stole samt 
tid. Tid som både nat og dag og som kvantitativ tid, men også som kvalitative rum-tids-
lige forbindelser, der praktiseres særlige steder som fx soveværelset/stuen, der igen kob-
ler sig til andre sansninger såsom lys og lyd, men også til cyklisk tid, altså døgnrytmen. 

Det almene, som jeg får øje på i skrivningen og læsningen af portrætterne, består såle-
des i den biografiske relation, som søvnforbindelserne etableres i. Søvn viser sig i por-
trætterne som en materialiseret overgang, som bliver til gennem en kropsliggjort biogra-
fisk forbundethed i det levede liv. Det er denne forbundethed, som dirigerer rehabilite-
ringen og gør søvn betydningsfuld i den rehabiliterende transformation som en 



 124

strukturerende og organiserende funktion, hvor kroppen reorganiseres ikke kun biolo-
gisk, men også socialt som en rum-tidslig reorganisering. Men disse forbindelser bliver 
til på forskellige måder for forskellige mennesker. Dvs. forbindelserne er struktureret af 
nogle særlige individuelle historiske betingelser, men samtidig formbar og foranderlig 
afhængigt af det, som er nu og her og på dette sted. Fra denne erkendelse blev det tyde-
ligt, hvad der adskiller Ingers fortælling og forløb fra de andres, men også hvordan hen-
des fortælling og forløb kan anvendes til at tydeliggøre, hvad der er på spil for os alle, 
når kroppen ændrer sig, og den skal indgå i nye forbindelser, som søvn indgår i etable-
ringen af. Ingers historie skal derfor ikke læses som repræsentativ for de ældre, men 
som et eksempel på, hvordan søvn bliver til i en intra-aktiv og biografisk sammenhæng, 
og hvordan mange relationer i hverdagslivet forstyrres, når kroppen forandres. 

Affect-analyse 

At forstå, hvordan søvn bliver til, og hvordan den får betydning for bestemte menne-
sker i særlige forløb såsom indlæggelse og rehabilitering i hjemmet, er et spørgsmål om 
at forstå, hvad der producerer hvad i relationen (Fox et al. 2016). Det er et fokus på, 
hvilke kræfter der forbinder elementer og tilsammen skaber effekter i relationen. For at 
komme det nærmere analyserer jeg events. Et begreb, der kan oversættes til begivenhe-
der eller situationer og er et fokus på diskursiv-materielle praktiseringer. I events medie-
res forskellige påvirkninger; det, der kan kaldes mikro-politikken i den sammenhæng, 
man prøver at forstå. Dvs. den magt og modstand, der udgør sociale organiseringer og 
subjektiviteter (Ibid.) Det er en analyse af events, som jeg oplever i praksis, men også 
gennem fortællinger af situationer med analytisk fokus på, hvordan handlinger og mate-
rialitet italesættes, ekskluderes og tillægges betydning (Højgaard et Søndergaard 2015). 
Men det er mig som forsker, der udvælger disse hændelser som en event eller begiven-
hed, hvori noget betydningsfuldt finder sted. Det betydningsfulde kan vise sig gennem 
en særlig dramatisering, som når Inger gentagne gange vender tilbage og fortæller om 
den samme oplevelse, men eventen kan også være en almindelig hverdagshændelse, 
som jeg gennem etnografien har lært at skelne som betydningsfuld, dvs. at den bærer 
præg af andet end sig selv (Hastrup 1992). Derfor er de situationelle analyser på den 
måde en del af en større situationel analyse af søvn i relation til sundhed og sygdom, 
indlæggelse og rehabilitering for ældre. Med den større analyse mener jeg, at i de mange 
lokale situationer eksisterer også en række kræfter, som ’rækker ud over det lokale’, men 
som samtidig er en del af situationen. Det er fx politiske, økonomiske og mere kulturelt 
bestemte almengyldige forståelser. Analysen handler derfor om, hvordan subjekter, ting, 
rum, procedurer, kroppe, forventninger, følelser og antagelser bliver til i en sammen-
hæng af kræfter og elementer, som definerer situationen. Analysen handler også om, 
hvordan disse sammenhænge skaber selvfølgeligheder, som reproduceres, men også 
hvordan disse selvfølgeligheder udfordres.  
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Genne den etnografiske skrivning vurderer jeg, hvad der kunne være potentielt affektivt 
i sammenvævningen med de andre elementer – altså hvilke påvirkninger der bliver sty-
rende ift. at konstituere forståelser og selvfølgeligheder, subjektpositioner, handlinger 
og konsekvenser, som synes at være situationens ’virkelighed’ lige nu og her (Hein 
2018). Konkret skriver jeg mig derfor igennem udvalgte events for herigennem at af-
søge betydningsbærende og konstituerende elementer. Igennem disse skrivninger iden-
tificerer jeg kroppen, artefakter såsom senge og stole, natten, deltagelse og inddragelse 
som performative og konstituerende elementer i den institutionelle tilblivelse af søvn.  

Når de centrale elementer er afgrænset, handler næste skridt i analysen om at stille 
spørgsmål til relationerne mellem disse elementer for at analysere de intra-aktive bevæ-
gelser og agentiale cuts, der skabes i disse praktiserede og sammenvævede processer. 
Agentiale cuts som de skæringspunkter, hvor inklusioner og eksklusioner, afgrænsnin-
ger og forskelle praktiseres. Det er gennem disse skæringspunkter, at man kan analysere, 
hvordan fænomeners egenskaber og hvordan subjektpositioner bliver til og legitimeres. 
En legitimering, som gentages gennem mange forskellige konstitueringsmodi (Højgård 
og Søndergård 2015).  
 
Som et eksempel på en sådan analytisk skrivning lavede jeg det, jeg kaldte den lærende 
søvn-assemblage med elementerne krop, senge og stole, tid, nat/dag og medicin. Disse af-
fektive aktører er udvalgt blandt mange agentiale og situationelle kræfter, men er identi-
ficeret som centrale intra-aktive kræfter i materialiseringen af søvn institutionelt i en 
sundhedspædagogisk relation. Gennem praktisering af disse elementer legitimeres søvn 
i en intra-aktiv bevægelse med et begreb om deltagelse eller ikke-deltagelse. Når jeg her 
også inddrager inddragelse som et begreb, er det for at illustrere, hvordan den konkrete 
diskursiv-materielle praktisering er en del af et større billede, hvor kræfter på et politisk 
niveau også har agens i en given lokal situation. Denne analyse skal selvfølgelig forkla-
res, og derfor tager jeg udgangspunkt i sengen for at illustrere de effekter i den intra-ak-
tive sammenhæng, den er med til at producere lokalt. 

En sengs materialitet skaber og bliver skabt som en del af social handling. Dvs. at sen-
gen bliver mulig gennem den praksis, sengen indgår i og er med til at forme, og er der-
med ikke uafhængig af tid og rum. På hospitalet er sengen fx det sted, hvor man venter 
på, at personalet kommer til én, og hvor man forventes at være, hvis man vil modtage 
pleje og behandling. Det er også det sted, man hviler og sover. Men ud fra forskellige 
institutionelle logikker er der grænser for, hvor meget og hvordan det er muligt at være i 
sengen. Derfor kan aktiviteter som at spise i sengen pludselig blive genstand for regule-
ring. Om natten er det anderledes. Her skal man gerne blive i sengen mest muligt for at 
producere den sammenhængende natlige søvn. At patienter sover om natten, er også en 
organisatorisk nødvendighed, fordi der ikke er så meget personale til at tale med eller 
hjælpe med forskellige aktiviteter. Sengen kan også være med til at producere farlig og 
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ikke farlig søvn. Fx om dagen er søvn i sengen mere farlig, end hvis den foregår et an-
det sted som i en stol. Denne praktisering af søvn om dagen bliver til fra et plejeper-
spektiv, hvor søvn i en stol er med til at forebygge sengelejekomplikationer. Fra et fo-
kus på leddets funktion, som fysioterapeuten er optaget af, er stolen derimod ikke et 
godt sted at sove, da leddet i denne stilling i længere tid ad gangen risikerer at hæve op 
og dermed nedsætte bevægeligheden. Om natten er sengen som udgangspunkt ikke for-
bundet med risiko, men sammen med mørket og stilheden forbindes søvn alligevel med 
risiko på en anden måde end om dagen. Om natten forbindes sengen og søvnen med 
ikke at vågne op igen, hvor døden så at sige kan snige sig ind. På den måde intra-agerer 
natten, dagen, sengen og stolen i en lokal tilblivelse, en intra-aktiv bevægelse, som pro-
ducerer særlige effekter. Både natten, dagen og sengen påvirker og bliver påvirket af 
faglige og politiske logikker om rehabilitering, forebyggelse af komplikationer og orga-
nisering, men også af en moderne tilgang til den måde, patienter forventes at indgå i 
pleje og behandling på, og af menneskers individuelle kropslige og hverdagslige erfarin-
ger og rutiner. Dvs. at en seng og dens materialisering som social handling indgår per-
formativt sammen med et politisk begreb om, hvordan man er patient, i den måde søvn 
får mulighed for at være på i institutionen. Denne kompleksitetsanalyse udfoldes i arti-
kel 1 og er så at sige en analyse af institutionens apparatus for konstituering af søvn 
som fænomen. 

I den første analyse af, hvordan søvn konstitueres og får betydning under indlæggelse 
(artikel 1), har disse etnografiske og relationelle skrivninger bragt mig frem til spørgs-
målet om, hvordan søvn som et medicinsk begreb og søvn som en hverdagslivspraksis 
knyttes sammen eller adskilles i den institutionelle praksis, og hvordan denne praksis er 
med til at definere søvn og dens positionering i et sundheds- og sygdomsperspektiv i 
relationen mellem individet, organisationen og det politiske niveau.  

I den anden analyse om, hvordan subjektiv betydning af søvn bliver til i rehabilitering i 
hjemmet, bringer skrivningerne mig frem til spørgsmålet om søvn som en intra-aktiv 
kropsliggørelse, der skabes som en effekt af relationer, som allerede er skabt og samti-
dig hele tiden bliver skabt i nye relationer. Denne relation mellem nutid og fortid, det 
stabile og det foranderlige, som søvn er indlejret i, skaber nogle affektive relationer, 
som rehabilitering dirigeres igennem.  

I disse to analyser har jeg udfoldet kompleksiteten for så at snævre den begrebsmæssigt 
ind. I den tredje analyse går jeg den anden vej og gennem et empirisk begreb om søvn 
som engagement udfoldes overgangen mellem institution og hverdagsliv. 

Overordnet kan denne form for analytisk skrivning betegnes som en proces, hvor jeg 
forsøger at praktisere det, som Barad kalder en diffraktiv læsning af situationer, som er 
en sensitivitet over for de tilslørede og sammenflydende intra-aktioner (Jackson 2012). 
Det er således ikke en fortolkning af menneskers oplevelser, men en undersøgelse af, 
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hvad der sker. For at læse diffraktivt må man som forsker installere sig selv i situationen 
og spørge: På hvilken måde bliver jeg påvirket af den? Men måden, jeg installerer mig 
selv i situationen på, er ud fra en position, hvor jeg også må forsøge at repositionere 
mig selv som ikke-allerede subjekt og deltagerne i situationen og deres materielle for-
hold som andet end altid-allerede objekter (Jackson 2012:131). Det betyder, at jeg må 
involvere mig i det fænomen, som jeg fremskriver som et vigtigt eksempel på forskellig-
hed (Jackson 2012). At involvere mig betyder, at jeg må modstå mine egne intra-aktive 
erfaringer med fx senge, hospitaler, patienter og personale, men installere mig i og ved 
sengen, i afdelingen og i hjemmet indefra. Mine egne erfaringer er med til at stille 
spørgsmål til den aktuelle tilblivelse, men på en måde, så de ikke griber ind udefra 
(Ibid.). Det, som sker i praksis, og mine egne erfaringer tænkes så at sige ind i hinanden. 
Jeg har fx tidligere beskæftiget mig med forældre, indlæggelse og materialitet. I den ana-
lyse blev sengen til som et sted, hvor hjemligheden blev etableret, et sted, hvor foræl-
drene kunne afgrænse sig fra institutionen og med sengen etablere deres eget familie-
rum i det institutionelle rum. Her bliver sengen et beskyttende og identitetsskabende 
sted. Denne fortælling om sengen blev også reproduceret hos personalet på det det 
akutte afsnit, hvor jeg laver feltstudie, men jeg må på ny indplacere mig i situationen; 
patient – seng – indlæggelse. Jeg kan bruge den erfaring, jeg har, til at spørge: Er ’hjem-
lighed og identitet’ på spil i denne situation eller ej, og er sengen som identitetsmarkør i 
spil i spørgsmålet om tilblivelsen af søvn og hvile? Jeg folder derfor mine erfaringer ind 
i de nye erfaringer, jeg gør mig. Denne bevægelse er én form for diffraktion, der sker i 
analyseprocessen. En anden diffraktiv bevægelse er at se, hvordan fx sengen i sig selv 
skaber diffraktion (Jackson 2012:135). Dvs. hvilke konkrete inklusioner, hvem, hvad, 
hvordan og hvilke eksklusioner sengen indgår i, og dermed hvilke tærskler den er med 
til at producere. Diffraktionen foregår derfor ved, som i denne afhandling, at læse for-
skellige teorier ind i hinanden som Twigg, Barad, Lock og Deleuze, forskerens egne 
personlige og faglige erfaringer samt aktørernes – som her sengens – konkrete situerede 
agentialitet. 
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8. Analyse

For at besvare afhandlingens overordnede spørgsmål om, hvordan søvn får betydning 
for ældre i deres ortopædkirurgiske indlæggelses- og rehabiliteringsforløb har jeg sat mig 
for at undersøge, hvordan søvn bliver til på tværs af steder, deltagelsesformer og sub-
jektpositioner. Ifølge Annemarie Mol må man i bestræbelsen for at forstå, hvordan no-
get er eller får mulighed for at være, forstå, hvordan det hele tiden bliver til (Mol 2002). 
Jeg undersøger ikke, hvordan noget bliver til for at undersøge, hvad det er, men hvad 
det gør, dvs. hvilke effekter tilblivelsen er med til at skabe, her subjektiv betydning.  

De tre analyser, som følger, er bygget op omkring de tre forskningsspørgsmål, og hver 
analyse er udformet som et artikeloplæg.  

I det følgende vil jeg komme med en kort præsentation af hver artikel efterfulgt af en 
kort opsamling af, hvad de samlet bidrager til. 

Den første artikel/analyse hedder Søvn som aktiv deltagelse – En analyse af søvn på en orto-
pædkirurgisk afdeling i et sociomaterielt perspektiv 

Artiklen handler om den institutionelle konstituering af søvn på hospitalet, og hvordan 
patienten er en del af denne konstituering og samtidig subjektiveres af den. Dvs. at 
søvn bliver til for patienterne på en særlig måde gennem diskursiv-materielle praksisser 
som en del af kontekstuelle betingelser, som også bliver til. Analysen udfolder derfor, 
hvordan søvn bliver central i en kontinuerlig sundhedspædagogisk relation og vurdering 
af patienternes deltagelse, der evalueres ud fra forskellige medicinske rationaler. Med 
Barads begreb om intra-aktivitet analyserer jeg centrale elementer, som i deres indbyr-
des forbindelse skaber denne konstituering. Disse er sengen, medicinen, kroppen og 
natten. 

Den anden artikel/analyse hedder Affective relations of sleep in rehabilitation – cutting across 
the social and biological divide to study how sleep comes to matter in rehabilitation 

Denne artikel handler om, hvordan søvn bliver til i det hverdagslige liv med rehabilite-
ring i hjemmet efter udskrivelse for den ældre patient. Artiklen er bygget op som en af-
fect-analyse af relationen mellem søvn og rehabilitering. Som en del af denne analyse 
udvikler jeg et apparatus for produktion af, hvordan subjektiv betydning af søvn bliver 
til i denne relation. Analysen har også det formål at udfolde og vise, hvordan en biogra-
fisk forbundethed kobler sig til den måde, nye forbindelser kan etableres på.  

Den tredje artikel/analyse hedder ”Det er ikke for os” – søvn som potentiale i rehabilitering 

I denne artikel går vi på tværs af institutionelle og hverdagslige kategorier for at analy-
sere, hvordan de sammen skaber det engagement, som patienterne i deres rehabilitering 
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skaber omkring søvn. Engagement er et empirisk begreb, som springer ud af den insti-
tutionelle analyse (jf. artikel 1) og bliver denne analyses genstand. Engagement definerer 
vi som en måde at engagere sig i sine omgivelser og sin situation på. Engagement for-
står vi relationelt ud fra Deleuze og Guattari som en kapacitet til at skabe virksomme 
relationer. Derfor diskuterer vi ud fra patienternes engagement, hvordan deres engage-
ment kan forstås i relation til et institutionelt defineret søvnpotentialebegreb. 

Sammenfattende kan man sige, at artiklerne bidrager med en institutions- og hverdags-
livsanalyse med rehabilitering, men også med en ny metodologi, som kan analysere 
søvn som det komplekse fænomen, det viser sig at være, og hvordan materialiseringen 
af søvn bliver til og får subjektiv betydning.  

Artiklerne bidrager tillige med en analyse og diskussion af kroppens position i pleje og 
behandling, men også i det levede liv. Analyserne af søvns tilblivelse i forløbet er også 
et vindue til at forstå rehabilitering for den ældre ortopædkirurgiske patient, men også, 
hvordan søvn får betydning i forløbet på ulige måder.  

De tre artikler følger nedenfor i den rækkefølge, som jeg her har præsenteret dem. Arti-
kel 1 er publiceret i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, artikel 2 er sendt til 
Journal of Social Theory and Health og er i review, og artikel 3 indgår som et manu-
skriptoplæg. Efter de tre artikler vil jeg lave en opsamlende analyse, hvor jeg udvikler og 
beskriver et bud på en søvnmetodologi og et apparatus for produktion af søvns subjek-
tive betydning. 
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III

Artikel 1

”Søvn som aktiv deltagelse – en analyse af søvn på en 
ortopædkirurgisk afdeling i et sociomaterielt perspektiv”
publiceret i  Tidsskrift for Forening i Sygdom og Samfund, nr. 30 s. 173-205 (2019)



Originalartikel

En analyse af søvn på en ortopædkirurgisk 
afdeling i et sociomaterielt perspektiv

 

tslarsen@ruc.dk

Tidsskrift for Forskning i 
Sygdom og Samfund, nr. 30, 67-89.

Søvn i et klinisk perspektiv får (igen) opmærksomhed. I det ortopædkirurgiske indlæggel-

en hverdagslivspraksis, som udføres i en relation mellem krop, rumlig og tidslig struktur. 
En relation, som er særligt intensiveret for ældre mennesker og mennesker med funkti-

artiklen, hvordan søvn som fænomen bliver til, og som praksis får mulighed for at være i 
den institutionelle sammenhæng mellem søvn som en hverdagslivs- og en medicinsk prak-
sis for den ældre ortopædkirurgiske patient. Analysen peger på, at søvn bliver til gennem 
et medicinsk og organisatorisk deltagelsesperspektiv, som en social performance under ind-
læggelse.

Sleep as active participation: An analysis of sleep in an orthopedic surgical 
department from a sociomaterial perspective

132



practice that is performed in a relation between body, spatial and temporal structure. A re-

a socio-material perspective on becoming, the article unfolds and discusses how sleep as 
phenomenon are enacted - and as practice are constituted in the institution as an relation 
between sleep as an everyday life and a medical practice for the older orthopedic patient. 
The analysis indicates that sleep is created through a medical and organizational participa-
tion perspective, as a social performance during hospitalization.

ordering practices meet and enact their normativities together
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”Skal du ind og ligge og hvile lidt?”, spørger aftensygeplejersken opfordrende den 

i det hun går forbi dem med det rullende blodtryksapparatet. Klokken er ca. 21 
og hun er i gang med sin aftenrunde eller ’natning’, som det kaldes. De to mænd 

dag. ”Nej, jeg kan sove når jeg bliver gammel, svarer han hende med et drilsk 
tonefald”. Han er 82 år. Da hun er gået videre, går de to mænd alligevel ind på 
hver sin stue”.
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… sygeplejen for alvor rykker for mig. 
Det er her, vi kan gøre en forskel
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Jeg giver dig et nyt knæ, men det er dit ansvar, at det kom-
mer til at virke.

tilblivelse
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Inter
Intra
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ligger

senge
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Margit sidder på sengekanten. Hun fortæller mig, at hun og Erna blev overfuset 
af sygeplejersken i dag. Først Erna, fordi hun ikke skulle bruge gangrammen men 
krykkerne, og så hende, for at ligge for meget i sengen. Margit havde forinden 
været i bad, nede og træne, ude at gå, og talt med 2 forskellige læger, og da sy-
geplejersken kom ind, lå hun og hvilede benene, som fysioterapeuten siger man 
skal efter træning, forklarer hun. Det er noteret, at du ikke kommer nok op, havde 
sygeplejersken sagt. ”Men det er der jo ingen, der har sagt til mig”, forklarer hun 
mig. Sygeplejersken, havde sagt hun skulle sidde i stolen og spise 

. Hun kigger over mod en smal lænestol, som 
står i hjørnet bag sengebordet, klemt inde mellem skabet og sengen. ”Der kan jeg 
da ikke sidde, og det er vel det samme, om jeg sidder der eller på sengekanten?” 
”Jeg er selvhjulpen”. Det står i hendes papirer, det havde sygeplejersken fortalt. 
”At være selvhjulpen, det gør jeg ved ikke at forstyrre unødigt. Jeg samler mine 
spørgsmål og behov, til når jeg ved, de kommer. Jeg bliver jo også nødt til at være 
her (ved sin seng), for de kan jo ikke rende og lede efter mig. Jeg kender tiderne, 
for hvornår jeg skal have antibiotika, og så ligger jeg her og venter, når det er 
tid.” I går havde hun ventet 1½ time. ”Vi er jo også syge” havde Margit svaret 
sygeplejersken, ”og har også brug for hvile”. 
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Hun var blevet skældt ud for at bruge gangrammen 
, ”nu tager jeg den her fra dig” havde sygeplejersken sagt, 

”du skal bruge krykkerne, det siger fysioterapeuterne”. Erna fortæller, at hun 
havde råbt til sygeplejersken, at hun ikke skulle bruge krykkerne, fordi hun har 

som hun kalder dem, kommer og dikterer, hvad hun skal og hvornår. ”Jeg skal 

fra sengen. .
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Det er jo mit job
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”Om onsdagen, hørte jeg dem tale om nogen på gangen, jeg tror det var mig. Og 
så tror jeg overlægen siger: ”Jamen han skal bare hjem. Vi kan ikke have ham her. 
Han skal bare hjem.” Også tænker jeg bare, da han siger sådan, gad vide om de 
tror, jeg ikke vil samarbejde.” 

ind til mig, men tog beslutningen ude på gangen, for jeg var jo kun interesseret i 
at blive rask og se at komme afsted. Men det kunne jeg sgu ikke, hold kæft, hvor 
var jeg færdig mand. Jeg kunne ingenting gøre. Hvis jeg kunne gøre noget, så er 

så var det mig. Jeg ville gerne være medspiller for alle de mange søde mennesker, 
der gjorde alt, hvad de kunne for at hjælpe mig, men jeg sad bare og var helt 
apatisk. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg er af natur konkurrencemenneske. Så 

jeg ikke. Når jeg havde vasket og ordnet mig, skulle jeg ind og have en halv time, 
og når jeg havde spist frokost, og det var det samme om aftenen. Man var træt.” 

Jeg kunne ikke andet

”Hun var gået ind og givet ham rent tøj om morgenen, og var kommet ind igen 
ved 10.30 tiden, hvor han stadig lå i sin seng. Derfor spurgte hun ham, hvorfor 
han ikke var stået op. Her havde han det bare bedst, havde han svaret. Han havde 
været ude og vaske sig, men så var han gået i seng igen. Det forstod hun ikke. 
Det var ligesom om, at nu var der ingen fysioterapeuter, fordi det var weekend, 
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så skulle han ikke op og træne, forklarede hun hans adfærd med. Så havde hun 
taget en lang snak med ham om, hvilke komplikationer han kunne risikere, hvis 
han bare lå i sengen. ”Du har jo fået et nyt knæ for at bruge det”, havde hun sagt 
til ham. ”Jeg håber ikke han bare lagde sig hjem i seng, da han blev udskrevet”, 
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”Mange patienter spørger selv efter det, fortæller hun. Personligt er hun tilbage-
holdende med det. Hun siger noget i retning af, at hun mener, det er noget krop-

som rutine, ”vi havde rohypnol med i lommerne”, ”når man er på hospital, skal 
man sove”, forklarer hun den tilgang til søvn, der eksisterede dengang. Patienter-

man helt over i den anden grøft, og så gav man ingen sovemedicin. I dag har man 
indsovningspiller, som ikke er helt lige så stærke, men de må max gives indtil 
kl.02, ellers er det ikke ude af kroppen om morgenen,” fastslår hun.” 

En sej dame

”Adda sidder på gangen; ”Hvornår lukker I ned på stuerne?” spørger hun. ”Vi 
lukker ikke ned, men slukker lys ved 22.30 tiden,” svarer Merete. ”Så bliver jeg 
siddende her lidt endnu”. Hun er lidt forvirret over, hvad hun skal ift. smertestil-
lende piller. Hun vil helst ikke have dem, hun synes ikke Panodil virker og vil ikke 

Adda fortæller, at hun havde haft svært ved at falde i søvn aftenen før. Hen på 

en sovepille kl. 02. Også faldt hun i søvn, trods smerter. Men hun har til gen-
gæld også sovet meget af dagen, fortæller hun. Merete siger, at sovemedicin skal 
ordineres af en læge, og det er den ikke blevet, selvom hun har fået den i nat. ”Jeg 
vil ikke give dig én,” siger Merete og undrer sig over, at Adda har fået én så sent i 
nat.  Merete siger, at hun synes, Adda skal tage Panodiler, når hun går i seng, og 
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tage i nat, hvis hun vågner og har ondt. Det siger Adda ja til, men også at hun 
ikke rigtig ved, om hun vil have det.” 
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notere sig, hvad de skal være opmærksomme på. Herefter går de en runde for at 
se til patienterne. Lyset på gangen er dæmpet, det samme er det på stuerne, eller 

par skridt ind på stuen, og lyser mod patienternes overkrop. Hun tjekker om de 
sover og, hvordan de trækker vejret. Efter en oplevelse med en patient, som en 
nat havde meget besværet vejrtrækning og nærmest var ved at blive kvalt, er det 

er vågne, da hun kommer ind. De beder om smertestillende. En ældre herre på 

det ikke virker, jeg kommer kl. 03 og måler dit blodsukker. Sov godt”. ”Der er 
-

dere.”

”Ofte oplever vi, at der er nogen, som ligger vågne uden at ringe på os”. (…) 
”Nogle siger også om morgenen til dagvagten, at de slet ikke har sovet, selvom de 
ikke har sagt noget, eller de ser ud som om, de sover, når man kigger ind”, tilføjer 
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-

af den oplyste gang og den lille gruppe af 3- 4 patienter, som sidder på gangen 
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Artikel 2
Affective relations of  sleep in rehabilitation – cutting across 
the social and biological divide to study how sleep comes to 
matter in rehabilitation
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Affective relations of sleep in rehabilitation – cutting across the so-
cial and biological divide to study how sleep comes to matter in re-
habilitation 

From an ethnographical position, I explore how sleep comes to matter for older people discharged from 
orthopedic hospitalization to rehabilitation at home. Theoretically, the article focuses on sleep in rehabil-
itation as a process of a body with redirected capacities transforming its relations. Through an affect 
analysis I draw together social and biological elements of sleeping to study how sleep comes to matter in 
everyday rehabilitation following orthopedic surgery or trauma. This analysis reveals how affective rela-
tions of both human and nonhuman elements intra-act in the production of sleep and how this produc-
tion is an effect of both historical practices and present realities. This analytical step leads to the con-
struction of an analytical apparatus to study the subjective significance of sleep in rehabilitation, under-
stood as how sleep comes to matter in the process of the body transforming its relations.  

Keywords: Sleep, rehabilitation, aging, body, subjectivity, affect, relational ontology, in-
tra-activity 

Introduction 

This article explores the relations of sleep and rehabilitation for older patients. Through 
ethnographic interviews, I study how older people undergo rehabilitation after orthope-
dic hospitalization and how sleep plays a role in this transformation. The purpose of 
the article is to investigate the becoming of the subjective significance of sleep in reha-
bilitation. The article reveals how sleep becomes significant as an historical embodied 
and personalized enactment with the capacity to connect the body in time and space, 
providing ontological security in the transformation of undergoing orthopedic rehabili-
tation.  

Over the past several years, hospitalization time for orthopedic surgery patients has 
been reduced through an optimization of treatment. For planned knee and hip arthro-
plasty, the norm varies from outpatient treatment to about two nights in hospital. Fol-
lowing surgery, a long period of home rehabilitation awaits the patient. Rehabilitation 
thus takes place as part of people’s lived everyday lives and is therefore an integral part 
of their existence. Rehabilitation comes into being as a relation between body and eve-
ryday life; inspired by Deleuze and Guattari, I call this process one of transforming rela-
tions (Deleuze and Guattari 2005: 201-3). Rehabilitation is thus a process in which the 
body builds its capacity to form new relations in the physical, biological, psychological 
and social world (Deleuze and Guattari 2005: 327). It is a process in which ritualized ac-
tivities such as sleep come into being and come to matter. In this article, I therefore ex-
plore how the significance of sleep comes into being and helps to direct people in reha-
bilitation. 
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In research on sleep and rehabilitation after orthopedic surgery, the focus is on sleep as 
a biological process and resource as a matter of concern in rehabilitation. It is a matter 
of concern for the body’s potential for healing and prevention of complications (e.g. 
Gong et al. 2015, Adib-Hajbaghery et al. 2012, Honkus 2003, Aasvang et al. 2015, 
Redeker et al. 2004, Sveinsdóttir et al. 2012), but also for the person’s ability to cope 
with the rehabilitation process, where sleep is a way of optimizing physical and mental 
capacity (Jørgensen 2013, Greve 2015). This concern is addressed with an increasing fo-
cus on the individual’s behavior, and guidelines have therefore been developed to help 
people in rehabilitation to enhance their sleep practice to achieve what is, from a bio-
medical perspective, good rehabilitative sleep. But sleep is a biological process that we 
cannot control because it takes place in a non-conscious state, and it is at the same time 
woven into our ritualized life with practices that have particular meanings in lived life 
and for our sense of coherence (Antonovsky 2002) or what sociologist Julia Twigg calls 
ontological security (Twigg 2006). What directs older patients in their rehabilitation 
process is therefore formed by biology, with a changed body in pain and other kinds of 
biological distress. Yet it is a body situated in a local context and a life in which rela-
tions are shaped. Here, social and biological forces act in an interrelationship. In a study 
of the significance of sleep for older people in rehabilitation, biological and social as-
pects must therefore be seen as intertwined. For this purpose, I use an affect analysis, 
where I investigate how different elements in their interrelatedness create how sleep 
comes to matter in the process of rehabilitation. This analysis leads to the construction 
of an analytical apparatus to study the subjective significance of sleep in rehabilitation. 
By examining how sleep materializes as a lived and relational phenomenon, I hope to 
contribute a new way of understanding sleep in relation to rehabilitation, and thus also 
to provide new knowledge about how sleep comes to matter in rehabilitation. It is thus 
not an attempt to understand how everyday life in rehabilitation can be organized to 
fulfil the potential of sleep as a biological resource, but to examine how sleep gains sub-
jective significance in rehabilitation, as a relation between the body and the social world.  

 

Methodology 

Theoretical inspirations 

The theoretical concept of rehabilitation: Relational rehabilitation 

I construct the concept of rehabilitation from a relational perspective, inspired by how 
Deleuze and Guattari characterize health, as a question of what the body can do, as the 
body’s ability to affect and be affected by relations with the physical, psychological, bio-
logical and social world (Deleuze and Guattari, 2005:327). Through its engagement in 
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building relations, the body achives forces, which is why Deleuze and Guattari concep-
tualize health as the sum of the relations the body has the capacity to form. Ian 
Buchannan with reference to Deleuze and Guattari describe health as; “ the happy un-
ion of a capacity to form new relations and the new relations themselves, which in their 
turn permit the body to go on to form other new relations” (Buchanan 1997:82) and by 
that increase forces. Illness and trauma limit or alter bodily capacity and thus change the 
relations we have with others but also with physical and abstract phenomena (Fox et al. 
2016:148). From this relational perspective, illness is understood as a process of a body 
with restricted or re-directed capacities, while health may be seen as a body’s widened 
capacities to make, resist and transform its relations of what a person can do, think and 
feel (Fox et al. 2016). If health is the sum of the relations the body has capacity to 
make, and illness and trauma change these relations and the capacity to form new ones, 
I propose rehabilitation as a process of building capacity and transforming relations. 

Consequently, such a notion of the body as relational, shifts the focus from conditions 
of an individual body as the balance between coordinated “mechanical” systems of the 
organism advocated by modern biomedicine (Sharon 2017), to a focus in which the 
lived body becomes central in terms of how human and nonhuman elements, both bio-
logical, social and physical, are entangled in the production of the body’s capacity to 
transform relations. From this perspective, embodiment is not a consequence of a fixed 
and limited body that acts or is affected to act by internal or external forces. In the defi-
nition of rehabilitation as an embodied capacity of forming new relations, the subjective 
significance of sleep for people in rehabilitation is then a question of what sleep does in 
the process of transforming relations. In this sense, the subjective significance of sleep 
is not shaped from within, but is an enactment of embodied existence. Enactment im-
plies an emphasis on the fact that subjective significance is constantly being created as 
an effect of the practice that is enabled relationally and situationally, not an internal/ex-
ternal dialectic between a person’s reflexive attribution of meaning and his or her bodily 
engagement.  

Empirical approach 

This article is based on 24 interviews conducted with eight people aged from 65 to 86, 
following their discharge from orthopedic hospitalization. The eight participants had 
been hospitalized due to different orthopedic dysfunctions. Four had had planned sur-
gery due to arthritis, two hip and two knee operations. The four others had different 
acute traumas; these were due to a fall in three cases, while one patient had had years of 
complications following hip surgery. After discharge, I visited each patient three times 
over an eight-month period to study how his or her process of rehabilitation was devel-
oping. In this article, I unfold and analyze the narrative of one of the patients, Inger. 
Inger’s rehabilitation process is presented here because her narrative of how sleep is 
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done in her rehabilitation makes explicit how sleep relations are created in her rehabili-
tation process and how they matter in her everyday life in rehabilitation. Reading 
through the interviews I conducted with Inger, I realized something that was more sub-
tle in the other interviews, namely how sleep produces affective relations that direct 
everyday life in rehabilitation. These affective relations are closely related to social qual-
ity as an organization of time and space in everyday life. How the body structures time 
and space is not only produced by the present bodily changes. What the narrative re-
veals is that the enacting body is individually and historically produced, while also re-
lated to social norms. Inger’s narrative is not selected because it is representative of the 
participants or of people in rehabilitation after orthopedic surgery rather because it is 
indicative of aspects that I wanted to explore. More specifically the aspects of the em-
bodied process of making new relations in which the subjective significance of sleep is 
produced. Including Inger’s narrative thereby offers the possibility to analytically unfold 
what is at stake for seniors when coping with sudden bodily changes and the many 
forces involved in everyday life in rehabilitation, and offers an explicit glimpse into how 
sleep comes to matter in this relationship.  

Analytical strategy 

Understanding the subjective significance of sleep as an enactment of embodied exist-
ence in rehabilitation is a question of understanding the affective flow in the relation 
between sleep and rehabilitation. Affect is a force that links matter to other matter rela-
tionally, within assemblages as complex systems or groupings in which elements con-
nect and together structure a function (Fox et al. 2016). A force achieves some change 
of state or capabilities in a relation: as such, it is a “becoming” (Ibid.). In this sense, af-
fect is not to be understood as only an emotional reaction, but rather the ability to af-
fect and be affected (Deleuze & Guattari 2005:327). An analytical process of studying 
affects directs the focus firmly to materiality and its relationality. To this end, I analyze 
“sleep events” as a focus on how practice and doings and materiality is spoken about, 
excluded, delimited and is assigned importance (Højgaard og Søndergaard 2010). In an 
“event”, a mix of affects mediates the micro-politics of the assemblage, i.e. the power 
and resistance that shape social organizations and subjectivities (Fox et al. 2016). Ana-
lytically, I am therefore concerned with how sleep comes into being and how this takes 
on significance in the process of creating new relations in a person’s lived life after or-
thopedic surgery or trauma.  

The assemblage of elements in the events cannot be understood as singular effects in 
the relation. They structure a function only by their entanglement with each other, they 
intra-act (Barad 2007). I understand sleep as an intra-active embodied enactment of bi-
ological, social, physical and psychological elements, such as hormones, social relations 
and norms, beds and rooms, emotions and memories. All these elements are material 
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through their ability to affect and are thus forces in the becoming (Fox et al. 2016). I 
thus analyze the forces these different elements create together. This is the perspective 
from which I read Inger’s narrative, i.e., how affective relations are created in the narra-
tive. 

In the first part of the article, I introduce Inger and show how her body is connected to 
her lived life, as a relational process. This introduction provides a framework for the 
further analysis, which is divided into two parts. The first part describes how sleep 
comes into being as an embodied engagement creating affective relations of security. 
This analysis is built around the various elements with which relations are created, such 
as artifacts and elements of a social and biological nature, and shows how the elements 
in their intra-active connection create new relations.  

Based on the first part of the analysis, the second part introduces the analytical appa-
ratus that I use to analyze what directs rehabilitation and how the subjective signifi-
cance of sleep comes into being as a consequence of this.    

 

Embodied relatedness 

Inger is seventy-seven. She is a widow, living alone in a senior apartment. She has no 
children. Her closest relative is a sister-in-law, whom she sees on a weekly basis. She 
has been a factory worker and home help, but retired at the age of fifty-seven due to ar-
thritis. Inger suffers from arthritis in her fingers, knee and hips, has a metabolism disor-
der, and is almost deaf if she does not wear her hearing aid, due to a hearing disorder 
she has had since her teenage days. Since she was a teenager, biology has been a central 
element in transforming relations in Inger’s life. However, biology (the hearing disor-
der) was only one of the forces transforming her body’s relations due to this change. 
The social aspects, such as her relationship with her mother, her doctor and subse-
quently her husband, her school and work, but also medical technologies such as opera-
tions and hearing aids and many other elements affected, and were affected by, the en-
tangled process of her body’s re-directed capacities and transformed relations of what 
Inger could do, think and feel.  

I am unfamiliar with the forces transforming relations in the entangled process of 
changes due to Inger’s hearing disorder. However, the aim here is to untangle the rela-
tions in Inger’s process of rehabilitation after planned hip surgery, focusing on forces in 
the specific relation between sleep and rehabilitation, with a view to understanding the 
affective relations of sleep in rehabilitation. What I wish to show through this analysis is 
how these previously established embodied relations affect how new relations are pro-
duced, pointing to the finding that both sleep and rehabilitation need to be understood 
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not as a singular or isolated event but as produced in a network of entangled and multi-
ple relations. 

Inger has been home for a week the first time I come to visit her after her discharge. 
The first thing Inger tells me is that she does not feel well and does not sleep and that it 
is making her desperate: "I have to admit that I had two days when I thought: I don’t 
want to be here anymore. If I could have gotten up there (the banister) and jumped 
down, I would have." She usually sleeps from about 11pm to 7:30am without waking 
up, but during the first fourteen days her sleep was very interrupted, and she is trying to 
figure out why. "I think it's been like that … something strange. So, like I woke up ex-
actly every second hour. Then I slept two hours, then I woke up again.”  

Something is happening with her body that she cannot recognize or know how to han-
dle. However, biology is not the only element that forms her new reality. Home care as-
sistance due to the surgery, medicine and the social and physical environment create 
new relations as well. She was so tired last night, she says, but knew that the home care 
assistant would arrive at 10pm to help her to bed. Meanwhile, she sat down on the edge 
of the bed because she was afraid of falling down from the armchair. From the bed she 
could not fall down. She sat there until the home care assistant came. Home care assis-
tance ensures “safe bedtime routines” and stabilizes sleep time, but also leads to waiting 
in bodily insecurity, thus both disciplining and facilitating sleeping and waking time. 

Inger’s body is changed by the operation, and with it her daily practices and routines, 
which now require instant adaptions. Her normal sleep patterns and practices are dis-
rupted, which puts her in a state of extreme uncertainty and despair. She is trying to un-
derstand this bodily transition and at the same time adapt the structural environment in 
her home. She is tired but her tiredness cannot be the structural part that materializes 
her practice. Instead, the structuring element is a combination of home care assistance 
procedures, the new reality of her body that might fall down, and other materialities 
such as the armchair and the bed that create her practice of waiting for one hour sitting 
on the bed.  

This narrated sleep event shows how the body, sleep and daily practices and routines 
are closely connected and linked with other materialities and social practices as an en-
actment of the present reality. The following analytical sections will demonstrate how 
the body is making new sleep relations as a process in which the already socially and bi-
ologically conditioned body and former practices form an affective relatedness through 
which the present reality is enacted. The different materialized sleep relations as created 
through sensations, artifacts, biology and norms structure the following sections. These 
relations are analytically separated but intra-actively connected in the enactment of 
sleep. 
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Affective relations of security 

Sleep, darkness and light  

Inger’s body in terms of deafness structures how certain sensations become affective in 
her way of organizing her everyday life. Sensations caused by light and darkness have a 
central position in Inger’s life, and she therefore depends on being awake when there is 
daylight. She does not want to waste the day (the bright hours) by sleeping. She loves 
living in her apartment because of the light flowing through it. It gives her a sense of 
openness, which also allows her to identify the surrounding noises from within the 
apartment, which is important for her to feel safe. She feels that darkness blurs her 
senses. Normally if she goes out in the evening, she returns home before it gets dark: "I 
think it's because ... when you don’t hear so well. When someone’s coming from be-
hind, then you think: ‘what on earth is happening now?’" During rehabilitation, she is 
now experiencing night and day switching around, which for her creates an uncomfort-
able feeling of instability and uncertainty. The uncertainty increases at nighttime, when 
she feels more alone, and finds herself with feelings of fear when anticipating the night 
hours. She reflects on evidence about early discharge and the consequences of her situ-
ation due to the biological changes, and how these changes affect her social position 
and rehabilitation; "Of course, it's nice to come back and be in my home. I know that 
you get well sooner when you’re at home. Perhaps that’s true if you’re a couple. Not 
when you’re alone. (…) Now when I go to bed in the evening, I remember when I lost 
my husband I thought: ‘Oh, are you going to bed now?’ I had to hurry to close my eyes, 
because I thought to myself: ‘Now you close your eyes straight away and you will fall 
asleep faster’. Well that's how it is again now."  

The new bodily reality revitalizes the problem that Inger will not hear anything while 
sleeping and it aggravates her feeling of insecurity. This feeling intensifies the connec-
tion between darkness and light and the beginnings and endings of sleep time as a pro-
cess now even more important for Inger to control. In this perspective, sleep is not 
only a bodily process and practice but also an emotional movement through the lonely 
darkness into the comforting morning light. These emotions are closely interrelated 
with her body as already related to the world and to social practice in the physical 
world. Consequently, her insecurity increases due to her transition and bodily instability 
after surgery. An affective relation between darkness and light produces feelings of in-
security that inform her strategy. Light and darkness are closely connected to sounds, or 
rather the absence of sounds, and together they form affective relations that make 
death more present in rehabilitation, a relation explored in the following section. 

Sleep, death and nighttime 
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“It's like falling into a black hole,” Inger says about taking the hearing aids out when 
going to sleep at night. The night in complete silence feels unsafe. If something hap-
pens around her, she will not hear it. It is not only the loneliness and insecurity that the 
darkness and silence install that make her anxious, it is also how darkness and bodily 
changes increase her anxiety of dying during nighttime sleep: “I cannot hear anything, 
and that's why I feel a bit of anxiety, anxious or scared. (…) When my husband died six 
years ago, he just didn’t wake up one morning (....).” After he died, she slept with her 
hearing aids on even though she knew it could damage them, and with a lamp lit in the 
hallway because she was scared: “It's not good when um ... I have a fire alarm, but I 
cannot hear it when I'm deaf, you see? I cannot hear the phone, I cannot hear the door-
bell. My neighbor has the key, so if something terrible happens then I can get out, you 
see?” Williams states that people are never entirely “cut off” from the world while 
sleeping (Williams 2005). Yet Inger feels that way: due to biology she has no selective 
screening or sensitivity to external stimuli, and her safety depends on her relations to 
her neighbors. 

Death is present in the dark, in the night you may die, without any warning, just not 
wake up again. You are endangered by both internal and external forces. The bodily 
changes increase night anxiety and strengthen the emotional relation to dying. How-
ever, over time in rehabilitation as she gets better, the relation between silence, darkness 
and dying decreases. “The evenings can be like that a bit…..  Once it begins to get dark, 
it may be a little sad, but I don’t think so much about it now. It was worse during the 
first few days at home.” 

These embodied sensations have directed her daily activities in concrete and routinized 
ways. When the new sensations entangle with the well-established ones, they together 
form an affective relation in which the embodied sensations now make noise rather 
than structure. “Noisy bodies” is how Rikke Sand and Camilla Merrild describe bodies 
that include many different sensations or bodily distress as part of some people’s every-
day lives. People with noisy bodies do not always recognize these sensations as symp-
toms of illness, or the sensations are perceived as less important to react on, also in re-
lation to the complexity of the people’s social lives (Merrild and Sand, 2017). The way 
Inger organizes and structures her life is very much connected to bodily sensations; 
they cannot be ignored, but produce a bodily noisiness that leaves her without structure 
and in despair. The way her bodily sensations entangle makes it difficult to navigate her 
new reality. In this affective relation of embodied sensations, the surroundings and 
well-known artifacts play an important role, as unfolded in the following section. 

Sleep and familiar artifacts  

Inger’s physical surroundings such as her apartment and the artifacts in the apartment 
affect her daily life in rehabilitation. The apartment and the artifacts help her in her new 
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situation and changed body, but well-known objects such as her bed and the living 
room armchair now relate to her body in changed ways, and new ritualization to main-
tain or shape daily structure is needed. The bed is both troublesome and a safe place 
following her operation. It is hard for her to get up into the bed, but at the same time it 
is a place where she feels safe from falling.  

“This is how I get my leg up ... so … so I've got my leg just by the bed. Then I'll say 1, 
2, 3, 4 and then, even though it hurts, I’ll need to get straight up onto the sheet. (…) 
Then I have to sit a bit slanted, and then bring up the other leg. And I'll keep it ... keep 
the balance on the bad side there and I'll jump to the middle so that I don’t fall out. 
(…) I cannot move. I just lie on my back. I can’t, because it hurts.”  

She needs to lie in the side of the bed nearest the door, she tells me. Although this 
complicates the practice of getting up into the bed even more, that is how she does it. 
She would like to sleep on her side, but she cannot lie on the side where she had the 
surgery and when lying on her other side, she has her back to the door and that makes 
her anxious. Instead, she lies flat on her back. “I used to lie on this side where I had the 
surgery, and I have ... the bedroom is in there and I have to lie so I can look out at the 
door when I wake up. I cannot stand being behind a closed door. The doors are always 
open ... It's a very stupid habit I have, but I don’t like closed rooms.” 

This troublesome practice of going to bed leads to a practice of napping in the after-
noon; “I put myself in the chair…I want to go in and lie down in bed, but...it's an awful 
job to get out of that bed, … that’s what I am so tired of.” The troublesomeness is also 
the reason why she goes into the living room and sits down in her armchair, if she 
wakes up very early. The armchair can be tilted, and she can doze off there instead of 
staying in bed.  

The bed is both a mobilizing factor and a destabilizing factor, a “comfort-safe zone” 
and a “battle ground”. The armchair can produce sleep in the daytime, but also insecu-
rity, as she may fall down. For Inger, sleep is not only a time for release and rest, but an 
emotional transition connected to bodily displacements. It is a relation created by both 
the physical surroundings that intra-act with her body in changed ways in rehabilitation, 
through memories, but also by norms, as the next section will show. 

Sleep norms  

To sleep and wake up is a great concern for Inger. It is a work of facilitation, created in 
a relation to norms about sleeping and her expectations of daily practice and her body.  

“Obviously, you can’t sleep for 12 hours, can you? Yes, you could do 
that, but it's not normal, is it? It shouldn’t be normal to sleep 12 hours. 
You may get a bit lazy. (…) Now my sister-in-law for example. She can 
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sleep well until now ... yes she may just be washing by now (at 11.30am) 
... and imagine if you’re going to town or something.”  

For Inger, sleeping late in the morning is related to being lazy. She cannot imagine hav-
ing any kind of activity if she skips the morning hours. A daytime rhythm that makes 
sense for her sister-in-law would leave Inger in chaos. 

TL: “You couldn’t imagine that? To sleep until before lunch?” I: No. I 
really couldn’t because I would get ehh… I would get confused. Just as 
if … the day would also be ruined, I think. Because you aren’t going to 
get anything out of the day. Even if you do not have any special things 
to do. It must be annoying, not to get up until 11 o'clock, for example. 
And then drink tea or coffee and then (…) She goes to bed at 1am, or 
2am sometimes.” TL: “But you could not imagine having that rhythm?” 
I: “No, I really couldn’t. I really could not.” 

Some people enjoy the time in bed before going to sleep; it is a relaxing situation, but 
for Inger it is connected to both emotional and physical discomfort. When the physical 
discomfort eases, the emotional discomfort also eases, but does not completely disap-
pear. At my last visit to her after eight months, she tells me that when she lies down on 
the pillow now she instantly falls asleep. However, she needs to hurry to close her eyes 
to avoid thinking about anything that might disturb her, such as the practicalities she 
has to do the following day.  

Occasionally she now wakes up at 3am. She is now able to get out of bed, so she goes 
to the kitchen, sits down, drinks a cup of milk, and eats some biscuits, just sitting with-
out the hearing aid on until she gets tired again, and then she walks back and lies down. 
By now, she does not go to bed before 11pm, even though she is tired at 10pm. She 
does not want to wake up in the middle of the night, which she does if she goes to bed 
early; she wants to avoid that at all costs. If she gets up later than 8am, she is confused 
for the rest of the day, not feeling herself. She usually wakes up by herself, and rarely 
oversleeps. She has her morning routine. She gets up, sits for a long time with her cof-
fee, before she washes and gets ready, and just listens to the radio and plans what she is 
going to do: go to town or just potter around at home. She has always had a tendency 
to procrastinate, she says, which is why these early hours are the best part of the day, 
giving her a kind of release. These hours and the space they provide produce a position 
that marks the transition between day and night. Producing a meaningful daytime 
rhythm is not only about living up to sleep norms and norms of productivity, but also 
about creating qualitative time spaces to escape the bodily structured norms of produc-
tivity. However, this qualitative transition was disrupted during early rehabilitation, 
when new embodied relations were required.  
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Sleep as a whole person engagement 

The previous sections have described how surgery causes instant body changes, and 
through these changes the complexity of relations in Inger’s way of enacting her reality. 
Inger’s narrative exemplifies how enacting reality is an individual whole-person engage-
ment with the materiality and context in which events and interactions occur. It is not a 
becoming in, but a becoming with (Haraway 2016), as a materialization and attachment 
to others and other. It is thus not a result of existence in a passive encounter, or of in-
ternal individual experiences, but an embodied and enacted process of entangled rela-
tions (Haraway 2016:91, 96). The analysis thus enables an understanding of sleep as a 
practice directed through Inger’s whole person engagement with the materiality and 
context as an embodied relatedness with the world. In this enacted relatedness, sleep is 
created through affective relations of security, as an effect of both a biological and so-
cial relatedness to the physical world. In this relatedness, the biological, social and phys-
ical worlds are interconnected, bringing the past and present together, as revealed by 
Inger’s narrative. The analysis shows how the body involves established connections to 
which it has assigned significance, and how this historical body creates a force through 
which new bodily relations are directed.  

What directs the rehabilitation process and how the subjective significance of sleep can 
be analyzed will be made more explicit in the following sections, as the second step of 
the analysis. 

Rehabilitation: Making new engagements with the world  

This article reveals rehabilitation as an enacted process of entangled relations in which 
both human and nonhuman elements are in constant formation; nothing is ever the 
same as before. There is no simple process of “cause and effect”. However, this does 
not mean that every minute is a state of flux. From a Deleuzian perspective, there is 
something directing us through these forces (Deleuze and Guattari 2005:204, Wolf-
Meyer 2012). What directs us through their arrangement is the desire to make us recog-
nizable as individuals to ourselves and to others. Routines and habits are both the basis 
and the object of this desire; they make up daily activities (Wolf-Meyer 2012:5), and are 
thus a personalized materialization in the social and physical world. From this perspec-
tive, what this analysis of sleep in rehabilitation reveals is how rehabilitation is a process 
of making new engagements with the world. What the analysis also reveal is that en-
gagements are structured by the embodied past as a social and biological relatedness 
why making new engagements can be a fierce process. Inger struggles to do or redo her 
daily activities in order to direct herself through the entanglement of forces. These 
forces are shaped by memories, biology, the social and physical world materialized 
through relations with light, darkness, sounds and silence, through spaces and objects, 
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social relations and identifications and norms. Understanding the entangled arrange-
ment of forces as what comes to matter as subjective significance in the relation be-
tween sleep and rehabilitation is a complex process. However, analyzing the narrated 
sleep events as an affective intra-activity, what comes to matter is how the present body 
affects and is affected by the individual and personalized relatedness with the world as 
an embedded and embodied relatedness. In line with other social scientists such as 
Gjødsbøl and Svendsen 2019, and Buse and Twigg 2018, I propose that what forms a 
person is not primarily a linguistic and cognitive capacity, as in the notion inherited 
from Cartesian philosophy, but an embodied and enacted relatedness with the world. 
The embodied and historical relatedness that directs engagements through changes, 
however, creates an apparatus for analyzing how subjective significance in the relation 
between sleep and rehabilitation is formed. This perspective encourages me to analyze 
subjective significance as an enactment of an individual and embodied past materialized 
in present surroundings, rather than subjective significance as an interpreted internal 
experience. The analytical process will lead me to conclude how sleep is transforming 
relations in rehabilitation.  

The subjective significance of sleep: Transforming relations 

Sleep as displacement in time and space in rehabilitation 

Relations between the biological, emotional and social elements of sleep are complex 
and contingent. For Inger, sleep is not a pleasurable ‘release’, but in situations such as 
early rehabilitation, a corporeal and existential displacement, in which emotions of the 
day/night cycle and everyday life connect biology to society. This relation is also af-
fected by socio-cultural norms in which time and certain timeframes produce certain 
types of performativity during rehabilitation. The social (time) and emotional (security 
and sense of coherence) as materialized practices connect sleep to an individual and 
embodied way of being in the world. In Inger’s way of being in the world, sleep creates 
a special order that provides structure, which in turn captures time and shapes social in-
tegration in everyday life. This order, or social cycle of time and space, is maintained 
through ritualizations such as materialized “bodylife” (Twigg 2006) constructed over 
time along with the social and bodily changes in Inger’s life. “Bodylife” is an everyday 
material relatedness and doing as a connection between biology, the social world and 
the historical body. In hospital, where activities are structured by others, Inger did not 
feel responsible for constructing order or stability. In the hospital, someone else was in 
charge of both maintaining the cycle and Inger’s rehabilitation. The order and social 
and physical cycle in time and space are disrupted when she returns home, leaving her 
in materialized chaos and therefore also in existential chaos.  
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Sleep as placing or replacing time and space during rehabilitation 

The way Inger´s body and the materialization of the body evolve after surgery is closely 
connected to the physical world, such as beds and chairs as important facilitators in 
maintaining a coherent ‘bodylife’. However, in different situations during rehabilitation, 
these important artifacts become bodily unfamiliar, they become unstable. They are 
both unstable and at the same time affective facilitators in the process of achieving the 
social and bodily everyday life cycle and rhythm and minimizing the chaos. Through ar-
tifacts and rooms, she experiences an atmosphere that can be described as qualitative 
situations (Løvlie 2007). This atmosphere is described by Løvlie as an experience situ-
ated or placed in the context of bodily and material existence, not something located 
from within. It is relational, and not an individual capability (Ibid). Exploring Inger’s 
narrative quality can be described as a materialized relation between the historical body, 
space and time. In this perspective, sleep as an activity or relational process of bodily 
and material existence creates an atmosphere that connects her body in time and space, 
shaping everyday life as a qualitative situation. This spatial and temporal embodiment in 
which everyday life is structured corresponds with the concept of “domestic time” that 
provides a person with ontological security (Twigg 2006). In this relatedness, sleep cre-
ates a central force intensified through the sudden bodily changes caused by an opera-
tion. Her ritualized materialization of sleep produces transparency in daily life and in 
the ontological situation of rehabilitation. However, such work depends on biological 
factors; in Inger’s case, this involves deafness and now changed mobility due to hip sur-
gery. When the body changes, the relatedness to the material and social world becomes 
stronger and for Inger it takes time to adjust and create structure. 

From this relational perspective on sleep as a spatiotemporal engagement of embodied 
rhythm, subjective significance is a product of bodily and emotional coherence. For this 
reason, body, “equipment” and social life provide a sense of coherence in daily life, but 
these elements are more closely interconnected as the link is intensified during rehabili-
tation. For Inger, sleep therefore produces both an emotional displacements and a 
transformation in time and space, from anxiety and discomfort to morning safety and 
release. Sleep instability in this understanding is a disruption of embodied time and 
space, the materialized and ritualized everyday related connectivity as a personalized en-
gagement with the world. In this materialization in a world adapting to the changes, 
sleep becomes a transitional force in which qualities are produced through an embodied 
intra-activity shaping affective relations that affect rehabilitation strategies. In Inger’s 
case, the productive force created in her affective sleep relations is security that directs 
her through the arrangement of rehabilitation in everyday life. 
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Conclusion: Sleep as transformational  

In this article, I have explored how sleep comes to matter as subjectively significant in 
the rehabilitative process of adapting to changes due to orthopedic surgery. As a pro-
cess of transforming relations, the significance of sleep is shown to come into being as 
a social and bodily relatedness established over time in lived life. In this relatedness, af-
fective relations of security are created, directing the way new relations in rehabilitation 
are produced and thus the significance of sleep. The analysis shows that what directs re-
habilitation is primarily a process of integrating the bodily changes in the lived life.  

In this study, I thus generate knowledge about sleep, but by examining sleep as an af-
fective intra-active becoming, I also develop an apparatus to analyze how sleep takes on 
subjective significance in rehabilitation. Thus, I show how the subjective significance of 
sleep can be analyzed as an effect of an embodied intra-active enactment in which bio-
logical and social factors and the historical body are interconnected and intertwined, as 
a whole person engagement with the world, which directs the transformation of new 
relations. These historical relational engagements are not to be understood as fixed and 
bounded but directing.  

In this way, I do not consider subjective significance to be created within the patient, as 
an interpretive and cognitive process, but as a relational phenomenon that comes into 
being in situations. Relational becoming therefore does not imply an analysis of how A 
(pain) leads to B (behavior) based on e.g. a psychological perspective on pain manage-
ment, but such an approach aims instead to analyze the effects created by pain in a con-
text of psychological, biological and social elements such as norms, in addition to physi-
cal elements and how these effects are related to e.g., behavior. I thus offer an analytical 
apparatus in which a norm-critical gaze can be integrated with biological professional-
ism, which can direct attention to how the social affects the material and biological con-
dition and how the biological affects the social. With this analytical apparatus, the living 
body can be positioned in health professional practice and in health research.   

In this article, I have demonstrated how an affective analytical strategy can be used to 
understand sleep and its materialization. I have shown how this analytical strategy ena-
bles a new methodology to analyze how sleep becomes significant in rehabilitation. 
Thus, I argue that sleep can be understood as productive in the lived process of rehabil-
itation for older patients, productive in the sense that sleep produces an ontological re-
latedness with the world that directs rehabilitation in everyday life. I build this argument 
by demonstrating how affective relations of sleep is created in this rehabilitative narra-
tive through an embodied displacement in time and space in which security come to 
matter, but also as a transition that re-connects the body in time and space. This con-
nection forms social stability enacted through activities that allow Inger to recognize 
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herself as an individual and create a sense of coherence in everyday rehabilitation. As 
such, sleep is transformational.  

Events of rehabilitation are produced in a local network in which the changed body 
transforms routines that affect the individual attachment to the world. In this sense, re-
habilitation is a process of making entirely new worldings, in which the embodied past 
and present are joined in desires that direct daily activities.  

Inger’s narrative of sleep reveals how rehabilitation is informed by the material body as 
an interplay between the sociocultural environment and biological factors enacted in 
personalized and historically mediated practices. This entangled process Margareth 
Lock describe as a ‘local biology’ as the way sensations are translated into experience 
(Lock 2010). Different from Locks conceptualization of ‘local biology’ I understand 
this becomming as an enactment rather than a result of inner translation. This means 
that Inger’s biology, emotions, social interactions and cultural norms create an embod-
ied attachment to her physical surroundings directed by a desire to reduce the embod-
ied noise in everyday life, why shaping her lived rehabilitation strategies is not a process 
of inner translation but that of enacting reality. This analysis reveal how enacting reality 
to make herself recognizable makes Inger an agent in rehabilitation with a problem to 
solve of her own (Lindgård Andersen 2019). For seniors and others with “noisy” or 
changed bodies, the body is a central structure in everyday life, enabling routines and 
practices to be shaped through this relatedness (Twigg 2006). When Inger has to relate 
her changed body to her social and physical environment, everything changes. Her fun-
damental engagement with the world is altered. The bodily changes create existential 
chaos and demand completely new ways of engaging with the world. This new engage-
ment is not created immediately and for some people may be a tough process that is 
not about a lack of medical knowledge but about how to connect to the world. Inger’s 
narrative of sleep and rehabilitation reveals how the social, the emotional and the physi-
cal world work in, through and around the body, thus demonstrating how everyday life 
is the dimension in which the body comes into being. This article thus rejects an under-
standing of rehabilitation as an attribute or capacity of the organic body and as a uni-
versal entity that can be subject to investigation and intervention (Fox et al. 2016; Lock 
2010; Rose 2009), where everyday life is accessed as an external event that affects the 
body. But if everyday life is the dimension in which the body comes into being, it can-
not be understood as separate from, or as a supplement to, a biological and medical 
perspective, but must be understood and addressed as part of biomedicine. In other 
words, the body is not a universal and limited entity, but a local relational concept. Such 
an integrative perspective can create insight into what bodily changes transform in lived 
life and how the local body comes into being, but will require a new form of analytical 
sensitivity in practice and in health research, which will also cross disciplinary bounda-
ries. 
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From this perspective on the body, I have shown how sleep is not only shaped from 
within the body or by external affects on the body but as a relationally shaped force ma-
terialized through an intra-active enactment. It is a force of embodied significance in re-
habilitation as a structuring function of space and time, directed through personal, his-
torical and embodied affective relations. For Inger, these are affective relations of secu-
rity, suggesting that sleep may be more important to people in rehabilitation than to 
others.  
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”Det er ikke for os” – søvn som potentiale i rehabilitering 

Trine Schifter Larsen, Mari Holen 

Abstract 

Hverdagslivet er scene for rehabilitering efter kirurgiske forløb, da der i dag stræbes ef-
ter så kort indlæggelsestid som muligt. For at hospitalerne kan præstere korte indlæggel-
sesforløb og patienterne facilitere rehabiliteringen er patienternes deltagelse i deres for-
løb blevet central i moderne pleje og behandlingsforløb. I ortopædkirurgiske forløb, bli-
ver søvn udpeget som potentiale som patienterne skal handle på. Med udgangspunkt i 
Deleuze og Guattaris teoretiske begreb om engagement, analyserer vi ud fra etnografisk 
materiale, hvorledes patienternes måde at praktisere søvn i deres rehabilitering afspejler 
det institutionelt praktiserede søvnpotentiale. Vi viser hvordan søvn kan ses som en 
måde at engagere sig i sit patientforløb på. Artiklen præsenterer 3 resultater: 1) Patien-
ternes søvnengagementer knytter på forskellig vis an til institutionelle forventninger om 
søvn som potentiale og dette engagement mobiliserer forskellige ressourcer i deres re-
habilitering. 2) Søvnengagementer knytter an til et særligt rumtidsligt begær, som insti-
tutionelle rationaler om tid og aldring er medskaber af. 3) Det institutionelle søvnpoten-
tiale skaber nye ambivalenser; på den ene side det optimeringsfremmende krav om at 
hvile for at træne, og på den anden side middagslur som en del af et forældet syn på al-
derdom, som modsat det aktive.  

Introduktion 

Der knytter sig en stigende interesse for søvn og sundhed i disse år. Søvn som fæno-
men har gennem de senere år gennemgået en transformation fra at være noget hver-
dagsligt og privat, til at blive set som produktivt og dermed genstand for stigende 
sundhedsmæssig opmærksomhed. Idéen er, at god søvn i sig selv er sund (fx Jenuum 
mfl. 2015), og at god og rigtig portioneret søvn, er en forudsætning for præstation og 
aktivitet (Williams 2011, Wolf-Meyer 2012). Søvn bliver fremlagt som forudsætning for, 
at en optimal rehabilitering kan finde sted (Greve og Pedersen 2015, Gong m.fl. 2015, 
Aasvang m.fl. 2015, Sveinsdóttir m.fl. 2012, VIDOKS 2017), men også rehabiliterende i 
sig selv. Der er tale om en form for optimering, hvor søvn udpeges til at være nøglen til 
at kunne komme sig. I nyere rehabiliteringsregimer lægges der op til, at søvn skal prakti-
seres på en særlig måde for at have den optimale ”effekt”.  

Rehabiliteringspraksis og forskningen relateret til søvn tager afsæt i en biomedicinsk 
forståelse af, hvorledes søvn påvirker rehabiliteringsprocessen. Med afsæt i denne for-
ståelse udvikles søvninterventioner som fx søvnhygiejneregler, som svar på, hvordan 
den rehabiliterende søvn kan opnås. Med søvnhygiejneregler flyttes blikket på søvn fra 
et biologisk vilkår til noget den enkelte kan styre gennem den rette adfærd (Fx Greve og 
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Pedersen 2015, Sommer med reference til Løppenthin, Schou 2013). Det er derfor inte-
ressant, at forskningen inden for dette felt hovedsagligt interesserer sig for søvns biolo-
giske effekter, som interventioner derfor knyttes til, men i mindre grad til patienternes 
måder at håndtere søvn under rehabilitering på, der hovedsagligt skal ske inden for en 
hverdagslivsramme, som vanskelig kan forstås i biomedicinske termer.    

Grundlæggende hviler tidligere forskning på to problematiske grundantagelser. For det 
første ses søvn som et isoleret og universelt givet fænomen, hvis betydning kan forstås 
ud fra de påvirkninger (indre eller ydre), som søvnen ’rammes’ af som fx en operation, 
et traume, lys, lyd mv. med deraf følgende generaliserede konsekvenser. Dertil bygger 
forskningen på den forestilling, at søvn kan sidestilles med andre rehabiliteringsfaktorer 
som fx smerter, ernæring og immobilisation, som noget der kan forebygges og interve-
neres gennem den rette adfærd. Men historiske og kulturelle analyser viser, at søvn ikke 
kan betragtes som et universelt fænomen, og dermed interveneres som et sådant, men 
både fysiologi og betydning må forstås i konteksten af det levede liv (bl.a. Williams 
2005, Wolf-Meyer 2012, Brunt og Steger 2008). Vi stiller derfor spørgsmålet om, hvor-
ledes patienternes rehabiliteringspraksisser formes af institutionelle forventninger om 
optimering af søvn som del af et rehabiliteringsforløb. For at besvare dette spørgsmål 
har vi fulgt 8 patienter (observationer, interviews) gennem deres rehabiliteringsforløb 
efter en ortopædkirurgisk operation eller traume, fra de er nyligt udskrevne til ca. 6 må-
neder efter udskrivelse. Vi har fulgt patienterne på tværs af to forskellige settings; hospi-
talet og hjemmet – og fulgt dem over tid.  

I vores analyse af det vi kalder patienternes søvnengagementer trækker vi primært på in-
terviews lavet med patienterne efter deres udskrivelse, og sekundært på et feltarbejde 
foretaget under patienternes indlæggelse på to ortopædkirurgiske sengeafsnit. Igennem 
patienternes fortællinger om søvn i hverdagslivet og i rehabilitering analyserer vi deres 
måde at forholde sig til søvn på som en måde at engagere sig i sine omgivelser og aktu-
elle situation på. Når mennesker bliver ramt af et ortopædkirurgisk traume eller gen-
nemgår en større ortopædkirurgisk operation ændres deres krop pludseligt og dermed 
ændres deres relationer med omgivelserne sig også, hvorfor de må engagere sig på nye 
måder. I artiklen trækker vi på Deleuze og Guattaris definition af engagement som en 
kapacitet til at (gen)skabe relationer i den nye situation med en forandret krop. Dette 
giver os mulighed for at analysere, hvordan forandringsbevægelser bliver til og hvad de 
bliver til af og med. 
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Baggrund 

Rehabilitering efter kirurgiske indgreb 

Aktivitet er blevet det nye mantra inden for kirurgien, og da især ortopædkirurgien. Tid-
ligere lå patienterne ugevis i sengene efter operationer (Søndergård, B. 2007), hvor ny-
ere tider ser sengelejet som et problem (bl.a. Kehlet m.fl. 2008, Jørgensen 2013). Nu 
handler det om at få patienter hurtigst muligt på benene efter et kirurgisk indgreb og 
gerne i såkaldte ”fast track” forløb, dvs. manualiserede, på forhånd definerede forløb, 
hvor patientrehabiliteringen, hvad angår ernæring, mobilisation, smertebehandling, ud-
skillelse er sat i system, og efterhånden også søvn, som den nyeste faktor, der kan opti-
meres. Konsekvensen er stærkt reducerede indlæggelsestider. Selv efter store planlagte 
ortopædkirurgiske indgreb bliver patienterne udskrevet efter blot nogle få dages hospi-
talisering og nogle gange endda på samme dag, operationer hvor indlæggelsestiden for 
20 år siden var ca. 10-12 dage (Husted m.fl. 2012). 

Med indføring af fast track og generel reduceret indlæggelsestid, har patientens egen-
indsats fået en ny status i rehabiliteringen. Konkret i forhold til det ortopædkirurgiske 
forløb, planlagte som akutte, så informeres patienterne tidligt om, at de skal være aktive 
for at opnå et godt resultat af operationen. Illustrativt siger kirurgen på et patientsemi-
nar forud for den planlagte ortopædkirurgiske operation ” jeg giver dig et nyt knæ, men 
det er dit ansvar at få det til at virke” (feltnoter). Og det er i denne sammenhæng at 
søvnmængde og –kvalitet fremhæves som noget, der på lig linje med fx kost og smerte-
lindring skal styres, så patienterne har de bedste forudsætninger for at kunne træne 
(Hørdam et al. 2017) og klare rehabiliteringsforløbet (Greve og Pedersen 2015).  

For patienter, der gennemgår et ortopædkirurgisk indlæggelsesforløb venter der en læn-
gere rehabiliteringsperiode. Efter indlæggelsen udskrives de fleste patienter til eget 
hjem. Nogle udskrives også til aflastning på et plejehjem inden de kommer hjem og an-
dre udskrives med kommunal hjælp til det praktiske i hverdagen og mindre plejeopga-
ver som sårskift etc. Rehabilitering foregår således i en hel del forskellige institutionelle 
sammenhænge, hvor patienterne selv skal være bærere af indsatsen, herunder at opti-
mere søvnen.   

Hjemmerehabilitering  

Hvordan behandling iværksat i en klinisk kontekst vil udfolde sig, når den bringes hjem, 
er bl.a. belyst af antropologerne Lone Grøn, Cheryl Mattingly og Lotte Meinert (2008). 
De udvikler begrebet hjemmearbejdsnarrativer, som et begreb, der vedrører patienter-
nes forventninger til, hvad de institutionelle hjemmearbejdsopgaver fører til, hvordan 
de kan fremmes og udføres i en hverdagssammenhæng.  Antropologerne Signe Lind-
gård Andersen og Vibeke Steffen trækker på Annemarie Mols begreb om valgfrihedens 
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og omsorgens logik i deres undersøgelse af forskellige skift patienter med diabetiske 
fodsår gennemgår og finder måder at navigere i som bl.a. skift fra omsorgen under hos-
pitalsindlæggelser til ansvaret for egenomsorg i hjemmet. Andersen og Steffen belyser 
forskellige modsætningsforhold mellem institutionel praksis og logikker og patienters 
hverdagsliv. Andre studier om rehabilitering undersøger, hvordan kommunale og hos-
pitalsinitierede rehabiliteringsinitiativer overføres og tillægges mening i den hverdagslige 
kontekst (Thuesen 2013, Timm 2013, Borg 2016, Vedsegård 2019). Overordnet er disse 
studier orienteret omkring at forstå, hvordan mennesker fortolker og tilskriver handlin-
ger og oplevelser mening. I disse studier undersøges livsverdenen som den subjektive 
verden, med sine essentielle strukturer (Bech-Jørgensen 2005), der møder det institutio-
nelle. I denne artikel om rehabilitering fokuserer vi på selve forandringen, dvs. hvordan 
der med den rehabilitative proces skabes nye måder at blive subjekt på. Vi arbejder der-
med med et begreb om rehabilitering, som handler om, hvordan ældre mennesker med 
pludseligt opståede kropslige forandringer skaber eller genskaber deres måde at være i 
verden på. Inspireret af Deleuze forstår vi ’være i verden’ som en måde at indgå i relati-
oner med sine omgivelser på. Disse relationer skabes kontinuerligt og situationelt, der-
for skal ’væren’ her forstås, som ’at blive’, hvorfor vi har fokus rettet mod materialise-
ringen snarere end på den subjektive meningstilskrivning. Vi kigger på denne tilblivelse 
som etableret på tværs af sammenhænge, her det institutionelle og hverdagslige, som 
ikke afgrænsede fænomener, men alligevel indeholdende nogle forskellige mulighedsbe-
tingelser for tilblivelsen, men mulighedsbetingelser, der bliver til i en indbyrdes og sam-
menflettet sammenhæng.  

 

Søvn og rehabilitering 

Hvor smerte ses som en barriere for træning, ses søvn og hvile både som en barriere og 
noget, der kan fremme muligheden for træningen. Derfor ligger der mere eller mindre 
implicitte krav om at facilitere sin søvn på en særlig måde. Som kirurgen siger; "Sengen 
er et farligt sted, op med dig. Studierne viser jo hurtigere, jo mere jo bedre” (Feltnoter). 
Samtidig siger fysioterapeuten senere på seminaret; "Du kan blive træt - læg dig ned og 
hvil dit ben - flere gange om dagen” (feltnoter). Søvn og hvile formidles således institu-
tionelt som et centralt element i rehabiliteringen, men som citaterne viser, så handler 
det ikke bare om at sove så godt og så meget som muligt, men om at tilrettelægge søvn 
og hvile på den rette måde således, at søvn som potentiale i rehabiliteringen kan ind-
fries. Søvnen må balanceres tidsmæssigt så den både muliggør træning ved at optimere 
en fysisk og mental kapacitet, men samtidig ikke overtager den tid, som træningen skal 
foregå i. At der er et øget behov for søvn og hvile i rehabiliteringen, men som samtidig 
skal balanceres på en helt særlig måde understreger fysioterapeuten ved at normalisere 
det øgede behov for søvn som en operation afstedkommer. Dette behov begrænses til 
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kun én dag, hvor man er mere træt end man plejer: ”du bliver udmattet og får en ned-
tursdag, hvor du måske ikke kan træne tre gange om dagen, men kun to gange. Så går 
det igen den følgende dag. ” Det øgede behov for søvn blokerer i hendes optik ikke for 
muligheden for at træne, i hvert fald kun en enkelt dag, hvor det bliver to gange træning 
i stedet for tre gange, men herefter er man igen tilbage og kan præstere sin træning opti-
malt. Der lader til at ligge en implicit bekymring for, at de ortopædkirurgiske patienter 
ser sig som syge og, at det i så fald er en selvfølgelighed, at man skal hvile meget og 
ligge i sengen: "Vi ser jer ikke som syge patienter, men som partnere. Vi vil gerne 
hjælpe, men gør det ikke for dig.” ’Patient’ erstattes her med begrebet ’partner’, for at 
understrege aktivitet, ansvar og deltagelse. 

Med aktivitet som et dominerende krav, både som en måde at fremvise initiativ og mo-
tivation ift. at deltage i de institutionelt definerede aktiviteter men også at fremvise en 
træningsparat krop (Holen 2011, Meldgaard Hansen 2016), etableres søvn som en 
kropslig praksis, der med reference til sociologen Deporah Lupton kan siges at knyttes 
til viden, motivation og vilje (Lupton 1995:131), snarere end en aktivitet uden for kon-
trol. Inden for dette motiverede og viljestyrede deltagelsesbegreb positioneres noget 
søvn som aktivt og noget som passivt.  I en klinisk kontekst er søvn som kendetegnes 
som aktiv deltagelse, den natlige sammenhængende søvn, hvor søvn om dagen mere 
handler om at hvile benet, som en afgrænset praksis, og ikke sove dagen væk, selvom 
man umiddelbart føler et behov herfor. Søvn som passiv deltagelse, er når patienten op-
holder sig meget i sengen om dagen, som kan kobles til dovenskab eller uvilje ift. at del-
tage i rehabiliterende aktiviteter (Larsen 2019).   

Det som i praksis tolkes som ikke motiveret eller passiv søvnadfærd, må derfor regule-
res, som dette uddrag fra feltnoter illustrerer:  

”Herman er sengekær, men han har lungebetændelse, så nu sidder han i stolen”, fortæl-
ler Maren (sygeplejerske) henvendt til mig. Han har spurgt Maren, hvor længe han skal 
sidde der. En time har Maren sagt til ham, ”han tager tid,” siger hun henvendt til Karen 
(social og sundhedsassistent). Hun har taget alt sengetøjet af fordi der var afføring på, 
men med vilje ikke lagt noget nyt på endnu for så vil han bare kravle op i seng, fortæller 
hun mig. 

At praktisere søvn som potentiale bliver fra et institutionelt perspektiv således til en 
måde at deltage eller engagere sig i sit forløb ud fra forestillingen om det gode outcome 
og hvad det, ud fra et medicinsk perspektiv, kræver af den enkelte at opnå det. Når vi i 
artiklen fokuserer på den ældre ortopædkirurgiske patient så er det ikke kun fordi pati-
enter over 65 er den største patientgruppe på de ortopædkirurgiske afdelinger, og på 
hospitalet i det hele taget, men fordi søvn for ældre i større grad kædes sammen med 
noget hverdagsligt end med en sundhedsstrategisk og forebyggende agenda (Kyte m.fl. 
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2015), hvor søvn indgår som en aktivitet, der skal tilrettelægges på en særlig måde for at 
få et godt udbytte fx af en ortopædkirurgisk operation. Det er derfor særlig interessant 
at undersøge, hvorledes det institutionelt praktiserede søvnpotentiale bliver en del af 
den måde ældre relaterer søvn til deres rehabilitering på. 

 

Teori  

Som illustreret i det indledende vurderes patienternes søvnpraksis institutionelt, som et 
spørgsmål om engagement. Derfor vil vi i artiklen analysere patienternes søvnpraksis 
som netop et spørgsmål om engagement. Vi tilgår begrebet engagement; som en måde 
at engagere sig i sine omgivelser- og situation på. Engagement forstår vi relationelt ud 
fra Deleuze og Guattaris definition, hvilket vil sig, at engagement er en kapacitet til at 
skabe virksomme relationer (Deleuze og Guattari 2005: 200-3) i den nye virkelighed 
med en forandret krop. Engagement beror således på en kapacitet til at skabe relationer 
eller forbindelser, der for den enkelte kan mobilisere ressourcer i hverdagslivets møder 
med andre mennesker, ting og steder (Vitus 2018). Mennesker indgår i relationer og 
forbindelser med deres omverden på særlige måder, som en effekt af historiske praksis-
ser og den aktuelle situation (Lock 2010). Dvs. at mennesker gennem deres liv opøver 
en måde at indgå i sammenhænge på, både fysiske og sociale sammenhænge, som ritua-
liseres gennem hverdagslige praksisser; praksisser, som også er med til at dirigere dem i 
de nye sammenhænge eller relationer de indgår i (Deleuze og Guattari 2005: 204, Wolf-
Meyer 2016). Det er gennem kroppen relationerne med omverdenen materialiseres, 
hvorfor relationerne påvirker kroppen, men kroppen påvirker også relationerne. Disse 
relationelle praksisser skal ikke forstås som deterministiske, de kan ændres, men som di-
rigerende. Måden disse forbindelser eller relationer kan skabes på påvirkes af magt-
strukturer og diskurser som fx på sundhedsområdet, som hos Deleuze og Guattari kan 
virke som en ’territorialisering’ eller belejring af kroppen, som kan blokere dens kapaci-
tet til at skabe virksomme relationer, men kroppen kan også indgå i ’af-belejrende’ og 
’gen-belejrede’ relationer, som genskaber dens kapacitet (Deleuze og Guattari 2005:72). 
Engagementet og begæret efter at indgå i relationer med omgivelserne styres således af, 
hvad der for den enkelte åbner eller lukker for kroppens kapacitet til at skabe virk-
somme relationer. Analysen handler derfor også om, hvordan mødet med søvn som 
potentiale i et institutionelt perspektiv enten kan virke fremmende eller hæmmende for 
bestræbelserne på at skabe virksomme relationer. 
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Metode og data 

Artiklen bygger på et etnografisk forskningsprojekt om søvns rolle i indlæggelse og re-
habilitering for ældre ortopædkirurgiske patienter. Projektet er udført som et feltstudie 
med 3 måneders deltagerobservation på to forskellige afsnit på en ortopædkirurgisk af-
deling i Danmark, et sengeafsnit for planlagt kirurgi og et afsnit for akut ortopædkirurgi. 
Deltagerobservationerne er fulgt op af 24 explorative interviews med 8 patienter efter 
udskrivelsen. Interviews er fordelt over tre besøg hos hver patient i en periode fra ca. 
en uge efter udskrivelsen, en måned efter udskrivelsen og igen ca. 8 måneder efter ud-
skrivelsen. Materialet indeholder således 168 siders feltnoter, og 24 transskriberede in-
terviews. Patienterne, som er interviewet, er henholdsvis 4 patienter, som har været 
gennem en planlagt operation med udskiftning af knæ eller hofte til en protese, og 4 pa-
tienter indlagt på akutafdelingen med forskellige ortopædkirurgiske diagnoser. Inter-
viewene er fortrinsvist baseret på konkrete spørgsmål om, hvordan det går, hvordan da-
gen forløber og hverdagens praktiseringer, som herved også gav mulighed for at reflek-
ter over forandringer over tid. I slutningen af det sidst interview var ønsket også at 
skabe udgangspunkt for at debattere begrebet ’den gode og sunde søvn’ og muligheden 
for at optimere sin søvn gennem standardiserede adfærdsregulerede anbefalinger. Fra et 
medicinsk og instrumentelt perspektiv på søvn bliver søvn et potentiale, der kan frem-
mes gennem en strategisk tilgang med indføring af særlige rutiner i hverdagslivet. Dette 
kaldes søvn-hygiejne. Søvn-hygiejne er retningslinjer udarbejdet af bl.a. American Acca-
demi of Sleep Medicine og er en central del af den danske nationale kliniske retnings-
linje for sygeplejeinterventioner omhandlende søvn. I sidstnævnte defineres søvnhygi-
ejne som et begreb, der ”relateres til de vaner, forhold og ritualer, der fremmer en 
ubrudt, styrkende og effektiv søvn” (Clearinghouse 2014). Søvnhygiejne med fokus på 
menneskers søvnvaner er en tilgang som også i større og større grad er en del af klinisk 
praksis (Sommer 2016). Som udgangspunkt for at debattere en sundhedsinstitutionel 
logik om ’den gode søvn’ og måder at opnå og optimere den gode søvn på blev delta-
gerne præsenteret for søvnhygiejnereglerne afsluttende i det tredje interview. 

   

Analyse  

De forskellige materielle og sociale forhold som patienterne er en del af indgår sammen 
med patienternes krop i deres engagement i den aktuelle situation og det vi i artiklen 
kalder søvn-engagementer. Vi analyserer 3 søvn-engagementer for at vise, hvordan 
søvn som institutionelt defineret potentiale indgår som en del af patienternes praksis, 
og hvorvidt det institutionelt definerede potentiale åbner eller lukker for dannelsen af 
virksomme relationer. De tre engagementer repræsenterer 3 forskellige tilgange til søvn 
i rehabilitering. Det partikulære i hver fortælling fortæller noget om det almene (Sjørslev 
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2007, Kvale og Brinkmann 2009: 289, Nickelsen 2008), dvs. hvad der er på spil for os 
alle når vi skal (gen)skabe sammenhænge med en pludselig forandret krop. Fortællin-
gerne viser på forskellig vis, hvordan søvn indgår i en måde at skabe virksomme sam-
menhænge på. Den første fortælling illustrerer en tilgang, hvor søvn og kroppen indgår 
i en hverdagslig relation snarere end med et institutionelt defineret sundhedspotentiale-
begreb, men en fortælling, som samtidig trækker på institutionelle begreber både ift. sin 
legitimering, men også ift. sin problematisering. De to andre fortællinger har karakter af 
at være fortællinger, som på hver sin måde adskiller sig fra den første fortælling. Den 
ene af de to fortællinger kobler søvn og kroppen direkte til det institutionelle sundheds-
potentiale og i den sidste fortælling bliver søvn en måde at af-belejre kroppen det insti-
tutionelle søvnpotentiale.  

 

Søvn-engagementer  

De tre analytiske afsnit, konstrueret om fortællingerne, begynder med en generel præ-
sentation af hverdagslivet og søvn i hverdagslivet. I hverdagslivet for disse ældre har 
kroppen en særlig fremtrædende status, som derfor identificeres og beskrives også i re-
lation til, hvordan denne krop får betydning for måden at forholde sig til søvn på gene-
relt og i rehabilitering. Hvert søvn-engagement afsluttes med at beskrive, hvordan søvn 
som sundhedsstrategisk potentiale indgår som virksom relation i rehabilitering eller ej. 

 

”Ak, min søvn den fejler ikke noget”  

Eva er indlagt på den akutte ortopædkirurgiske afdeling fordi hun er faldet hjemme og 
fået en flænge i knæet. Hun er indlagt her i ca. 14 dage. Eva har en tarmlidelse som hun 
har haft siden 1986 og lider også af KOL, hvorfor hun ofte er indlagt på en lungeafde-
ling.  

Pga. KOL må hun sove med et stativ på madrassen så hun kan sidde op og sove. Alli-
gevel synes hun ikke søvn er problematisk, som hun siger; ”jeg sover glimrende (med 
tryk under glimrende), både når jeg er inde og ude.” Hermed mener hun indlagt på hos-
pital og hjemme, også efter udskrivelse. ” (…) Ak, min søvn den fejler ikke noget.” 
Hun sover uafbrudt fra 24 – 5.30 fortæller hun; ”så ligger jeg der, hvor jeg lagde mig”. 
Hvis hun en sjælden gang ikke kan falde i søvn, så læser hun bare lidt, også hvis hun 
vågner midt om natten. Eva er vandt til, at hendes søvn har særlige betingelser relateret 
til kropslige forandringer, men betingelser, som hun ikke italesætter som noget særligt, 
men mere som en selvfølgelig del af hverdagslivet.  
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Den handlekraftige og hverdagslige krop  

Ikke kun søvn har særlige vilkår relateret til kropslige forandringer, fx gå Eva ikke fra 
lejligheden før hen på formiddagen pga problemer relateret til sin tarmlidelse. Disse bi-
ologisk regulerende strukturer, som KOL og tarmlidelse, som hun har lidt af i mange 
år, har hun indarbejdet i sin hverdag og tilrettelagt sin hverdagslige praksis omkring. 
Det gælder også for søvn, som er en selvfølgelig praksis hun nærmest ikke tænker over, 
heller ikke nu hvor et ekstra element som et skadet knæ og kørestol, skal indgå som del 
af hendes daglige søvnpraksis. Eva laver således sin egen rytme bl.a. baseret på sin krop. 
At tilrettelægge sin hverdag ud fra de vilkår hun har, og derved ikke italesætte det som 
begrænsninger eller beklage sig over dem, er en form for selvopholdelsesdrift, som er 
en del af hendes fortælling. Hun har altid villet ordne alt og klare alt selv, fortæller hun, 
men også tænkt, at det kunne hun. Hun mener det stammer fra sin barndom, hvor hun 
var den ældste datter med 3 mindre brødre, hvoraf den yngste var 19 år yngre. Hendes 
mor var syg og ofte indlagt, så hun var nærmest mor for de andre, fortæller hun, og 
hjalp også sin far med regnskaberne. Hun fortæller, at hun ikke fik tilbudt genoptræning 
da hun for nogle år siden fik ny hofte. At hun alligevel fik et godt resultat den gang, bli-
ver en del af fortællingen om, at hun kan klare ting selv og på sin egen måde. Hun sam-
menligner sit forløb med sin venindes, som modtog genoptræning efter den samme 
slags hofteoperation, og kommer frem til, at hun klarede sig lige så godt, eller endda 
bedre end, hvis hun havde deltaget i den kommunale genoptræning, som hun siger; ”og 
så gik hun stadig dårligt, jeg gik virkelig flot.”   

Pga. Evas helbred synes hendes familie det ville være bedre, hvis hun flyttede i en stue-
lejlighed for så ville det være nemmere for hende. ’Nemt’ er dog ikke nødvendigvis ud-
gangspunktet for Eva, som hun siger: ”Jeg kan sikkert få en stuelejlighed med det 
samme, men det vil jeg ikke, jeg er så glad for min 1.sals lejlighed. Jeg får klaus (klau-
strofobi) når jeg er nede hos min underbo”, og tilføjer grinende, at så kan hun bare 
humpe op på numsen til første sal, hvis det bliver nødvendigt. 

Eva kobler sig ikke på den institutionelle måde at håndtere rehabiliteringen på, hvilket 
nedenstående uddrag fra feltnoter efter en samtale med Eva under indlæggelsen illustre-
rer. Eva er tæt på sin udskrivelse og hun trækker på de positive erfaringer med at gøre 
tingene på sin egen måde:  

”Nu gælder det mig” siger hun. Jeg tænker det er noget sjovt at sige, for hvad gælder så 
nu? Jeg spørger, hvad hun mener. Hun har svært ved at forklare det, siger hun, men la-
ver en bevægelse med armene, som om hun skubber noget væk. Nu vil hun bare ud, si-
ger hun, og gøre sine egne ting (feltnoter). 
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Evas praksis handler således om, hvad hun oplever forbedrer hendes liv som det nu en-
gang er, hvilket citatet illustrer hun ikke nødvendigvis oplever, at de anvisninger, som 
der institutionelt rettes mod hende handler om.  

Søvn som et strategisk potentiale  

Eva ser ikke noget potentiale i at ændre sine hverdagslige rutiner, som hun oplever er 
virksomme også under ehabiliteringen, som fx at undgå alkohol og rygning op til 6 ti-
mer inden sovetid, som repræsenteret gennem søvnhygiejnereglerne. Hun har det ritual 
hver aften at slukke fjernsynet præcis kl. 22, tage morgenkåben på og sætte sig i køkke-
net, hvor hun lægger kabale, hører radio mens hun drikker en øl og ryger en smøg. I 
hendes øjne er dette ritual afslapning og som hun mener netop er det, der gør, at hun 
sover godt. Derfor er det heller ikke noget hun mener hospitalet skal blande sig i eller 
der skal interveneres imod. Hun føler sig provokeret, når de på hospitalet fx spørger til 
hendes alkoholforbrug; ”Ja, og så når kl. er 22, så drikker jeg en øl. Og de står og kigger 
på mig, jeg er så fræk når jeg siger det. ” Det er vigtigt for Eva at holde fast i det hun 
oplever som virksomt ift. institutionelle kategorier og fordringen om at følge dem. 

Virksomme søvnrelationer i rehabiliteringen gennem både hverdagslige og institutionelle kategorier- en 
genbelejring og en territoralisering 

Søvn er i Evas fortælling noget uproblematisk og noget, der ikke er behov for at inter-
venere mod. Det ikke at kunne sove en gang imellem fører ikke til bekymring eller irri-
tation. Det er ikke en forestilling om, at hun partout mister noget værdifuldt, ved ikke at 
kunne sove en gang imellem. Således er søvn en indlejret del af livet, som ikke kan ad-
skilles herfra – og som ses som noget, der har ”sit eget liv”.  Det samme gør sig gæl-
dende for hendes tilgang til kroppen, som et vilkår, der er som den er. Kroppen frem-
står derfor heller ikke som et potentiale, der kan realiseres gennem den rette strategi i 
Evas søvnengagement. Hun forsøger ikke at ændre kroppen, men med handlinger og 
hverdagslig rytme og ritualer tilpasser hun omgivelserne til kroppen. På den måde ska-
ber hun virksomme relationer, der for hende mobiliserer ressourcer i hverdagslivet. 
Hun skaber sin ’egen’ rehabilitering gennem en virksom relation præget af følelsen af 
handlekraft og selvtillid som en identitet hun får øje på, der bestyrker hendes engage-
ment i en af-belejring af en sundhedsdiskurs om optimering af søvn. Optimering af 
søvn bliver tværtimod begrænsende for hendes kapacitet til at skabe virksomme relatio-
ner, hvorfor Eva holder fast i sine egne måder at tilrettelægge søvn på. Søvn bliver der-
med på én og samme tid noget, der bare er og et vilkår ved livet som er uproblematisk 
og kan løses pragmatisk og ikke med medicinske interventioner, som at lade være med 
at drikke en øl og ryge inden hun går i seng. De kraftgivende relationer, der ses i Evas 
fortælling er således handlekraft, selvstændighed og initiativ. Disse positioner er også 
socialt bekræftende positioner både i samfundet og inden for sundhedsinstitutionelle 
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normer og idealer om deltagelse, som derfor også giver hende mulighed for at gen-be-
lejre kroppen en diskurs om den ’rigtige og sunde søvnpraktisering’. Men en genbelej-
ring, hvorigennem hun på samme tid forsøger at bekræfte sin søvn som ’værende rigtig’ 
gennem sundhedsmæssige idealer om søvn. Selvom hun går imod sundhedsanbefalinger 
ved at fastholde sin praksis omkring rygning og alkohol om aftenen, så gør hun rygning 
og alkohol til afslapning, som anerkendes i en sundhedsinstitutionel diskurs som frem-
mende for den gode sammenhængende søvn.  

Netop normen om natlig sammenhængende søvn er også en norm Eva taler ind i.  
Selvom søvn for Eva, er noget hun bare gør, og som hun umiddelbart ikke oplever er 
genstand for, hverken bekymringer eller særlige tiltag, så oplever hun om dagen at blive 
overmandet af søvnen, som hun kendetegner som en ufrivillig søvn, som hun proble-
matiserer. For Eva er søvn og hverdagsliv struktureret efter særlige ydretimer, med ro 
og fordybelse. Evas aftenritual i køkkenet varer i ca. 2 timer, hvorfor hun går i seng ved 
midnat og måske læser lidt. Selvom hun går sent i seng, står hun også tidligt op, ved 
seks tiden. Igen sætter hun sig og nyder roen og en kop kaffe i køkkenet og spiser lidt 
morgenmad. Her sidder hun indtil ca. kl. 9, hvorefter hun gør sig klar, hvis hun skal i 
byen, hvis ikke sidder hun i køkkenet indtil middagstid. Hun sidder ikke kun her fordi 
hun synes det er rart, hun bliver også siddende her på køkkenstolen for ikke at falde i 
søvn. Derfor venter hun til middagstid før hun går ind i stuen, hvor hun spiser sin fro-
kost og sin aftensmad i sin lænestol foran fjernsynet. Her falder hun til gengæld ofte i 
søvn efter hun har spist, hvilket hun er stærkt utilfreds med. Hun synes ikke det kan 
være rigtigt, at hun sover så meget i løbet af dagen, som for hende bliver til en ufrivillig 
form for passivisering. Det kvalitative tids-rum hun praktiserer tidligt om morgenen og 
sent om aftenen, giver hende således ikke mange timer at sove i, men alligevel mener 
hun der må være noget galt siden hun bare falder i søvn i løbet af dagen, uden sin vilje. 
Derfor vil hun tale med sin læge om det.  

For Eva er søvn på den ene side noget som fremskrives som uproblematisk, noget som 
er som den er, og ikke genstand for kontrol. På den anden side bliver søvn alligevel 
problematisk når den ’optræder’ om dagen. Evas søvnengagement kan på den ene side 
ses som en gen-belejring af kroppen fra en sundhedsinstitutionel diskurs og territorali-
sering, hvor søvn er en sundhedspraksis hvorigennem kroppen kan optimeres. På den 
andens side repræsenteres også sundhedsinstitutionelle kategorier om søvn i hendes 
problematisering af træthed om dagen. Søvn er her noget, der tilhører natten, hvorigen-
nem søvn om dagen sygeliggøres og, hvor middagsluren repræsenteres som en forældet 
kategori, der ikke som en selvfølgelighed skal kobles til aldring. Middagsluren kan der-
for ses koblet til et aldringsbegreb Eva ikke kan identificere sig med og derfor heller 
ikke noget, der kan styrke hendes kapacitet til at danne nye relationer eller et begær ef-
ter at gøre det.  
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At tage eksplicit afstand fra billedet af alderdom koblet til middagsluren, som en selv-
følgelighed er næste søvn-engagement et eksempel på. 

 

”Nej nej, det bruger jeg slet ikke. Det bruger jeg slet ikke”  

Sten er 78 år og har fået foretaget to hofteprotese-operationer med få måneders mel-
lemrum. Han har i mange år levet med både rygsmerter pga. en sportsskade og senere 
hoftesmerter som følge af slidgigt. Smerterne har betydet, at han har måttet omlægge sit 
liv på flere måder, som at stoppe med at dyrke sport, som har fyldt meget i hans liv, 
flytte fra hus med have til lejlighed i byen, tage smertestillende medicin gennem mange 
år og nedsætte sin rejseaktivitet. Modsat Eva, der agerer med kroppen som et hverdags-
ligt barometer, hun indordner sig ift., har Sten vanskeligere ved at acceptere, at hans liv 
ændrer sig som konsekvens af kroppen. 

’Den potentielle krop’  

Sten er vandt til, at han med den rette tilgang og vilje kan opnå de mål han sætter sig. 
Kontrol og disciplin er nærmest et motto han lever efter. Han siger fx: ”der er jeg nok 
en af dem der, hvis du tager en beslutning så er den gældende, også i livets andre for-
hold. Det andet er rent pjat”, eller; ”sætter man målet lavt, så opnår man det. Men så 
ved man ikke, hvor man kunne være nået hen.” og ” der er to slags mennesker, dem der 
bliver flyttet rundt på, og dem som flytter rundt på dem.”  Så modsat Eva er de krops-
lige forandringer for Sten ikke bare en selvfølgelighed, som afgør, hvordan livet kan 
forme sig, selvom han siger ”Og så prøver man, at få mest muligt ud af det på anden 
vis, men stadigvæk er det svært, ikke?”  

Forløbet med to hofteoperationer har styrket ham i den tilgang, der handler om kontrol 
og disciplin. Han fortæller om et aktivt liv med sport, rejser og arbejdsmæssigt ansvar, 
men som ændrer sig som konsekvens af kropslige forandringer. Forandringer som for 
ham i større grad italesættes som begrænsninger. Hans kropslige forandringer ser han 
ikke kun som begrænsninger for ham selv, men begrænsninger, som også får konse-
kvenser for hans familie. Særligt en oplevelse, hvor han måtte afbryde en ferie fordi han 
ikke kunne gå rundt ’knækkede’ ham, som han siger, som en betegnelse, der er fuld af 
skyld og skam over for sin familie, som havde arrangeret turen. Skyld som kan relateres 
til en følelse af ikke at have gjort det der skulle til, men måske også for meget eller i 
hvert fald på en forkert måde for som han siger; ”Jeg har spillet håndbold, fodbold og 
bordtennis og jeg har været på udvalgte Sjællands hold både i håndbold og i fodbold. 
Men på den anden side set så er det måske også sådan noget, der er med til at nedbryde 
sådan noget (sine led)”. Han peger hermed på, at han selv er skyld i at hans krop er som 
den er i dag, at han har fejlet i at vedligeholde sin sundhedskompetence (Fristrup og 
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Munksgaard 2009), og derved frarøvet sig selv og sin familie nogle muligheder. Dermed 
positionerer han fysisk forfald som noget skamfuldt. Gennem forløbet med de to hof-
teoperationer oplever han dog, at øvelser, som han er meget disciplineret med, samt 
den kommunale genoptræning, har givet ham en ny mulighed for kontrol, også med sin 
krop gennem muskelopbygning, som han siger; ”det jeg tror er vigtig, det er at holde 
musklerne ajour, at man ikke bare falder til, og tænker nej nu gider jeg sgu ikke det her 
mere”. Han oplever, at hans indsats nytter, hvorfor han vil fortsætte med daglig styrke-
træning resten af livet; ”jeg vil gerne med det her så langt som jeg kan komme ikke, og 
der er ingen tvivl om, at gymnastikken det er for resten af livet. (...) der er ingen grund 
til at tro på, at når man bliver senior, eller rigtig senior, at man bare, ”nå, det går nok”, 
det er gymnastik én gang om dagen i hvert fald.” Sten peger i citatet også på, at det at 
blive ældre og svækket ikke er en undskyldning for at tage den med ro, trække sig til-
bage fra udviklingsperspektiver, men de er evigt gældende. Eva identificerer sig heller 
ikke med et aldringsbegreb, der handler om at være træt og give efter herfor, men mod-
sat Eva så identificerer Sten sig med det ansvar han institutionelt pålægges, et ansvar 
som handler om at tage initiativ til aktivitet som en institutionel kategori, der handler 
om optimering af kroppen, hvori han, lige som kirurgen, identificerer sengen, som en 
trussel; ”(…) det kan heller ikke nytte noget, at du bare sætter dig hen og bare siger, nu 
bliver jeg liggende i min seng og så videre. For sådan er det ikke. Det er et spørgsmål 
om, at komme op, det er et spørgsmål om at komme op og gå i gang med de her ting”. 

Søvn som sundhedsstrategisk potentiale – men med skyld og skam som sidegevinst 

Det er både svært for Sten, at kroppen afgør, hvordan livet kan forme sig, men det er 
også svært for Sten er at acceptere, at kroppen ikke kan leve op til de sundhedsfrem-
mende anvisninger, som han gerne vil efterleve, som det fx er med søvn; ”Mit eneste 
problem det er, og det har alle, at jeg skal op om natten flere gange og på toilettet, det 
er et irritationsmoment, for jeg får aldrig 8 timers søvn, jeg får 2 timer og 2 timer noget 
i den stil ikke, og det er irriterende ikke”. I udsagnet har 8 timers sammenhængende 
søvn status som et ideal, han måler sin egen søvn op imod. Her adskiller han sig fra 
Eva, som ikke taler om noget objektivt defineret mål for søvn, men en subjektiv vurde-
ring, om at søvnen er god og passer til hende. Eva fremhæver dog også, at det at sove 
sammenhængende er betydningsfuldt. At det så ikke altid er tilfældet er dog for hende 
ikke på samme måde problematisk. Selvom Sten oplever at konsekvensen ved ikke at 
sove sammenhængende er, at han kan være træt om dagen og er irriteret over dette, så 
sover han ikke middagslur; 

S: ”Nej, jeg sover ikke til middag, jeg havde egentlig overvejet om jeg 
skulle sove lidt til middag, men det bliver ikke rigtig til noget.” 
T: ”Hvordan kan det være tror du?” 
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S: ”Ja, jeg kunne bare gå derind, men men…., det er ikke sådan, jeg 
kunne bare gå ind og tage en lur derinde og sige nu tager jeg lige 1½ 
time og så færdig med det, så det kunne man godt (…) men man vil 
også gerne kunne sove meget om aftenen og om natten så når man 
kommer i seng der ikke.” 

 
På den ene side ser han middagslur som en mulighed i sin dagligdag, men han gør det 
ikke fordi han er bange for, hvad det vil betyde for hans nattesøvn. Middagslur, som 
han egentlig oplever et behov for, bliver et af flere elementer som i teorien kan forstyrre 
hans muligheder for at falde i søvn eller sove om natten, og som bliver styrende for 
hans handlinger. At forebygge ud fra noget, der i teorien kan være forstyrrelser er en til-
gang, som understøttes af næste citat;  

S:”Vi drikker meget kaffer herhjemme og vi drikker sgu også for meget, 
men om aftenen er vi begyndt at drikke mindre, det må jeg erkende, væ-
sentlig mindre end vi har gjort før.” 
T: ”Hvordan kan det være?”  
S: ”Det er vel netop fordi man har hørt nogen sige, at vi drikker ikke 
kaffe så kan vi ikke sove om natten, så vi drikker ikke kaffe efter kl. det 
og det”.  

Disse forebyggende handlinger er som citatet viser, ikke baseret på egen erfaring, men 
på ”noget han har hørt”. Eva derimod gør det hun oplever hjælper hende. Selvom hun 
ved det taler mod mere sundhedsfaglige anvisninger, så holder hun fast i det, hvorimod 
Sten ændrer sine handlinger på baggrund af noget, der i teorien kan have betydning for 
ham, men som han ikke konkret ved om har betydning. I hans udsagn ”vi drikker sgu 
også nok for meget kaffe” henviser han også til, at der kunne ligge et yderligere potenti-
ale ved at drikke mindre og derved noget han ’burde’ gøre. 

Sten minimerer også andre elementer, som potentielt kan forstyrre hans søvn. Han 
undlader bevidst programmer i fjernsynet, som kan påvirke ham følelsesmæssigt inden 
han skal sove. Når han skal op og tisse om natten bruger han en lommelygte for ikke, at 
det skarpe lys skal vække ham for meget op igen. Han sover som beskrevet ikke om da-
gen, kun lidt lige efter han blev udskrevet, men han tænker ud fra ideen om en defineret 
mængde søvn han skal have, at han burde prioritere sin sengetid lidt anderledes for at få 
den rette mængde søvn. 

” Vi går temmelig sent i seng, det må jeg erkende. Vi går i seng mellem klokken 22 og 
klokken 24. Og 22 det er meget tidligt i øjeblikket, men.. eller det er meget tidligt gene-
relt vil jeg hellere sige. Det er nok mellem 23 og 24 på et tidspunkt, så går vi i seng. Og 
det er måske også, når alt kommer til alt, lige sent nok. Det burde være nok klokken 23 
i hvert fald i stedet for klokken 24”. 
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Sten sætter således spørgsmål ved sin måde at praktisere sin søvn på, som han mener, 
der ligger et potentiale i at gøres anderledes i modsætning til Eva, som også går i seng 
kl. 24, men på ingen måde problematiserer det som ’for sent’ eller noget som hun ud fra 
sundhedsnormer burde ændre.  

Paradoksalt er Sten samtidig irriteret over, at kroppen ikke helt lader sig kontrollere, fx 
pga. natlige vandladninger, som forstyrrer hans tilgang ’man kan hvad man vil, hvis man 
arbejder for det’. Han er frustreret over at kroppen kommer i vejen for hans vilje og 
kontrol. Derfor er det også et dilemma for ham, at benene i løbet af dagen efter udskri-
velsen har brug for at hvile, når aktivitet er det, som han oplever er det vigtige at leve 
op til. Et dilemma han illustrer i nedenstående citat, hvor han både tager afstand fra og 
anerkender forventningen om aktivitet idet han sarkastisk betoner første del af sætnin-
gen og med en anerkendende toner den sidste del siger; ” selvom jeg godt ved de siger; 
bare i gang, bare i gang (sarkastisk), det hele drejer sig om at komme i gang (anerken-
dende). ”  

Det søvnstrategiske potentiale som virksom relation  

Stens fortælling illustrerer den dobbelthed, som ligger indlejret i søvn som potentiale i 
rehabilitering, hvor søvn både bliver et potentiale for helbredelsen, hvori søvnen styrker 
recovery ved at producere energi til at træne, men samtidig er en trussel idet den kan 
overtage den tid, hvor man skal træne, som det dilemma Sten med den forrige kom-
mentar peger på. Søvn er således en individuel kropslig begivenhed, som både bliver til 
som en biologisk kraft, der ikke kan kontrolleres, men sættes samtidig ind i en strategisk 
sammenhæng, der kan praktiseres på den rigtige måde, hvorved man kan opnå det 
sundhedsfremmende potentiale. Dette potentialebegreb kan forstås i et sundhedspoli-
tisk lys, hvor patientens forandringsproces skal lede til et bedre kropsligt funktionsni-
veau med formålet om egenomsorg og uafhængighed. Uafhængighed er netop det mål 
Sten styrer efter, han vil gerne udskyde eller undgå, at andre ’tager over’ som han siger. 
Kroppen ser han som midlet hertil, hvorfor den skal kontrolleres. At hvile om dagen 
kan ’tage’ tid fra det vigtigste, aktivitet, og kan således ses som mangel på vilje eller kon-
trol, og måske ligefrem kobles til dovenskab. Sten tager afstand fra middagsluren og 
med ordet ’bruger’, understreger, at middagsluren er noget man kan vælge fra.  

S: ”Nej nej, det bruger jeg slet ikke. Det bruger jeg slet ikke. Det er rig-
tig, at lige da jeg kom hjem (efter udskrivelsen) som sådan, der var det 
meget rart lige at lægge sig ind og få en time og sådan noget. Det der det 
er passé. Det er længe, længe siden.” 
TL: ”Det gjorde du heller ikke i din normale hverdag inden du blev ope-
reret?” 
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S: ”Nej nej, det kunne jeg gøre, hvis behovet var der, men sådan var det 
ikke. Det er ikke sådan mere. Det er overstået det der.” 

Natlig søvn bliver for ham et potentiale eller middel til noget andet en bare velvære og 
som må prioriteres. Søvn om dagen forbindes hos Eva til at noget er galt, altså til at 
være en sygdom, og for Sten forbindes søvn om dagen måske ligefrem til dovenskab, 
altså noget man kan vælge at ’bruge’. Søvn om dagen er således ifølge Sten noget, der 
nærmest kun kan legitimeres gennem sygdom, i hvert fald noget han har brug for at di-
stancere sig fra nu, hvor det ikke længere drejer sig om at være nyopereret og påvirket 
af komplikationer hertil, som diarre´, der gjorde ham meget afkræftet og forlængede 
hans indlæggelse med ca. en uge. Der mobiliseres således endnu en dobbelthed omkring 
søvn, hvor den søvn som ikke hører natten til er for de syge, og hvis ikke man er syg; 
de dovne. 

For Sten er søvn noget, der kan optimeres, og ikke fordi en god nats søvn er et mål i sig 
selv, men fordi det herved kan blive et middel til noget andet, fx forebyggelse af syg-
dom, mulighed for træning og dermed forebyggelse af svækkelse, som kan føre til at 
kunne vedligeholde eller forbedre sin uafhængighed, som er målet for Sten. Derfor 
etableres rutiner og organiseringer på en anden måde - for at gøre betingelserne for 
søvn bedst mulige. Det centrale er, at søvnen planlægges forud – så modsat Eva, hvor 
søvn i større grad er noget som bare ér og er uproblematisk også når den ikke er tilgæn-
gelig, så bliver søvnen hos Sten noget, der beskyttes og fremmes gennem kontrol og di-
sciplin. Sten synes søvnhygiejne reglerne er relevante, men modsat Eva, som kun vil 
ændre sine rutiner, hvis hun oplever på sin egen krop, at det giver mening, så henviser 
Sten til videnskabelig praksis ift. hvornår noget giver mening at ændre på. Derfor siger 
han om søvnhygiejnereglerne; ”men det er også et spørgsmål om, at hver gang man ud-
vikler noget nyt ikke, så må man afprøve det, og det tager så noget tid inden man ved 
om det er godt nok eller ikke godt nok, og jeg ved selvfølgelig ikke om det der er noget, 
der har været afprøvet i en længere periode”. Han henviser til at før han vil ændre sin 
praksis må man sikre sig, at viden er frembragt på baggrund af korrekt videnskabelig 
praksis, men selvom dette er uklart for ham synes han, at anvisningerne er logiske og, at 
han i det store og hele allerede efterlever dem, hvilket bekræfter ham i, at hans praksis 
er rigtig set i et forebyggende og sundhedsfremmende perspektiv. Med Stens søvn-en-
gagement indskriver han sig i en sundhedsdiskurs, hvor man gennem kontrol og disci-
plin kan forme kroppen og det sunde liv. Ved at engagere sig i en kropslig optimering, 
skaber han virksomme relationer, som en mulighed, der kan styrke hans position som 
uafhængig, men engagementer, der samtidig frustrerer ham fordi kroppen forstyrrer 
planerne for, hvad han gerne vil, hvorfor han føler sig skyldig når det ikke lykkes for 
ham, eller frustreret når han oplever at skulle leve op til modstridende institutionelle lo-
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gikker om både træning og søvn og hvile. På den måde kan det institutionelle søvn-po-
tentialebegreb siges at både lukke og åbne for Stens kapacitet til at danne virksomme re-
lationer, der mobiliserer ressourcer i hverdagslivet.  

I det følgende eksempel vil vi illustrere, hvordan de kropslige forandringer, der kommer 
med sygdom og funktionsnedsættelse hverken kan indgå, som del af en selvfølgelig og 
hverdagslig søvnpraktisering eller i en relation, hvor søvn bliver til som et strategisk 
sundhedsfremmende potentiale, som illustreret med de to foregående fortællinger. I 
dette eksempel skabes den ’ikke-potentielle krop’, men hvor søvn kan indgå i en virk-
som relation, der handler om bevarelse af autoritet som modsvar til institutionelle krav.  

 

”Det er ikke for os”  

Henning er 72 år og har været indlagt en uges tid på akutafdelingen efter et bækken-
brud, som han fik da han faldt da han gik tur med sin hund. Henning udskrev sig selv 
fra hospitalet, selvom han blev frarådet dette, og ønskede heller ikke at komme på af-
lastning i kommunalt regi. Hennings almene svækkelse og smerter efter indlæggelse og 
bækkenbrud, gør ham meget træt, hvorfor han sover meget efter han er blevet udskre-
vet. I begyndelsen da han bliver udskrevet installerer kommunen en sygeseng i et væ-
relse i hjemmet, hvor det er muligt for ham ved egen hjælp at komme op i sengen, og 
hvor han ikke forstyrrer sin kone, når han skal op om natten og tisse, som han skal efter 
indlæggelsen. Imidlertid henter kommunen disse hjælpemidler. Ifølge Henning er årsa-
gen, at kommunen ikke mener han demonstrerer, at hjælpemidlerne er nødvendige 
fordi han ikke efterlever de anbefalinger som hospitalet har givet ham. Fx så går han 
rundt selvom man på hospitalet har sagt, at han ikke må støtte før efter 6 uger. Han går 
på benet fordi han oplever, at han godt kan, men det er ikke et potentiale i et institutio-
nelt perspektiv han herved demonstrerer.  

Henning sover nu på sofaen i stuen, da kommunen har hentet hospitalssengen.  

Den ikke-potentielle krop  

Selvom Henning og konen sover middagslur sammen hver dag, som en fast begiven-
hed, så er søvn dog ikke en afgrænset begivenhed i Hennings liv efter udskrivelsen, den 
er snarere flydende. Han ligger det meste af tiden på sofaen i stuen, og glider ind og ud 
af søvnen. Søvn er fortsat noget, der fylder meget af hans hverdag ved tredje interview 
8 måneder efter udskrivelse, fordi han fortsat er plaget af mavesmerter, som er en kon-
sekvens af en kronisk tarmsygdom, hvis symptomer er blevet forværret efter indlæggel-
sen.  
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Til søvnhygiejnereglerne, siger Hennings kone: ”det er ikke for os.” Hermed mener 
hun, at deres forskellige kroniske lidelser, som diabetes, KOL, osteoporose, tarmlidelse, 
samt komplikationer efter henholdsvis hoftebrud og bækkenbrud gør, at de ikke har 
mulighed for at praktisere disse sundhedsfremmende søvnhygiejneregler, om motion, 
frisk luft, ingen middagslur (eller en meget kort én), ingen mad inden sengetid mv. 
Disse søvnanvisninger, hvor søvn bliver potentiale for sundhed er ifølge Henning og 
konens betragtning, kun for mennesker, som allerede er sunde. Hermed problematise-
rer hun det som også Niels Christian Nickelsen med reference til Moser og Law proble-
matiserer; at standarder er knyttet til forestillinger om normalitet, som skaber orden for 
dem med standardiserede eller her potentielle kroppe, men skaber problemer og eksklu-
derer andre med ikke-standardiserede eller ikke potentielle kroppe (Nickelsen 2008).  

Søvn som strategisk potentiale 

For Henning er søvn hverken noget, som bare indgår som en afbalanceret del af hver-
dagslivet som for Eva, eller noget som han som sådan problematiserer. Søvn er heller 
ikke noget han kan organisere i et rehabiliterende potentialeperspektiv, som det er defi-
neret fra et medicinsk og institutionelt rationale, men noget han kropsligt må overgive 
sig til, både nat og dag. Men søvn viser sig også at være en tilgængelig strategi han bru-
ger til at ’fjerne sig’ når noget bliver ubehageligt eller svært. Det være sig enten smerter 
eller diskussioner med konen eller når kommunens og hospitalets krav er vanskelige at 
leve op til, Henning forklarer: 

H: ”Jeg er mere træt nu. Jeg er mere træt. Jeg laver ikke ret meget og 
hvis jeg lagde mig ned nu så kunne jeg godt sove til kl. 15 uden det ge-
nerer mig en skid.”  
T: ”Men det gør du ikke eller?” 
H: ”Jo det kan jeg godt finde på. Når du er gået altså. Jeg sover først når 
du er gået.” 
F (konen): ”Eller skal jeg sige det på en lidt anden måde. Hvis der er no-
get der er gået ham imod så går det ud over mig og så lægger han sig 
bare der, og så er han væk.” 
H: ”Ja, så lægger jeg mig bare. Jeg gider ikke diskutere, så lægger jeg mig 
bare og sover så kan I rende mig alle sammen. ” 

Der ligger derfor et anderledes kropsligt, men også socialt potentiale i søvn for Hen-
ning. For Henning bliver søvn et potentiale, som til en vis grad bliver tilgængeligt som 
noget han kan vælge til på en måde, som giver ham mulighed for at sige fra både over 
for private relationer men også de institutionelle. 

Virksomme søvnrelationer –søvn som modstand mod institutionelle kategorier 
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Henning vender tilbage til selv at bestemme flere gange under vores samtaler. Han har 
styr på patientjuraen, som han også vejleder sine naboer i, og på institutionelle termer 
som ’selvfungerende’, han fortæller: 

”Så længe vi ikke er til fare for andre eller for os selv. Og det er vi ikke, vi får mad og 
pleje og det vi skal. Vi er ikke til fare hverken for os selv eller for andre når vi kan klare 
os selv, så er vi selvfungerende. Så kan vi selv. Og så har folk jo lov til at sige nej tak. 
(…) Det er jo loven i dag og det vælger vi. De kan ikke træffe beslutninger for mig, ikke 
når jeg er selvfungerende.”  

Når det at fravælge noget er hans juridiske rettighed, synes han det er underligt, at disse 
fravalg kan have konsekvenser. Fx er han overbevist om, at hospitalet ikke vil have ham 
til røntgenkontrol af sit bækkenbrud fordi han udskrev sig selv mod deres anbefaling. 

For Henning er søvn noget som bare sker og som han må overgive sig til, men det bli-
ver også en bevidst måde at distancere sig fra institutionelle krav og kan derved umid-
delbart ses som, at han ikke er engageret i at danne relationer med omverdenen. Men 
denne søvnpraksis kan på den anden side også ses som en genbelejring gennem et enga-
gement, der kan realisere selvbestemmelse, hvor magten over sin krop bliver taget til-
bage. Optimeringsideologien og kravet om en særlig form for deltagelse fratager Hen-
ning muligheden for at legetimere sine handlinger, og de institutionelle krav blokkerer 
herved for hans mulighed for at skabe virksomme relationer. Søvn som noget man kan 
skrue ned for gennem kontrol, eller ændre gennem sine aften-rutiner, er slet ikke en 
mulighed. Han kan ikke ’vælge’ at sove mindre eller gøre noget anderledes, pga. sin syg-
dom og ikke-potentielle krop, men samtidig bliver søvn en virksom relation, der som en 
kropslig praktiseret modstand kan åbne for autoritet. Begæret hans kapacitet til at skabe 
relationer er styret efter bliver således autoritet eller integritet (Bakken 2018), og derved 
en handlemulighed eller de-territorialisering af de institutionelle logikker, som en for-
bindelse, der for ham mobiliserer nogle ressourcer.  

Opsamling - Virksomme relationer mellem individuel materialiseret historicitet 
og institutionelle kategorier 

I gennem disse tre forskellige søvnengagementer bliver kroppe til i en relation mellem 
det hverdagslige og institutionen, men også gennem den enkeltes historiske praksisser. 
Alle deltagerne her har forstyrrende kroppe, men deres tilgang til kroppen adskiller sig. 
Når Eva arrangerer sit hverdagsliv med kroppen som en af de strukturerende kræfter, 
som hun ikke opfatter som indfanget af institutionelle normer om søvn, så arrangerer 
Sten sin krop, mere i overensstemmelse med kravene; han påtager sig regimet om krop-
pen og søvn som potentiale. Hennings krop derimod bliver gennem optimeringslogik-
ken en ’ikke-potentiel krop’, som ikke kan styres af et valg om at gøre noget på en an-
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den måde iht. sundhedsstrategiske anbefalinger om søvn, i modsætning til Stens sund-
hedspotentielle krop. Men Hennings krop kan heller ikke tilpasses omgivelserne, som 
Evas mere hverdagslige krop, hvor hverdagslivets temporalitet, som hun kender den 
kan bevares. Gennem denne ikke-potentielle krop komprimeres Hennings selvbestem-
melse i mødet med sundhedsvæsenet, og søvnen bliver for ham en mulighed for beva-
relse af autoritet, som en kraft hans måde at skabe forbindelser til omverdenen er styret 
efter. På den måde indgår hans krop kontinuerligt i at skulle skabe af-belejrende og gen-
belejrende relationer for at undslippe det, der for ham kan ses som en kontinuerlig 
kropslig territoralisering, der blokerer dens kapacitet til at skabe virksomme relationer. 
Søvn bliver her til i en relation, der på meget anderledes vis end i de andre eksempler 
mobiliserer ressourcer i hverdagslivet. 

Det essentielle at fokusere på i disse fortællinger er, at søvn skabes som effekt af de for-
skellige og historiske måder mennesker indgår i relationer med sine omgivelser på, 
hvorfor søvn og det potentiale, som ligger indlejret heri først og fremmest må ses som 
værende koblet til et langt liv og dernæst til et patientforløb. Hvad analysen har vist er 
at det, der dirigerer dannelsen af disse relationer har sin historicitet, men en historicitet 
som også skabes gennem institutionelle kategorier. Så når Stens søvnengagement mat-
cher de institutionelle krav så er det fordi den måde at praktisere søvn på, svarer til den 
måde han historisk dirigeres gennem forandringer på, og som han gennem forløbet får 
bekræftet som virksom. Det samme kan man sige gør sig gældende for Henning. De in-
stitutionelle kategorier om søvn som potentiale bekræfter ham i ikke at kunne leve op til 
sundhedsinstitutionelle krav og dermed heller ikke kunne legitimere sin krop og sin 
praksis. Til gengæld kan han gennem sit søvnengagement etablere et modsvar hertil, 
hvori hans autoritet, som et begær hans engagement dirigeres af, kan bevares. I diskus-
sionen tager vi spørgsmålet op om, hvorvidt søvn-engagementerne kan forstås ud fra 
institutionelle kategorier om passiv og aktivt engagement. 

 

Diskussion 

I gennem analysen har vi vist tre forskellige søvn-engagementer som eksempler på tre 
forskellige måder at oversætte søvn som det institutionelt definerede potentiale. Analy-
sen viser også, hvordan det institutionelt definerede potentiale enten åbner eller lukker 
for dannelsen af virksomme relationer, som ifølge Deleuze og Guattari er det engage-
ment som den menneskelige eksistens stræber efter at etablere. Derfor vil vi i diskussio-
nen vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt patienternes søvn-engagement kan ses 
ud fra en passiv/aktiv dikotomi, hvori det sundhedsinstitutionelle søvn-potentiale er 
defineret som en bevidst og kontrolleret måde at arrangere sin tid på. Derfor vender vi 
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os i første omgang mod forskellige former for tid; biologisk tid, social tid, kropslig tid 
og institutionel tid. 

Søvn som forhandling af tid 

Fra et fysiologisk perspektiv på søvn bliver søvn også til gennem tids-termer nærmere 
betegnet en cyklus. Søvncyklus i dens fysiologiske definition er en del af andre kropslige 
cyklusser, som er tidslig organiseret ved fx slag i minuttet. Cyklusser som Julia Twigg 
kalder biologisk tid. Biologisk tid krydser det hun kalder social tid, som er defineret ved 
andre overgange som er uden for kroppen, men markeres kropsligt (Twigg 2006), som 
fx at børste tænder, tage tøj på, opholde sig i særlige rum, som køkken, stue, sovevæ-
relse. En praksis som derved er med til at definere den måde søvn får mulighed for at 
blive til på og får betydning for mennesker i det levede hverdagsliv, men også i det le-
vede liv med rehabilitering. Søvn er således en praksis, hvori biologisk tid og social tid 
krydser hinanden i etableringen af kropslig tid. Søvn som biologisk tid, er bl.a. styret af 
hormoner, som igen påvirkes af forandringer, som fx en operation, og dermed uden for 
kontrol, men søvn kobles også til social tid, som derved kan styres og tillægges særlige 
forestillinger om, hvordan den skal ’bruges’ og kropsliggøres, forestillinger med norma-
tive fordringer, der som illustreret gennem de forskellige søvn-engagementer, også af-
hænger af den sammenhæng den indgår i. I dette tilfælde institutionelle og hverdagslige. 

Kropslig tid og institutionel tid 

Udover Biologisk tid og social tid, er der i disse forløb også tale om institutionel tid, i 
etableringen af kropslig tid. Aktivitet viser sig som et styrende begreb for både social og 
institutionel tid for patienterne i deres forhandling af søvn. Institutionelt er søvn om 
dagen en undtagelse eller noget, der kan foregå i et begrænset omfang, som koblet til 
akut sygdom eller mere kronisk svækkelse/udmattelse. Men for de ældre er aktivitet 
også socialt styrende i deres hverdag uden akut sygdom og institutionelle forventninger. 
Aktivitet er svaret på ’ikke at sygne hen’ og dermed lade andre overtage eller bestemme. 
At tage en ’morfar’ er derfor ikke nødvendigvis en selvfølgelighed i ældrelivet som de 
ældre identificerer sig med, modsat før i tiden, som en anden patient Adda fortæller; 
”jeg tænker selv på min gamle mormor hun sov hele eftermiddagen. Det var på landet. 
Der sov hun hele eftermiddagen og hun var ikke så gammel som mig. ” Middagsluren 
problematiseres og for Evas vedkommende medikaliseres, i den forstand, at hun mener 
at træthed om dagen er noget hun må konsultere lægen med. Denne forandring af mid-
dagsluren som et fænomen, der ikke nødvendigvis er koblet til aldring, fodres institutio-
nelt gennem aktivitetsbegrebet. At søvn om dagen problematiseres institutionelt og so-
cialt kan virke paradoksalt når biomedicinsk forskning netop peger på, at døgnrytmere-
guleringen ændres med alderen (Allen 2017), altså en ændring i biologisk tid. En 
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ændring, der gør, at ældre sover i kortere stræk, hvorfor de ofte vågner tidligt, men sam-
tidig peger forskningen på, at ældre ikke har brug for mindre søvn end andre voksne. 
Evolutionsforskere, som bl.a. professor i evolutionær antropologi Charlie Nunn, peger 
derfor også på, at det er nødvendigt at normalisere ’the wakefull grandparents’. ’Wake-
full grandparents’ henviser til, at mange ældre grundet den ændrede døgnrytmeregule-
ring vågner tidligt, men da deres søvnbehov ikke ændres, derfor kan have brug for at 
sove på andre tidspunkter, hvorfor han med begrebet peger på at det er uhensigtsmæs-
sigt at sygeliggøre deres ændrede søvnmønster (Allen 2017). Der er herved fare for at 
middagsluren bliver et tabu, fordi det betyder du ikke præsterer den gode sammenhæn-
gende natlige søvn.  

I forhandlingen af søvn som biologisk, social og institutionel tid viser der sig hos de æl-
dre forskellige døgnrytmepraktiseringer, som fungerer på samme tid.  På den ene side 
praktiseres en forventning om ca. 8 timers sammenhængende søvn, men som besværlig-
gøres af kroppe, som ikke muliggør denne forventning, samtidig med, at det for flere af 
de ældre i studiet viser sig at være nødvendigt med ro og fordybelsen i de vågne timer i 
en ’aktiv’ hverdag med mange sociale og kropslige krav - en praktisering, som derfor 
også komprimerer muligheden for 8 timers natlig søvn. Der ligger derfor forskellige pa-
radokser i den måde vi ser på – og behandler søvn i dag, som antropologen Wolf-Meyer 
også peger på idet han siger, at vi både vil skabe en bedre sovende befolkning samtidig 
med en kvikkere/alert befolkning, hvorfor han mener vi forsøger at gøre det sociale 
mere biologisk (Wolf-Meyer 2016:199). Også i tråd med Wolf-Meyer peger vi på, hvor-
dan institutioner både skaber disse ‘spatiotemporale’ krav og samtidig lægger funda-
mentet for det begær som vores daglige live dirigeres efter. Institutionelt, mener Wolf-
Meyer, etableres søvn således som en kompleks intimitet mellem biologi, kultur og sam-
fund, som resulterer i en særlig desire for søvn (ibid). Evas fortælling er umiddelbart en 
fortælling om, hvordan søvn defineres som noget hverdagsligt og uproblematisk koblet 
op på kropslige og selvfølgelige forandringer og ikke på en sundhedsfremmende 
agenda, men samtidig ser vi i hendes fortælling, hvordan et særligt begær, der dirigerer 
dannelsen af virksomme relationer bliver til gennem institutionelle kategorier om selv-
stændighed og en aktiv alderdom. 

 

Konklusion 

Søvn adresseres i stigende grad ud fra et fokus på sundhed og forebyggelse af sygdom. 
Institutionel rehabiliteringspraksis tilgås patienternes søvnpraksis ud fra en forestilling 
om søvn som et særligt slags potentiale, som patienterne ud fra det rette engagement 
kan opnå, og betingelser for optimal rehabilitering indfris. Et institutionelt søvnpotenti-
alebegreb, som kobler søvn til et begreb om passiv og aktivt engagement.  Eksistens og 
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dermed engagement ser Deleuze og Guattari dog som altid aktiv og motiveret snarere 
end passiv og determineret, hvilket vi med denne analyse også peger på. Analysen viser, 
hvordan patienternes søvn-praksis ikke kan forstås ud fra et begreb om passivitet eller 
determinering, men som et aktivt og motiveret engagement i at skabe virksomme relati-
oner, der således på forskellig vis mobiliserer ressourcer i hverdagslivet. Men analysen 
viser også, hvordan disse relationer også dirigeres af et begær etableret gennem instituti-
onelle kategorier. Vi har demonstreret, hvordan søvn som institutionelt defineret po-
tentialebegreb åbner op for skabelsen af særlige kroppe, hvorved potentialebegrebet, 
som det er defineret institutionelt, for nogle patienter virker fremmende ift. skabelsen af 
virksomme relationer og for andre det modsatte, men at patienternes søvn-praksis altid 
er et aktivt engagement i at skabe virksomme relationer. Disse relationer enten svarer til 
de institutionelle forventninger eller bliver et direkte modsvar til dem. At leve op til in-
stitutionelle forventninger kan dog følges af skam og dårlig samvittighed, og at prakti-
sere et modsvar - med ekskluderende konsekvenser til følge. Men det kan også være no-
get midt i mellem, som en position, der både kan give mulighed for at genkende sig selv 
i praksis og leve op til institutionelle kategorier.  Med et relationelt perspektiv på enga-
gement kan rehabilitering ses som en tilblivelse, der åbner muligheder for handling, 
men ikke altid handling som lever op til institutionelle forventninger. 
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Opsamlende analyse  

De tre artikler bidrager hver især til undersøgelsen af, hvordan søvn og søvns subjektive 
betydning skabes i en dialektik som en konkret forbindelse og overgang mellem det in-
stitutionelle rum og det hjemlige rum og mellem det sundhedspædagogiske og det le-
vede liv. Mere konkret undersøger artiklerne søvn i det ortopædkirurgiske forløb, som 
er en proces, der etableres på tværs af steder; institution og hjem, men også på tværs af 
subjektpositioner; patient og borger. Patienter udskrives og overtager som borgere an-
svaret for rehabiliteringen i eget hverdagsliv. At stræbe mod korte indlæggelsesforløb er 
ikke særligt for ortopædkirurgien, men hurtig udskrivelse er et mål for de fleste hospi-
talsindlæggelser. For at rehabilitering hjemme ikke fører til dårligere vilkår for et opti-
malt outcome eller forøget risiko for genindlæggelser, har overgangen fået opmærksom-
hed både i praksis og i forskningen. Ortopædkirurgiske patienter rapporterer søvn og 
smerter som de mest betydningsfulde elementer i overgangsprocessen mellem hospital 
og hjem (Bruun-Olesen m.fl. 2018, Griffiths and Jordan 1998, Jeroen m.fl. 2015, Sjø-
veian og Leegaard 2017, Trickett m.fl. 2012), hvor man går fra at kunne modtage hjælp 
hele døgnet til selv at varetage sit eget plejeforløb. Derfor har man forskningsmæssigt 
forsøgt at forstå, om der er sammenhæng mellem dårlig søvnkvalitet og det funktionelle 
outcome, og undersøge, hvor længe søvnen er forstyrret efter en operation og indlæg-
gelse. Studier viser, at ’den normale søvn’ er etableret efter ca. fire døgn (Krenk m.fl. 
2012), og at der ikke er nogen nævneværdig sammenhæng mellem det funktionelle out-
come og søvnkvalitet i rehabiliteringsforløbet (Gong et al. 2015). Ifølge patientrappor-
teringerne har søvn stor betydning efter udskrivelsen, men hvordan denne betydning 
bliver til, hvad den består i, og hvad den gør, er der ikke meget viden om, og som analy-
serne i denne afhandling demonstrerer, fordrer en sådan indsigt nye måder at undersøge 
søvn på.  

De tre analyser om søvns tilblivelse henholdsvis i institutionen, i hverdagslivet med re-
habilitering, og hvordan tilblivelsen skabes i relationen mellem institution og hverdags-
liv, leder samlet frem til en ny måde at studere søvn og subjektiv betydning af søvn på. 
En måde, der giver nye indsigter i, hvilken betydning søvn får i forløbet for den ældre 
ortopædkirurgiske patient. I denne opsamling vil jeg beskrive denne søvnmetodologi 
lidt nærmere.  

En relationel og affektiv søvnmetodologi 
Den viden, jeg genererer om søvn som et centralt element i den levede rehabilitering, 
åbner op for en helt ny forståelse af søvn som kapacitet i patientforløbet og for at for-
stå, hvorfor nogle mennesker rammes hårdere af søvnforstyrrelser end andre. Jeg viser i 
artikel 2, hvordan søvn har organisatorisk kraft ift. at skabe en oplevelse af sammen-



     

203 

hæng i tid og rum, hvorfor søvn og den praksis, der knyttes hertil, er dirigerende for re-
habiliteringen. Søvn viser sig dermed ikke kun affektiv i sin tilblivelse, men også i det 
ortopædkirurgiske patientforløb.  
På baggrund af artikel 1 og artikel 2 åbner analysen også op for en ny måde at generere 
viden om søvn på; en ny metodologi. En metodologi, hvor søvn og søvns betydning 
for individet studeres ud fra den relationelle forbindelse, søvn bliver til i. En forbin-
delse, hvori biologien, det sociale, tid, rum, artefakter og kropslige sansninger i sin sam-
menvævning får strukturerende og mobiliserende effekter i den enkeltes liv og dermed i 
patientforløbet. En sammenvævning som effekt af fortid og nutid, hvorigennem den le-
vede rehabilitering dirigeres. For at forstå den rolle, søvn spiller for mennesker i rehabi-
litering efter kirurgi eller traumer, har jeg argumenteret for, at det er nødvendigt at ana-
lysere søvn i hele dens sammenhæng, men med en tilgang, som ikke fastlåser kroppen, 
biologien, det sociale, det psykologiske, det fysiske og det sanselige som afgrænsede og 
stabile fænomener. Et fokus på sammenhænge og de effekter, de affektive forbindelser 
skaber heri, har den konsekvens, at søvn må analyseres som noget, der hele tiden bliver 
til i dens kontekstuelle sammenhæng for at forstå dens individuelle betydninger. En me-
todologi, som jeg har forsøgt at visualisere i den nedenstående dynamiske model, som 
illustrerer søvns affektive tilblivelsesproces, som den enactes i den kropslige materialise-
ring. 

 

Modellen kan anvendes til at undersøge, hvordan den kropslige materialisering produ-
ceres; med hvad og hvordan en given sammenhæng skabes og skaber effekter (materia-
liseringen). Den kropslige materialisering er derfor effekten af den sammenhæng, som 
de affektive aktører i de omkringliggende cirkler skaber. Sammenhængen dirigeres af 
oplevelsen af ontologisk sikkerhed, som er en oplevelse af at genkende sig selv relateret 
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til tid og rum. Cirkler centrerer, og dermed er der også noget i figuren, som placeres 
mere centralt eller tættere på end noget andet, og noget, der er placeret sammen ift. no-
get andet. Den yderste cirkel markerer de aktører som det, de andre cirkler er betinget 
af og kobler sig til. Den næste cirkel markerer aktører, som sammen med aktørerne i 
den ydre cirkel skaber sansninger og kobler sig til minder og følelser og til historiske 
praksisser. Historiske praksisser er de genkendelige måder og rutiner, som relationen 
kan relateres til. Som vi ser det hos Inger, er det hendes biologi og normer om tid og 
den måde, de kobler sig til rum og artefakter, der igen kobles i en relation, hvor døden 
(der her skal forstås som fænomen, det samme med liv) bliver særlig nærværende om 
natten, og hvor elementer som lys/mørke og lyd skaber den affektive relation af sikker-
hed. Selvom det er to forskellige situationer og elementer, der skaber oplevelsen af usik-
kerhed, genkender hun følelsen fra dengang hendes mand døde, hvorfor hun kobler sin 
praksis til den måde, hun håndterede det på dengang. For Sten dirigeres praktiseringen i 
større grad af historiske praksisser, der handler om optimering af hans sundhed og for 
Henning af autoritet. Denne relation dirigerer materialiseringen af kroppen eller prakti-
seringen. Det er vigtigt, at modellen ikke læses som lineær årsagskæde. Forbindelserne 
etableres på tværs af disse niveauer og bevæger sig på heterogene måder. 

Denne model er et resultat af den måde, jeg har undersøgt søvn på. Modellen er blevet 
til på baggrund af mødet med felten. Et møde, som førte til, at jeg stillede spørgsmål til 
søvn på en måde, som de etablerede søvnmetodologier ikke kunne hjælpe mig til at be-
svare. De eksisterende modeller, jeg stødte på, handlede om at undersøge biologien sær-
skilt eller om den individuelle meningsproduktion, hvor den materielle virkelighed sæt-
tes i parentes (Rostgaard 2009). Barads begreber om intra-aktivitet og agential realisme 
gav mig mulighed for at studere søvn som tilblivelse som effekt af diskursiv-materielle 
sammenhænge, som kan studeres. Dette analytiske apparatus åbnede analysen af det 
empiriske materiale op for en sensitivitet over for, hvordan forskellige elementer i deres 
indbyrdes sammenhæng påvirker det situerede mulighedsrum og tilblivelsen af fænome-
ner. Det betød også, at alle elementer trækkes i forgrunden; artefakter, tid, nat, medicin, 
krop og begreber bliver virksomme, i kraft af den måde de påvirker sammenhængen på 
og ikke først gennem menneskers meningstilskrivning. De gøres som en både sproglig 
og ikke-sproglig proces. Disse elementer, som agentiale aktører, afgrænses gennem 
agentiale cuts som en proces, der udfoldes i artikel 1, og viser hvordan aktørerne i sam-
menhæng skaber effekter, som søvn bliver til med. Denne analysestrategi munder imid-
lertid ikke ud i at konkretisere en egentlig søvnmetodologi i artikel 1, men indgangen til 
analysen i artikel 2 er taget med afsæt i et analytisk fokus på affektive forbindelser, som 
udvikles i artikel 1. I artikel 2 undersøger jeg også tilblivelsen af søvn gennem en analyse 
af de affektive agentiale aktører og deres intra-aktive sammenhæng, men her som den 
praktiseres i det levede hverdagsliv med rehabilitering. Jeg studerer rehabilitering som 
en proces, der handler om at opbygge kapacitet til at skabe nye relationer med den for-
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andrede krop. I denne analyse tilføjes også spørgsmålet om, hvordan subjektiv betyd-
ning bliver til i denne proces. Det biografiske bliver synligt i denne analyse ift. skabelsen 
af subjektiv betydning forstået som en sammenhæng mellem krop, tid og rum. Her ud-
folder tid sig som begreb derfor både som cyklisk og historisk. At biografi bliver synlig, 
er en bevægelse, hvor empirien, begrebet om intra-aktivitet og kropsteoretiske perspek-
tiver som repræsenteret gennem sociologen Julia Twigg og begrebet om rehabilitering 
tænkes ind i hinanden. Det biografiske og relationelle kropsperspektiv åbnede for at 
kunne afgrænse et apparatus for produktionen af subjektiv betydning.  

Når jeg adskiller begreberne metodologi og apparatus er det ud fra den betragtning, at 
metodologien er måden, hvorpå søvns tilblivelse kan studeres, men med apparatus refe-
rerer jeg til selve tilblivelsen; som et produktionsapparat for det, der produceres i den 
aktuelle sammenhæng, som studeres – det er apparatet for det, som binder en sammen-
hæng sammen og skaber givne effekter. Men en metodologi er som tidligere beskrevet 
også et apparatus, fordi det blik, jeg studerer med, ikke bare repræsenterer, men produ-
cerer virkelighed. Hvor metodologien er teoretisk funderet (ikke i sin tilblivelse, men i 
sin definition), så er apparatusset analytisk funderet. Dette udfoldes i det næste afsnit. 

Et analytisk apparatus for produktionen af subjektiv betydning 
Jeg har i afhandlingen beskrevet, hvordan kroppen er i fokus – i behandling, men også i 
den levede hverdag for ældre og mennesker med funktionsnedsættelse. Kroppen foran-
dres pludselig gennem en ortopædkirurgisk operation og/eller et traume og skal derfor 
skabe helt nye måder at indgå i omgivelserne på. I alle tre artikler viser jeg, hvordan 
kroppen er mere eller mindre tæt koblet til hverdagslivspraksis som en strukturerende 
og mobiliserende kraft i det levede liv, også hvad angår søvn og den position, søvn har i 
etableringen af nye forbindelser. Her er det ikke kun et spørgsmål om at føle sig træt og 
derfor ikke have overskud til at træne, men om en oplevelse af sammenhæng i tid og 
rum som en kropsliggjort forbindelse. Analyserne peger på, at det ikke kun handler om 
at sove eller ikke sove, men om, hvilke betydninger det har, når organiserende kræfter 
som søvn forskydes og skal etableres i nye sammenhænge. Jeg viser denne proces som 
indlejret i en personlig historisk kropslig forbundethed med verden, hvorfor det, der er 
mobiliserende, ikke altid kan forstås som for lidt viden, uvilje eller dårlig omsætning af 
viden, men som oplevelsen af ontologisk sikkerhed, der er en kropslig materialisering, 
dvs. en relation mellem krop, tid og rum. En relation, som jeg mener kan beskrives med 
Haraways begreb “situated worlding” som ”ongoing, neither traditional nor modern” 
(Haraway 2016:91). Med dette begreb beskriver hun, hvordan verden hele tiden bliver 
til i de konkrete situationer som en bevægelse, der ikke kan siges at være forbundet til 
hverken fortiden eller nutiden. I stedet for at sige ‘hverken’ vil jeg med de analyser, af-
handlingen indeholder, måske snarere sige ’både og’. Med det mener jeg, at fortiden og 
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nutiden bringes sammen i skabelsen af det situerede. Derfor skabes den på forskellige 
(ulige) måder og har forskellige betydninger i forskellige liv. 
Denne materialisering eller ”situated worlding” ligger til grund for det apparatus, som 
jeg udvikler i artikel 2 som det produktionsapparat, der producerer søvns subjektive be-
tydning i rehabilitering.  

Jeg analyserer således søvn som en intra-aktiv materialisering af biologiske, sociale, fysi-
ske og psykologiske elementer såsom hormoner, sociale relationer og normer, senge og 
rum, følelser og minder. Disse elementer er materielle gennem deres evne til at påvirke 
og dermed kræfter i tilblivelsen (Fox et al. 2016). Derfor analyserer jeg, hvilke kræfter 
eller affektive relationer disse forskellige elementer i deres sammenhæng skaber. Denne 
metodologi fører til identifikationen af apparatusset for søvns subjektive betydning som 
en enactment af en individuel og kropslig fortid materialiseret i en nutidig sammen-
hæng. Dermed ser jeg ikke subjektiv betydning som en indre fortolkning, men snarere 
som effekt af den praksis, der muliggøres relationelt og situationelt. Dermed er subjek-
tiv betydning ikke en intern/ekstern dialektik mellem en persons refleksive meningstil-
skrivning og vedkommendes kropslige engagement. 

Sociologen Robert Meadows har også lavet en analytisk søvnmodel. Modellen bygger 
på en inddeling i fire forskellige kategorier, hvormed mennesker forstår ’søvnaktivite-
ter’. Modellen anvendes til at analysere, hvordan søvn bliver en del af en social forhand-
ling om mening. Han inddeler i fire former for forståelser, som præger forhandlingerne; 
den normative (hvad er sundt, hvilken døgnrytme), den pragmatiske (funktionalitet, hvad 
skal gøres i praksis), den erfaringsbaserede (at føle sig udhvilet/træt) og en indvendig krops-
lig forståelse (fortolkning af biologiske imperativer). Disse forskellige former for me-
ningskategorier prioriteres over hinanden afhængigt af den sociale kontekst og forvent-
ninger hertil. Denne forhandling af mening er derfor uløseligt forbundet til tid og sted 
(Meadows 2005). Denne model tilbyder derfor en måde til at identificere, hvordan men-
nesker skaber mening ud fra forskellige forståelseskategorier. Mening forstået som no-
get, der forhandles i konteksten ud fra menneskers forskellige måder at forstå sig selv, 
deres position og deres behov i tid og rum. Modellen kan dermed anvendes til at analy-
sere, hvilken mening der ligger bag udsagn som ”jeg har sovet godt” og ”jeg har sovet 
dårligt” for mennesker, som sover i samme rum, fx en hospitalsstue. Hvor Meadows’ 
model handler om menneskers selvrefleksion og individuelle forhandling af mening, har 
jeg ikke været optaget af at komme ’bag om’ udsagn som ”sovet godt” eller ”sovet dår-
ligt”, men at forstå tilblivelsen af søvn som fænomen i bestemte kontekster. Når jeg har 
været optaget af menneskers oplevelser omkring søvn, er det ikke for at forstå, hvordan 
de skaber mening, men hvad disse oplevelser bliver til med, og hvordan denne tilbli-
velse skaber mulighederne for det, der kan ske; her søvn og den måde, den får subjektiv 
betydning i det ortopædkirurgiske forløb på. Jeg har derfor været mere optaget af at for-
stå tilblivelsen af disse udsagn ’sovet godt’ og ’sovet dårligt’, og hvad de gør, end forstå, 
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hvad de i ’virkeligheden’ dækker over. Den analytiske visualisering, jeg har skitseret, har 
derfor en anden ambition end Meadows’ analytiske model, nemlig at analysere, hvilke 
aktører der er i spil, og hvordan de i indbyrdes sammenhæng har situerede effekter for 
den måde, søvn bliver til og får subjektiv betydning på. I denne model analyseres men-
neskers følelser og minder som kræfter ud fra deres evne til at påvirke en relation, lige-
som de kræfter, andre aktører mobiliserer, analyseres. Kræfter, som kan være både hu-
mane og nonhumane. 

Ofte trækker sociologisk og humanvidenskabelig sundhedsforskning fokus væk fra 
kroppen (Lock 2012), men gennem denne søvnmetodologi og gennem afhandlingen 
som helhed argumenterer jeg for, at også sociologisk og humanvidenskabelig forskning 
må gå endnu tættere på kroppen for at skabe en viden, som ikke fastholder en dikoto-
misk tilgang mellem en indre meningstilskrivning og kropslige påvirkninger (indre og 
ydre), men i stedet trækker påvirkningerne eller de affektive relationer i forgrunden som 
dem, hvori betydning kan opstå. Hermed undersøges betydning ikke som bevidsthed, 
men som materialisering, hvor kroppen ikke er den, der påskrives mening, men prakti-
serer den. Den analytiske model, jeg har skitseret, er et forslag til at operationalisere en 
sådan tilgang.  

Krop, tid og deltagelse 
Et samlet resultat af artikel 1 og 2 er således en relationel og intra-aktiv søvnanalysemo-
del som en måde at studere søvn og søvns subjektive betydning på. Ud over at tilbyde 
en ny søvnmetodologi ind i en etableret videnspraksis omkring søvn og rehabilitering, 
så udfordrer analyserne andre praktiserede begreber såsom krop, tid og deltagelse. Ana-
lyserne beskriver, hvordan disse begreber i deres indbyrdes sammenhæng bliver en del 
af en sundhedspædagogisk praksis omkring søvn, som i større grad kobler sig til medi-
cinske begreber end til det levede liv for ældre med akutte kropslige forandringer grun-
det traume og/eller operation. Disse begreber samles i artikel 3 til et kritisk spørgsmål 
om, hvordan søvn som en praksis kan udsige noget om patienternes engagement i deres 
patientforløb.  
Dermed er artikel 1 og 2 i større grad en udforskning af søvn som fænomen i patient-
forløbet. Igennem denne opdagelsesrejse ind i søvnen udfolder søvn sig som noget di-
stinkt i en kontekst, hvor det forventes at kunne kontrolleres gennem den rette adfærd 
som det, der i sundhedssystemet kaldes en livsstilsfaktor. Det distinkte består i, hvordan 
søvn viser sig både uden for kontrol og som en praksis koblet til en historisk krop og 
dens aktuelle forbindelse i tid og rum på helt særlige måder; til natten, til døden, til lys 
og mørke, til senge og stole, til livet og den daglige og kropslige cyklus, som også er be-
tinget af den enkeltes biologi. Artikel 3 tager sit afsæt her: Hvordan søvn som et distinkt 
fænomen kan forstås som et spørgsmål om engagement i patientforløbet, som det etab-
leres i overgangen mellem institutionen og det hjemlige hverdagsliv. 
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I diskussionen samler jeg op på begreberne deltagelse, aldring og engagement og viser, 
hvordan de begreber kæder det institutionelle og det hverdagslige sammen i overgangen 
herimellem i det ortopædkirurgiske forløb og tilblivelsen af søvns subjektive betydning.  

I diskussionen vil jeg også uddybe, hvordan det, jeg kalder den dominerende videnspro-
duktion ift. søvn og rehabilitering, får betydning for den sundhedspædagogiske praksis, 
og i et større perspektiv hvordan denne praksis er med til at skabe forståelsen af det 
gode liv og det rigtige borgerskab, og i perspektiveringen runde af med, hvad mine 
søvnanalyser og søvnmetodologi vil bibringe ind i den verden, hvor patienters fysiologi 
skal forbedres, men hvor patienterne samtidig skal inddrages i hvordan og i hvilket om-
fang. 
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Del 4. Diskussion, Konklusion, 
Perspektivering. 

9. Diskussion 

I sin bog The Slumbering Masses – Sleep, Medicine, and Modern American Life beskriver Wolf-
Meyer gennem sin etnografiske analyse af en søvnklinik, hvordan samfundet og biolo-
gien koordineres gennem et regime, som definerer og legitimerer en normativ model af 
hverdagslivet (Wolf-Meyer 2012:198). Gennem denne model konstitueres rum-tidslige 
hensigtsmæssige kroppe, der understøtter en dominant samfundsmæssig orden omkring 
søvn og vågenhed (Ibid.:199). Han anvender Deleuzes begreb om ’desire production’ til 
at vise, hvordan de institutioner, som komponerer vores daglige liv, også lægger basis 
for et særligt rum-tidsligt begær. 

Med citatet herunder pointerer han, hvordan begæret relateret til søvn altid er både in-
dividuelt og kollektivt produceret, og hvordan begæret produceres gennem både kroppe 
og deres processer gennem historien og forestillingen om fremtiden; og dermed altid 
socialt, biologisk, kulturelt, økonomisk og kemisk (Ibid.:16); ”My desire for stimulation, 
my appetite for caffeine, has much to do with deep-seated chemical dependencies as 
with my want of a particular somatic feeling, my taste for a particular chemical compo-
sition, and my need to be able to attend to my daily responsibilities“ (Wolf-Meyer 
2012:15-16).  

Analyserne i denne afhandling af, hvordan søvn som fænomen konstitueres i det orto-
pædkirurgiske forløb, viser også, hvordan subjektiv betydning af søvn og dannelsen af 
nye relationer bliver til gennem et rum-tidsligt begær, som også er institutionelt skabt. 

Begær skal her ikke forstås som et psykologisk begreb som noget, vi mangler og der-
med gerne vil opnå. Ifølge Deleuze og Guattari er begær ikke en ting eller en karakteri-
stik. Det er ikke et begær for noget, men begær er en kraft (Jackson et al. 2012:92), som 
producerer noget. Subjektet, i dette tilfælde en patient og en borger i rehabilitering, ska-
bes derfor gennem begærets produktive kræfter. At undersøge, hvordan begær funge-
rer, og hvad begæret producerer og med hvilke effekter, leder frem til et spørgsmål om, 
hvordan begær fungerer ift. at skabe eller beskytte tilblivelser, som i denne afhandling er 
fokuseret omkring søvn, kroppe og rehabilitering. 
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Jeg vil i denne opsamlende diskussion argumentere for, hvordan institutionelle og poli-
tiske begreber om deltagelse, engagement og aldring skaber et begær, hvis effekter ska-
ber søvn som et sundhedspædagogisk fænomen, der gennem den rette adfærd og sær-
lige rum-tidslige kroppe etableres i overgangen mellem indlæggelse og rehabilitering i 
eget hjem. 

Diskussionen er derfor bygget op om begrebet ’desire production’ som en gennemgang 
af, hvad der skaber det dialektiske forbundethedsbegreb mellem det hverdagslige og det 
institutionelle i overgangen i det ortopædkirurgiske forløb. Det er formålet at forstå 
sammenfletningen af kræfter, som producerer begær, og som begæret søger at produ-
cere eller beskytte. Det er ud fra denne strukturering formålet at komme frem til at 
kunne diskutere, hvilke etiske spørgsmål det ortopædkirurgiske sundhedspædagogiske 
projekt om kropslig forandring stiller. Dvs. hvordan søvn som et ’nyere’ sundhedsfokus 
indgår som et kropsligt engageret læringsobjekt, der er med til at skabe den måde, søvn 
får betydning i rehabiliteringsforløbet på. Først samler jeg op på, hvordan begreberne 
deltagelse, engagement og aldring bliver til som konstituerende for søvn, og afslutnings-
vis samler jeg op på, hvordan de kobler sig til hinanden i søvns desireproduktion. 

’Desire production’  

Et medicinsk produceret deltagelsesbegreb  
I artikel 1 viser jeg, hvordan søvn bliver til gennem det, jeg kalder et medicinsk deltagelses-
begreb. Med det menes, at biomedicinske perspektiver på søvn indgår i en forventning 
om, hvordan søvn skal tilrettelægges, så muligheden for det ortopædkirurgiske outcome 
kan optimeres. Deltagelsesbegrebet fordrer et fokus på patienternes adfærd, hvorfor 
motivation som en kognitiv og sprogliggjort adfærdsterapeutisk tilgang er en stor del af 
sundhedsprofessionelles praksis, også med søvn som det terapeutiske mål. Med out-
come koblet op på patienternes deltagelse bliver engagement et væsentligt begreb som 
en professionel vurdering af, hvorvidt det ortopædkirurgiske resultat kan opnås. Enga-
gement bliver derfor det andet begreb i det, jeg definerer som søvns ’desire production’.  

Engagement  
I artikel 1 viser jeg, hvordan søvn bliver til som en kropslig praktisering, der definerer 
søvn som aktiv eller passiv deltagelse. Dvs. at deltagelse bliver til som fænomen ud fra 
et blik på, hvilket kropsligt engagement den enkelte fremviser gennem normer om aktiv 
og passiv deltagelse. Aktiv og passiv henviser til forskellige former for praktisering af 
tid, som jeg med reference til sociologen Julia Twigg kalder institutionel tid, biologisk 
tid og social tid. Denne form for praktisering af tid som enten aktiv eller passiv delta-
gelse fører i artikel 3 til identificering af forskellige kroppe, som de bliver til i relation til 



     

211 

dette deltagelsesbegreb i det ortopædkirurgiske forløb; den hverdagslige krop, den po-
tentielle krop og den ikke-potentielle krop. Disse praktiserede kroppe bliver også ud-
gangspunkt for, hvorvidt inddragelse vurderes som en mulighed. 
Artikel 3 diskuterer også, hvordan patienternes søvnpraksis kan forstås som en måde at 
være engageret i sit forløb på ud fra begreberne aktiv og passiv. Jeg argumenterer for 
søvnpraksis som et aktivt og motiveret engagement i at skabe virksomme relationer, der 
således på forskellig vis mobiliserer ressourcer i hverdagslivet, men relationer, som også 
dirigeres af et begær etableret gennem institutionelle kategorier, som også er med til at 
konstituere begrebet om aldring, som næste afsnit illustrerer. 

Aldring 
Det tredje begreb, som konstituerer søvn i en særlig ’desire production’, er aldring. I arti-
kel 2 viser jeg med reference til rehabilitering som en proces mod skabelse af nye krops-
lige relationer, hvordan ældres søvnliv er personligt historisk producerede bundet op på 
en affektiv relation mellem krop, tid og rum. I artikel 1 viser jeg, hvordan den sammen-
hængende natlige søvn etableres i en særlig begæret rum-tidsliglig rytme. Et begær som 
en effekt af organisatoriske arbejdsprocesser og faglige begreber om træning og fore-
byggelse af komplikationer. Artikel 3 viser derimod, hvordan den institutionelt begæ-
rede rum-tidslige rytme reproducerer forestillingen om den natlige og sammenhæn-
gende søvn blandt de ældre i rehabiliteringsforløbet, men også som en del af en identifi-
kation med et ældrebegreb, som ikke længere kobles til de trætte og inaktive, der som 
en selvfølgelighed sover til middag og som en selvfølgelighed er mere trætte end resten 
af befolkningen. Artikel 3 viser, hvordan social og biologisk tid, der kobles sammen til 
kropslig tid, ikke altid harmonerer med institutionel tid, men samtidig dirigeres af dette 
institutionelt etablerede rum-tidslige begær.  

Produktionen af et rum-tidsligt begær 
Denne analyse af desireproducerende kræfter fører mig frem til at argumentere for, 
hvordan søvnliv produceres som effekt af den enkeltes krop og dennes måde at indgå i 
relationer med omverdenen på, men relationer, som samtidig bliver til og reproduceres 
gennem institutionelle kategorier om deltagelse, engagement og aldring i overgangen 
mellem institution og hverdagsliv i det ortopædkirurgiske forløb. Artiklerne viser derfor 
samlet, hvordan sundhedsfaglige og organisatoriske begreber kobler sig sammen med 
aldringsbegreber i søvns desireproduktion i det ortopædkirurgiske forløb. Jeg argumen-
terer derfor for, hvordan én kraft agerer på en anden kraft ved at låne fragmenter af 
dens ’kode’ og herved tilbyde nogle af dens konventioner (Jackson et al. 2012:96-97). 
Dette møde af kræfter pålægger værdier på den anden kraft og omvendt. Denne ud-
veksling af værdier binder derfor kræfter til hinanden og udvider på den måde den en-
kelte kraft (Ibid.). Jeg vil bruge Stens forløb til at diskutere, hvordan begreberne delta-
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gelse, engagement og aldring i deres tilblivelse låner fragmenter af hinandens koder og bin-
der dem sammen i dette rum-tidslige begær, som søvn bliver til af på tværs af institution 
og hverdagsliv. Først viser jeg, hvordan engagement og deltagelse binder sig til hinan-
den, og derefter aldring og engagement for afslutningsvis at diskutere, hvordan de sam-
let fører til produktionen af et rum-tidsligt begær. 

Engagement og deltagelse 
I artikel 1 beskriver jeg, hvordan Stens søvnpraksis bliver en måde for personalet at 
vurdere Stens engagement i sit forløb på. Et engagement, som bindes op på Stens 
kropslige kontrol. Gennem interaktion med personalet spejler og anerkender Sten, at 
han burde håndtere sin situation og sin krop på en mere produktiv måde; at sove min-
dre og komme mere ud af sengen. Sten er skuffet over ikke at have kontrol, som han er 
vant til og synes, han burde have, og dermed leve op til de institutionelle forventninger 
om at sove mindre og komme mere ud af sengen og bevæge sig. Selvom han på den ene 
side anerkender kroppens grænse, bliver kroppen alligevel udgangspunktet for, hvordan 
han ser sig selv som medspiller eller ej og konstituerer en institutionel præmis om søvn 
som engagement. Et engagement, han gerne vil praktisere og dermed vise sin samar-
bejdsvillighed og evne til at deltage. I Stens fortælling, som den beskrives i artikel 1, an-
erkendes søvn på den ene side som en biologisk og fysiologisk proces uden for kontrol, 
som determinerer, hvad en person kan gøre, men er på den anden side også knyttet til 
bevidst vilje, som derved kan moraliseres. En moralisering, Sten anerkender, men be-
græder. Søvn bliver for Sten lig med svaghed, som gør ham til én, man kan bestemme 
over, hvor muligheden for inddragelse ikke eksisterer. Dette eksempel illustrerer, hvor-
dan patienters engagement med deres omgivelser kobler sig til det politiske og sund-
hedsfaglige begreb om deltagelse og indgår i søvns desireproduktion. 

Aldring og engagement 
Sten oplever under sin indlæggelse ikke at have kontrol, og at det er lig med svaghed, 
men som illustreret i artikel 3 bliver selve det ortopædkirurgiske forløb og den infra-
struktur, den er etableret på, en måde, hvorpå han kan genetablere kropslig kontrol. 
Forløbet bliver herved bekræftende for hans måde at skabe virksomme relationer med 
verden på, nemlig gennem kontrol og disciplin også med kroppen. Sten har som ung 
dyrket sport på eliteniveau, men har grundet skader måttet stoppe træning. Gennem 
genoptræning efter de to hofteoperationer, som han har taget meget seriøst, oplever 
han at kunne optimere kroppen via muskelopbygning og herigennem genetablere kon-
trol og forhåbningen om ikke igen at opleve at være én, man kan bestemme over (som 
under indlæggelsen). Kropslig kontrol som en måde at skabe virksomme relationer på 
bliver revitaliseret som effekt af den ortopædkirurgiske infrastruktur. Søvn indgår som 
et engagement i denne måde at skabe relationer på, hvor søvn beskyttes gennem særlige 
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rutiner og organiseringer som et middel til fremme af bl.a. muligheden for træning og 
forebyggelse af sygdom, snarere end en god nats søvn bliver et mål i sig selv.  
At sove til middag fremstår i Stens fortælling som en passiv form for engagement, som 
Sten lægger afstand til; ”det bruger jeg ikke, slet ikke”. Han antyder, at ældre sover 
mere, og at det bliver et belæg for at være mindre aktive, men det mener han ikke bør 
være en selvfølgelighed for ældre og siger: ”der er ingen grund til at tro på, at når man 
bliver senior, eller rigtig senior, at man bare, ”nå, det går nok”, (…) det kan heller ikke 
nytte noget, at du bare sætter dig hen og bare siger, nu bliver jeg liggende i min seng og 
så videre. For sådan er det ikke. Det er et spørgsmål om, at komme op, det er et spørgs-
mål om at komme op og gå i gang med de her ting”. Søvn om dagen bliver i Stens for-
tælling om hverdagsliv og rehabilitering forbundet med sygdom og dovenskab og ikke 
med aldring og derfor kun noget, han ’bruger’ i perioden lige efter udskrivelsen, som en 
periode, hvor han oplevede sig som syg. Dette eksempel illustrerer, hvordan engage-
ment kobler sig til aldring, som det forrige afsnit viser også kobler sig til deltagelse. 

I selve forløbet bliver Sten bekræftet i sin tilgang om kontrol også med kroppen, som 
han viderefører til sit hverdagsliv. Kropslig kontrol og kropslig udvikling kan indfri løf-
tet om selvstændighed, som kobler sig på politiske visioner om egenomsorg og instituti-
onelle begreber om deltagelse og engagement, men kobler sig også på en forestilling om 
den aktive ældre og ikke den trætte ældre, der accepterer kropsligt forfald og passivitet. 
Den måde, han historisk dirigeres gennem forandringer og skaber relationer til verden 
på gennem kontrol og disciplin, revitaliseres gennem den ortopædkirurgiske infrastruk-
tur modsat fx Inger, som ikke overfører den institutionelle infrastruktur til hverdagslivet 
med rehabilitering og heller ikke lever op til et institutionelt og politisk deltagelses- og 
funktionsbegreb. 

Gennemgangen af Stens forløb har tjent som illustration af, hvordan søvns desirepro-
duktion etableres gennem det politiske og institutionelle begreb om deltagelse i patient-
forløbet, som kobles op på en medicinsk funderet outcome-forståelse og forestillingen 
om, at aldring ikke er en barriere for at kunne optimere sin sundhed. I denne sammen-
hæng produceres og beskyttes en begæret rum-tidslig krop som et engagement, der diri-
gerer rehabiliteringen.  

Opsamlende diskussion – den hverdagslige og institutionelle for-
bindelse, pædagogikken, pædagogiseringen og den etiske diskus-
sion 
De tre artikler i afhandlingen viser, hvordan søvn bliver til som en kropspædagogisk 
sundhedsstrategi i det ortopædkirurgiske forløb og som en del af en levet og en materia-
liseret kropslig forbundethed i verden. Den levede forbundethed som en ritualiseret og 
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individuel kropshistorisk relation, som skaber søvns subjektive betydning, men analy-
serne viser også, hvordan de nye kropslige relationer, der skal etableres i rehabiliterin-
gen, netop bliver til som en effekt af denne dialektiske forbundethed mellem institution 
og det levede liv, som etablerer søvns desireproduktion. 

Forbundethed er således et begreb, som kobler sig til en fysisk og social forbundethed i 
det levede liv, altså forbundethed på mikroniveau, og til et sundhedspædagogisk makro-
niveau forstået som en national og institutionel forbundethed, som også er identitets-
skabende og subjektiverende. Forbundetheden på disse to niveauer virker derfor i et 
gensidigt konstituerende udvekslingsforhold. Det, analyserne derfor problematiserer, er, 
hvordan den levede og kropslige forbundethed på mikroniveau virker sammen med 
forbundethed på makroniveau, og hvordan forskellige kroppe skaber relationer, som i 
det levede liv er virksomme, men som ikke altid harmonerer med de relationer, som in-
stitutionelle rationaler lægger op til skal etableres. 

Det pædagogisk spørgsmål, som rejses i denne afhandling, er flerstrenget. En del af 
spørgsmålet handler om, hvordan man skal forholde sig til den indbyrdes sammen-
hæng, der bliver afsæt for en pædagogiske strategi. En sammenhæng, hvor pleje og be-
handling struktureres ud fra medicinske rationaler og politiske visioner om deltagelse og 
inddragelse og institutionelle rationaler om organisering og produktion såsom indlæg-
gelsestid, antal operationer og det funktionelle outcome. Den anden del af det spørgs-
mål, der rejses, handler om, hvordan man skal forholde sig til den måde, hvorpå krop-
pen bliver til som en del af denne sammenhæng og pædagogiske strategi. Måden, den 
bliver til på, men også hvad kroppen bliver til, og hvordan den kroppen indgår i en rela-
tion, hvor søvn skal performes for at gøre sig gældende som patient og som en del af 
løftet om selvstændighed.  

Det pædagogiske spørgsmål leder derfor frem til overvejelser, der i større grad handler 
om, hvordan det levede liv, også som den konkrete og kropslige materialisering, kan 
inddrages i planlægningen af pleje og behandling, men handler også om, hvordan der i 
klinikken kan skabes hensigtsmæssige læringsrum (Krejsler 2004:81). Den pædagogiske 
diskussion, jeg lægger op til, handler derfor ikke om at udvikle nye ’motivationstrick’ 
(Krejsler 2004) til indfrielse af det institutionelt definerede funktionelle outcome ved at 
optimere humane ressourcer (Fristrup 2010), som jeg mener forveksles med et helheds-
orienteret patientperspektiv. I stedet lægger jeg op til en kritisk diskussion af, hvad det 
er, der skal læres, altså pædagogiseringen, og hvordan; den pædagogiske praksis. Dvs. 
skal patienterne lære det, der er nødvendigt for at indtage og opfylde den plads, som er 
givet dem, eller kan de være med til at definere, hvilken plads og hvordan den skal ind-
tages? Dette sundhedspædagogiske spørgsmål er derfor tæt koblet til bioetik som den 
form for bioetik, Wolf-Meyer advokerer for; som et spørgsmål om, hvilket begær der 
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skabes i sammenvævningen af den menneskelige biologi, sociale forpligtelser og kultu-
relle forventninger (Wolf-Meyer 2012:256). Han mener på den baggrund, at bioetik 
burde sigte mod fremme af forskellige livsformer snarere end mod at definere moralske 
handlinger (Ibid.). 

En anden etisk diskussion, jeg mener, forskning må indeholde, er, hvilke utilsigtede bil-
leder den kan være med til at reproducere. Afhandlingen producerer et begreb om ald-
ring i en historisk kropslig forbundethed, som dog hele tiden forandres og udvikles i re-
lation til de sammenhænge, den enkelte løbende indgår i. Jeg fremskriver derfor et sær-
ligt billede i min forskning, som kan åbne for nogle muligheder, men der er samtidig 
fare for, at denne fremskrivning reproducerer billeder, som ikke er tilsigtede. Hvilke 
utilsigtede billeder jeg mener dette projekt etablerer, vil jeg afslutningsvis i denne dis-
kussion kort dvæle ved. 

De ikke tilsigtede billeder, som reproduceres 
Når man taler om søvn i relation til ældre og indlæggelse, vil det ofte også handle om et 
af hospitalsvæsenets store dilemmaer; delir. Delir er en tilstand, som er kendetegnet ved 
reduceret opmærksomhed og desorientering, som kan forlænge indlæggelsestiden, men 
også udvikle sig til en livstruende tilstand. Risikoen for udvikling af delir øges med alde-
ren og er en hyppigt forekommende komplikation for ældre under indlæggelsen. Årsa-
gerne til udvikling af delir skal findes organisk, dvs. som konsekvens af fx ubehandlet 
infektion, dehydrering, forstyrret søvn, dårlig smertedækning eller bivirkninger ved me-
dicin. En tidlig diagnosticering og behandling af den eller de bagvedliggende årsager kan 
derfor minimere konsekvensen og udviklingen af delir. Men delir hos ældre viser sig 
ofte underbehandlet bl.a. grundet begreber som ’hospitalskuller’. Det er en almen prak-
tiseret antagelse, at ældre, som bliver taget ud af deres vante rammer og indlægges på 
hospitalet, bliver konfuse som konsekvens af et hospitalsmiljø, som kan virke fremmed-
gørende ift. det levede hverdagsliv, hvorfor en organisk årsag kan overses. Mit begreb 
om den historiske krop, og hvordan den indgår i etableringen af nye forbindelser, kan 
være med til at reproducere et sådant billede. Jeg fremskriver et argument om, at når 
kroppe pludselig ændrer sig, så ændres den måde, mennesker indgår i omgivelserne på, 
sig også, hvilket er en særlig udfordrende proces for kroppe med en lang biografi. Den 
kropslige forandring kan derfor gøre det vanskeligt at opretholde den rumlige og tids-
lige forbindelse, som organiserer hverdagslivet og fører til oplevelse af ontologisk sik-
kerhed, hvorfor den kropslige forandring og den status, kroppen har i det levede liv for 
ældre, i sig selv kan føre til en opslidende tilstand af ontologisk usikkerhed, som kan 
være vanskelig at navigere i og vanskeligt at genoprette sikkerhed.  
I stedet for at frygte at reproducere billedet af den ældre konfuse patient og derved 
frygte at øge risikoen for, at den organiske årsag til delir overses, er min forhåbning 
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netop, at begrebet om den historiske krop styrker kroppens positionering i biomedici-
nen. Med kroppens positionering mener jeg et blik for, hvordan den relationelle og le-
vede krop indgår i etableringen af nye relationer. 

De pointer omkring søvns konstituering i det ortopædkirurgiske forløb, og hvilke effek-
ter der produceres, som analysen og diskussionen åbner for, vil jeg samle i det næste 
konkluderende kapitel, og i perspektiveringen vil jeg forsøge at give et bud på, hvad en 
operationalisering af søvnmetodologien i praksis kan åbne op for. 

Jeg vender derfor ’tilbage til klinikken’ og relaterer disse bidrag til den forskning, som 
ligger på området, men også til praksis. Dvs. jeg vil forsøge at besvare, hvad den viden, 
jeg frembringer om, hvordan søvns subjektive betydning bliver til, kan bruges i klinisk 
forskning og klinisk praksis, som bl.a. er funderet på et ønske og en politisk vision om 
at inddrage patientens erfaringer. 
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10. Konklusion  

Jeg har i dette projekt vist, hvordan søvn konstitueres som fænomen i et ortopædkirur-
gisk rehabiliteringsforløb for ældre patienter, men også hvilke effekter denne konstitue-
ring har for praksis og for den enkelte patient. Herudover har jeg udviklet en søvnme-
todologi til at analysere søvns tilblivelse, og hvordan søvn får subjektiv betydning i re-
habilitering, og dermed en ny måde at forstå søvn på som en kapacitet i rehabilitering.  

De konkluderende pointer omkring søvns konstituering i det ortopædkirurgiske for-løb, 
og hvilke effekter der produceres, vil jeg udfolde i dette afsluttende kapitel. 

Konstituering og konstitueringseffekter 

Jeg har ved at undersøge søvn som fænomen vist, hvordan søvn ikke er et stabilt og af-
grænset fænomen, hverken på et professionelt eller individuelt niveau, men et fænomen, 
som bliver til på forskellige måder, afhængigt af den sammenhæng den indgår i og af de 
elementer, søvn bliver til med. Jeg har demonstreret, hvordan søvn bliver til som reha-
biliterende, forebyggende og hverdagslig, hvori også forskellige måder at koble søvn og 
sygdom på bliver til. Jeg viser, hvordan forskellige fagligheder såsom en plejefaglig med 
fokus på sengelejekomplikationer, en fysioterapeutisk med fokus på leddets funktionali-
tet og en medicinsk recovery-orienteret tilgang med fokus på biologiske regulerende 
mekanismer er med til at konstituere søvn på forskellige måder, men også hvordan so-
ciale og institutionelle normer fletter sig ind i de forskellige måder og skaber en særlig 
form for institutionel praktisering. Ved at gå helt tæt på, hvordan og med hvad situatio-
ner materialiseres og med en analytisk sensitivitet over for, hvordan effekter produce-
res, har jeg ligeledes demonstreret, hvordan de forskellige rationaler og logikker skaber 
og bliver skabt med de konkrete og fysiske omgivelser som affektive mobiliserende ak-
tører, der derfor spiller en lige så stor rolle som fx retningslinjer, organisatoriske proce-
durer og fagligheder.  

Institutionelt viser søvn sig således som et komplekst ontologisk fænomen. Når det så 
er sagt, viser jeg, hvordan den institutionelle og den hverdagslige konstituering er betin-
get af nogle særlige forhold, som produceres og reproduceres i tid og rum i en grad af 
stabilitet, som derved skaber særlige konstitueringseffekter. Institutionelt viser jeg, 
hvordan medicinske forestillinger om kroppen kobles med logikker om deltagelse og 
engagement. En kobling, hvorigennem søvn bliver en måde at demonstrere aktiv delta-
gelse på som en institutionel forventning og dermed en måde at gøre sig selv gældende 
på som patient. Denne relation bliver derfor afgørende for, hvornår søvn er noget, der 
skal kontrolleres med medicin og dermed uden for den enkeltes mulighed for kontrol, 
eller hvornår søvn bliver noget, den enkelte må kontrollere gennem sin adfærd, og som 
dermed er styret af vilje og motivation. Jeg viser således også, hvordan søvnpraktisering 
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kan blive en måde til institutionelt at vurdere, om viljen til at deltage i sin pleje og be-
handling er til stede, og hvordan en sådan vurdering kan få konsekvenser for, hvordan 
patienten inddrages i sin pleje og behandling. Praktisering af søvn kan herved blive et 
institutionelt udtryk for vilje til deltagelse, og demonstreres den ikke, må institutionen 
tage over og beslutte, hvad der skal ske. Jeg vender tilbage og uddyber, hvordan jeg har 
argumenteret for denne konstituering. 

På samme vis er søvns tilblivelse i den levede og hjemlige rehabilitering heller ikke bun-
det af allerede givne forhold som fx kirurgisk stressrespons og smerter. Jeg viser, hvor-
dan søvn bliver til i en sammenvævning af mange forskellige elementer. Elementer, som 
også ligger uden for kroppen, men elementer, som er forbundet til kroppen på måder, 
hvis sammenhæng kan identificeres og analyseres. Disse elementer er i en vis grad også 
stabile, eller generelle, men jeg eksemplificerer, hvordan mennesker er forbundet til 
dem på forskellige måder og med divergerende intensitet. Forbindelser, der bliver usta-
bile, når noget i dem ændrer sig. 

I det følgende vil jeg samle op på de centrale elementer, jeg identificerer igennem af-
handlingen, som skaber de affektive relationer, som søvn bliver til med. 

Kroppen 

Jeg har placeret kroppen centralt i afhandlingen, hvilket ikke kun er teoretisk som et im-
plicit udgangspunkt for rehabilitering, men den centrale position er også empirisk fun-
deret. Den situerede og relationelle analysestrategi åbner op for en opmærksomhed på 
den helt konkrete materialisering i tid og rum. Kroppen er her ikke kun central, fordi 
det er den, som er omdrejningspunkt i sygdom og funktionsnedsættelse, og den, hvor-
med vi skaber forbindelser til vores omgivelser, men i dette studie om søvn viser jeg, 
hvordan den indgår i forskellige forhandlinger både institutionelt og i den levede hver-
dag, som er med til at definere nogle centrale forbindelser for den måde, søvn kan gøre 
sig gældende på lokalt; søvns performativitet. 

I det følgende vil jeg uddybe det, som jeg definerer som de mest centrale forbindelser 
med dertilhørende konstitueringseffekter i det ortopædkirurgiske patientforløb. Jeg op-
deler forbindelserne i institutionelle forbindelser og hverdagslige rehabiliteringsforbin-
delser. Når jeg laver denne opdeling, er det for at illustrere nogle spændinger i disse mø-
der mellem det institutionelle og det hverdagslige. Spændinger, ift. hvad der institutio-
nelt iværksættes og tænkes som mobiliserende på den ene side, og på den anden side 
den måde, patienterne navigerer på i forløbet, når de ikke længere kan overlade det til 
de professionelle at vurdere og tage stilling til, hvad der skal ske med deres krop hvor-
når og hvordan, men nu pludselig selv skal til at forholde sig til kroppen og samtidig 
genoptage et hverdagsliv med den organisering, der ligger heri.  
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De centrale institutionelle søvnforbindelser 

 Deltagelse og inddragelse 

 Tid. 

Deltagelse, inddragelse og tid bliver betydningsbærende elementer eller ’what comes to 
matter’ (Barad 2003) i deres indbyrdes sammenhæng, som materialiseres med senge og 
stole, medicin, nat og dag som affektive aktører i relationen. Jeg har vist, hvordan søvn 
som fænomen konstitueres gennem diskursiv-materielle praksisser i denne relation. 
Dvs. gennem sproglige og ikke-sproglige handlinger med humane og non-humane aktø-
rer.  

Inddragelse og deltagelse er politiske begreber, som handler om ’at sætte patienten i 
centrum’, og som i praksis infiltreres med medicinske og organisatoriske principper, 
men også faglige som fx demonstreret med et nyere omsorgsbegreb, hvor ’hjælp’ orien-
teres mod kognitiv adfærdsterapi som en praksis, der enten direkte korrigerer adfærd el-
ler forsøger at motivere til ændret adfærd, så patienten kan gøre det, der ud fra et medi-
cinsk perspektiv er bedst for vedkommende men også for organisationen, som fx ikke 
er gearet til at have samtaler om natten. Jeg har argumenteret for, hvordan der i denne 
relation formes et sundhedspædagogisk tilgang, som kobler tid, søvn og deltagelse. 
Søvn bliver i denne relation til tid, der forstås som et ’hvornår’, men også et ’hvor me-
get’, men også kobles til et ’hvor’ eller måske snarere et ’med hvad’. Tid, som skal kon-
trolleres. Gennem denne etablering viser jeg, hvordan søvn som tid er institutionelt or-
ganisereret knyttet til et deltagelsesbegreb, som er organisatorisk og medicinsk funderet.  

Denne konstituering af institutionel tid kan udfordre det, som Julia Twiggs kalder 
kropslig tid (’bodytime’). Kropslig tid og kropsligt liv (’bodylife’) er en sammensmelt-
ning af en biologisk og en social cyklus som dirigerende for den hverdagslige søvntilbli-
velse. Jeg har påpeget, hvordan kropslig tid og kropsligt liv materialiseres i det levede liv 
som en effekt af fortid og nutid, altså en biografisk relation, der skaber en oplevelse af 
ontologisk sikkerhed, som derfor dirigerer de kropslige og sociomaterielle praktiserin-
ger. Praktiseringer, som ikke nødvendigvis følger en institutionel tidslogik, hvorved bo-
dytime og institutionel tid clasher. 

Effekterne af denne søvntilblivelse, hvor jeg definerer deltagelse, inddragelse og tid som 
betydningsbærende er den måde, kroppen forhandles på. Med biomedicinen tilgås 
kroppen som en afgrænset og universel enhed, men bliver i praksis til som enten noget, 
der kan kontrolleres, noget, der kontrollerer sig selv (naturlighed) eller ikke genstand for 
kontrol, som derfor må kontrolleres med medicin for at kunne være en mobiliserende 
kraft i forløbet som fx at levere bedre søvnkvantitet og søvnkvalitet. Men disse krops-
positioner er ikke givne, de forhandles i situationen, afhængigt af hvordan denne krop 
tolkes som deltagende eller ikke-deltagende eller potentiel eller ikke-potentiel. En ikke-
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deltagende krop er fx en krop, som opholder sig meget i sengen, og som derved kan 
tolkes som doven og uvillig til at investere i at blive rask, eller en ’tung’ krop, som i 
nogle situationer også er ensbetydende med at være umotiveret, som også handler om, 
hvilke reaktioner på sensoriske indtryk, der enactes. En position som ’ikke-deltagende 
krop’ kan derfor tolkes som uvillighed eller uden evne til kontrol. Kroppen, som den 
fremstår og bliver positioneret, bliver derved agent for deltagelse. At kropslig materiali-
sering læses som udtryk for vilje og evne kan derfor også få konsekvenser for, hvordan 
patienten bliver inddraget i sit forløb.  

At søvn bliver til gennem et medicinsk og organisatorisk deltagelsesbegreb, giver også 
nogle individuelle muligheder for inddragelse. Som demonstreret indledningsvis i af-
handlingen kan søvnpraksis, som ikke harmonerer med det institutionelle begreb om tid 
og rum, ses som en passiv deltagerposition. Men den kan omformes til en aktiv delta-
gerposition bl.a. ved at trække på medicinske begreber om søvn som helende. Herved 
kan noget passivt gøres aktivt, og noget usundt gøres sundt.  

De centrale søvnforbindelser i den levede rehabilitering 

 Tid (biografisk og cyklisk) 

 Social organisering.  

I analysen af, hvordan søvn får subjektiv betydning i den hverdagslige rehabilitering, er 
tid også et bærende element i denne tilblivelse. Her er der tale om tid som cyklisk tid, 
hvori det hverdagslige organiseres ud fra, men også tid som biografisk tid som en per-
sonlig og kropsligt materialiseret historisk tid. Begge former for tid forbinder kroppen 
til verden i en biologisk, social og fysisk materialisering. Søvn indgår derfor som en cen-
tral kraft i den cykliske organisering af hverdagslivet, men en organisering, som er bio-
grafisk og kropsligt forbundet. Kroppen viser sig her som hverken afgrænset, ahistorisk 
eller med en given essens, men formet af de relationer, den indgår i. I analyserne viser 
jeg, hvordan kroppen i sin biografiske relation skaber og skabes i nogle affektive relatio-
ner, der dirigerer dannelsen af nye forbindelser. En relation, som skaber søvn og dens 
subjektive betydning. En forandret krop betyder, at den indgår i sin omverden på en 
helt nye måde, hvorfor der skal skabes helt nye forbindelser. Det kan være en usikker 
og eksistentiel proces særligt for mennesker, hvis kroppe er særlig forbundne i tid og 
rum som i tilfældet ældre og mennesker med funktionsnedsættelser. Men biografien skal 
ikke forstås som fastlåsende eller strukturerende. Aldrende kroppe kan ændres af nye 
sammenhænge. De relationer, kroppen etablerer, opsamles og krystalliseres som ideer, 
der kan bruges til at navigere og vejlede med (Bruun Jensen 2016 med reference til De-
leuze), men disse ’gamle’ ideer kan forkastes, når kroppen skal skabe nye forbindelser i 
nye sammenhænge, og nye ideer kan opstå. Men det er forskelligt, hvor stærke de ideer 
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og forbindelser som etableres er, hvorfor søvnforstyrrelser ud fra et relationelt perspek-
tiv får mere betydning for nogle mennesker i et rehabiliteringsforløb end for andre. 

Forbindelsen mellem institution og hverdagsliv 

Indlæggelsesforløb er i dag struktureret på den måde, at aktiviteter i forløbet, fra patien-
ten indlægges til udskrivelse, er nøje planlagt. Det handler om, hvad aktiviteten skal in-
deholde, hvornår og hvordan den skal udføres, og hvordan resultatet af aktiviteten, om 
det er en blodprøve eller en bevægelse i en træningssituation, skal evalueres, og hvordan 
der herefter skal handles på resultatet af evalueringen. Nogle forløb er mere detaljeret 
struktureret end andre. Særligt de planlagte forløb er struktureret ned til de mindste de-
taljer, som fx hvordan og hvor patienterne skal spise, hvor længe de skal sove og hvor-
når og hvordan. Alle disse aktiviteter har både faglige og organisatoriske formål, som er 
bundet op på evidensbaseret viden og organisatoriske mulighedsbetingelser.  
På baggrund af evidensbaseret viden om, hvad der er bedst for patientens recovery 
samt de organisatoriske muligheder, som er både økonomiske og rumlige, er målet at 
nedbringe indlæggelsestiden og optimere aktiviteterne mest muligt. Her bliver patienten 
selv en vigtig og stor ressource under indlæggelsen, som derfor også skal ruste patienten 
til at være en endnu større og vigtigere ressource efter udskrivelsen. Disse elementer 
skaber den institutionelle infrastruktur som et netværk af alle mulige forskellige teknolo-
gier, der således skal mobilisere forløbet. En infrastruktur, som jeg gennem afhandlin-
gen argumenterer for bindes sundhedspædagogisk sammen fx gennem en simpel mo-
del, som hedder; få smerter – meget træning = godt resultat, som en slide på patientse-
minaret illustrerer. Heri ligger der således en fordring om at tilrettelægge muligheder for 
at kunne træne, hvorved det gode resultat opnås. Muligheder, der opnås gennem fx god 
smertedækning, men også gennem søvn. 

Evidensproduktion handler i dag ikke kun om at udvikle ny medicin og nye kirurgiske 
metoder, men også om, hvordan man kan overbringe viden til patienterne bedst muligt, 
og hvordan man kan få patienter til at handle på baggrund af den viden, så de kan opnå 
det bedst mulige resultat. I denne proces forsøger de fagprofessionelle at indtænke an-
dre politiske målsætninger om bl.a. patientoplevet kvalitet og inddragelse. Den instituti-
onelle infrastruktur mobiliserer ikke kun behandlingsresultater, men skaber gennem 
dette netværk af teknologier også særlige patient-og borgersubjekter; den aktive og del-
tagende patient/borger. En patient, der er aktiv forstået på flere måder; aktiv i at for-
holde sig til den nye viden og agere på den, men også aktiv i kropslig forstand ift. at 
pleje- og behandlingsforløb kræver, at kroppen aktiveres/mobiliseres/trænes/kontrolle-
res. 

Der mobiliseres altså samtidig en særlig måde at forstå sig selv som patient og borger på 
i dette forløb; en position forbundet med særlige rettigheder og særlige forpligtelser. 
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Rettigheder fx til at blive inddraget, og til at specifikke personlige omstændigheder og 
mål indtænkes i planlægningen af forløbet, men hermed også forpligtelser til at deltage. 
Rettigheder og forpligtelser, som rettes mod kroppen. Søvn er en del af den institutio-
nelt definerede infrastruktur forstået på den måde, at den identificeres som noget, der 
påvirkes uhensigtsmæssigt i forløbet, samtidig med at den er en mobiliserende kraft. 
Søvn ’rammes’ så at sige i forløbet. Man har brug for mere søvn, som til gengæld er 
vanskeligere at få. Søvn er en ’witty agent’ uden for kontrol, men jeg har vist, hvordan 
søvn samtidig evalueres i klinisk praksis som en måde at deltage i sit forløb på ud fra 
distinktionen passiv/aktiv. En distinktion, der bliver afgørende for en vurdering af ba-
lancen mellem rettigheder og forpligtelser.  

Aldring, søvn og sundhedspædagogik  

Ældre mennesker vil højst sandsynligt opleve en mere fragmenteret søvn og vil nok 
også have forskellige helbredsproblemer, som i sig selv kompromitterer søvnen og 
kroppen, men disse faktorer blandes på komplekse måder med mange andre faktorer og 
funktioner i vores sociale liv og relationer, efterhånden som vi ældes (Williams 2005:89). 
Søvn er andet end ’timeout’. Søvn er kropslig, men som demonstreret igennem afhand-
lingen indlejret i den sociale verden. I et netværk af sociale regler og relationer med me-
toder, motiver, rutiner og organisering i hverdagslivet. Søvn enactes som en biologisk, 
social, rumlig og tidslig begivenhed, som konstitueres i en gensidig afhængighed. En 
gensidighed, som er særlig tydelig for ældre, som er tættere kropsligt engageret i deres 
omgivelser for at kunne skabe ontologisk sikkerhed. Søvnen viser sig i det ortopædki-
rurgiske forløb for nogle ældre som en praksis, hvis betydning relateres til sundhed som 
mængden eller kvaliteten af søvn, men for de ældre opstår betydningen snarere i en 
praksis, som handler om døgnets rum-tidslige rytme og de kropslige og sociale mulighe-
der, der ligger indlejret heri. En tæt materiel relation til omverdenen og en pludselig for-
andret krop kan gøre det særlig vanskeligt for ældre i det ortopædkirurgiske forløb at 
fastholde en rum-tidslig rytme, som de kan genkende sig selv i, og samtidig leve op til et 
institutionelt begæret rum-tidsligt begreb. Hvordan søvns betydning dannes handler 
som demonstreret derfor ikke kun om de indlysende årsager, som er andre lyde, smer-
ter, materialitet, andre mennesker og arbejdsrutiner, men også om de forskellige til-
gange og sundhedspædagogiske strategier, som søvn og hvile bliver til igennem.  

Tilbage til det basale 

Som beskrevet i artikel 1 mobiliseres i sygeplejen en bevægelse ’tilbage til det basale’, 
som referer til det sygeplejerteoretiker Virginia Henderson i 1939 beskrev som de 14 
grundlæggende behov, hvoraf søvn er et af dem. Men, hvordan søvn opfattes som et 
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basalt behov viser afhandlingen er i forandring. I denne tilbagevending beskrives syge-
plejerskens opgave at bistå og assistere patienten, som er den sande hovedperson, men 
samtidig defineres hjælp som at motivere til adfærdsændringer, som kobles til et objek-
tivt begreb om den gode søvn. Søvn viser sig i afhandlingen ikke som et individuelt be-
hov, som patienten er centrum for, der understøttes af plejen, men noget der skal præ-
steres ud fra et objektivt defineret begreb om ’den optimale søvn’ der derfor bliver cen-
trum for det, der skal understøttes. Hvad der opfattes som det basale og hvilken form 
for pleje, der skal følge denne tilbagevending er derfor selv i forandring. Men afhandlin-
gen destabiliserer også søvn som fænomen og bidrager på den vis også til forandringen. 

I perspektiveringen vil jeg vende tilbage til søvnmetodologien og diskutere, hvordan jeg 
mener, den kan være afsæt for en pædagogisk praksis, hvor den levede og lokale krop 
kan inddrages i pleje og behandling, og måske også være en måde at etablere patientpo-
sitioner på, som ikke altid allerede er defineret på forhånd. 
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11. Perspektivering 

Klinikkens søvnpædagogik 

Når søvn (igen) får klinisk opmærksomhed, er det som et fokus på søvns betydning ift. 
recovery og forebyggelse af komplikationer og i erkendelse af, at søvn og hvile ikke får 
meget opmærksomhed i praksis, hvilket bl.a. understøttes af en manglende dokumenta-
tion. Søvn og hvile dokumenteres for det meste kun af nattevagten og i form af stan-
dardiserede udsagn som ”sovet ved tilsyn” eller ”sovet godt”, der er sygeplejerskens 
vurdering, ikke patientens. Men i praksis viser søvn og hvile sig som en af de mest for-
handlede praksisser i løbet af døgnet.  

Søvn og hvile indgår som demonstreret i en sundhedspædagogisk strategi, hvor be-
handlingsregimer, individuelle behov, inddragelse, produktionskrav og institutionelle ar-
bejdsprocesser skaber et pædagogisk manøvrerum. Et manøvrerum, som ofte medfører 
modsatrettede forventninger, ift. hvad man skal som patient; hvilke krav og hvad man 
kan forvente af pleje og omsorg. Det pædagogiske manøvrerum forvaltes på forskellig 
vis i situationen, og den enkelte medarbejder opererer i et felt, der varierer mellem søvn 
som et hverdagslivsbegreb, som er individualiseret og noget, den enkelte patient selv 
har ansvar for at varetage på den måde, som passer vedkommende bedst, men med et 
moralsk ansvar over for medpatienterne og de vilkår, der eksisterer på hospitalet. I an-
dre situationer indgår søvn som et moralsk sundhedsperspektiv tilknyttet særlige for-
ventninger. Fx diskuterede plejepersonalet på det ene afsnit, om de skulle servere kaffe 
om aftenen, når kaffe om aftenen kunne ødelægge patienternes muligheder for en god 
søvn, men de kom frem til, at det var patienternes eget ansvar. I andre tilfælde, som ar-
tikel 1 demonstrerer, var søvn som en individuel praksis alligevel tilkoblet forventninger 
og reguleringer.  

Ved at optrævle søvns tilblivelsesproces åbner afhandlingen op for en kritisk pædago-
gisk refleksion over den måde institutioner skaber virkeligheder for ældre på. Som en 
mulighed for at skabe nye betingelser for at kunne inddrage den lokale og levede krop 
som udgangspunkt for pleje- og behandling ser jeg søvnmetodologien, som både en 
forskningsmetodologi men også en praksismetodologi. Hvordan den kan anvendes i 
praksis vil jeg reflektere over i næste afsnit. 

Søvnmetodologien som forskningsmetodologi og som praksismetodologi 
Den søvnmetodologi, jeg præsenterer, er en kompleks analytisk praksis. Og én ting er 
forskningsmetodologi, noget andet er en klinisk hverdag, hvor en sådan analytisk prak-
sis er vanskelig at effektuere, når man som sundhedsmedarbejder skal støtte mennesker 
og deres rehabilitering efter traume og/eller kirurgi. 
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Ifølge Casper Bruun Jensen er udfordringen med at tage rhizomer – ’netværk’ eller ’as-
semblager’ – som analyseobjekt en metodologisk udfordring, fordi det er meget svært at 
afgrænse studieobjektet og dermed vide, hvilke ting der hænger sammen med hvilke an-
dre, hvordan eller hvorfor (Jensen 2016). En sådan vished mellem elementernes eksakte 
sammenhæng mener jeg ikke eksisterer, men jeg mener alligevel, det er muligt at arbejde 
med relationel ontologi og herved få indsigt i, hvordan sammenhænge bliver til, og også 
i praksis at opøve det, som Barad kalder en diffraktiv analyse. Diffraktiv analyse er ikke 
det samme som refleksion, hvor man gennem forskellige fagspecifikke modeller forsø-
ger at forstå praksissammenhænge eller menneskers motiver i handlinger. Det kan fx 
være refleksioner bygget på en psykologisk og kognitiv forståelsesmodel, hvor fx en kri-
sepsykologisk model bliver svaret på patienters handlinger, eller en biologisk model, 
hvor biologiske systemer bliver årsagsforklaringer og regulerende mekanismer, eller en 
artefaktisk model (rum, ting, procedurer, boligforhold), en social model, hvor vaner og 
ressourcer bliver omdrejningspunktet for refleksionen over det, som sker i praksis. I 
diffraktiv analyse må disse tilgange læses ind i hinanden, som betydningsbærende ele-
menter, der i indbyrdes sammenhæng skaber effekter i det levede liv. Eksemplet med 
Inger viser, hvordan forskellige forhold intra-agerer og i sammenhæng får særlige effek-
ter for den måde subjektiv betydning bliver til på. Et eksempel er, hvordan det ikke at 
kunne høre skaber en særlig materiel og social organisering og følelsesmæssig relation til 
søvn, der intra-agerer med de kropslige forandringer, som en hofteoperation afsted-
kommer, hvormed oplevelsen af usikkerhed intensiveres og får dirigerende betydning.  

Diffraktiv analyse i stedet for refleksion kan også bruges til et kritisk blik på hvordan 
egen rolle som professionel er medskaber af det, der får mulighed for at ske i praksissi-
tuationen. Det handler derfor om at opøve en evne til at undersøge, hvilke perspektiver 
man selv har med ind i relationen og hvordan de påvirker, hvilke perspektiver der bliver 
dominerende, og hvilke perspektiver, der udelukkes i interaktioner med patienter, pårø-
rende og andre faggrupper. Fx bliver Hennings ønske om autoritet udelukket til fordel 
for normer om deltagelse. 

Antropologi beskriver Wolf-Meyer som at forstå menneskelig variation, hvorfor han 
også pointerer, at antropologien ikke kan ignorere biologien. Biologien kan ses ud fra 
en universelt funderet analyse, men også på baggrund af en sammenligning på tværs af 
kulturer. Dette er et argument for, at menneskelig biologi ikke er determineret, men ud-
vikles lokalt (Wolf-Meyer 2012 med reference til Margareth Lock 1993). Kroppen kan 
derfor ikke betragtes som en universel enhed, men som en effekt af de sammenhænge, 
den indgår i, hvor det biologiske og sociale virker ind i hinanden. Fx demonstrerer an-
tropologen Rikke Sand, hvordan symptomer bliver til politisk og i klinisk praksis. 
Denne politiske og kliniske tilblivelsesproces påvirker den måde, hvorpå symptomer 
forstås, fortælles og adresseres som symptomer hos mennesker på tværs af sociale skel. 
De viser, hvordan kropslige sansninger bliver til symptomer på ulige måder, hvorfor der 
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bliver skabt en ulighed i, hvornår mennesker tilbydes behandling (Sand 2017). Ligesom 
Sands analyse forsøger denne afhandling også at demonstrere vigtigheden i at forstå, 
hvordan biologi og kultur interagerer, fx gennem spørgsmål om, hvordan vi sover, og 
hvad vi hver især oplever, søvnen skal gøre og hvorfor. Søvn kan herved inddrages som 
det distinkte fænomen, det bliver til som. 

Derfor mener jeg, at det at arbejde diffraktivt med et fokus på kroppen som lokal ikke 
skal reduceres til et antropologisk projekt, men også overføres til en måde at forstå og 
undersøge rehabilitering og recovery på. Dvs. forstå, hvordan mennesket med ændrede 
færdigheder får en meningsfuld tilværelse, og hvordan muligheden for at opnå et funkti-
onelt defineret outcome kan realiseres for den enkelte. 

Det er kroppen, som er genstanden i det ortopædkirurgiske forløb; den, der er udgangs-
punkt for den forandringsproces, som patienten gennemgår, og derfor må den også pla-
ceres centralt ud fra sin lokale og biografiske tilblivelse. Hvis sundhedsinstitutioner skal 
udfordre kropslig praksis i pleje og behandling, lægger afhandlingen op til, at der må ar-
bejdes med kropslig historisitet og sanselighed som en måde at skabe nye relationer på 
og ikke kun ud fra en adfærdsregulerende terapeutisk praksis, hvor viden i form af in-
formationer bliver det eneste middel til forandring. 

Det er oplagt også at reflektere over, hvordan den viden som afhandlingen generer om 
søvn, krop, ældre og rehabilitering kan bruges til at gentænke den måde vi indretter de 
fysiske rammer i institutioner på. Men mennesker laver forbindelser på ulige måder, 
derfor er det vanskeligt at skabe et generaliseret udgangspunkt fx for nye måder at ind-
rette hospitalet på. Men det kunne være interessant at arbejde videre med en måde at 
imødekomme og integrere den ældre og pludseligt forandrede krop i pleje –og behand-
ling ved at styrke skabelsen af virksomme relationer også gennem de fysiske omgivelser.   
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Resumé 

 
I denne afhandling undersøger jeg med etnografisk metode, hvordan søvn får betyd-
ning for ældre ortopædkirurgiske patienter under deres indlæggelses- og rehabilitierings-
forløb efter udskrivelse.  
 
Afhandlingen viser, hvordan en institutionel konstituering af søvn legitimerer en be-
stemt form for viden om søvn, som mindsker betydningen af den levede krop i biome-
dicin. Samtidig konstituerer denne videnspraksis søvn og aldring i en medicinsk pæda-
gogik, som kobles sammen med et institutionelt og medicinsk etableret koncept om ak-
tiv deltagelse i patientforløbet. Med denne kobling knyttes krop og søvn til en 
sundhedsstrategisk praksis med motivation og moralisering, som pædagogiske redska-
ber under indlæggelse. At praktisere søvn bliver derfor en måde for patienter at leve op 
til forventningen om aktiv deltagelse under indlæggelse. 
 
I forskningen om søvn og rehabilitering og i institutionel rehabiliteringspraksis efter or-
topædisk indlæggelse betragtes søvn som en biologisk proces og ressource, der gøres til 
genstand for bekymring. Bekymringen retter sig mod, hvordan søvn påvirker patienter-
nes evne til at klare rehabiliteringsforløbet. Biologiske faktorer påvirker ældre patienter i 
deres rehabilitering med en ændret krop i smerter og andre former for biologiske kva-
ler. Men kroppen indgår i en lokal sammen-hæng og levet liv, i hvilken den formes. 
Den måde kropslige forandringer påvirker, hvad mennesker kan gøre er en sammenflet-
ning af biologiske og sociale faktorer. I en undersøgelse af søvnens betydning for ældre 
mennesker i rehabilitering må biologiske og sociale aspekter derfor ses og undersøges 
som sammenflettede. 
 
I denne afhandling undersøger jeg, hvordan søvn materialiseres som et levet og relatio-
nelt fænomen, dvs. som en forbindelse mellem kroppen og den sociale og fysiske ver-
den. Jeg beskæftiger mig med både krop, søvn og rehabilitering som noget, der hele ti-
den bliver til og derfor ikke som stabile og afgrænsede enheder, der kan adresseres en-
ten ud fra biologiske eller sociale perspektiver. Jeg ser disse tilblivelser som en gøren 
snarere end som et resultat af en indre meningstilskrivning. At varetage sin egen rehabi-
litering handler derfor ikke om at omdanne biomedicinsk viden til handling, men om at 
praktisere den ændrede virkelighed.  
 
Jeg konkluderer, at hverdagen er den dimension, som krop, søvn og rehabilitering bliver 
til i. Derfor kan hverdagen ikke forstås som adskilt fra eller som et supplement til et bi-
ologisk og medicinsk perspektiv, men skal forstås og behandles som del af biomedici-
nen. Hverdagen bliver dog også til gennem institutionelle begreber, som er med til at 
forme et særligt rum-tidsligt begær som den kropslige praktisering dirigeres efter. 
Denne sammenfletning af hverdagslige og institutionelle tilgange til krop og tid skaber 
spændinger i rehabilitering. De kan bl.a. være med til at tabuisere, at ældre kan have be-
hov for at sove om dagen, fordi deres krop ikke kan leve op til normen om otte timers 
sammenhængende søvn. 
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Ved at tænke på tværs af biologi, rum, tid, det sociale og psykologiske, det hverdagslige 
og det institutionelle bidrager afhandlingen med en ny måde at forstå søvn på i relation 
til rehabilitering og giver ny viden om, hvordan søvn får betydning i rehabilitering.  
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Summary 

 
In this thesis, I use an ethnographic method to examine the role of sleep in the rehabili-
tation of elderly patients during hospitalization and rehabilitation.   
 
Studies show how an institutional constitution of sleep diminishes the importance of 
the living body in biomedicine. This practice also constitutes sleep, body, and aging in a 
medical pedagogy where motivation and moralization are used during hospitalization. 
An institutionally established concept of the patients’ participation is used, and sleep 
becomes a way for the patient to live up to the expectation of active participation dur-
ing hospitalization. 
 
Research on sleep and rehabilitation and institutional rehabilitation practice after ortho-
paedic hospitalization address sleep as a biological process and resource that becomes a 
matter of concern. The matter of concern is about how sleep affects the patients’ abili-
ties to cope with rehabilitation. The biological factors of bodily pain and distress affect 
elderly patients in their rehabilitation process. But the body is part of a lived life and the 
local context in which it is formed. The way bodily changes affect what people can do 
is a biological and social inter-twined process. In the study of how sleep comes to mat-
ter for older patients in their rehabilitation, biological and social aspects must be seen as 
intertwined.  
 
In this study, I examine sleep as a lived and relationally phenomenon. This means as a 
connection between the body and the social and physical world. I regard the body, 
sleep, and rehabilitation as becomings, and thus not as stable and delimited entities that 
can be addressed from either a biological or social perspective. I see these becomings as 
enactments rather than a result of inner translation, which is why I suggest that rehabili-
tation is not a process of transforming biomedical knowledge into action, but about en-
acting a changed reality. Therefore, rehabilitation is not about a lack of knowledge, but 
about a body with a long biography enacting a new reality.  
 
I conclude that everyday life is the dimension in which the body, sleep, and rehabilita-
tion comes into being, and so everyday life cannot be understood as separate from, or 
as a supplement to, a biological and medical perspective but must be understood and 
addressed as part of biomedicine. On the other hand, every-day life is also formed 
through institutional concepts, which shape a special space-time desire, which directs 
bodily practice. This co-creation between every-day life - and institutional constituted 
approaches to body and time create tension in rehabilitation. This can taboo that the el-
derly may need to sleep during the day because their bodies cannot live up to the norm 
of 8 hours of consecutive sleep.  
 
In this thesis, I integrate biology, space, time, social factors, psychological factors, insti-
tutional life, and everyday life. Thus, it provides new knowledge about how sleep affects 
rehabilitation. 
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Bilag 3 

Informeret samtykke til deltagelse i interview til projektet: 

Søvns betydning for ældre, som gennemgår et ortopædkirurgisk 
behandlings- og rehabiliteringsforløb 

Jeg har fået skriftlig og mundtlig information og jeg ved nok om formål, me‐
tode, fordele og ulemper til at sige ja til at deltage. 

Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke 
tilbage uden at miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder til be‐
handling. 

Jeg giver samtykke til, at deltage i undersøgelsen: 

Dato: 

Underskrift: 

Erklæring fra den, der giver information:  

Jeg erklærer, at deltageren har modtaget mundtlig og skriftlig information 
om undersøgelsen. Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig infor‐
mation til, at der kan træffes beslutning om deltagelse i undersøgelsen. 

Navnet på den, der har afgivet information: 

Dato: 

Underskrift:  
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Bilag 5 



249 



 250

Bilag 6 

Søvnhygiejne 

(Fra artiklen ”Patienter kan lære at sove mere og bedre” Fag & Forskning 2016; (2): 34-
36. Sygeplejefaglige artikler, Christina Sommer , Journalist)

Søvnhygiejne er en række gode råd 
til bedre søvn: 

 Sørg for roligt soverumsmiljø: Moderat temperatur (19-21 grader), mørke,
stilhed og ro. Lydniveauet bør ikke overstige 30 decibel (dB) om natten
(almindelig tale har en lydstyrke på 50 dB, lavmælt 45 dB, lyde på 45 dB
kan vække patienterne)

 Brug evt. ørepropper og maske over øjnene

 Motionér regelmæssigt, men undgå intensiv motion de sidste timer før
sengetid

 Drik ikke kaffe, te og cola efter kl. 17

 Undgå alkohol om aftenen

 Undgå rygning om aftenen, og hvis du vågner om natten

 Undgå hvil om dagen, og hvis nødvendigt da inden kl. 15 om eftermidda-
gen og højst af 1 times varighed

 Nedsæt væskeindtag om aftenen

 Gå ikke sulten eller overmæt i seng

 Tag ikke problemer med i seng

 Lær en afspændingsteknik, og brug den, hvis du vågner

 Stå op og gå i seng på samme tidspunkt

 Stå op, hvis du ikke kan sove

 Undgå ikkesøvnrelaterede aktiviteter (med undtagelse af sex) i soveværel-
set, f.eks. arbejde, besvare e-mails osv.

 Undgå lys fra skærme, f.eks. computer, tablets og tv før sengetid

 Sørg for at have rutiner før sengetid
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 Undgå regelmæssig brug af sovemidler. De kan ved langvarig brug for-
styrre søvnen og løser ikke søvnproblemer

 Brug af alkohol som sovemiddel frarådes. Alkohol kan gøre det lettere at
falde i søvn, men giver urolig søvn med mange opvågninger og dårlig
søvnkvalitet

Listen er ikke udtømmende. 

Kilde: "Klinik Grundbog i sygepleje", Munksgaard, 2014 samt rapporten 
"Søvn og sundhed", Vidensråd for 
Forebyggelse, 2014. 



Trine Schifter Larsen

Afhandlingen ”Søvn – et basalt behov i forandring. Om søvns betydning for ældre i 
ortopædkirurgisk indlæggelses- og rehabiliteringsforløb,” skriver sig ind i de senere 
års øgede samfunds- og sundhedsinstitutionelle opmærksomhed på søvns betyd-
ning for sundhed og sygdom og på hvordan søvnen kan ’optimeres’ således, at re-
habiliteringen fremmes gennem sundhed og dermed evidensbaseret viden om ’den 
sunde søvn’. Specifikt undersøger afhandlingen søvns betydning for den (ældre) 
ortopædkirurgiske patient, der gennemgår et ortopædkirurgisk indlæggelses- og 
rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i tre forskningsspørgsmål:

1. Hvordan bliver søvn til på hospitalet og hvordan er denne konstituering med til 
at skabe den måde, søvn får betydning for patienterne under indlæggelsen på?

2. Hvordan bliver subjektiv betydning af søvn til i hverdagslivet med rehabilitering 
efter et ortopædkirurgisk indlæggelsesforløb?

3. Hvordan bliver subjektiv betydning til i relationen mellem institution og det hjem-
lige hverdagsliv?

Forskningsspørgsmålene installerer ’tilblivelse’ som afhandlingens teoretiske funda-
ment forskelligt fra ’væren’ samt den metodologiske positionering inden for post-
feministisk socio-materialististisk tænkning, sådan som den bl.a. udfoldes af Donna 
Haraway, Annemarie Mol og Karen Barad. Sidstnævnte har inspireret til flere af 
afhandlingens centrale begreber; agential realisme, apparatus og intra-aktivitet. 
Dette afsæt, og ambitionen om at ophæve sociologiens skelnen mellem subjekt og 
objekt, ontologi og epistemologi, mikro og makro bevirker, at søvn anskues som 
andet og mere end et biologisk og kulturelt fænomen; søvn forstås performativt, 
som noget, der bliver til gennem kontinuerlig etablering og reetableringer af kon-
stituerende forbindelser mellem artefakter (som fx rum, møbler) og andre perfor-
mative kræfter, herunder sundhedsvæsenets søvnpædagogiske bestræbelser, krop-
pen, men også historisk etablerede, kropsligt funderede søvnrelaterede vaner mv. 

Afhandlingen er baseret på et multi-sited etnografisk feltarbejde, hvor otte pa-
tienter, fem kvinder og tre mænd i alderen 67 år og til 86 år er fulgt gennem deres 
forløb på to forskellige ortopædkirurgiske afsnit (et akut og et elektivt afsnit) og 
efterfølgende i deres hjem i opfølgende besøg hhv. en uge, en måned og ca. seks 
måneder efter udskrivelse. I afhandlingen undersøges den subjektive betydning af 
søvn 1) på hospitalet, 2) i overgangen mellem hospital og hjem og 3) i hverdagslivet. 
Dette afsæt giver anledning til analyser af, hvordan søvn og søvns subjektive be-
tydning udspiller sig på måder, der både rummer generaliserbare træk og på måder 
der er udpræget individuelle, ikke blot forbi ’mennesker er forskellige’, men fordi 
de aktører, materialiteter, historiske forhold, forbindelser og agentielle cuts, der 
karakteriserer de enkelte forløb udspiller sig på højst differentierede måder.
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