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Selv om termen dispositif forekommer ganske hyppigt hos Michel Foucault, har
receptionen af hans værk forholdt sig relativt tøvende heroverfor. Til trods for at
en så dygtig læser af Foucault som Gilles Deleuze allerede i foredraget “Qu’est-
ce qu’un dispositif?” (“Hvad er et dispositiv?”) i 1988 pegede på, at man ved at
besvare dette spørgsmål netop ville artikulere et centralt anliggende i Foucaults
værk, er det snarere den lidt tidligere behandling af begrebet hos Hubert Drey-
fus og Paul Rabinow, der har vist sig normgivende for Foucault-receptionen
(1982: 119-21). I deres på én gang repræsentative og meget indflydelsesrige bog
Beyond Structuralism and Hermeneutics betragter de dispositivet som uvedkom-
mende, når man skal redegøre for Foucaults analysestrategi, og foretrækker i
stedet betegnelsen “fortolkningsanalytik” (interpretive analytics). Begrundelsen
herfor er, at forfatterne ikke mener at kunne finde en tilfredsstillende engelsk
pendant til det franske dispositif, samtidig med at de betragter begrebet som
ekstremt vagt i analyseøjemed (Dreyfus og Rabinow 1982: 120).

Opgaven for nærværende kapitel er at råde bod på denne udgrænsning af
dispositivet og at argumentere for, at der absolut ikke er tale om et vagt eller
tomt begreb, men et som er tværgående og sammenbindende i Foucaults værk.
Desuden er dispositivet en grundkategori så fundamental, at Foucault i sine
forelæsninger på Collège de France i 1978 kan pege på nødvendigheden af at
anskue hele historien som en dispositivhistorie og sit eget forfatterskab fra
Histoire de la folie (Galskabens historie) til Histoire de la sexualité (Seksualitetens

historie) som et forsøg på at afdække og artikulere et antal historisk tilblevne og
stadig betydende dispositiver.

Det er kapitlets udgangspunkt, at dispositivet og dispositivanalysen er
yderst central i Foucaults analytiske praksis samt det, der binder de enkelte
værker sammen i en overordnet magtanalytik. Motivationen for at beskæftige
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sig med Foucaults dispositivanalyse er dog begrundet i mere end en filologisk
interesse i hans værk og dets virkningshistorie. Der er nemlig ikke alene tale om
en frugtbar analysestrategi, men også om en undersøgelse af, hvad der virker
bestemmende på os i dag, og hvordan det gør det.

Men hvad er så et dispositiv? I første omgang må man gøre sig klart, at Fou-
cault benytter sig af en almindeligt brugt fransk term. En umiddelbar oversæt-
telse af dispositif (der er en substantiveret form af disposer, beslægtet med disposi-

tion, alle afledt af det latinske verbum for det at ordne eller fordele disponare), er
således “anordning”, “orden”, “fordeling” eller “opstilling”. Men hvor en dis-
position netop betegner en orden, der allerede er etableret, kan man sige, at dis-
positivet optræder som en orden, der stadig er i færd med at ordne og blive ord-
net og således endnu ikke fuldt ud er faldet til ro. I militær sammenhæng beteg-
ner termen en samling midler eller tiltag, således som de ordnes i forhold til en
plan eller et strategisk formål, hvorfor man kan tale om et forsvars- og et an-
grebsdispositiv (dispositif de défense, d’attaque) eller om et sikrings- eller sikker-
hedsskabende dispostiv (dispositif de sûreté, de sécurité). I en juridisk kontekst be-
tegner dispositiv bl.a. den afsluttende, operative del af en lov- eller forvaltning-
stekst. Denne præciserer det udstedtes relevans og virkning til forskel fra præ-
amblen, som indeholder formålet, og selve lovteksten, der formulerer selve re-
gelsættet. Der er således tale om en meget generel betydning, der indbefatter al
retslig handlen. En teknisk og almindeligt udbredt betydning af ordet betegner
endvidere, hvordan delene af et apparatur hænger sammen og hvorledes dette
apparatur indvirker på sine omgivelser, altså dets virkemåde.

Det er denne vifte af beslægtede betydninger, der må have været nærværen-
de for Foucault, da han særligt fra den sidste halvdel af 1970’erne begynder at
benytte termen. Hans brug lægger sig i forlængelse af de gængse betydninger,
men han generaliserer samtidig dispositivet, således at det bliver en overgri-
bende størrelse. Hos Foucault henviser dispositivet også til en anordning bestå-
ende af en række dele, der er arrangeret på en bestemt måde i forhold til hinan-
den, sådan at de virker bestemmende på det virkefelt, som anordningen forar-
bejder. Et dispositiv betegner et arrangement, der virker normerende på sin
“omverden”, ved at indføre bestemte dispositioner i denne. Det foranlediger en
tilbøjelighed for bestemte handlingsudfald.

Endvidere kan termen have været så meget desto mere præsent for Fou-
cault, fordi den for nylig havde optrådt som et overordnet begreb i flere vel-
kendte filosofiske forfatterskaber, fx hos Jean-François Lyotard, der allerede i
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