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Resume 
 
Dette speciale sætter fokus på hvilke værdier og holdninger der er på spil i forhold til overvægti-

ge og fede med udgangspunkt i følgende spørgsmål:  

• Hvilke betydningspotentialer tilbyder udvalgte billeder fra Hjerteforeningen for forestil-

lingerne om sundhedsadfærd i forhold til overvægtige og fede? 

• Hvilke værdier og holdninger repræsenterer disse betydningspotentialer? 

Der tages afsæt i sygeplejerskens rolle og placering i forhold til det stigende fedmeproblem – 

som professionel omsorgsgiver i forhold til livsstilsrelaterede sygdomme. 

Efter en beskrivelse af fedmeproblemets omfang og forventede udvikling beskrives de officielle 

udmeldinger for at imødegå udviklingen. 

Beskrivelsen viser en brudflade mellem de ideologiske udmeldinger, som lægger vægt på respek-

ten for det frie valg og en konkret oplysningsstrategi, der overvejende præges af moralisering. 

Sidstnævnte diskuteres som en mulig forklaring på, at kampagner og information ikke virker, 

idet antallet af fede stiger eksplosivt. 

Som optakt til billedanalyserne beskrives, hvordan virkemidler fra reklamebranchen i stigende 

grad tages i brug for at påvirke befolkningens sundhedsadfærd. 

Ved hjælp af et eksplorativt design, bestående af elementer fra den traditionelle billedanalyse, 

denotationer/konnotationer, afsender og modtagerperspektiv og mytebegrebet, analyseres bille-

derne, idet det medtænkes, at 2 af billederne er reklamebilleder, mens de resterende billeder fun-

gerer som illustrationer i en af Hjerteforeningen pjecer. 

Billedanalyserne viser, at der gennem en polarisering mellem de sundhedspolitiske korrekte og 

de sundhedspolitiske ukorrekte sker en stigmatisering af de overvægtige og fede, idet de frem-

stilles som repræsentanter for den dårlige smag, som ufornuftige, ukontrollerede og styret af tro i 

stedet for naturvidenskabelig viden om korrekt sundhedsadfærd. 

Stigmatiseringen diskuteres efterfølgende i et større socialt perspektiv, idet holdningen til de fede 

relateres til Bourdieus magtbegreb. Diskussionen viser, at de overvægtige og fede er fastlåst i en 

position som definerede og dominerede. 

Specialet slutter med at binde sløjfen tilbage til sygeplejerskens placering i denne problematik og 

slår fast, at hun - placeret i et felt som på den ene side er præget af en stærk moralsk omsorgsfor-

dring og  på den anden side som agent i et socialt rum reguleret af magten til at definere, hvad 

der er rigtigt og forkert – har behov for at kunne italesætte og bevidstgøre såvel individuelle som 

kollektive holdninger og værdier til livsstilsrelaterede fedmeproblemer.    
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Summary 
                                             How does one hit the right note? 

Values and attitudes in relation to obesity 
-exemplified by selected illustrations from material from The Danish Heart Foundation. 

 
This thesis puts focus upon the values and opinions involved in relation to people who are obese 

with as basis on the following questions: 

Which significant potentials do selected illustrations, from The Danish Heart Foundation, present 

for attitudes about health behaviour in relation to obese people? 

Which values and attitudes represent these influential potentials? 

The starting point is the role and position of the nurse, as a professional carer, in relation to the 

increasing problem of obesity and in relation to life style related disorders.  

Following a description of the proportions obesity problems and expected developments, a de-

scription is made of the official announcements which oppose development.  

The description shows vulnerability between the ideological announcements which emphasise 

respect for free choice and a specific information strategy, which is largely biased by morality. 

The latter is discussed as a possible explanation for the fact that, campaigns and information fail 

as the obesity increases significantly. 

As a forerunner for picture analysis, a description is given to ascertain how means from advertis-

ing are increasingly incorporated to influence the health behaviour of the population.  

The illustrations are analysed with the use of an explorative design consisting of elements from 

the traditional illustration analysis, denotations/connotations, sender and receiver perspectives 

and mythical concepts, as it is considered that two of the pictures are advertising material, whilst 

the remainder act as illustrations in one of  The Danish Heart Foundation’s brochures. 

The illustration analysis shows that, through a polarisation between correct and incorrect politi-

cal health promotion, a stigmatisation of obesity results,  in that the obese are presented as repre-

sentatives of poor taste, as unwise, as uncontrolled and steered by belief, instead of scientific 

knowledge about correct heath behaviour. 

Stigmatisation is thereafter discussed in a larger social perspective, in that attitude towards the 

obese is related to Bourdieus power concept. The discussion shows that the obese are locked in a 

position as defined and dominated.  

The thesis concludes by relating to the position of the Nurse in this problem and underlines that 

she- placed in an area which on the one hand, is influenced by strong moral care demands, and 

on the other hand, as an agent in a social area, regulated by the power to define what is right and 

wrong – and has a need to verbalise and be conscious of both individual and collective attitudes 

and values to life style related obesity. 
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Vejledning til læseren 
 
Dette speciale sætter fokus på de værdier og holdninger til overvægtige og fede, der kommer til 

udtryk i udvalgte billeder. 

Når jeg vælger at tale om både overvægtige og fede, er det ud fra de officielle BMI kategorise-

ringer1. Jeg har valgt at anvende disse teoretiske begreber for at komme udover den common 

sense forståelse og de kulturelle medbetydninger, begreberne kan rumme og skabe hos den en-

kelte. Undersøgelsen dækker altså begge kategorier. 

 

Specialet består at 4 dele: 

En indledende del, hvor der gøres rede for centrale aspekter i forbindelse med fedme og over-

vægt. 

En empirisk del, der dels gør rede for den valgte empiri, dels metodiske og teoretiske aspekter 

for analysen og selve billedanalysen. 

En perspektiverende del hvor analysens fund sætte ind i en større sociologisk ramme. 

En afsluttende del hvor analyserne og overvejelserne sættes i relation til sygeplejen.  

 

Opgavens primære empiriske materiale er 9 billeder. Billederne indsat i teksten er af pladshen-

syn nedfotograferet, men da den oprindelige størrelse og deres indbyrdes størrelsesforhold kan 

have betydning, findes billederne i original størrelse på www.cvsu.dk/wm120588 . 

Billederne indgår i specialet med forskellig vægt, og jeg refererer i specialet til dem med den 

titel/det nr. som ses herunder. 

                                                 
1 BMI (body mass index) er det mest anvendte mål til klassificering af vægttilstanden i en befolkningsgruppe og 
bruges til at fastslå forekomsten af overvægt i en befolkning og de dermed forbundne risici (Sundhedsstyrelsen 
2003). BMI er et udtryk for forholdet mellem en persons højde og vægt, idet det beregnes som kropsvægten divide-
ret med højden i anden (kg/m2). BMI bruges til at klassificere overvægt og fedme. Overvægt klassificeres ved BMI 
>25, Fedme klassificeres ved BMI >30 (WHO 2000). 
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Billede 1:  

Manden på græsset (Sam-

virke 2001, nr. 4; Fremlagt 

og set i Hjerteforeningens 

rådgivningscenter i Odense, 

Januar 2004) 

 

 

Billede 2: 

 Kvinden i sofaen (Hjerte-

foreningens medlemsblad, 

”Hjertenyt” 2001 nr.2) 

 

 

 

 

Billede 3: 

 Kvinden og kurven (Hjerte-

foreningens medlemsblad, 

”Hjertenyt” 2004 nr. 1) 

 

 

 

 

 

Billede 4: 

 Et måltid (Hjerteforenin-

gens pjece, ”Spis dig sund”, 

2004) 
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Billede 5: 

 Badevægten (Hjertefor-

eningens pjece, ”Spis dig 

sund”, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Billede 6: 

 Dejen æltes (Hjerteforenin-

gens pjece, ”Spis dig sund”, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

Billede 7:  

Orangemarmelade (Hjerte-

foreningens pjece, ”Spis dig 

sund”, 2004) 
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Billede 8: 

 Kartoflerne samles (Hjerte-

foreningens pjece, ”Spis dig 

sund”, 2004) 

 

 

 

 

Billede 9: 

 I køkkenet (Hjerteforenin-

gens pjece, ”Spis dig sund”, 

2004) 
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1. Indledning                                                                                             
 

” Becel… Det næste bliver vel at vi også skal dyrke motion ” 

”Al den snak om rigtig og forkert fedt. Og om at dyrke motion. Det virker næsten fanatisk. 

Sådan er holdningen hos mange danskere. Vi ved det for vi har spurgt. Men måske tilhører du 

det mindretal, der kan se fornuften i at spise sundt…” 

 

”Becel… Væk mig når du er færdig med at prædike…” 

 

Ovenstående er et uddrag af teksten på to reklamebilleder (billede 1 og 2) fra Hjerteforeningens 

materiale, som uddeles af bl.a. sygeplejersker i den kliniske praksis som oplysningsmateriale til 

hjertepatienter.  

 

Specialet sætter fokus på nogle af de holdninger og værdier, som udtrykkes i relation til over-

vægt og fedme. 

 

Becel-reklamernes måde at formidle sundhedsbudskaber på har både inspireret og provokeret 

mig til dette speciale:  

Hvor langt kan man tillade sig at gå for at få folk til at ændre sundhedsadfærd? 

Hvilke virkemidler er acceptable?  

 

Når jeg umiddelbart provokeres til at stille disse spørgsmål, er det blandt andet fordi jeg - som 

sygeplejerske og fagperson – oplever, at de fede og overvægtige på disse to billeder udstilles på 

en måde, som forekommer mig at være i skærende modsætning til den værdimæssige ramme og 

kodeks, som sygeplejefaget forventes at udfolde sig i. 

I sygeplejerskernes ”Sundhedspolitiske værdier og mål” beskrives følgende værdier: Sundhed, 

det hele menneske, lige menneskeværd, frihed, solidaritet og professionel omsorg (DSR 2001)2.  

 

De Sygeplejeetiske retninglinier (SER) slår fast at: 

”Sygepleje ydes uden nogen form for diskriminering” (SER 2004).  

  

”Grundlaget for de sygeplejeetiske retningslinier er tillid og respekt for mennesker og bygger på, 

at det enkelte menneske er unikt men lever i sammenhæng med sine omgivelser. Mennesket skal 

forstås både i denne sammenhæng og i den konkrete situation” (SER 2004).    

                                                 
2 De sundhedspolitiske mål og værdier er sygeplejerskernes fælles udgangspunkt for at deltage aktivt i den sund-
hedspolitiske debat og et værktøj, som kan anvendes til at styrke den sygeplejefaglige profil i debatten (DSR 2001). 
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Den omsorg og respekt enhver patient har krav på udfordres imidlertid af bevidstheden om livs-

stilens betydning og dermed, at den fede på sin vis selv bærer et ansvar for at være havnet i en 

behandlingskrævende situation (Overgaard 2003). Det er således jævnligt til debat, hvorvidt folk 

skal udelukkes fra eller nedprioriteres i forhold til behandling, hvis de selv er skyld i deres syg-

domme. Et eksempel er diskussionen om, hvorvidt rygere skal placeres bagest på ventelisten til 

behandling for ryge-relaterede sygdomme (Rasmussen 1999, Christiansen 1999). I takt med det 

stigende fedmeproblem er problematikken også på dette felt blevet aktuelt. For eksempel skal 

overvægtige og fede patienter der skal knæ - eller hofteopereres tabe sig, inden operation kan 

komme på tale (Ortopædkirurgi Nordjylland 2005). I hvilken udstrækning skal der i forbindelse 

med livsstilssygdomme placeres et ansvar hos den enkelte?  

Såvel i den generelle debat som i det personlige møde mellem patient og sygeplejerske spiller 

værdier og holdninger en særlig rolle. I dag vægtes retten til at vælge og dermed det personlige 

ansvar højt (Indenrigs- og sundhedsministeriet, 2002, s. 6). Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd 

mødes derfor som oftest med opfordring til holdningsændringer og eksponering af de rette vær-

dier. At møde mennesker i sundhedssektoren med livsstilsrelaterede sygdomme som følge af 

overvægt og fedme kan således være en særlig udfordring. I en sådan situation synes det specielt 

vigtigt at være sine egne og samfundets værdier og holdninger bevidst, fordi et kvalificeret møde 

nødvendigvis må rumme disse forhold. 

 

Sygeplejerskernes internationale fagorganisation ICN (2004) fremhæver sygeplejerskens rolle 

som forebyggende og sundhedsfremmende i forhold til den stigende fedmeproblematik. 

 

“ Nurses should help the public understand that obesity is predominantly a social- environ-

mental disease. Nurses can create public awareness of the multiple and changing determinants 

of health that affect becoming overweight or obese. They can identify, offer and refer to obesity 

prevention programmes and policies, as well as play a role in programme and policy moni-

torering and evaluation“  (ICN 2004, s. 4) 3. 

 

 “De Sygeplejeetiske Retningslinier” slår fast at ” Sygeplejersken skal holde sig orienteret om 

den sociale – og sundhedspolitiske udvikling og deltage i debatten herom (SER 2004, 3.1). Det 

bliver derfor ekstra vigtigt for sygeplejersken at kende og forholde sig til de bagvedliggende 

                                                 
3 ICN er udkommet med et ”Fact sheet” omkring problemstillingerne ved overvægt og fedme. Med baggrund i fed-
meproblematikken påpeges implikationer for sygeplejerskens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.  
Tilgængelig: < Htpp:// www.icn.ch/mattersobesity > [ 2004-03-02]. 
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holdninger og værdier for at kunne forholde sig kritisk og udviklende i sin praksis og for at kun-

ne bidrage til en ændring af udviklingen. 

At sætte ord på værdier og holdninger, at se brudfladerne, kan øge mulighederne for at begribe 

kompleksiteten og kvalificere den personlige afklaringsproces, man som medarbejder i sund-

hedssektoren dagligt udfordres til. 

Med udgangspunkt i den provokation jeg tidligere har beskrevet, har jeg derfor valgt at undersø-

ge hvordan tonen slås an, når værdier og holdninger i forhold til overvægtige og fede formidles i 

udvalgte billeder fra Hjerteforeningens materialer. Jeg ønsker således at sætte min egen provoka-

tion og mine egne fordomme i spil. 

 

 

1.1. Undersøgelsens spørgsmål bliver derfor: 

 

• Hvilke betydningspotentialer tilbyder udvalgte billeder fra Hjerteforeningen for  

      forestillingerne om sundhedsadfærd i forhold til overvægtige og fede?  

• Hvilke værdier og holdninger repræsenterer disse betydningspotentialer? 

 

Formålet er med andre ord at undersøge hvilke værdier og holdninger, der er på spil indenfor 

fedmeproblematikken, når der formidles sundhedsbudskaber, og hvordan de fremanalyserede 

værdier og holdninger har indflydelse på sygeplejerskens opfattelse af de overvægtige/fede.  
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2. Karakteristik af fedmeproblematikken  
 
Den overvægtige og fede patient er en gruppe som fylder4, og som må forventes at fylde mere og 

mere i sundhedssektoren med menneskelige omkostninger, følgesygdomme og potentielle sund-

hedsrisici til følge. Dermed udgør denne patientgruppe også en stor del af sygeplejerskens klini-

ske praksis.  

 

Forekomsten af overvægtige og fede danskere er indenfor de sidste 30- 40 år steget i en sådan 

grad, at der fra ekspertside tales om en fedmeepidemi (Sundhedsstyrelsen 2003; Ernæringsrådet 

2003). Siden 1987 er sket en stigning i forekomsten på 75%. Ifølge Sundhedsstyrelsen var der i 

2003 mindst 1,7 millioner mennesker i Danmark, der var overvægtige eller fede (Sundhedssty- 

relsen 2003). Aktuelt er 30-40 % af den voksne befolkning overvægtige (BMI over 25). Det dre-

jer sig om 1,3 millioner danskere. 10-13 % er fede (BMI over 30), hvilket svarer til ca. 400.000 

personer (Sundhedsstyrelsen 2003 s. 8). Stigningen synes især at være sket i de yngre alders-

grupper og hos personer med lav uddannelse (Sundhedsstyrelsen 2003; Heitmann et al 1999; 

Kjøller et al 2002).   

 

Udviklingen i Danmark afspejler en global tendens, som ifølge WHO indebærer, at hvis udvik-

lingen fortsætter som hidtil, vil 60-70% af alle europæere være overvægtige i  2030 (WHO 1998; 

Sundhedsstyrelsen 2003).  

Overvægt og fedme øger risikoen for en række folkesygdomme, blandt andet hjerte/kar-

sygdomme og type 2 diabetes, hvilket resulterer i en betydelig overdødelighed (Sundhedsstyrel-

sen 2003, s. 8, s. 47).  

På baggrund af de helbredsmæssige konsekvenser har WHO udpeget fedmeepidemien som en af 

de største kommende globale folkesundhedsproblemer (WHO 2000, s. 16-68). 

Overvægt og fedme indebærer, udover de helbredsmæssige problemer, også menneskelige om-

kostninger i form af dårlig trivsel og social udstødelse (Sundhedsstyrelsen 2003, s. 6; WHO 

2000).  

Ernæringsrådet skønner5, at 5-8 % af det totale sundhedsbudget går til overvægtsrelaterede syg-

domme, og det beløb vil blot stige, hvis fedmeepidemien fortsætter (Ernæringsrådet 2003,s. 29).  

                                                 
4 Ordet fylder er bevidst valgt, fordi det for mig signalerer, at den overvægtige og fede patient fylder i mere end 
antal, hvilket fordrer, at sygeplejersken forholder sig til dem som individuelle personer og som gruppe. 
5 Der er ikke foretaget en egentlig økonomisk analyse af de faktiske omkostninger forbundet med svær overvægt i 
Danmark. Ovenstående skøn er baseret på udenlandske beregninger (Sundhedsstyrelsen 2003). I søgning har jeg 
fundet en svensk undersøgelse der estimerer at 5-10 % af udgifterne i det svenske sundhedsvæsen er relateret til 
overvægt og følgesygdomme ved overvægt (Nabro et al 1996). 
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I Regeringens forebyggelsesprogram ”Sund hele livet” lægges der op til, at overvægt og specielt 

svær overvægt/fedme er et af de indsatsområder, der skal prioriteres højt i sundhedssektoren. Det 

sundhedspolitiske mål er: ”Stigningen i svær overvægt skal stoppes” (Indenrigs- og Sundhedsmi-

nisteriet  2002, s. 21). 
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3.  Sundhedsoplysning 
 
Regeringen satser på oplysning og formidling af sundhedsbudskaber. I Sundhedsstyrelsens anbe-

falinger står at de ønsker, at: ”Gennemføre en oplysningsindsats over for befolkningen om de 

sundhedsmæssige og psykosociale konsekvenser af svær overvægt. Formålet er at fremme social 

accept og forebygge diskrimination… (Sundhedsstyrelsen 2003 s. 38, anbefaling 38). 

 

Vi bliver dagligt, gennem TV, aviser, ugeblade og andre medier i det offentlige og private rum, 

dænget til med såvel officielt som privat-finansierede påbud, anvisninger og informationer om 

sundhed eks:  

• ”Madpyramiden” (Forenede Danske Brugsforeninger Coop Danmark 2005)6. 

• ”Du bliver hvad du spiser” (Forbrugerstyrelsen 1993). 

• ”Uge 40” Alkoholkampagne (Sundhedsstyrelsen 2004). 

• ”Rør dig 30 minutter om dagen” (Sundhedsstyrelsen 2004). 

• ”Nul røg nu – for vores hjerters skyld” (Hjerteforeningen 2005), 

 

med det formål at få os til at ændre holdning og (forbruger)adfærd.  

 

Noget tyder på, at viften af virkemidler, der tages i anvendelse for at få budskaberne igennem, er 

blevet bredere. Som eksempel kan nævnes TV- reklamen om at spise flere fisk med titlen ”Det er 

ik` så ring` endda” (Fiskebranchen; TV2 1998)7, som faktisk fik forbruget af ernæringsfornuftige 

fisk til at stige med 17 % over tre år (Nielsen 2002). ”6 om dagen – spis mere frugt og grønt” 

kampagnen (Ernæringsrådet et al. 2001) er et andet eksempel på en mere utraditionel måde, idet 

plakaten viser et grønsagskærestepar i hed omfavnelse (Københavns Engros Grønttorv 1999).  

 

Hjerteforeningen valgte i 2002 bevidst at satse på den friske, muntre uhøjtidelige kampagnestil. 

Som eksempel kan nævnes ” I love makrelsalat – Lev livet med maner. Og med måde ”. Den har 

især de 40-åriges vaner og uvaner i kikkerten (Hjerteforeningen 2002). ”Pas dig selv kvinde”, 

henvender sig til kvinder på 40 og opefter (Hjerteforeningen 2003).  

                                                 
6 Madpyramiden blev udviklet af FDB i 1976 efter svensk forbillede.  
 Tilgængelig: < http://www.fdb.dk/default.asp?id=294 > [2005-01-12]. 
 
7 TV2 fredag 05.06 - 1998 klokken 20.03:35. Desuden vist på TV2, TV3, TV Danmark i perioden jan., feb. maj,   
juni, aug., sept., okt. (1998). Og vist på TV2, TV3, TV Danmark i perioden jan., feb., marts, april, maj, sept. okt., 
nov. (1999). Ifølge opgørelse i alt vist ca. 2366 gange (hentet 2005- 01-10  fra Joachim Salamon Senior Researcher 
Analyseafdelingen TV2).  
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Ifølge seniorforsker Eva Thune Jacobsen, Dansk Sygehus Institut er sundhedskampagnernes 

problem netop, at de giver signalforvirring. Folk reagerer med forvirring, irritation og afstands-

tagen overfor de mange kampagner. De er dødtrætte af bedrevidende eksperter (Jacobsen 1995).  

At der sendes modstridende signaler kan eksemplificeres med, at kostpyramiden som er en inte-

greret del af de fleste folks sundhedsbevidsthed nu ”sættes på hovedet”(Dam 2003; Bull 2004). 

Kyndige ernæringseksperter som Arne Astrup har igennem flere år formidlet, at det kun er fedt, 

der feder – hvilket har nedsat danskernes fedtindtag8. Imidlertid hævdes det nu fra officiel side, 

at sukker i allerhøjeste grad feder (Danmarks Fødevare og Veterinærforskning 2004, s. 26-29; 

Sundhedsstyrelsen 2003, eks.vis s. 52). Meget tyder nemlig på, at det voldsomt stigende forbrug 

af sodavand er medvirkende årsag til overvægt. Næsten dagligt kan man høre nye bud på den 

endegyldige sandhed om, hvad vi bør spise, og hvad vi endelig ikke bør spise. Der er næppe den 

fødevare eller det næringsstof, som ikke optræder på en eller anden forbudsliste som en syg-

domsrisiko eller præsenteres som forskernes seneste bud på et langt og sundt liv.  

Længe inden fiskereklamen ”Det er ik` så ring endda” kørte i dansk TV, kunne man i Politiken 

(Vølver 1995) læse, at sundhedsmyndighederne i Sverige for længst havde frarådet gravide  

kvinder at spise fisk fra Østersøen mere end én gang om måneden. Som forbruger – og sund-

hedsformidler  kan det således synes svært at finde ud af, om det er sundt eller ikke sundt at spise 

fisk. Hvad skal man tro?   

 

   

3.1. Men nytter det? 

 

Den eksplosive udvikling i antallet af fede mere end antyder, at den traditionelle formidling af  

sundhedsbudskaber ikke – eller kun i begrænset omfang – rammer målgruppen. Sundhedsforsker 

Per Brændgaard Mikkelsen påpeger, at problemet er, at man rammer de forkerte befolknings-

grupper, hvorved man bidrager til at fremme polariseringen i sundheden.      

”Informationen har det med at nå de mennesker, der i forvejen er sunde, så de bliver endnu sun-

dere. Den gruppe i befolkningen, der har de virkelige sundhedsproblemer, bliver derimod ikke 

påvirket af informationskampagner alene” (Busch 2004). 

 

                                                 
8 Fedtindholdet i danskernes kost er fra 1995 til 2000/2001 faldet fra 37% til 33 % (Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet 2002, s. 16). 
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Sammenlignet med den vægt, der lægges på sundhedsoplysning i form af kampagner, så er ef-

fektmålinger af sundhedsoplysende kampagner i Danmark både sporadiske og nedslående (Lund 

1998; Meillier 1994; Jacobsen 1995).  

 

”Der findes ikke overbevisende dokumentation for at massemediebaseret oplysningsvirksomhed i 

sin nuværende form i sig selv har en direkte adfærdsændrende rolle. Massemediebaseret oplys-

ning har imidlertid en ”dagsordensættende rolle”. ”Den kan skabe opmærksomhed og give vi-

den og skabe en platform, hvor det er muligt i det offentlige rum at tale om og forholde sig til en 

given problemstilling” (DSI 1996, s. 19). 

  

Tilsvarende er der stort set ikke forsket i sundhedsoplysning ud fra et modtagerperspektiv, lige-

som negative konsekvenser af sundhedsoplysning ikke er belyst (Jensen & Johnsen 2001, 

s.148)9.  

 

Statens information har i 1995 foretaget en undersøgelse af befolkningens holdning til sundheds-

kampagner10. Hovedkonklusionerne er, at opbakningen til sundhedskampagner er svagest blandt 

personer med en kortere skoleuddannelse og personer over 6o år. Tilfredsheden med kampag-

nernes form er behersket. Et flertal mener, at tonen er for moraliserende, og der hersker betydelig 

usikkerhed om korrektheden af de sundhedsfaglige budskaber. Et flertal mener, at eksperterne 

hele tiden skifter mening og modsiger hinanden, og derfor har folk svært ved at tage kampagner-

ne alvorligt. Det er især de ressourcesvage som er forvirrede. Dels finder de at kampagnerne mo-

raliserer, dels har de svært ved at overskue det store og brogede marked indenfor sundhed 

(Sundhedsministeriet 1996).  

 

Man kunne spørge, hvorfor folk ikke bare gør som eksperterne siger. Spørgsmålet stilles ofte i 

sundhedsvæsenet, fordi vi her har en omfattende viden om, hvordan vores helbred påvirkes af 

livsstil: kost, motion og rygning (Aborelius 2002).  Danskernes kostvaner nærmer sig generelt 

mere Fødevaredirektoratets anbefalinger (Fødevaredirektoratet 2002, s. 49). Til gengæld er der 

blevet flere med overvægt og svær fedme. Dorte Overgaard præciserer, at på trods af, at det ge-

                                                 
9 Som eks på nogle af de få undersøgelser der er foretaget kan nævnes, Meilliers studie af 40 årige mænds viden om, 
holdninger til og behov for oplysning om forbyggelse af hjertesygdomme (1994), Thune Jacobsens ”Sundhedsoply-
sende kampagner – barrierer og muligheder set fra et afsender og modtagerperspektiv  (1995).  
10 Undersøgelsen var bestilt af Sundhedsministeriet. Befolkningens holdning er afdækket via 1527 telefoninterviews. 
Undersøgelsen må ses i lyset af at være 8 år gammel - men der er ikke foretaget nyere undersøgelser af samme om-
fang.  
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nerelle oplysningsniveau i samfundet er højt, ses der alligevel en polarisering i livsstilen, der 

medvirker til ulighed i sundhed (Overgaard 2003). 

Karen Lorentzen påpeger i sin artikel ”Det offentliges gode vilje og befolkningens manglende 

vilje. En undersøgelse af sundhedskampagners status i det moderne samfund”, at sundhedsmyn-

dighederne på baggrund af videnskabeligt arbejde er i stand til at dokumentere, hvordan sygdom 

og lidelser opstår, og hvordan de kan forebygges, men at meget tyder på, at det er svært for 

sundhedsmyndighederne at omsætte denne viden til befolkningen på en sådan måde at den enkel-

te borger virkelig ønsker og formår at efterleve sundhedsbudskaberne i det daglige (Lorentzen 

2001). Lorentzen påpeger, at sundhedskampagner fra den offentlige sektor ikke er norm- og 

værdifrie. De iværksættes udfra et grundsyn om, at det sunde liv er et godt valg. Med afsæt i det-

te grundsyn søger sundhedskampagner at opfordre og motivere den enkelte borger til at tage 

større ansvar for sin sundhed og vælge en sund livsstil. 

 ”De offentlige instansers ambition om at fremme en sundhedsadfærd frem for andre rummer 

imidlertid en fare for en fordømmelse af de mennesker der af den ene eller den anden grund fra-

vælger den sunde livsstil ” (Lorentzen 2001, s. 64).  

 

 

3.2. Moraliserende sundhedsoplysning 

 
Befolkningsomsorgen kan betragtes som et ordensprojekt, hvor det er sundhedsfaglige eksperter 

og sundhedsmyndigheder, der bærer projektet igennem. Med deres gode vilje og individuelle og 

kollektive søgen efter sundhed, skaber de orden i et tilsyneladende kaos af usund livsstil og  

følgesygdomme (Lorentzen 2001, s. 70).  Dette kaos kan imidlertid ses og forstås som hverdags-

livets mangfoldighed af subjektive og kulturelle betydninger af det gode liv (ibid).  

 

Den moraliserende form for sundhedsformidling har ifølge Bjarne Bruun Jensen været den do-

minerende i mange år. ”Inden for denne forståelse har sundhedseksperterne fastlagt indholdet i 

det sunde (læs: sygdomsfrie) liv og herefter udpeget den adfærd, der vil føre til øget sundhed 

(læs mindre risiko for sygdom). Sundhedsformidleres opgave består herefter i – med næsten alle 

midler til rådighed – at ændre målgruppens adfærd i den korrekte, den sunde retning” (Jensen 

Bruun 2000, s. 192)  

 

Bruun Jensen karakteriserer denne form for sundhedsformidling som ” top – down ” -aktivitet, 

der bygger på et snævert og negativt defineret sundhedsbegreb, hvor det er eksperterne, der for-
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søger at fastlægge og proklamere, hvad det sunde liv, den sunde familie og det sunde samfund 

består i (Jensen Bruun 2000, s. 191-192).   

Tendensen fører ifølge Bruun Jensen til en ideologi om, at de der bliver syge selv bærer skylden 

for denne sygdom. Den enkelte kunne jo bare ha` motioneret 30 minutter om dagen og spist 

sundt. 

” Blaming the victim ” ideologien har været kritiseret for at stemple og stigmatisere i forvejen 

udsatte grupper og for at overse og negligere at vores adfærd udvikles i tæt tilknytning til vores 

levevilkår (Crawford 1977, s. 671). Den adfærdsorienterede sundhedsformidling er de senere år 

blevet kritiseret for måske ligefrem at bidrage til en uddybning af skellet mellem de bedst og 

dårligst stillede i vores samfund (Jensen Bruun 2000, s. 197).  

 

Overgaard påpeger, at VK regeringens sundhedsprogram ”Sund hele livet” – de nationale mål og 

strategier for folkesundheden 2002-10 (Indenrigs – og Sundhedsministeriet 2002) lægger op til, 

at sundhed er den enkeltes ansvar.  Ifølge Overgaard påvirker den liberalistiske holdning hele 

regeringens sundhedsprogram markant. Programmet fokuserer meget på livsstilsproblemer og 

ændring af sundhedsadfærd, og ansvaret ledes tilbage til individet selv. Overgaard mener, at 

sundhedsfremme og forebyggelse implicit presses ned over borgeren forstået på den måde, at der 

er en livsstil, der er sundere end en anden, og at borgeren åbenbart kan vælge forkert (Overgaard 

2003).  

 
 

3.3. Det sunde liv 

 
WHO`s sundhedsdefinition lyder ” Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, psykisk og soci-

alt velvære ” (WHO 1994). Definitionen tydeliggør, at sundhed omfatter to forskellige dimensi-

oner, nemlig det gode liv som livskvalitet og det sygdomsfrie liv. Bruun Jensen påpeger, at på 

trods af gode intentioner om et åbent sundhedsbegreb, hvor livskvalitet og velvære indgår som 

centrale elementer, så viser analyser af de sundhedsfremmende tiltag i form af kampagner og 

andre tiltag, at de – næsten uden undtagelse – fokuserer på sygdomsperspektivet (Jensen Bruun 

2000, s. 192).  

 

Det er ikke i sig selv forkert at iværksætte sygdomsforebyggende aktiviteter men problemet op-

står, når man fra officielt hold forsøger at legitimere eks. sundhedskampagner ved at henvise til 

WHO`s definition af det gode liv (Jensen Bruun 2000, s. 193).  
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Paradoksalt nok opfattes den traditionelle, moraliserende sundhedsformidling ifølge mange 

mennesker som det modsatte af livskvalitet. Sundhed opfattes ofte som noget, man eventuelt kan 

overtales til at ty til, hvis man har haft det for godt i en periode og nu er rede til syndsforladelsen. 

Bruun Jensen taler om en afsavnsideologi der er resultatet af en naturvidenskabelig, sygdomsori-

enteret, moraliserende sundhedsformidling (Jensen Bruun 2000, s. 194).  Der tales om sundheds-

apostle og sundhedsfolket, og kampagnemagerne opfattes af mange som vor tids nye præster 

(Jensen Bruun 2000; Bonde 1999).  Bruun påpeger, at det er den barriere, som dagens sundheds-

formidling har svært ved at overskride.  

 

Sundhedsdyrkelsen har ifølge H. Bonde fået et lag af religiøsitet, og han advarer imod, at dyrkel-

sen af den sunde krop kan blive led i en større samfundsmæssig bestræbelse på, at: 

 ”perfektionere menneskeheden i en grad der bliver stærkt normativ for alt det der falder uden-

for: det usunde, det forkrøblede, det krogede, det uhelbredelig” (Bonde 1999, s. 60).  

 

Tendensen er, at den moraliserende sundhedsformidling udelukkende forbindes med den enkel-

tes livsstil og adfærd. Sundhed drejer sig om kost, motion, rygning, alkohol og adfærden frem-

stilles som noget vi kan vælge til eller fra.  ”Du er din egen sundheds smed ” (Jensen Bruun 

2000, s. 195). Vores livsstil sættes sjældent i relation til de levevilkår vi indgår i (ibid). 

 

Den moraliserende formidling har vist sig at være uden effekt i form af de ønskede adfærdsæn-

dringer (Jensen Bruun 2000, s. 198; Jacobsen Thune & Knigge 1996; Jacobsen Thune 1995).  

 

En erkendelse, der muligvis motiverer nogle af de eksperimenter med forskellige virkemidler, 

der kan ses eksempler på i det følgende. 
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4.  Empiri  
 
Min empiri består af 2 dele:  

 

1. To helsides reklamebilleder for Becel 11   

2. Syv billeder fra Hjerteforeningens pjecer og tidsskriftet Hjertenyt 12 

 

Billederne er valgt, fordi de er tidstypiske og illustrerer holdninger til sundhedsadfærd i det 

spændingsfelt som fedmedebatten bevæger sig i i dag. Det er min opfattelse, at en undersøgelse 

af billeders betydningspotentialer kan give mulighed for at åbne op for og give væsentlig indsigt 

i nogle af de bagvedliggende holdninger til den fede patient. Dermed bliver det muligt at itale-

sætte holdningerne og at bevidstgøre sygeplejersken om det, der ellers ikke tales om (Larsen 

2004). 

Styrken ved at anvende billeder er, at de kan fastholde en situation, og dermed rummer mulighed 

for at vende tilbage, betragte igen og finde nye dybder. Billeder udmærker sig ved helhed, kom-

pleksitet og mulighed for fortolkning af følelsesmæssige nuancer. Billedets begrænsning er, at 

kun det synlige fremtræder, og dermed forenkles virkeligheden. Nuet fastholdes, mens før og 

efter skæres bort. Fortid og fremtid må således tænkes af beskueren for at få betydning (Berger 

1984). 

 

Reklamens virkemidler synes at repræsentere den nye tendens i formidlingen af sundhedsbud-

skaber. Reklamemediets metier kan overordnet betegnes som en udvikling af midler og metoder 

med henblik på at sælge en vare. Ved således at flytte formidlingen af sundhedsbudskaber fra det 

traditionelle formidlingsfelt ind i en reklamekontekst, åbnes der mulighed for at gøre brug af 

”formidlingsredskaber”, som oprindeligt er frembragt i en salgs-kontekst. Eksempler på dette ses 

i de 2 Becel-reklamer. 

Som kontrast til dette er billederne fra Hjerteforeningen`s pjece illustrationer, som forekommer i 

stort tal. Såvel redaktionelle billeder som reklamebilleder fylder procentuelt meget i Hjertefor-

eningens materiale og udgør således en væsentlig del af organisationens formidling af sundheds-

budskaber og sundhedsadfærd. Billederne fra pjecen adskiller sig dog fra reklamebillederne ved 

at spille sammen med en større uddybende og forklarende tekstmængde. 

                                                 
11 Becel er et margarine produkt fra fødevarevirksomheden Unilever Bestfoods. Tilgængelig: < www.becel.dk > 
[2004-01-08].  
 
12 I det følgende skelnes der ikke mellem hvor de enkelte billeder specifikt er taget fra – men tager udgangspunkt i at 
konceptet er Hjerteforeningen. 
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Hjerteforeningen viser ofte pæne billeder som repræsenterer en traditionel måde at fremstille den 

sunde og rigtige levevis på, nemlig den politisk korrekte sundhedsadfærd som idealbillede13.   

I modsætning hertil rummer de valgte reklamebilleder på en utraditionel og kontroversiel måde 

kodede meddelelser om sundhedsadfærd og fremstår derfor umiddelbart som et brud med den 

måde, sundhedsbudskaber almindeligvis formidles på 14. 

Reklamebillederne er fra Becel-kampagnen i 2001 ”De rigtige danskere”, der indgik i en TV- 

reklame15. Udvalgte billeder fra scenerne i TV- reklamerne er anvendt i printkampagnen. Bille-

derne har været brugt som reklamer i forskellige blade, f.eks. Samvirke (2001, nr. 4) og Hjerte-

nyt (2001, nr. 2). De udvalgte billeder har dels været bragt i Hjerteforeningens medlemsblad  

Hjertenyt (2001, nr.  2)16og dels ligget fremme på Hjerteforeningens rådgivningscentre17.  

Hjerteforeningen præciserer, at de som privat forening er afhængig af samarbejde med og midler 

fra erhvervslivet/medicinalindustrien og derfor samarbejder med virksomheder, hvis kampagner 

og/eller produkter understøtter Hjerteforeningens sundhedsbudskaber (Hjerteforeningen 2004. 

Principper.. ). 

Når Hjerteforeningen vælger at bringe reklamer, har de forholdt sig til det sundhedsbudskab og 

de holdninger om sundhedsadfærd, der vises og dermed også til de produkter, der reklameres for. 

De aktuelle reklamebilleder er sanktioneret af Hjerteforeningen, som dermed fungerer som 

sundhedsgarant for budskabets autencitet og sandhedsværdi.  

De to billedtypers betingelser og funktion er altså på flere måder forskellige. Jeg har imidlertid 

valgt at sætte fokus på det, der er karakteristisk for dem begge, nemlig eksponeringen af værdier 

og holdninger. 

 

4.1. Hvorfor Hjerteforeningens materiale? 

 

Hjerteforeningen er en privat organisation, der formidler officielt anerkendte budskaber om  

kost, motion og  livsstil. Hjerteforeningens rehabilitering knyttes an til hjertesygdom, som er en 

                                                 
13 Billederne er udvalgt på baggrund af en gennemgang af billedmateriale i henholdsvis Hjertenyt årgang 2000-
2004, diverse pjecer og bøger udgivet af Hjerteforeningen.  
14 Der er dog enkelte undtagelser eks vis i Hjerteforeningens pjece ” Sundhedssamtale med PRECARD- test ”hvor 
der er vist et billede af en fed mand der ligger sovende på en sofa med fjernbetjeningen i hånden og maden ved siden 
af. Denne måde at fremstille den fede på har paralleller til de valgte reklamebilleder og udgør en undtagelse i mate-
rialet (Se bilag nr. 5). 
15 TV2 26.03-2001, klokken 20.05:52. Desuden vist på TV2, TV3, TV Danmark, Kanal 5 i perioden marts, april, 
maj, sept., okt., nov. (2001). Og vist på TV Danmark, Kanal 5 i perioden maj, juni (2002). Ifølge opgørelse i alt vist 
ca. 2086 gange (hentet 2005 – 01-18 fra Joachim Salamon Senior Researcher Analyseafdelingen TV2).  
16 Hjerteforeningen har 81.000 medlemmer. Tilgængelig: < http://www.hjerteforeningen.dk/sw3683.asp > [ 2004-
12-09]. Mange institutioner abonnerer på Hjertenyt f. eks lægepraksis, sygehuse, apoteker og folkebiblioteker. 
17 Jette Kingo, redaktør på medlemsbladet Hjertenyt oplyser telefonisk, at det aktuelle billedmateriale er frem-
lagt/har været fremlagt på flere af Hjerteforeningens rådgivningscentre (Januar 2004). 
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af de store folkesygdomme. ”Sund hele livet” (Indenrigs – og Sundhedsministeriet 2002) frem-

hæver, at Hjerteforeningen gennem de seneste 15-20 år har bidraget med generelle forebyggel-

sestiltag via støtte til de befolknings rettede initiativer blandt andet gennem efterbehandlingstil-

bud til hjertepatienter på hjertecentre og i lokale foreninger. Tiltagene består bl.a. i en lang række 

centrale og lokale aktiviteter vedr. kost og fysisk aktivitet (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

2002, s. 40).   

Hjerteforeningen præciserer, at de er en interesseorganisation for medlemmerne, at de er patien-

ternes talerør i det politiske system og at de generelt arbejder politisk for at forbedre behandling 

og forebyggelse af hjerte- og kredsløbssygdomme (Hjerteforeningen 2004. Om Hjerteforenin-

gen; Nielsen Toftegaard 2003 s. 4-5). Hjerteforeningen formidler budskaber om sund livsstil i 

medierne, f.eks en TV-serie om mere sunde levevaner18. I ugebladet ” Nyt ude og hjemme” har 

Hjerteforeningen madopskrifter til et sundere liv. Hjerteforeningens sundhedsbudskaber formid-

les således i mange forskellige medier og har en stor del af befolkningen som målgruppe. Det er 

min opfattelse, at Hjerteforeningens materiale er anerkendt i befolkningen indenfor forebyggelse 

og håndtering af hjerteproblemer.  

Som tidligere nævnt formidler og udleverer sygeplejersker Hjerteforeningens materiale (f.eks.  

pjecer, bøger og andet materiale) til patienter i den kliniske praksis. Der er ligeledes ansat syge-

plejersker i Hjerteforeningens rådgivningscentre. 

 

 

                                                 
18 Serien ” Nye vaner for livet ” er vist på DR2 & DR1 januar og februar 2004. Udgangspunktet for serien er mang-
len på motion og forkert kost, som en trussel mod folkesundheden. Lars Ovesen, Hjerteforeningens sundhedschef, 
Lene Kromann Larsen, diætist og Lone Kjær, kok har medvirket. Udsendelsen blev set af 120.000 mennesker (Hvor 
det normale seertal ligger på 30-70.000). 
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5.  Reklamer og sundheds- og oplysningskampagner i et billedkommunikations-perspektiv 
 

Visuelle virkemidler kan formidle komplekse budskaber på subtile og raffinerede måder i løbet 

af et øjeblik (Ingemann 1996, s.341). Det er et stærkt kommunikationsmiddel, som egner sig 

særligt til at formidle holdninger i en fortravlet tilværelse (Ingemann 1996, s. 340-341; Barthes 

1996, s. 231). Billeder kan bruges som identifikationsmiddel i forhold til, hvordan vi selv, andre, 

ting og situationer ser ud (Kjørup 2003a, s. 6, s. 113).  

Reklamer og sundheds- og oplysningskampagner er uopfordrede henvendelser/kommunikation 

præget af en lineær envejskommunikation, og det er derfor afsenderen, der bestemmer kommu-

nikationstilbudets genre, virkemidler og budskaber. Modtageren har ingen indflydelse på  hver-

ken emne, budskab eller valg af medier (Lorentzen 2001). Afsenderens intentioner er således 

betydningsfulde at afdække.  

Anne Scott19 beskriver, at der er en stigende tendens til at reklamer trækker på tendenser i tiden: 

den stigende folkelige interesse for sundhed, de stadigt øgede offentlige udgifter i sundhedssek-

toren og den tilspidsede politiske sundhedsdebat. Tendenser, der placerer sundheden centralt i 

reklamens klassiske felt: livsstil og forbrug, på linie med størrelser som ungdom, skønhed og 

succes (1999). 

 

Hvor de traditionelle kampagner20 groft sagt appellerer til fornuften, appellerer reklamerne over-

vejende til følelserne (Gabrielsen & Zagal 1999). 

Scott påpeger at især livsstilsreklamer21 rammer forskellige målgrupper og ”fanger” eksempelvis 

børn og unge, som ikke nås via de sundhedsoplysende kampagner, fordi de inddrager den sanse-

lige dimension og gør produkterne trendy (Scott 1999 s. 39).  

Ifølge den danske medieforsker Christian Jantzen præsenterer livsstilsreklamer varen, således at 

den symboliserer en livsstil. Varen iscenesættes som et socialt tegn, der udtrykker et tilhørsfor-

hold til en social gruppe (Jantzen 1993, s. 65). 

Mange nutidige sundhedskampagner22 har også reklamen som forbillede og søger at påvirke be-

folkningen direkte via holdninger (Gabrielsen & Zagal 1999, s. 65). Forklaringen, på at kampag-

                                                 
19 Anne Scott Sørensen, lektor ved Center for kvinde & kønsstudier, S.D.U. Artiklen er skrevet på baggrund af 
forskningsprojektet ” Unge, medier og kulturel identitet.  
20 Med kampagner mener jeg i dette speciale sundhedskampagner, d.v.s kampagner der oplyser om sundhed. I denne 
sammenhæng indbefatter kampagner også kampagnemateriale, pjecer, plakater, kogebøger, TV spots m.m.  
21 Anne Scott refererer til reklamerne: Fisk hver uge - Det er der ingen ben i (Produceret for Fiskebranchen af Nør-
gård Mikkelsen A/S Odense; Det kræver sin mælk (Produceret for Mejerierne i Danmark af Grey/Århus A/S) & 
Havgufferne (Produceret for Abba Seafood, Glyngøre af DM&BB København) ( Scott 1999). 
22 Aktuelt har Sundhedsstyrelsen en reklame i TV2 ”Rør dig 30 minutter om dagen”, for det sundhedspolitiske bud-
skab, 30 minutters motion om dagen (TV2 10.11-2004 klokken 18.19:53; Sundhedsstyrelsen 2004) 
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ner er inspireret af reklamen, er, at den ofte har succes med at påvirke befolkningens adfærd 23.  

Tendensen er således et sammenfald i måden sundhedskampagner og reklamer formidler på. 

Begge stiler mod at opnå en bestemt adfærd snarere end at videregive en bestemt viden (Gabriel-

sen & Zagal 1999, s. 66).  Scott taler om en ny type reklameserier, hvor producenter giver deres 

produkter et aktuelt sundhedsimage/sundhedspædagogisk image (Scott 1999, s. 37-38). 

 

Reklamebilledet er ikke objektivt og uskyldigt, dets betydning er tilsigtet og udformet med hen-

blik på den bedst mulige aflæsning (Barthes 1995, s. 45; Ingemann 1996, s. 19). Reklamebilledet 

er et magtfuldt medie, som har en dokumenteret påvirkning, hvilket eksempelvis ses i sammen-

hængen mellem de reklamer, vi ser, og de varer der puttes i indkøbskurven (Gabrielsen & Zagal 

1999, s. 67). 

Reklamebilledernes styrke er, at de er åbenhjertige (Barthes 1995, s. 43) og kan sætte ord på det, 

der ellers ikke italesættes. Billeder appellerer til det sanselige og følelsesmæssige og kan derfor 

fange og fastholde på en anden og stærkere måde end sproget, som rummer en større grad af 

distance.  

Reklamebillederne er i højere grad end ellers konstruktioner som er baseret på valg, iscenesæt-

telse, arrangeret virkelighed og som bevidst anvender virkemidler med det kommercielle formål  

at sælge varen. Reklamer forsøger ofte at sælge varer ved at påvirke vores holdninger24 (Gjessing 

& Wolstrup 2000, s. 15).  Derfor er det i denne sammenhæng interessant at afdække, hvilke be-

tydningspotentialer de udvalgte billeder tilbyder/signalerer.  

I denne aktuelle sammenhæng kan billederne have betydning for den forestilling om fede, der 

danner sig i offentligheden (Kress & Leeuwen 1996, s. 119-121).  Sygeplejegruppen påvirkes – 

som alle andre af de dominerende forestillinger om de overvægtige og fede, som udtrykkes i 

reklamer, massemedier og andet billedmateriale.  

 

 

                                                 
23 En reklamekampagne der virkelig har ændret vaner er ”Det er ik`så ringe endda”. Den fik os til at spise fisk ved at 
spille på humor, sødme, seksualitet og ved at vise, hvordan man laver nogle hurtige fiskeretter (Elverdam 2000).  
24 Eksempelvis vrimler det med reklamer for de politiske partier op til et folketingsvalg eller kommunalvalg – som 
forsøger at få vælgerne til at godtage budskaberne og stemme på politikerne.  
Reklamer kan bruges til at sælge varer, påvirke holdninger, informere, indsamle penge til et godt formål (Gjessing & 
Wolstrup 2000 s.15). 
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6. Metodisk og teoretisk ramme for analysen. 
 
 

6.1. På opdagelsesrejse i billeder. 

 
At kaste lys på sundhedsfaglige værdier og holdninger gennem analyse af billeder stiller særlige 

krav til metoden. Jeg er inspireret af en eksplorativ tilgang, i denne sammenhæng forstået som en 

åben, udforskende undersøgelse, hvor min egen involvering spiller en afgørende rolle for resulta-

tet.  Jeg er bevidst om, at det eksplorative design traditionelt bruges i andre sammenhænge knyt-

tet til forskellige nærmere definerede forskningstyper (Lorensen 2003, s. 35).  I dette speciale 

centreres det eksplorative om det indholdsmæssige, hvor jeg ikke søger bestemte sammenhænge 

– eller leder efter bestemte toner, men ønsker at undersøge hvordan tonen slås an. Inspireret af 

Kvale ser jeg min egen rolle som opdagelsesrejsende i et billedlandskab som udforskes og for-

tælles (Kvale 2000, s. 18). Jeg forventer, at undersøgelsesspørgsmålenes karakter betyder at min 

udforskning vil afsløre nye lag af kompleksitet således, at problemstillingen vil fremstå stadig 

mere nuanceret. De mange nuancer vil på den anden siden gør det muligt at tegne mere holistiske 

og sammenhængende billeder af specialets problematikker (Holstein 1995, s. 337). Specialets 

design og analyserne bærer således præg af en åben og nysgerrig tilgang og en strukturering, der 

i videst muligt omfang prøver at tage højde for og respektere empiriens egen logik.  

 

Jeg har fundet det hensigtsmæssigt at benytte metodetriangulering, bestående af elementer fra 

billedanalysen, begreberne denotation og konnotation og mytebegrebet. Triangulering defineres 

som en kombination af metodologier ved studier af samme fænomen (Denzin 1978, s. 8). Be-

grundelsen for at foretage metodetriangulering er, at hver enkelt metode skal give en brik til det 

samlede puslespil, som tilsammen giver et grundigt og nuanceret billede af en kompleks virke-

lighed. Kjerholdt påpeger, at metodetriangulering også kan sikre validitet, men at intet analyse-

redskab, hvor godt det end er, kan sikre kvaliteten, reliabiliteten og validiteten af forskningsre-

sultaterne, da det man ser, afhænger af øjnene der ser (Kjerholdt 2004, s. 160-161). Holstein 

skelner mellem den indre validitet, som handler om konsistens indenfor rammerne af selve un-

dersøgelsen, og den ydre validitet, som handler om samklang med andre oplysninger/belæg hen-

tet udenfor undersøgelsen (Holstein 1995, s. 329). 
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Som opdagelsesrejsende er jeg bevidst om, at fundene udfoldes gennem mine fortolkninger. For 

at sikre gennemskinnelighed25 i forhold til fortolkningernes præmisser, præsenteres de metodiske 

og teoretiske rammer for undersøgelsen, og analysernes fund underbygges med belæg fra andre 

kilder. 

Jeg er bevidst om, at jeg ikke går fuldstændig åbent ind i undersøgelsen men med en forforståel-

se, der er præget af mit eget ståsted, såvel personligt som fagligt (Lorentzen 2004, s. 35), og i 

overensstemmelse hermed klargøres min egen position/ståsted. 

 

   

6.2. Overvejelser i forhold til egen position. 

  

Min position i opgaven er en midterposition mellem afsenderen af det empiriske materiale – 

Hjerteforeningen - og modtagerne. Midterpositionen begrundes med, at det ikke er muligt at ud-

sige, hvad der har været Hjerteforeningens hensigt med billederne, ej heller udsige noget om den 

enkelte modtagers/beskuers tolkning og opfattelse af billederne. I analysen er det således mit 

blik, der gransker billederne. Mit blik præges af min baggrund som kvindelig sygeplejerske i 

40`erne, mit eget forhold til krop og vægt og egne fordomme til den fede patient.  

Min personlige og sygeplejefaglige baggrund, min forforståelsesposition, kan ses som specialets 

styrke, fordi den giver en erfaringsmæssig og faglig forståelse til opgaven. Samtidig er dette også 

specialets svaghed, idet denne indforståethed kan give blinde pletter, som gør, at noget overses 

og tolkes for snævert. 

” Man må sætte sine fordomme på spil for at få dem i spil ”(Jensen 1990, s. 136) 26, fordi vores 

måde at se på, påvirkes af hvad vi ved, og hvad vi tror (Berger 1984, s. 8-9). Det vi tror kan i 

denne sammenhæng f.eks. referere til egne fordomme i forhold til den fede patient   

Berger præciserer, at vi kun ser det, vi betragter (ibid, s. 8-9). Dermed er det, jeg betragter base-

ret på en række valg. Med sammensætningen af de elementer der udgør det eksplorative design 

(billedanalytiske elementer, denotationer/konnotationer, afsender/modtagerforhold og myter), 

foretager jeg således en af- og udgrænsning, idet de fremanalyserede fund som sådan er mine 

konstruktioner af den virkelighed, jeg ser, ganske begrænset af min viden og mine evner. Dette 

er en risiko, som jeg er opmærksom på, og som bør resultere i selvrefleksion gennem hele analy-

seprocessen. Mine analysefund og konklusioner må ligeledes ses i dette lys. 

                                                 
25 Ifølge Jette Fog må man stille krav om eksplicitering og gennemskinnelighed, af det subjekt, som forskeren er 
(Fog 2001, s. 158). 
26 Her refereres til H.G Gadamer, Wahrheit und methode 1975 s.283.  
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6.3. Redskaber til billedanalyse 

 
Billedanalyserne er inspireret af den fænomenologiske tilgang, hvor analyseprincippet er den 

hermeneutiske cirkel, hvor ”princippet er at forståelse af delen forudsætter indsigt i helheden, 

men alligevel er helheden opbygget af delene og må forstås igennem dem” (Kjørup 2003a, s. 25). 

Den hermeneutiske cirkel peger på, at forståelse forudsætter forforståelse, således at man må 

have en fortolkning med til billedet for at få dets dele og dets helhed til at give mening i en for-

tolkning (ibid, s. 25).  

 

I kraft af metodevalget er jeg bevidst om ikke at levere en fuldstændig billedanalyse. 

 

Som holdepunkter for analysen har jeg valgt elementer fra den traditionelle billedanalyse inspire-

ret af Søren Kjørup (2003a), der skriver om fotografiet og metodisk anviser og eksemplificerer 

analyseværktøjer, som kvalificerer grundlaget for at gå bag om billedet.  

 

Fra Kjørup (2003a) har jeg valgt følgende billedanalytiske greb:  

• Komposition, de enkelte elementer (herunder former) og elementernes placering i forhold 

til hinanden 

• Blikfang  

• Farvevalg, farvesætning (lysets spil) 

• Beskæring 

• Perspektiv (fugleperspektiv, frøperspektiv) 

• Linjeflader 

• Sammenhæng mellem billede og den medfølgende billedtekst (forankring eller afløs-

ning). 

 

Jeg har valgt ovenstående ”værktøjer”, fordi jeg ser dem som centrale for at afdække de meka-

nismer/billedmanipulationsteknikker, der er anvendt for at få det ønskede sundhedsbudskab 

frem. 

Som støttepunkter til at afkode billedernes budskab27 inddrages afsender og modtagerperspektiv. 

 

 

                                                 
27 Budskab: Dannelse af en mening, et budskab. Dette er den endelige sammenkædning af såvel tekst som billede. 
Den samlede sum af koder bliver til et budskab. 
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6.4. Denotationer og konnotationer 

 
For at få adgang til de værdier og holdninger billederne implicit udtrykker, inddrages begrebs-

parret denotation og konnotation som analytiske greb. Netop reklamebilleder indeholder mange 

medbetydninger, i og med at reklamer altid er ude på at få modtageren til at gøre noget (Drotner 

1997, s. 178).  

Jeg er bevidst om, at jeg således trækker på begreber fra den semiotiske terminologi, uden at jeg 

yderligere inddrager den grundlæggende semiotiske teori. Mit udgangspunkt er dog i overens-

stemmelse med semiotikken; nemlig at læse billederne som kodede meddelelser (Ingemann 

1996, s.  41-60; Kjørup 1978, s. 101-122).  

Til at begrebssætte denotation og konnotation er jeg inspireret af Roland Barthes, som i ”Bille-

dets retorik” (1995) skelner mellem et tegns denotation og konnotation, hvilket betegner hen-

holdsvis tegnets grundbetydning og tegnets medbetydning28. Denotation er tegnenes bogstaveli-

ge betydninger, som danner afsæt for de konnotationer, de medbetydninger der lægger sig til 

eller som vokser oven på. Et billedes denotationer skabes eksempelvis gennem billedets former, 

linier, farver som danner billedets udtryk og indhold.  

Konnotationen er billedet og billedtekstens sekundære betydning, den sociale betydning (Barthes 

1995). På det konnotative niveau står tegn for værdier, følelser og holdninger. Konnotationen er 

udtryksfuld og er dybest set den måde, hvorpå billedets producent overfører sine følelser eller 

vurderinger med hensyn til budskabets emne (Ingemann 1996, s. 73).  Forenklet kan man sige, at 

konnotationerne i analysen udsiger noget om afsenderens intentioner, værdier og holdninger. 

 

Et billedes sekundære betydning, altså konnotationerne, kan anskues udfra officielle og uofficiel-

le lag af konnotationer. Ifølge Fausing og Larsen (1982) er billedernes officielle konnotationer 

dem, som er fælles eller samfundsmæssige. De officielle konnotationer er styret af meddelelses-

situationen.  

Nok så interessant i denne sammenhæng er det uofficielle lag af konnotationer som er styret af 

holdninger, vurderinger, som er indirekte udtryk for en bestemt livsstil, et bestemt menneskesyn, 

en bestemt ideologi, som er under den officielle overflade (Ingemann 1996, s. 74-75).   

 

 

                                                 
28 Udgangspunktet er her det elementære semiotiske fænomen, tegnformen, som er en enhed af udtryk og indhold 
(billede, ord o.s.v) – denotationen. Denotationsformen (enheden af udtryk og indhold) kan så fungere som udtryks-
side for et sekundært tegn, konnotationsformen (Ingemann 1996 s.50). Konnotation er betegnelsen for de associatio-
ner og bibetydninger, der kan tillægges et ord eller billede. Man kalder også konnotation for ”associationsbetyd-
ning” ”medbetydning” og ”overført betydning”. 
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6.5. Myter 

 
Den sekundære betydning eller konnotationen er imidlertid ifølge Barthes mere end det. Det er 

også myter (Kjørup 2003b, s. 19-20; Ingemann 1996, s. 79-91). Den sekundære betydning kan 

beskrives/aflæses eller former sig/udtrykker sig som myter.  Mens konnotationen udsiger noget 

om afsenderen, så søger myten i Barthes konception at forme (påvirke) modtageren – og kan 

således relateres til konnotationernes uofficielle lag.  

 

Jørgen Stigel siger i bogen Reklame- kultur; ”Det vigtigste er som regel det, der ikke er der”, 

hvilket angiver, at noget er sanseligt fremtrædende og begribeligt, og noget ligger skjult bag 

denne fremtrædende begribelighed (Stigel 1993). Stigel eksemplificerer dette med H.C. Ander-

sens eventyr; ” Kejserens nye klæder ”, som en eminent og håndgribelig demonstration af, hvor-

dan noget, der ikke er der (nemlig klæderne) alligevel er der og får en stor betydning som vir-

kende forestillinger. ” Det er der på den måde, at det enten ikke betones/markeres eller tages for 

givet, betragtes som en selvfølge eller på anden måde påregnes at være under- og indforstået 

eller forudsat i et omfang, så man kan slutte sig til det… ” Eller ikke er der fordi det er forbudt, 

tabuiseret…” (Stigel 1993, s. 18). 

 

Jeg har derfor valgt at inddrage myteteorien som en metode til at begrebsliggøre både det, der er 

der, og det der ikke er der, og som en ”fremkaldervæske” for at få det ”uhåndgribelige” ”forestil-

lingerne” tonen, værdierne og holdningerne til at træde frem. 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Barthes forståelse af myter, fordi han udvider mytebegrebet 

til at omfatte måder, hvorpå der kan tænkes, tales om og vises bestemte budskaber om personer, 

ting og ideer (Barthes 1996) 29.  

 

Barthes beskæftiger sig i bogen ”Mytologier” (1996) netop med reklamebilleder. Barthes ser 

myten som et specielt sprog eller tegnsystem, som gennem brugen af eksisterende tegn og deres 

konnotationer skaber nye tegn, som derved indgår i mytefunktionen. Barthes anlægger i sin bog 

en meget kritisk tilgang til de moderne myter, som han mener forfalsker virkeligheden - ” det liv 

vi lever” (Barthes 1996; Holm 1985, s. 40). Myter kan være med til at opbygge og understøtte 

ideologier, der igen afspejler, hvad man i gruppen finder muligt og rigtigt, og de kan sløre for-

hold, som man ønsker skjult eller ikke vil vedkende sig.  
                                                 
29 Mytebegrebet er omfattende og kan forstås forskelligt. Den brede opfattelse af myter er, at det  

drejer sig om de store universelle religiøse fortællinger (Fiske 1998). Barthes udgangspunkt er de hverdagslige my-

ter. 
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Barthes siger, at myten simpelthen er tale. Ikke enhver form for tale, men i den udstrækning en 

sprogbrug eller et billedligt udsagn er bærer af et socialt mønster, er myten et kommunikations-

system (Barthes 1996, s. 229-232). Myten er ifølge Barthes en form for tale, der i høj grad er 

defineret ved sin intention (ibid s. 247-248).  

 

Mytens indhold er den måde, hvorpå en kultur eller dele af den tænker over sig selv. Barthes 

taler om de falske selvfølgeligheder, som bliver selvindlysende, men som ikke desto mindre har 

en afgørende betydning for den sociale praksis (Barthes 1996, eks vis s. 268-270, s. 24, s. 252-

256).   

 

Myten bliver en del af samfundets kontrol- og forklaringssystem (Barthes 1996). For eksempel 

kan myter legitimere en organisation, f.eks. Hjerteorganisationen, ved at vise, at behovsstruktur 

og samfundsstruktur stemmer overens, og den fastsætter det repertoire af motiver, roller og hand-

lemåder, der er gyldige indenfor samfundet og indenfor det sundhedspædagogiske felt. Myten 

foreskriver eksempelvis det rette liv/den rette sundhedsadfærd. 

Myterne resulterer i normer, dogmer, traditioner, fordomme og ritualer (Holm 1985, s. 9, s. 29). 

 

Barthes beskriver myten som en afpolitiseret taleform (Barthes 1996, s.269). Politik har en be-

tydning, som dækker menneskelige relationer i deres virkelige og sociale struktur. Myten benæg-

ter ikke visse ting, dens funktion er tværtimod at tale derom. Men ” den renser dem simpelthen, 

den gør dem uskyldige, begrunder dem i naturen og i evigheden, den giver dem en klarhed som 

ikke er den der fremkommer ved en forklaring men ved en konstatering” (Barthes 1996, s. 269). 

Man kan med Barthes sige, at på den måde fremstår den mytologiserende adfærd som naturalise-

ret, hvorved man undgår at mere grundlæggende forhold problematiseres eller kritiseres.  

” Myten fordrejer og forvansker en betydning, får den til at se naturlig ud, og heri ligger dens 

gemene væsen” (Barthes 1996, s. 13).   

 

I afkodningen af myten opdeler man de mindste enheder, der giver mening og parrer disse i 

modsætninger, f.eks det gode overfor det onde, det rigtige overfor det forkerte. Det er ikke et 

budskab som sådan, men myten viser de modsætningssystemer, som samfundet består af (Holm 

1985, s. 41).   
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Myterne giver dermed adgang til de offentlige konnotationer, fortællinger, sandheder og kan 

således, i dette tilfælde, ses som udtryk for de værdier og holdninger, der ligger bag strategierne i 

forhold til forebyggelsen af overvægt og fedme.  
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7.  Billedanalyse  
 
 

7.1. Reklamebillede 1: ”Manden på græsset” 

 
Billedet fra tidsskriftet Hjertenyt er et dobbeltsidet far-

vefoto af en fed mand formentlig i 20`erne eller 

30`erne. Manden ligger sovende på en græsplæne lejret 

fladt på ryggen. Billedet ses oppe fra, og manden fylder 

det meste af billedfladen. Baggrunden er en grøn græs-

plæne, som udfylder og danner ramme om billedfladen. 

I billedet er foruden placeret rester fra et fast-food måltid. Billedets farver er stærke og klare. 

Manden er kun iført gule badeshorts og maven flyder ud over buksekanten. Hovedet og halsen 

går ud i et. Der ses dobbelthage og fedtfolder ved armhulerne. Huden er lettere behåret og sve-

dig, hvad der giver den et fedtet, skinnende overflade. Ansigtshuden fremstår uren og plettet. 

Billedet er belyst med et skarpt lys, som centreres på den nederste del af brystkassen, maven, 

shorts`ene, lårene og det omkringliggende græs. Der falder skygge på mandens ansigt og fødder. 

Manden har en tatovering, som ligner et dyremotiv med et navn i, og  han har en stram guldhals-

kæde om en kraftig hals, en ørering i højre øre og solbriller med metalstel, som er placeret i pan-

den. 

Armene er placeret udstrakte fra kroppen. Ved hans venstre arm og hånd står en paptallerkenen 

med pommesfritter, brunligt snask og en sammenkrøllet serviet. Mandens venstre hånd er let 

knyttet og ligger ovenpå nogle pommesfritter. I det belyste græs ved siden af ligger spredte 

pommesfritter og en burger.  

Billedteksten ”Becel – Væk mig når du er færdig med at prædike!” er placeret med store hvide 

typer på det grønne græs i billedfladens øverste venstre halvdel. 

Billedteksten opfølges/uddybes i en tekst med mindre typer, som er placeret udenfor billedfladen 

under billedet. ” Er det ikke lige lovlig frelst? At spise Becel ! Bare for at undgå at øge koleste-

roltallet?” Sådan er holdningen hos mange danskere. Vi ved det, for vi har spurgt. Men måske 

tilhører du det mindretal, der kan se fornuften i at spise sundt. Og som godt vil passe lidt på dig 

selv. Så skal du vide, at Becel er plantefedt. Og derfor rig på det umættede fedt, der ikke øger dit 

kolesteroltal. Vælg derfor Becel næste gang – hvis du ikke har noget imod at spise, som ernæ-

ringseksperterne prædiker”.  

I højre hjørne er placeret en reklame for produktet ” Becel”, hvor plasticflasken med flydende ” 

Becel” rækker ind i billedfladen, i øvrigt indenfor mandens rækkevidde.  
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 Billedet/fotografiet er et forstørret nærbillede. At det er den fede mand, der er billedets blikfang 

understreges fotografisk ved at billedet kompositorisk er bygget op, så manden befinder sig midt 

i billedet og samtidig fylder han hele billedfladen ud. Manden er tilsyneladende faldet i søvn 

midt i måltidet, hvilket signalerer et uopsætteligt kropsligt behov. Han har spist, til han faldt om, 

hvilket signalerer, at her er tale om en mand, der ikke har kontrol over sig selv. Den udflydende 

attitude og armenes tyngde og placering, samt den let sammenknyttede hånd hen over pommes-

fritterne giver associationer til en mand, som ikke har styr på sig selv. I overført betydning såle-

des heller ikke til  sin egen sundhed eller sit eget liv.  

 

Der er tilsyneladende tale om en lad person, der ikke viser initiativ til at holde sig i form. Bille-

dets konnotationer er, at han er ligeglad og sløv og ikke følger de toneangivende normer, der gør 

sig gældende i forhold til de fremherskende sundheds- og kropsidealer, sund kost, slankhed og 

aktivitet (Elverdam 2000; Otto 1998, s. 84-88).  

Hans gule badeshorts, den stramme guldkæde, øreringen, tatoveringen og solbrillerne med det 

tynde metalstel signalerer en mand, der ikke følger mode eller trend hverken med hensyn til sund 

kost eller outfit. Billedets pågående og næsten påklistrede farver forstærker dette indtryk.  Far-

verne, på såvel mandens badeshort som de madvarer han spiser, virker anmassende og uæsteti-

ske. De spredte madrester i græsset signalerer ligegyldighed i forhold til, hvad der proppes i ho-

vedet, og hvordan måltidet iscenesættes. Han er indbegrebet af dårlig smag både i forhold til 

madvalg og outfit.  

At den fysiske og den æstetiske smagssans således er forbundne er en gammel sandhed der her 

revitaliseres (Scott 1999, s. 47). 

 

Replikken: ”… Væk mig når du er færdig med at prædike!” signalerer, at der er tale om en mand 

som er som han er – og ikke har tænkt at ændre på dette.  

Billedets farvesætning med stærke og klare farver betyder, at der lægges et naivistisk præg ned 

over ham. Han vil ikke acceptere, at det rigtige er at leve sundt, hvilket indenfor samfundets 

normer samtidig sidestilles med det smukke/skønne og gode liv (Otto 1998, s. 60-62). Samfun-

dets normer kan ses som det ønskværdige mål, ikke alene som de rigtige kropslige mål og det 

ideelle udseende, men som repræsenterende den gode og sunde livsstil. Når dette er samfundets 

norm, bliver holdningen; ”at være, som jeg er ” uacceptabel, fordi dette ikke længere er en ret, 

den enkelte har. Tværtimod bliver det at have de rigtige mål, udseende og en sund livsstil en 

pligt, som den enkelte bør efterleve. Den, der bevidst skiller sig udfra denne normative status, 
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repræsenterer de ufornuftige og marginaliseres som en, der er uden for nummer. Budskabet un-

derbygges af den underliggende billedtekst. Ifølge denne tilhører personen det flertal, som karak-

teriseres som de ufornuftige, dem der ikke passer på sig selv og ikke vil se fornuften i at spise 

sundt.  

Når den overvægtige person er afbilledet sovende og passiv, er signalværdien ikke kun at perso-

nen lever livet men tillige, at han hverken bekymrer sig om sin overvægt eller sin usunde livsstil 

-  og ikke har tænkt sig at gøre noget aktivt for at forandre denne. Han defineres som en, der ikke 

tager ansvar for eget liv.  

Otto siger, at sundhed og det at leve sundt er blevet en borgerpligt (Otto 1998, s. 32). De officiel-

le programmer fokuserer meget på livsstil og ændring af sundhedsadfærd. Rapporterne priorite-

rer kost og fysisk aktivitet, som de væsentligste indsatsområder til at forebygge overvægt (Inden-

rigs-og Sundhedsministeriet 2002, s. 21; Sundhedsstyrelsen 2003; s. 22-23; Ernæringsrådet 

2003). Sundhedsstyrelsen skriver, at ” de adfærdsmæssige håndtag”, man kan dreje på i forbin-

delse med forebyggelse og behandling af svær overvægt, er personens kost og bevægevaner 

(Sundhedsstyrelsen 2003, s. 52). 

Personen lever således ikke op til samfundets normer, som tenderer til at blive en social forplig-

tigelse til at tabe sig og forbedre sin sundhedstilstand og sit udseende.  

Når afsenderen har valgt at vise den overvægtige mand sovende i græsset, kan det rumme en 

væsentlig pointe, nemlig den at, han dermed ligger som han selv har redt. Man har kun den grad 

af sundhed, man har gjort sig fortjent til, hvilket kan afspejle samfundets fokusering på selvan-

svaret og livsstilens betydning for sundheden (Otto 1998, s. 76-80). Han kunne have valgt ander-

ledes, hvilket understreges af, at sundheden, det sunde alternativ - repræsenteret ved Becel fla-

sken - er afbildet indenfor hans rækkevidde.  

Når der er valgt en flaske som stikker op i billedet, er det nærliggende at associere til en ølflaske. 

Han har drukket og spist, til han er faldet omkuld.  I denne ramme er det ikke sandsynligt, at 

manden ville række ud efter den sunde Becelflaske. 

 

De usunde madvarer identificeres med en bestemt persontype, den typiske velfærdsdansker, der 

ukritisk lever livet og spiser lige det, han har lyst til. Her spilles der tydeligvis på opfattelsen af, 

at vi er og bliver, hvad vi spiser30.  

Billedet samler de elementer, der giver en stereotyp og karikeret karakteristik af en person med 

et bestemt udseende, bestemte madvaner og smag. 

                                                 
30 Her refereres til Forbrugerstyrelsens (1993) ”Du bliver hvad du spiser ” – ernæringskampagne rettet mod skole-
børn.  Kampagnen har haft en stor gennemslagskraft i folks bevidsthed og medierne. Aktuelt bærer reklamen for 
Wasa knækbrød dette slogan.  
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Med klart billedsproglige midler, komposition, farvevalg, beskæring og perspektiv siges noget 

meget præcist om personen og holdningen til denne (Kjørup 2003a, s.39). 

 

Den medfølgende billedtekst ”… Væk mig når du er færdig med at prædike!” er placeret inden-

for billedfladen, øverste halvdel, venstre side og fungerer derfor som den afbilledes udsagn. Den 

overvægtige person udtrykker afvisning af al denne prædiken om sundhed og sundhedsadfærd. 

Når personen vises tungt sovende er det med til at understrege/signalere en ”jeg er ligeglad ” 

holdning.  Han har slået ørene fra og er uimodtagelig for prædiken.  

Den manglende øjenkontakt understreger hans holdning. Han vil end ikke gå i dialog med autori-

teterne, f.eks sundhedspersonalet. 

Når beskueren forholder sig til både billede og den underliggende tekst, bliver teksten således 

styrende og ledende for beskuerens blik. Kjørup (2003a, s. 7, s. 161) beskriver, at et billede for-

ankres af en billedtekst, når teksten præciserer, hvem eller hvad billedet forestiller. En forank-

rende tekst kan lede beskuerens blik, udpege hvad hun skal se, hvordan hun skal opfatte billedet, 

og hvad hun skal synes om det sete.  

Intentionen bliver præciseret, idet forankringen kan ses som den skruestik, som hindrer konnota-

tionerne i at blive for individuelle og subjektive. Det vil sige, den begrænser billedets projektive 

muligheder eller kraft. Forankringen kan også tjene til at holde konnotationerne indenfor det 

socialt acceptable og kulturelt vedtagne mønster (Barthes 1995, s. 48-51).   

I denne sammenhæng udtrykkes der konsensus om den rigtige sundhedsadfærd, og beskueren 

lades ikke tvivl om, hvilken position der er den ønskelige, acceptable og vedtagne position. Re-

klamen postulerer at italesætte det sundhedsbevidste og adfærdsrigtige mindretals værdier og 

holdninger. 

At vise en mand med denne adfærd er ikke tilfældigt, idet der er forskellige kodeks for mænd og 

kvinders opførsel. En maskulin adfærd af denne type kan accepteres, hvorimod det ud fra sociale 

konventioner ville være en utænkelig opførsel for en kvinde og placere hende i bunden af det 

sociale hierarki31.  

 

                                                 
31 Min måske lidt stereotype opfattelse af mande og kvinderollen. Men Bourdieus analyser af kønnet, viser dog også, 
at der via socialisering foregår en kønsdifferentiering, som udmønter sig i bastante kønskategorier, og dermed be-
stemte kønsspecifikke måder henholdsvis det feminine og maskuline køn kan agere på – sociale konventioner (Jär-
vinen 2000, s. 350-351).  
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Holm refererer til undersøgelser, der viser, at kvinder generelt er mere sundhedsinteresserede 

end mænd og f.eks lader deres madvaner påvirke af sundhedsovervejelser32. Kvinder foretrækker 

i højere grad sunde levnedsmidler og undgår i højere grad fedt end mænd.  Undersøgelserne pe-

ger på, at disse præferencer er koblet til sundhedsmæssige overvejelser eller et ønske om lav 

kropsvægt. Holm henviser ligeledes til undersøgelser, der peger på at kostvaner, som defineres 

som usunde, opleves mere problematiske for kvinder end for mænd (Jensen, Holm 1998).   

Den valgte fremstilling af en bestemt mandlig karikeret prototype og den signalerede livsstil er 

således i et kønsrolle perspektiv i overensstemmelse med de forventninger, der er til denne man-

detypes reaktionsmåde. Det kan ses som forventeligt, at han totalt afviser sundhedsrelaterede 

budskaber, fordi sundhed, sund kost, kropsidealer og vægttab typisk er områder, som relaterer 

sig til det kvindelige køn. Det kan således ses som overraskende og atypisk, at reklamebilledet 

har valgt at vise en mand. Forklaringen kan være, at afsenderen ønsker at få fat i mændene, fordi 

der bliver flere og flere fede mænd (Petterson 1997, s. 28-29).  

Placeringen af få karakteristiske tegn er med til at fokusere beskuerens blik og forstærke de en-

kelte elementers betydning. Kjørup påpeger, at man kan lave en yderst raffineret komposition, 

hvor hver detaljes nøjagtige placering må opfattes som bærer af en helt nøjagtig betydning (Kjø-

rup 2003a, s. 106).     

Billedet er overvinklet, det der kaldes fugleperspektiv (ibid, s. 49, s. 51). Overeksponeringen 

betyder, at betragteren er større og kigger ned på den liggende mand. Det giver konnotationer til, 

at den afbillede person er en, der skal ses ned på. Der lægges således op til afstand mellem be-

tragteren og den afbillede.  

Et fotografi tilbyder et tilsyneladende autentisk og virkelighedsnært billede af den overvægtige. 

Manden kan på den ene side identificeres som en virkelig person, men billedets iscenesættelse,  

kraftige farvesætning og farvevalg lægger et karikeret billede ned over den afbillede, som er så 

tydeligt, at det grænser til det rent parodiske. Manden repræsenterer en genkendelig persontype 

for beskueren men modsætter sig samtidig identifikation, idet beskueren i stedet opfordres til en 

ironisk distance.  

 

Når den overvægtige mand er valgt afbildet sovende, forhindres beskueren som tidligere nævnt i 

at få øjenkontakt og komme i dialog med denne. Da såvel øjne som ansigtsudtryk er et stærkt 

personligt visuelt kommunikationsmiddel mellem billedet og beskueren (Kjørup 2003a, s. 34), 

                                                 
32 Eks. vis har kampagnerne om at spare på fedtet især vundet genklang hos kvinderne (Jensen, Holm 1998). 
Undersøgelserne viser dog, at der er forskel på kvinder i forskellige sociale lag. Der må dog tages forbehold for, at 
undersøgelserne efterhånden er gamle, men den kan pege på nogle tendenser.  
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kan hun/han ikke berøres af, hvad den fede følelsesmæssigt udtrykker, hvilket kan give mulighed 

for at lægge afstand til den fede. Konsekvensen kan være, at det udelukkende er beskuerens blik 

og egne præferencer og forestillinger, der lægges ned over den overvægtige. Når afsenderen så-

ledes har valgt at afbilde den overvægtige mand sovende, giver det ikke beskueren åbninger i 

forhold til at få den afbillede i tale. Der er ikke mulighed for at indgå i dialog. Han bliver ham, 

som alligevel ikke kan nås. Når han samtidig afbildes med et ansigtsudtryk, der viser, at han er 

fraværende, forpligter det heller ikke betragteren til at forholde sig nærmere til denne. Der læg-

ges således ikke op til, at den afbillede person er en, der er værd at beskæftige sig med. Han ru-

briceres som en, der er helt uden for nummer. 

 

At manden er placeret på en neutral baggrund, græsplænen, betyder, at den afbillede ikke sættes 

ind i en kontekstuel sammenhæng, hvorved betragteren ikke gives mulighed for at se og forstå 

personen i den sammenhæng, han indgår i. Manden er der bare for at repræsentere og  italesætte 

afsenderens budskab, nemlig at visse persontyper er umulige at få i tale. 

 

Beskueren kan have svært ved at forholde sig til den overvægtige som en levende og virkelig 

person og billedet kommer derfor til at fungere som projektionsflade for den enkelte beskuers 

egne forestillinger.  

 

Ordet prædike vil i en traditionel kirkelig sammenhæng og forståelse referere til noget, man tror, 

og noget, der ikke kan eller behøver bevises. Men når den underliggende tekst præciserer, at af-

senderen ved, refereres der til noget, der kan bevises, noget der er videnskabeligt. Når afsenderen   

således har valgt at  differentiere  mellem ordene tror og ved signalerer det, at den afbillede er 

ham, der tror, han ved bedst, men afsenderen er den, der ved bedre. Becel har viden, som kan 

bevises for de har nemlig spurgt. Billedets fugleperspektiv understreger afsenderens position 

som den, der har overblikket og er eksperten, den der er orienteret og bedrevidende.  

 

Afsenderens henvendelsesform kan ses som et dobbelttydigt budskab. På den ene side kan bille-

det lægge op til et ønske om at italesætte den afbilledes synspunkt, men den underliggende tekst 

positionerer afsenderen som bedrevidende, den der ved bedst, det der ikke kan stilles spørgs-

målstegn ved. Den afbillede tror bare hvilket i afsenderens signalerede videnskabelige sammen-

hæng (læs; ernæringseksperterne) kommer til at repræsentere alt det, der kan stilles spørgsmåls-

tegn ved.     
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Afsenderen lægger således ikke op til et ønske om at tage den afbilledes perspektiv. Tværtimod 

bruges den afbilledes udsagn til at bekræfte afsenderen som bedrevidende og til identifikation af 

gruppeforskelle, mellem de sundhedsorienterede og de ikke sundhedsorienterede, de fornuftige 

og de ufornuftige, de kontrollerede og ukontrollerede, den gode smag og den dårlige smag  o.s.v.  

 

Otto (1998, s. 71) beskriver, at når en bestemt adfærd motiveres med, at den er sund, så er der 

implicit indlejret en opfattelse af, at det er argument nok i sig selv. Hvilket i denne sammenhæng 

kan overføres til, at det sundhedsformidlende/pædagogiske budskab og virkemidler begrunder 

sig selv.  

 

Når personen fremstilles alene, er det i modsætning til, at personen ifølge den underliggende 

tekst tilhører en flertalsgruppe. Hans alene- position forstærkes af, at der ikke er noget liv eller 

bevægelse i billedet.  

Signalværdien er, at manden, som i antal tilhører en flertalsgruppe, skal placeres og marginalise-

res i en mindretals position. Han repræsenterer den overvægtige, usunde, med den dårlige smag, 

som beskueren skal ledes til at distancere sig fra. Billedet fastholder traditionelle fordomme og 

forestillinger om de fede og bliver dermed til en stempling af disse personer. 

 

Når billedet skiller sig ud fra de typiske reklamebilleder med deres idealbilleder, kunne dette ses 

som en mere utraditionel tilgang for netop at få denne målgruppe i tale. Med den underliggende 

billedtekst: ” Men måske tilhører du det mindretal, der kan se fornuften i at spise sundt” lægges 

op til, at beskueren tilhører og vælger en anden position. Den afbillede og den flertalsgruppe, 

 han repræsenterer er dermed ikke afsenderens målgruppe. 

 

Billedet fungerer dermed som et Se-hvad-der-kan-ske - skræmmebillede. Billedet bliver det vir-

kemiddel eller måde, hvorpå afsenderen argumenterer og søger at appellere til modtageren om at 

skifte, vælge, holde med en bestemt sundhedsside eller position (Drotner 1997, s. 150-167). Der 

skabes ikke en personrelation mellem den afbillede og beskueren, men der refereres nærmere til  

en differentiering mellem dem og vi, naboen og mig selv.  

 

Afsenderen sender en appel til mindretallet, dem der er med og kan se fornuften i at spise sundt 

og passe lidt på sig selv. Afsenderen henvender sig til de særligt udvalgte: De sundhedspolitiske 

bevidste og korrekte læsere af Hjertenyt, de velstillede, de ressourcestærke, dem der ved en mas-
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se om sundhed. Kampagnen er rettet mod dem, som tænker som afsenderen (Jakobsen 1995; 

Schack 1996).  

Billedet fungerer som et signal på, hvorvidt beskueren er inde eller ude af det sundhedspolitiske 

korrekte selskab.   

 

 

7.2. Reklamebillede 2: ”Kvinden i sofaen” 

 
Billedet er et dobbeltsidet farvefoto af en fed kvinde, 

der sidder tilbagelænet i en sofa med front mod beskue-

ren. Hun ses smilende/grinende med åben mund, og der 

ses en perlerække af hvide tænder, som lyser op. I den 

brune lædersofa, ligger også en grå, brun og gul farvet 

schæferhund, hvis blik er rettet mod et fokus til venstre 

for kvinden. Kvindens alder skønnes til at være et sted i tyverne. Kvinden er svær at placere al-

dersmæssigt, fordi hendes outfit, og de rammer hun er placeret i signalerer både noget gammelt 

og ungt. Hendes påklædning består af en storblomstret løsthængende bomuldsbluse med røde, 

hvide og sorte farver samt zebrastribede stramtsiddende gamacher. Kvinden bærer desuden nogle 

store firkantede briller med et kraftigt brunt stel.  

Kulisserne er hjemlige og viser en dagligstue med vægge af hvid nistrede mursten. På væggen 

bag sofaen hænger et stort billede af en brølende kronhjort ved en skovsø. Lige bag kvinden 

hænger en grøn plante, som omkranser kvindens hår på venstre side. Plantens farver, form og lidt 

voksagtige udseende gør, at den ser kunstig og plasticagtig ud. Ved kvindens venstre side ses 

indenfor rækkevidde et lille brunt afsætningsbord, hvorpå der står en sort tændt læselampe. Den 

lyser på et stykke pizza, som ligger løst på bordet. Med den højre hånd tager kvinden sig til hå-

ret, den venstre hånd er placeret omkring en fjernbetjening. Kvindens venstre tommelfinger 

dækkes en anelse af toppen af en Becelflaske, hvis øverste halvdel rækker op billedfladen.  

På billedfladens øverste venstre halvdel er der henover skovsøen en billedtekst med store fede 

hvide typer med ordlyden: ”Becel… Det næste bliver vel at vi også skal dyrke motion”. 

Under billedet er teksten: ”Al den snak om rigtigt og forkert fedt. Og om at dyrke motion. Det 

virker næsten fanatisk. Sådan er holdningen hos mange danskere. Vi ved det, for vi har spurgt. 

Men måske tilhører du det mindretal, der kan se fornuften i at spise sundt. Og som gerne vil pas-

se lidt på dig selv. Så skal du vide, at Becel er plantefedt. Og derfor rig på det umættede fedt, der 
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IKKE øger dit kolesteroltal. Vælg derfor Becel næste gang – hvis du altså ikke synes, at det er 

fanatisk at leve lidt sundere”.  

 

Der er ikke elementer, der indikerer dynamik eller målrettet bevægelse. Kvinden vises henslængt 

i sofaen med fjernbetjeningen i hånden, hvilket giver associationer til, at hun ikke rører sig ud af 

flækken og bekræfter, at de fede er dovne33.  At være doven er uacceptabelt, fordi man ikke 

kommer sovende til den normative sunde, slanke krop der giver status. 

 

Den gråtonede hund med det grumsede udseende og modløse øjne leder tanken hen på manden 

med ølposen på bænken, hvorved hundens tilstedeværelse kan signalere, at her er tale om en 

kvinde, der tilhører en lav social klasse. Dette er nærliggende, fordi Dansk Institut for Klinisk 

epidemiologi (DIKE, 1996) påviser, at polariseringen i samfundet er markant og at forekomsten 

af fedme er stigende ved lavere uddannelse. 

 

Billedet er taget en anelse i frøperspektiv. Den måde at afbilde på giver normalt den virkning, at 

motivet i både bogstavelig og overført betydning ophøjes (Kjørup 2003a, s. 48). 

Men ved det aktuelle billede betyder perspektivet, at kvindens brede lår og svulmende mave og 

barm fremhæves. Ligeledes bliver kvindens dobbelthager meget synlige. Det bliver tydeligt for 

seeren, at den afbillede kvinde ikke bare er overvægtig men fed. 

Frøperspektiv, belysning, beskæring og kvindens påklædning fremhæver hendes svulmende 

fedme frem for at skjule eller tilsløre denne. Dermed præsenteres den afbillede ikke i en attraktiv 

position. Hendes svulmende krop repræsenterer en modvægt til tidens idealbilleder af slanke 

kvinder.  

De zebrastribede gamascher er med til at understrege, at her er tale om en kvinde, der ikke for-

står at klæde sig efter sin størrelse eller gør noget for at skjule denne.  Her spilles tydeligvis på 

vores forestillinger om, at de fede er lige glade med, hvordan de ser ud. Kvinden gør nemlig ikke 

noget for at dække over den krop, der ikke lever op til fremherskende kropsidealer. Når billedet 

kun er en anelse i frøperspektiv, kan det ses som en raffineret måde, hvorpå beskueren ubevidst 

ledes til at fokusere på fedmen og dermed se ned på den afbillede.  

 

Pizzastykket på bordet signalerer, at kvinden spiser fastfood, hvilket giver associationer til, at 

hun er ukritisk med sin mad. Den fede kvinde har pizzastykket liggende uden, at der i øvrigt er 

                                                 
33 Petterson (2000), Overgaard (1998), Bagley (1989), bekræfter at holdningen om at de fede er dovne er tilstede 
såvel indenfor sundhedsområdet, herunder blandt sygeplejersker  som den omgivende verden.  
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tegn, der definerer en spisesituation, hvilket giver konnotationer om, at kvinden ikke kan ramme-

sætte sit mad indtag og tilsyneladende bare spiser, når hun har lyst.  

 

I billedets kulisser og beklædningsgenstande, samt kvindens briller, leverer reklamen en pastiche 

på et klassisk arbejder og småborgermiljø fra 50-60 erne.  

Iscenesættelsen af miljøet og kronhjorten ved skovsøen, er så overtydeligt at pastichen grænser 

til det rent parodiske. Ingen kan rigtig tage en sådan livsstil alvorlig i dag. Tværtimod vil det 

blive betragtet som kitch. 

 

Når kvindens alder formodes at være et sted i tyverne, er der en stærk kontrast til den tidsperio-

de, billedet i øvrigt repræsenterer. Kontrastens signalværdi er, at der er tale om en kvinde, der  

ikke følger med tiden. Hun rubriceres som gammeldags og umoderne.  

 

Dagligstuen og det hverdagslige gør det synligt, hvordan kvinden har indrettet og iscenesat sit 

private rum. Det gør, i modsætning til billedet af manden på græsset hvor man kun kan gisne om, 

hvor og hvordan han bor, at der ikke overlades noget til beskuerens egne forestillinger og gisnin-

ger. Tværtimod formodes kvindens håbløst umoderne iscenesættelse af sig selv og hendes hjem-

lige omgivelser at bekræfte beskuerens formodninger/forventninger om bestemte typer 34, hvilket 

forstærker ironien og distancen. Billedet modsætter sig tilsyneladende en simpel beskueridentifi-

kation, idet man i stedet opfordres til en ironisk distance og bekræftes som bedrevidende. 

Den smilende kvinde lever op til myten; ”Rund og glad følges ad ”. 

Men når smilet fremstilles som et stort bredt smil med hvide næsten selvlysende tænder er effek-

ten, at smilet virker påklistret og påtaget, hvilket leder beskueren til at ironisere over det glade og 

ubekymrede. Dette forstærkes af, at den kunstige grønne plante effektfuldt er placeret som en 

strålekrans35 på kvindens hoved og signalerer en forherligelse.  

 

Afsenderens brug af ironi36betyder samtidig, at billedet repræsenterer det modsatte af, hvad af-

senderen mener, hvilket afspejles i kontrasten mellem billedet og den medfølgende tekst.  

                                                 
34 Populære fjernsynsudsendelser som: Kender du typen? baserer sig netop på at bestemte livsstile identificerer per-
sonen bag (DR 10.07- 2004, klokken 20.30 ).  
35 Strålekrans er synonymt med en strålekrans – en glorie (Politikens synonymordbog 1993). Glorie er defineret som 
ære, berømmelse, strålekrans om hovedet på hellige personer. Ordet glorie henviser til en afledt betydning af at 
forherlige og berømme (Gyldendals Fremmedordbog 1987). 
36 Ironi er defineret som en udtryksmåde, hvor man skjult siger det modsatte af, hvad man egentlig mener, anstiller 
sig uvidende, mens man netop ved god besked (Gyldendals Fremmedordbog 1987).  
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Afsenderens budskaber bliver dobbelttydige, og beskueren lades tilbage med en usikkerhed om 

hvor afsenderen er henne eller vil hen. Afsenderen synliggør og ekspliciterer ikke direkte egne 

holdninger. Der bliver således tale om et indpakket budskab, hvilket gør det svært at afkode. 

Der skelnes mellem de fornuftige og ufornuftige, hvilket understreger, at der er bestemte måder 

at leve på, som er bedre/rigtigere end andre og nogle (læs eksperter), der ved bedre end andre.  

Afsenderen lægger op til, at beskueren deler de samme uudtalte forventninger og antagelser som 

afsenderen. Afsenderen henvender sig til den målgruppe, der tænker som afsenderen selv, og når 

formodentlig kun den målgruppe. Som ved reklamebilledet af manden på græsset henvender 

afsenderen sig til det mindretal, de særligt udvalgte, de fornuftige, der ikke synes, at det er fana-

tisk at leve sundere. Dem som allerede er sunde eller ønske at være/blive det.  

 

Fotografiet giver associationer til familiebilleder fra albummet. Fotografier af den type kan ofte 

levendegøre personer, så vi næsten synes, vi er i forbindelse med dem og kender dem personligt. 

Ved at vælge et fotografi med karakteristika som et familiebillede, tilbydes beskueren således at 

kunne identificere sig med den afbillede kvinde og genkende træk fra sin egen hverdag. Men her 

vil det være træk, som man ønsker at fjerne sig fra, et familiebillede man ikke ønsker at udstille.  

Billedet kan dermed ses som meget effektfuldt, fordi det på en og samme tid præsenterer os (be-

skueren) for sider, vi genkender fra vores eget liv, og som berører os, men vel at mærke sider og 

træk vi ikke ønsker at stå ved og blive konfronteret med. Den, der analyserer et billede, analyse-

rer også sig selv (Ingemann 1996, s. 261; Barthes 1995). Afsenderen får derfor på en raffineret 

måde også sagt noget om modtageren.  

 

Replikken: ”…Det næste bliver vel at vi skal dyrke motion” signalerer, at vi har fat i en kvinde, 

som synes, at sundhedsbudskaberne og den konstante fokus på danskernes usunde levevis er for 

meget. Hun har fået nok af sunde budskaber, som kommer i en lind strøm. Kort sagt budskaber 

om, at vi ikke gør nok eller ikke gør det godt nok.  

Kvindens replik ”…Det næste bliver vel at vi skal dyrke motion” signalerer ligeledes en holdning 

om, at al den snak om sund levevis er for fanatisk.  

 

Når kvinden er valgt afbilledet alene, repræsenterer hun sig selv, men når hun anvender ordet vi 

så henviser det til, at hun repræsenterer flere.  

I et afsenderperspektiv tyder det på, at afsenderen får et budskab ud, som henvender sig til flere. 

Kvinden bruges som afsenderens belæg for at postulere, at der er en flertalsgruppe, som tager 

afstand fra sundhedsbudskaber. Den type af argumentation virker formentlig kun på dem, der i 
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forvejen deler dette synspunkt (Drotner 1997, s. 158-166). Men når kvinden anvender ordet vi, 

kan det også udtrykke, at kvinden repræsenterer en familie. Kvinden repræsenterer dermed ikke 

kun sig selv, men spiller en central rolle for hele familiens sundhed hvorved hun bevidst eller 

ubevidst videregiver bestemte mad og motionsvaner til børnene (Otto 1998, s. 74-77; Holm 

2003, s. 24-25).  

  

Når kvinden signalerer afstandstagen til budskabet om motion, er det i kontrast til de aktuelle 

sundhedsbudskaber, hvor det at motionere er i fokus37. Også i sygeplejen er motion på vej til at 

spille en aktiv rolle, da det nu er muligt at få motion på recept38. Den veltrænede krop fremhæves 

som central. Ikke blot som  en smuk og slank  krop men også som en sund krop. Den rigtige krop 

giver status. Den er med til at skille den enkelte ud fra de mange. Derfor er det også blevet en 

norm at dyrke kroppen, hvilket afspejles i trenden af motions- og fitness centre. Den veltrænede 

krop signalerer vilje, karakterstyrke og udholdenhed. Den, der ikke dyrker kroppen og bidrager 

aktivt  til sundhedsforskrifter, betragtes som umoderne og til en vis grad asocial. 

Kroppen opfattes som et symbol på samfundet, og derfor er kropslige sygdomme eller som her 

overvægt symbolske afspejlinger af uorden i samfundet. Kroppens (u)balance er således en meta-

for for social organisering og sociale relationer (Douglas 1970; Douglas1975, s. 21-27, s. 92-

109). 

 

7.3. Sammenfatning af reklamebillederne  

 
 
Reklamebillederne fremstiller, definerer og positionerer de fede som de ufornuftige. De tilhører 

den flertalsgruppe, der repræsenterer de sundhedspolitiske ukorrekte. De kan ikke se det fornuf-

tige i at leve sundt, og derfor bliver de/ved med at være fede. Billederne iscenesætter de fede 

som henholdsvis mandlige og kvindelige prototyper på indbegrebet af dårlig smag, både i for-

hold til hvordan de ser ud, måden de agerer på, og de ting de omgiver sig med.  

De fede fremstilles som dem, der ikke har kontrol over hverken deres sundhed eller deres eget 

liv. De repræsenterer den forkerte sundhedsadfærd, de er ufornuftige og ukontrollerede, fordi de 

ikke har valgt det anbefalede, sunde alternativ. Her repræsenteret ved Becel.  

                                                 
37 Regeringens sundhedsprogram fra 2002, Sund hele livet, har opstillet følgende sundhedspolitiske mål, vedrørende 
fysisk aktivitet: Antallet af fysisk aktive skal øges markant, og fysisk aktivitet skal være en naturlig del af hverda-
gen.  
Sundhedsstyrelsens anbefalinger er 30 minutters motion - hver dag (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2002 s. 19-
20).  
38 Projektet ” Motion på recept ” kører blandt andet i Ribe, Ringkjøbing, Vejle og Fyns Amt. Projektet har haft stor 
medie bevågenhed og  dækning. Tilgængelig: < www.sundhed.dk > [2005-01-14]. 
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Måden de fede er fremstillet på, de billedtekniske midler samt billedteksten, lægger op til, at 

modtageren skal indtage en ironisk distance. De fede ekskluderes/marginaliseres som dem, der 

ikke følger med tiden, og som er dømt ude.   

Reklamebilledet og billedteksten henvender sig til det mindretal, der kan se fornuften i at leve 

sundt, dem med den rigtige sundhedsadfærd men også til den brede midtergruppe, som måske 

kunne blive i tvivl om, hvor de skal høre til.   

Altså dem, der i forvejen er rigtige og sunde. Afsenderens målgruppe synes således ikke at være 

de overvægtige/fede. De fede fremstilles kun for at vise den forkerte sundhedsadfærd og funge-

rer som et skræmmebillede på, hvad der sker, hvis man ikke følger de officielle retningslinier 

(anbefalinger) og gældende normer. De fede italesættes som dem, man alligevel ikke kan få i 

tale. 

Billederne og billedteksten eksponerer kontrasten mellem den forkerte sundhedsadfærd, repræ-

senteret ved de afbillede personer, og den egentlige målgruppe, dem, der tænker som afsenderen, 

repræsenteret ved Becel.  

Mindretallet er de usynlige beskuere, som ikke fremstilles, men som defineres som idealbillede 

og ønskeposition for den sunde og rigtige sundhedsadfærd og levevis. 

 

7.4. Hjerteforeningens egne billeder  

 
Til at synliggøre og afkode idealforestillinger og ønskeposition for den sunde og rigtige sund-

hedsadfærd og levevis har jeg valgt at inddrage 7 billeder fra Hjerteforeningens egne materialer. 

Billederne repræsenterer den typiske og traditionelle måde sundhedsbudskaber om den forbilled-

lige sunde og rigtige levevis fremstilles på39.   

På billede 3 fra Hjertenyt ses kogebogsforfatteren Lone Kjær (2004, nr. 1,s. 30) og i den medføl-

gende billedtekst fortælles om kogebogen; ” SLANK – på den fede måde”.   

Den afbillede forfatter er et kendt ansigt i Hjerteforeningen 40 som formidler af gode råd om sund 

mad og anvendes som en positiv rollemodel / forbillede og trendsætter.  

De øvrige billeder(nr. 4-9) fra Hjerteforeningens pjece; ”Spis dig sund” er valgt, fordi de repræ-

senterer foreningens budskab om den sunde levevis. Billederne udgør procentuelt 30-40 % af 

sidefladerne. Pjecen er gratis og forefindes og udleveres f.eks på Hjerteforeningens centre, syge-

                                                 
39 Billederne er udvalgt på baggrund af en gennemgang af billedmateriale i henholdsvis Hjertenyt, diverse pjecer og 
bøger udgivet af hjerteforeningen.  
40 Lone Kjær producerer opskrifter til Hjertenyt og til ugebladet Nyt Ude og Hjemme, som hjerteforeningen samar-
bejder med om sund mad. Hun er medforfatter til hjerteforeningens kogebog; Hvad hjertet begærer. Hun er i den 
brede befolkning blandt andet kendt fra Tv2`God morgen Danmark, hvor hun giver gode råd om sund mad på fami-
liens bord og fremtryller lækre middagsretter. 
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huse, lægepraksis, apoteker og biblioteker (vedlagt som bilag). Afsenderens ekspliciterede mål-

gruppe er dem med de mindre heldige spisevaner, de ufornuftige.  

 ” Hvis du har lyst til at gøre op med tidligere tiders mindre heldige spisevaner, er du på rette vej 

med denne pjece. Uanset hvad dine bevæggrunde er, kan vi love dig en ting: Du har alt at vinde 

– og kun fedt at tabe! ” (Hjerteforeningen 2004, s. 3).  

Pjecens formål er at målgruppen skal føres på rette vej, hvilket implicerer, at der ændres sund-

hedsadfærd. ”Spis dig sund” - grundholdningen er, at det sunde liv er et godt valg og giver ge-

vinster; der er kun fedt at tabe. 

 

Med valget af bestemte billeder er det mig, der skaber billedpolariseringen41.   Jeg er bevidst om, 

at der ikke er tale om en fyldestgørende billedanalyse af hvert enkelt billede, men billederne gi-

ver med baggrund i den tidligere analyse et modbillede, som kan pege på tendenser i forhold til, 

hvad der karakteriserer rigtig og forkert sundhedsadfærd. 

 

7.5. Billede 3: ”Kvinden med kurven”  

 
Billedet af Lone Kjær viser en ung, sund, slank og smuk 

kvinde (Hjertenyt 2004, nr. 1). Billedet er et nærbillede, der 

viser kvindens ansigt og overkrop. Kvinden holder hovedet 

lidt på skrå, og hendes glade, smilende øjne og mund betyder, 

at beskueren så at sige rammes af billedets blik. 

Kompositorisk er billedet bygget op, så hun befinder sig i 

midten. Hun læner sig let foroverbøjet ind over en pileflettet 

cykelkurv, der bugner af frugt og grøntsager. Varerne i cykelkurven viser, at der her er tale om 

en sundheds – og kvalitetsbevidst forbruger. Med denne iscenesættelse viser kvinden, at hun har 

styr på sig selv og sin egen sundhed. Hendes påklædning er stilren og harmonisk. Hun har ikke 

bare tøj på, hun har klædt sig på. Hendes afslappede attitude signalerer, at her er tale om en 

kvinde med tjek på tingene. Hun har fysisk og psykisk overskud til at gøre noget for sig selv og 

sin egen sundhed. Blandt andet cykler hun i stedet for at køre bil. Det sunde, friske, den feminine 

                                                 
41 Billeder med en række indbyrdes ligheder (i emne, stil m.v.) sættes op overfor hinanden, hvorved man lettere får 
øje på forskellene og dermed forhåbentlig både på noget markant og væsentligt (Kjørup 2003a, s.161). Her forskel-
lene mellem den rigtige og forkerte sundhedsadfærd. 
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skønhed og indholdet i cykelkurven sammenstilles naturligt. Resultatet er en treenighed af mad, 

sundhed og skønhed (Lupton 1996, s. 137).  

Når kvinden repræsenterer Hjerteforeningen signaleres, at hun ikke kun skaber et billede af sig 

selv men også skal ses som et forbillede for sundhed og sundhedsadfærd, hvilket understøttes 

billedteknisk fordi billedet er taget i frøperspektiv.  

 

Sund mad er en måde at leve livet på - en livsstil, hvilket Lone Kjær underbygger, når hun siger;  

Mad er mit liv” (Hjertenyt 2004, nr. 1).  Lene Otto præciserer, at det sunde liv er blevet syno-

nymt med det gode liv (Otto 1998). 

 

7.6. Billederne 4-9 

 

Pjecen ”Spis dig sund” indeholder overvejende close-up billeder af æstetiske madvarer42, hvilket 

eksponerer en markant interesse og fokusering på mad. Madvarerne vises dels som råvarer under 

tilberedning eller som måltider. Der er tale om æstetiske billeder, som er fremstillet som små 

kunstværker. Eksempelvis er farvesætningen nøje afstemt og fuldender det maleriske.  

 

På billede 4; ”Et måltid” er vist et måltid, som er smukt an-

rettet på musselmalet-lignende tallerken. De enkelte ingredi-

enser er smagfuldt anrettet og farvemæssigt afstemt.  

Fødevarerne udstråler renhed, naturlighed og sundhed. Bille-

det signalerer at iscenesættelsen af måltidet er central. Maden 

skal være sund og smage, men skal også fremtrylle en sanselig nydelse for øjet. Her er ikke bare 

tale om et måltid for at opfylde et fysiologisk behov. 

 

Pjecens mange madbilleder signalerer, at det sunde og slanke liv i høj grad praktiseres gennem 

vores madvalg og selvbegrænsning i madvalg. 

Billederne viser frugt, grønt og fedtfattige produkter. Her er tale om sunde fornuftige valg, som 

harmonerer med sundhedspolitiske anbefalinger om at spare på fedtet og spise grønt.  

 

                                                 
42 Pjecen indeholder 18 billeder af madvarer, henholdsvis vist som råvarer, måltider, under tilberedning og forar-
bejdning. Til sammenligning er der kun to billeder, der fremstiller personer.  
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Billede 5; ”Badevægten” signalerer, at hvis den sunde levevis skal vindes, 

så implicerer det selvbegrænsning i madvalg, disciplin og kontrol. Der 

lægges op til en biomedicinsk forståelse, hvor vægtens tal afslører og fun-

gerer som mål for, om personen lever det rigtige liv. 

Det sunde måltid laves fra grunden og bygger ikke på færdigvarer. Billede 

6; ”Dejen æltes” viser, hvordan hænderne forarbejder dejen til brød. De 

friske appelsiner presses og forarbejdes til marmelade, som omhyggeligt 

er fyldt på glas (billede 7; ”Orange marmelade”), og kartoflerne graves op 

i haven (billede 8; ”Kartoflerne samles”). Billederne signalerer, at der skal 

bruges lang tid på at fremstille et måltid (slow food): omhyggelige tilbe-

redning med sunde, gode råvarer, som dyrkes i haven. Der signaleres en 

stor bevidsthed om og kontrol med, hvad der spises, hvilket indbefatter en 

aktiv proces og traditionel forarbejdning fra jord til bord. Maden indgår 

her som led i iscenesættelsen af en bevidst valgt sund livsstil i pagt med 

naturen (Lundin 1987). 

 

Eksponeringen af de mange æstetiske madbilleder signalerer, at mad er 

blevet rum for selvpræsentation på linje med tøj og boligindretning. Man 

kan skille sig ud fra mængden og samtidig være en del af det gode selskab 

ved at vælge (og servere) den rigtige mad. Maden repræsenterer et kulina-

risk system, en kulturel orden som den spisende bliver en del af (Fischler 

1988; Dahl 1997) og definerer sin position i (Bourdieu 1996). Ved at spise bekræfter den spisen-

de sit tilhørsforhold til en sådan kulturel orden og samtidig sin afgrænsning fra de, som spiser 

anderledes.  

Det, vi spiser, og måden vi spiser det på, bruges til at markere personlig identitet og livsstil. In-

dividet præsenterer sig over for sig selv og andre gennem sit valg af mad (Lupton 1996; Dahl 

1997 s. 115-139).   

Vi er, hvad vi spiser, og vi spiser, hvad vi er eller gerne vil være. 

 

På billede 9; ”I køkkenet” signalerer indretningen, udstyret 

og iscenesættelsen, at huset bebos af  sundhedspolitisk be-

vidste forbrugere, som prioriterer madlavningen højt og tager 

afstand fra fast-food kulturen.  
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Når fiskegryden og det øvrige køkkengrej er placeret forrest i billedet, fremhæves dette som 

nødvendige og betydningsfulde værktøjer til den sunde livsstil. Men det betyder også, at afsende-

ren henvender sig de bedrestillede, som har råd til at tilberede fisken i den dertil indkøbte fiske-

gryde. På trods af at personerne bagest i billedet er utydelige, så har de via iscenesættelsen af 

køkkenet tydeliggjort, at de er en familie med en vis social position, som følger tidens trend og 

den sundhedspolitiske bølge og tager hånd om egen sundhed. Henrik Dahl fremhæver, at når der 

udvælges bestemte dele (her køkkenredskaber og fødevarer) så udtrykkes, hvem man er i kraft  

af den modsætning til andre, som ville vælge anderledes (Dahl 1997, s. 85-115). 

 

På billede 8; ”Kartoflerne samles” ses en mor og to børn, der 

samler kartofler. Her er tydeligvis tale om en familie, der har 

tid og vel at mærke bruger denne tid fornuftigt sammen. Bille-

det er indbegrebet af nostalgi og idyl, som eksempelvis afspej-

les i at kartoflerne samles i en gammeldags pilefletkurv. Produkternes tilblivelseshistorie, kvali-

teten ved den gode mad og naturlighed er væsentlige værdier. Dette indbefatter fysisk aktivitet 

og handling, hvilket billedets dynamiske linier understreger. Personerne er slanke, og børnenes 

glade ansigtsudtryk og æblekinder strutter af sundhed og livsglæde.  Når afsenderen har valgt at 

lade en kvinde stå for opsamlingen af kartoflerne sammen med børnene, understreges hendes 

rolle som garant for hele familiens sundhed, og sundhedsadfærd. Der er således tale om en tradi-

tionel måde at fremstille kønsrollerne på (Fødevaredirektoratet 2003, s. 41).  

  

Den ekspliciterede målgruppe er dem med de mindre heldige spisevaner og sundhedsadfærd, 

men afsenderens valg af billeder tyder på, at afsenderen mere henvender sig de sundhedspoliti-

ske bevidste og dem, der har ressourcer. Her er der ikke tale om et se-hvad-der-sker-

skræmmebillede, men se-hvad-du-kan- nå/opnå - som idealbillede.  

 

7.7. Sammenfatning af Hjerteforeningens egne billeder. 

 
Hjerteforeningens billeder repræsenterer/eksemplificerer idealbilledet på den sundhedspolitiske 

korrekte sundhedsadfærd. Den rigtige sundhedsadfærd praktiseres gennem madvalg, selvbe-

grænsning i madvalg og indtag og fordrer kontrol og selvdisciplin. Maden er rum for iscenesat 

selvpræsentation og er med til at adskille og markere personlig identitet og livsstil. 

Billederne repræsenterer mindretalsgruppen, dem, der positioneres og defineres som de fornufti-

ge, dem, der har kontrol over sundheden og vægten, dem, med den gode smag, dem, der har de 
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nødvendige ressourcer med hensyn til såvel tid som penge, og dem som sundhedsmæssigt agerer 

og vælger i harmoni med de sundhedspolitiske anbefalinger. Billederne visualiserer og knytter 

den sunde, slanke livsstil til gevinster i form af det lykkelige liv - det gode liv. Det gode liv er 

det lykkelige liv, og det er det samme som at leve sundt.  
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8. Konklusion på billedanalyserne 
 
Reklamebillederne og de traditionelle billeder tilbyder beskueren betydningspotentialer, som 

udtrykkes i karakteristika for henholdsvis sundhedsadfærden hos de fede og sundhedsadfærden 

hos de slanke. Billederne synliggør en polarisering eller dualitet mellem disse to grupper. De 

analytiske fund har jeg valgt at sammenfatte i det, jeg kalder kategoriseringsmyter43.  

 

• Dem med den dårlige smag versus dem med den gode smag   

 

De fede fremstilles som indbegrebet af dårlig smag. De karakteriseres som dem, der ikke har det 

rigtige udseende og de rigtige mål. De fede er fremstillet således, at beskueren tilbydes et uæste-

tisk billede, som fremhæver det usunde udseende og den smagløse iscenesættelse. Deres mad-

valg er usundt og uæstetisk, deres outfit er smagsløst, og den hjemlige indretning er umoderne og 

følger ikke tidens trend. 

Billederne af det sundhedspolitiske korrekte tilbyder derimod et æstetisk billede af personer, som 

er karakteriseret ved at være slanke, smukke, sunde og friske. Den sundhedspolitiske korrekte 

har et æstetisk og sundhedsrigtigt madvalg, bærer et smagfuldt outfit og omgiver sig med smuk-

ke ting, der følger tidens trend. De sundhedspolitiske korrekte markerer personlig identitet og 

livsstil, hvorimod de fede bare er der og fremstilles som kiksede.  

 

• De ufornuftige versus de fornuftige (Den gode vilje versus den manglende vilje) 

 

De fede fremstilles som de ufornuftige, der ikke tager vare på deres egen sundhed og heller ikke 

bekymrer sig om den usunde livsstil. De fornuftige tager derimod hånd om deres egen sundhed. 

De bruger tid på de rigtige råvarer, bearbejdningen og iscenesættelsen og har et forhold til mad 

som noget autentisk, der skal følges fra jord til bord. De fede køber fastfood. De fornuftige frem-

stilles som aktive og som dem, der har viljen til at tage sundheden i egen hånd både i forhold til 

mad og motion, hvorimod de fede er passive og dovne og signalerer, at de ikke har viljen til ak-

tivt at gøre noget ved deres fedme. De fornuftige træffer sundhedspolitisk korrekte og bevidste 

valg, hvorimod de fede tilsyneladende upåvirkede og ukritisk lever livet. De ser ingen grund til 

at bekymre sig om eller tage ansvar for deres sundhed og kropsvægt.  

 

                                                 
43 Jeg ser modstillinger mellem reklamebilleders fund, karakteristika for sundhedsadfærden hos de fede og de tradi-
tionelle billeders karakteristika for sundhedsadfærden hos de slanke sundhedspolitiske korrekte udtrykker myter, 
som jeg har valgt/bruger at kategorisere efter. Begrebet kategoriseringsmyter er således mit konstruerede begreb.  
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• Dem, der ikke har kontrol, versus dem der har kontrol. 

 

De fede fremstilles som dem, der ikke har kontrol over eget madindtag. De propper bare i hove-

det, rammesætter/iscenesætter ikke måltidet men opfylder et uopsætteligt kropsligt behov. De 

kontrollerede er sundhedsbevidste forbrugere. Maden er en sanselig nydelse, raffineret, let og 

delikat og ikke bare et måltid for at opfylde et biologisk behov. De fede har ikke styr på deres 

egen krop og vægt og har ikke tænkt sig at ændre på dette ved f.eks. at dyrke motion. De kontrol-

lerede har en veltrænet krop som resultat af selvdisciplin (illustreret ved vægten). De fede frem-

står som værende uden viljestyrke, karakterstyrke og udholdenhed. De andre fremstår som en 

gruppe mennesker med fysisk og psykisk overskud og økonomiske og kulturelle ressourcer.  De 

korrekte repræsenterer det planlagte, mens de fede repræsenterer det uordnede og tilfældige og 

virker anmassende.  

 

• Dem, der tror versus dem, der ved. 

 

De fede tror, de ved bedst, men der rejses tvivl om deres udsagn, fordi andre, nemlig afsenderen 

og det mindretal som afsenderen henvender sig til, ved bedre. De kan se fornuften i at leve sundt 

og refererer til det, der kan undersøges og bevises videnskabeligt.  

 

Vi bliver her præsenteret for to forskellige bud på formidling af sundhedsbudskaber og måder at 

appellere til folks sundhed på. Reklamebillederne og de traditionelle billeder tematiserer - på  

hver sin måde - myter om det gode slanke liv og den gode fornuftige borger.  

Den ene myte benytter sig af skræmmebilleder, som repræsenterer forestillinger om de usunde 

og ufornuftige – alt det, vi gerne vil undgå. Billederne lægger op til, at modtageren får en negativ 

identifikation og distance. 

Den anden myte formidler idealbilleder og ønskepositioner og repræsenterer forestillinger om 

det sundhedspolitiske korrekte: det fornuftige, det sunde og det gode og lykkelige liv, som mod-

tageren skal identificere sig med.   

De to budskaber kan synes lige umulige/urealistiske som gennemgående træk. Skræmmebilledet 

repræsenterer alt det, der er svært at gøre sig fri af, mens idealbillederne repræsenterer alt det der 

er svært at leve op til.  
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9. Diskussioner af analysens fund 
 
I reklamerne bliver de fede - som vist – fremstilles som dem, der kan ses ned på og lægges af-

stand til. De bliver et vrangbillede til personerne på Hjerteforeningens egne billeder, som viser 

de sundhedspolitiske korrekte. Dem der skal ses op til. De fede placeres og marginaliseres i en 

mindretalsposition igennem dikotomierne mellem at være inde eller ude, inkluderet eller eksklu-

deret af det sundhedspolitiske korrekte selskab.  

 

Til perspektivering af analyserne har jeg har valgt at inddrage Bourdieu`s begreber om symbolsk 

magt, symbolsk vold, symbolsk kapital, smag og distinktion for at kaste lys over følgende:  

 

- Hvad er det, der gør, at man kan tale om magt i forbindelse med ændring af sundhedsad-

færd i forhold til overvægtige og fede? 

- Hvilken betydning/konsekvenser får dette for de fede, de normalvægtige og dermed også 

indirekte for sygeplejersken? 

 

 

9.1. Hvorfor Bourdieu som teoretisk ramme? 

 
Analyserne har vist, at det sunde/gode liv udelukkende relateres til den enkeltes livsstil og ad-

færd, hvorved livsstil og adfærdsændring/regulering bliver det centrale sundhedsbudskab.  

Bruun Jensen argumenterer for, at meget sundhedsformidling og praktisk sundhedspolitik ude-

lukkende betoner det adfærdsmæssige perspektiv på trods af mange hensigtserklæringer fra såvel 

internationalt som nationalt hold om at medtænke levevilkårsdimensionen i forståelsen af udvik-

ling af livsstil og sundhed (Jensen Bruun 2002, s. 196).  Bruun Jensen påpeger, at sundhed både 

påvirkes af levevilkår og livsstil, og at sundhedspædagogik derfor må inddrage begge disse kate-

gorier, hvis der reelt skal sigtes mod sundhedsfremme. Forskning indenfor eksempelvis social-

medicinen dokumenterer, at levevilkår spiller en afgørende rolle i forhold til såvel livskvalitet 

som sygdom. Der opnås ifølge Bruun Jensen ikke indsigt i og forståelse af, hvorfor sundhed ud-

vikler sig, som den gør, hvis ikke levevilkår tænkes med og tænkes sammen med både sundhed 

og livsstil.  

Det står derfor tilbage som en vigtig sundhedspædagogisk opgave at fortsætte afdækningen af de 

kulturelle, ideologiske og bevidsthedsmæssige pres, der på mange planer, og på trods af de man-

ge fine hensigtserklæringer, bidrager til, at sundhedsformidlingen ender i et snævert og proble-

matisk adfærdsperspektiv (Jensen Bruun 2002, s. 196-197).  



 53 

Som tidligere nævnt er grundlaget for de Sygeplejeetiske retningslinjer, at mennesket forstås 

både i den konkrete situation og i sammenhæng med sine omgivelser (SER 2004). ”De etiske 

værdier kommer til udtryk i relationer mellem mennesker” (SER 2004).  

Bourdieu har en sociologisk tilgang baseret på en dialektisk relation mellem mennesket og den 

sociale verden som en fundamental præmis. 

Hans udgangspunkt er netop en kompleks forståelse, hvor livsstil er socialt forankret og levevil-

kår er med til at skabe og opretholde sammenhænge for den enkeltes mulighedsbetingelser (Cal-

lewaert 2003, s. 131).   

Boudieus relationelle tilgang giver mulighed for at anskue de skitserede problematikker med 

større vægt på levevilkår i bred forstand44, idet han har bidraget med undersøgelser af magtens 

åbne og skjulte former og virkemåder i samfundslivet (Bourdieu 1991; Bourdieu 1999; Bourdieu 

1996).  

Det centrale spørgsmål for Bourdieu er, hvem der har magten til at definere, hvad der er rigtigt 

og forkert, og hvordan denne magt udøves. En tilgang jeg finder særdeles brugbar i forhold til de 

aktuelle problemstillinger. 

 

 

9.2. Magtbegrebet ifølge Bourdieu 

 
En grundantagelse hos Bourdieu er, at sociale relationer altid og overalt er magtrelationer (Bour-

dieu 1996; Callewaert 2003, s. 137-138, s. 177). Bourdieu ser magt som et allestedsnærværende 

aspekt af de sociale relationer (Callewaert 2003, s. 77).  

Magten udspilles i det sociale/symbolske rum - samfundet, som ud fra Bourdieus forståelse skal 

opfattes som summen af forbindelser og relationer, hvori agenter er placeret. I Bourdieus teori 

viser betegnelsen agent hen til det handlende individ, en gruppe eller en institution (Bourdieu 

1997, s. 8)45. Det sociale rum er et rum af sociale positioner, der udelukkende eksisterer i kraft af 

de relationer, som individer eller grupper skaber med hinanden.  

 

 Bourdieus forståelse af magt og dominans knytter sig ikke til, at magten er personificeret men 

derimod til, at magten ligger i den måde praksis er organiseret på (Nielsen 1999).  
                                                 
44 Bourdieus tilgang er altså sociologisk, i modsætning til eksempelvis Michel Foucault hvis tilgang til magtbegre-
bet, og magtforståelsen overvejende er idehistorisk. ” Magtens histologi” (Foucault 1977,1994, 2000).  Bourdieu 
fremfører, at der er afgørende forskel mellem hans teori om symbolsk vold, forstået som en miskendelse, der er 
forankret i en ubevidst tilpasning af subjektive og objektive strukturer, og  Foucaults teori om dominans, som er et 
spørgsmål om disciplin og afretning (Bourdieu & Wacquant 1996, s.151).  
45 Ordet agent bruges bevidst af Bourdieu for at overskride modsætningen mellem en rationalistisk model af den 
sociale handling (aktør) og en deterministisk (struktur) (Bourdieu 1997, s. 8).  
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Symbolsk magt er en form for legitim social autoritet, som anvendes til at udnytte andre. Når 

symbolsk magt bliver til symbolsk vold sker det skjult, forklædt som anerkendte samfundsmæs-

sige funktioner indenfor givne felter. F.eks. påpeger Bourdieu, at der foregår en sortering i ud-

dannelsessystemet, som kun kan fungere effektivt, så længe skolen udøver denne funktion i det 

skjulte. Symbolsk magt er de dominerende gruppers magt til at opretholde konsensus om den 

sociale verdens mening. En mening som er vilkårlig men ikke anerkendes som sådan (Järvinen 

2000, s. 354-355). Volden genkendes derfor ikke som vold, magtudøvelse opfattes ikke som 

magtudøvelse. 

 

Når noget kan betragtes og italesættes som korrekt og ukorrekt sundhedsadfærd, er der ifølge 

Bourdieu tale om en symbolsk magt. Den symbolske magt er betinget af, at agenten indenfor et 

afgrænset felt, her fedmeområdet, besidder tilstrækkelig og anerkendt kapital (Bourdieu 1997, 

s.55-56). I Bourdieus teori dækker kapital over en mangfoldighed af værdier og ressourcer, som 

er en del af agentens daglige liv. Eksempelvis kan anseelse, ære og viden fungere som kapital-

former. De kapitaler, der fungerer som effektive differentieringsprincipper for en agents positio-

nering i feltet, er overordnet set: 

- økonomisk kapital (penge og materielle ressourcer)  

- social kapital (de ressourcer en agent har i kraft af, at hun eller han er medlem af en spe-

cifik gruppe)   

- kulturel kapital (dannelse og uddannelse) svarende til symbolske goder. 

Bourdieu bruger udtrykket symbolsk kapital til at betegne den værdi, en bestemt ressource har i 

et bestemt felt. Det er således kun en symbolsk kapitals værdi, der udgør en indsats, og det er 

denne symbolske værdi, man kan vinde eller tabe i magtkampen i feltet” (Høiris 1993).  

Symbolsk kapital er det, der anerkendes (ære, ry, prestige, det, der klæber til bestemte ting eller 

handlinger og lign.) og kan eksempelvis anskues i en institutionaliseret form (titler, uddannelse 

og legitimation). Med begrebet symbolsk kapital indfanger Bourdieu det forhold at visse menne-

sker, institutioner, eksaminer, titler, kunstværker eller videnskabeligt arbejder nyder tiltro, agtel-

se, anseelse, renomme, prestige, det vil sige genkendes og anerkendes som hæderværdige, agtel-

sesværdige, sandfærdige o.s.v. 

 

Det vigtigste ved kapitalformerne er, at de kun er en ressource, når det sociale felt som de an-

vendes i, anerkender dem som værende af værdi. Det sociale rum kan således betragtes som et 

marked, den enkelte agent indgår i med bestemte former for evner, af en bestemt værdi, som 
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bestemmes af de aktuelle relationer (Bourdieu 1997, s. 55). For eksempel kan videnskabelig ka-

pital kun fremstå som en ressource i det sociale rum, fordi den har en symbolsk dimension som 

legitimerer, at videnskabelig kapital giver dominans (Bourdieu 1977, s. 195). 

Den symbolske kapital er den mest værdifulde kapitalform, der forøges i det sociale rum, ikke 

mindst fordi den, på en nærmest skjult og indirekte måde, giver indehaveren mulighed for at be-

sidde og få magt over de andre agenter i feltet (Bourdieu 1977, s. 179, s. 195).  

”…. On of the few ways of ”holding” someone is to keep up a lasting asymmetrical relationship 

such as  intebtedness, and because the only recognized, legitimate form of possession is that 

achived by dispossessing oneself- i.e obligation, gratitude, prestige and personal loyalty 

(Bourdieu 1977, s. 195). 

De officielle repræsentanter/agenter for fedmeforebyggelsesfeltet, her repræsenteret ved Hjerte-

foreningen, har magten og kan dermed producere myter om, hvordan livet skal leves. Når myter-

ne om den korrekte og ukorrekte sundhedsadfærd kan bliver så magtfulde, er det fordi, de base-

res på den symbolske kapital med symbolske værdier, som giver symbolsk magt. 

 

 

9.3. Myterne og magten 

 

De analytiske fund – myterne udtrykker med Bourdieu distinktioner. Ordet distinktion refererer 

til betydningen skelne, gøre forskel og kun sekundært i betydningen distingveret eller fin.  Den 

almindelige brug af ordet dækker ifølge Bourdieu over en social fortrængning af hele den måde, 

det sociale rum er skruet sammen på. Den sociale dynamik ligger i, at de sociale agenter konstant 

foretager en differentiering i forhold til hinanden. De gør forskel og skelner til stadighed, hvilket 

indebærer, at der til stadighed indstiftes og legitimeres sociale magtrelationer (Bourdieu 1997,   

s. 8).  

 Den symbolsk magt udtrykkes i mytekategoriseringer og i dette tilfælde skelnes mellem de fede 

og de andre som noget, der er mere korrekt end andet. Sansen for forskelle er en diskriminering, 

som leder til at adskille og udelukke dem, som bryder med de almindelige klassificeringer (Bour-

dieu 1996, s. 230).  

Når Hjerteforeningen har valgt at vise de to Becel-reklamebilleder side om side med deres egne 

billeder, fremhæves de fede som ukorrekte i modsætning til de korrekte ved at adskille og skabe 

forskelle. Relationen opstår ved, at der er en forskel. At sætte skel er med til at udpege bestemte 

agenter som særlige som distingverede (Bourdieu 1997, s. 8). Distinktionen er en særlig evne til 

at vide, hvordan man skal opføre sig og forholde sig og er rent faktisk ikke andet end en forskel 
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(difference), en afstand, et distinktivt træk. Kort sagt en relationel egenskab, der kun eksisterer i 

kraft af relationen til andre egenskaber (ibid, s. 20; Bourdieu 1996, s. 33).    

Bourdieus forståelse af smag ses som en måde at markere forskelle på, rangordne og skabe pola-

risering mellem de fede med den ufornuftige smag og de sundhedspolitiske korrekte med den 

fornuftige smag (Bourdieu 1996, s. 31). Det gode liv/den gode smag er i Bourdieus forståelse 

først og fremmest en afsmag for andre menneskers smag. I den forståelse kan man sige, at de 

sundhedspolitiske korrekte idealbilleder med de slanke med den fornuftige smag kun eksisterer i 

kraft af den dårlige smag - afsmagen for de fede.  

Det er en væsentlig pointe, at de som klassificerer andre også klassificerer sig selv i andres øjne, 

når de udtrykker den magt, de har gennem distingverede genstande eller virksomheder – den 

gode og den dårlige smag (Nielsen 1999).  Spørgsmålet er, om det er demokratisk og etisk rime-

ligt at udforme oplysning til de socialt bedst stillede på bekostning af andre, der har mere brug 

for hjælp.  

 

 

9.4. Hjerteforeningens magt 

 

Hjerteforeningen er en anerkendt institution, der repræsenterer de officielle repræsentan-

ter/agenter indenfor fedmeforebyggelsesfeltet og den magtfulde videnskabelige kapital. Der har 

anseelse i den lærde verden (Broady 1998, s. 415). Dermed tillægges Hjerteforeningens budska-

ber stor vægt, fordi disse dannes på baggrund af forskning og dermed den videnskabelighed, som 

generelt anerkendes som værdifuld – ekspertvældet, hvor videnskabens autoritet og status er hæ-

vet over holdninger, og dem der bare tror. Hjerteforeningen repræsenterer eksperterne og viden-

skaben, som har magten til at rammesætte, positionere og definere, hvilket, ved hjælp af kapita-

ler, kan udtrykkes i moralske domme om korrekt/rigtig og ukorrekt/forkert sundhedsadfærd af-

hængig af, om den enkeltes handling hæmmer eller fremmer sundheden. Når Hjerteforeningen 

har monopol på, hvad der er legitim og ikke legitim sundhedsadfærd, foregår det ifølge Bourdieu 

via symbolske kapitaler; at være sund og slank er legitimt, hvorimod det at være fed ikke er legi-

timt.  

Lars Henrik Smidt siger, at sundhed har fået en ideologisk karakter, hvor det sunde og slanke 

bliver en overkategori til det gode, det sande og det skønne (1999, s. 285).  

 

Hjerteforeningen repræsenterer de socialt acceptable kapitaler, som ved. Den fede besidder ikke 

de acceptable kapitaler. De tror bare, og dermed tilkendes deres holdninger og ytringer ikke 
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samme status. Dermed kan mindretallet, de få, definere den korrekte sundhedsadfærd for de 

mange, som er de definerede, ufornuftige, ukontrollerede med den dårlige smag. 

Når Hjerteforeningen har den videnskabelige autoritet og kapitalerne, har de magten til at produ-

cere, påtvinge og indpode en legitim opfattelse af korrekt/ukorrekt sundhedsadfærd (Bourdieu & 

Wacquant 2003, s. 50). På fedmeområdet bliver disse sundhedsbudskaber og deres positionerin-

ger dominerende. De mødes af modmyter, som især opstår og trives i subkulturer. For eksempel 

findes der indenfor overvægtsområdet en dominerende myte om, at vægttab er et nærmest natur-

bestemt ønske og ideal for de overvægtige. Modmyten er her repræsenteret af Sylfiderne 46 igen-

nem italesættelsen af f.eks glæden og tilfredsheden med den store krop, at man godt kan være 

fed og sund på samme tid, at man ikke kan definere en befolkningsgruppe udelukkende på bag-

grund af deres vægt og kropsstørrelse (Mad & Sundhed 2004a). Qvortrup (1999, s. 78) siger at 

den moderne videnskabs medicinske viden bliver referenceramme for det rigtige, det rette og det 

sande. 

  

9.5. Hvem taler billederne til?  

 
Begge billedtyper henvender sig reelt til samme målgruppe; nemlig de sundhedspolitiske korrek-

te. På den måde fungerer billederne af de fede som en måde at gøre de i forvejen sunde og slanke 

selvgode, hvorved polariseringen skærpes. Formanden for Sylfiderne, Elsebeth Søs Hansen lan-

ger under overskriften; ”Feder sig på den fede ” ud efter fedtguruerne, som ”messer sundheds-

budskaber til det danske folk” (Mad & Sundhed 2004b).  

Bourdieu mener, at den distingverede væremåde underkuer andre og indebærer en vis selvtvang. 

Det distingverede og det vulgære betinger hinanden (Bourdieu 1996, s. 15). På den ene side rum-

mer idealbillederne af de sunde og sundhedspolitisk korrekte en underkuelse af de fede, men 

idealbillederne rummer også en selvtvang af de sunde og korrekte, nemlig et fortsat krav om at 

skulle leve op til idealbilledet. På den måde kan billederne udtrykke en voldsom disciplinering 

ikke kun af de fede, men også af de sunde og slanke. Som vist på Hjerteforeningens egne billeder 

bliver alle detaljer afgørende for iscenesættelsen af den gode smag; anretningen af maden, den 

rigtige gryde, den rigtige borddækning, den rigtige pilekurv, den rigtige produktionsform m.m. 

At håndhæve den gode smag kræver tæft, stor opmærksomhed, sans for detaljer, kompromisløs-

hed, viljestyre og udholdenhed, med andre ord en ganske betydelig mængde ressourcer. 

                                                 
46 Sylfiderne er en selvhjælpsgruppe for overvægtige mennesker. Foreningen har en psykologisk indfaldsvinkel til 
overvægt. Sylfiderne er den kvindelige pendant til foreningen Fnuggi, som består af svært overvægtige mænd i 
kamp mod kiloene. Tilgængelig: < www.sylfiderne.dk > [2004-09-05]. 
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Den distingverede smag er en afstandstagen, og den som prøver at forbedre sin smag er samtidig 

en social stræber, som mødes af en distingveret praksis, som skal holde hende eller ham på plads. 

Enhver livsstil og ethvert forbrugs/adfærdsmønster må ses i relation til andre livsstile og for-

brugs/adfærdsmønstre. Der findes ingen uskyldig smag. Enhver smag er en måde at bekræfte 

klassepositionen på eller en måde at nærme sig den på (Bourdieu 1996, s. 24).  

 

Både den distingverede væremåde og den vulgære folkelige er en side ved samfundsmodsætnin-

gerne og især modsætningerne mellem samfundsklasserne. Den, som vil have herredømme over 

andre, må også selv vise selvbeherskelse, hvilket viser sig ved:”en litt holdt,avmålt og anspent 

væremåte som ville blive overflødig i et samfund uten underkuelse” (Bourdieu 1996, s. 15-16).  

 

Bourdieu viser, hvordan det at være distingveret er en hovmodig, foragtende væremåde, en sy-

stematisk, men som oftest u- eller underbevidst, strategi for at ydmyge andre (Bourdieu 1996, 

s.19).  Træk der – som vist – genkendes i Becel-reklamerne. Han peger desuden på, at den di-

stingverede væremåde og livsstil er en ideologi, som lader sig gennemskue og bekæmpe (ibid, s. 

20).  

 

Mellem den distingverede og den folkelige æstetik befinder de samfundslag sig, som har den 

gode kulturelle vilje; ”wanne be`s”. De bestræber sig på at have nogenlunde god smag ud fra 

respekt for den herskende gruppe; ” den legitime kulturen” (Bourdieu 1996, s. 16, s. 133 ). Skul-

le disse samfundslag et øjeblik blive i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert sundhedsadfærd, 

har billederne også et budskab til dem; Vil de tilhøre det gode selskab, skal sundhedsadfærden 

iscenesættes korrekt, og de skal ikke være fede! 

Såvel de dominerende som gruppen med den gode kulturelle vilje udfordres dog af inflation; 

Distinktionsværdien synker, når f.eks. flere og flere anskaffer sig en Weber-grill (Bourdieu 1996, 

s. 19). Så skal der findes nye konkrete udtryk for symbolsk kapital, der kan markerer den gode 

smag med det formål at skaffe sig et forspring til en anden gruppe, at positionere sig (Järvinen 

2000, s. 347).  

 

9.6. Positionering – at være dominerende eller domineret 

 
Ifølge Bourdieu eksisterer og opretholder individer eller grupper deres eksistens ved og i kraft af 

deres indbyrdes forskel, fordi de indtager en relativ position i et rum af positioner (Bourdieu 

1997, s. 52).  
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Han præciserer, at virkeligheden udgøres af de bestemte forestillinger, der er i det sociale rum, 

og dermed hvilke forestillinger, de sociale agenter kan have af det (ibid, s. 30). Han taler om det 

sociale rum som en usynlig virkelighed, som ikke kan vises eller berøres, og som organiserer 

aktørernes virksomheder og forestillinger (Bourdieu 1996, s. 39). Den position, den enkelte har i 

det sociale rum, dvs. i fordelingen af ulige former for kapital, bestemmer forestillingerne om 

dette rum, og de standpunkter man indtager i kampen for at bevare eller forandre det (Bourdieu 

1996, s. 42).  

Som vist positioneres de fede i feltet som de dominerede og placeres og fastholdes som mindre-

værdig og den/dem der kan ses ned på. At skille sig ud og at have betydning er en og samme ting 

(ibid, s. 66).   

Den fede er placeret, og derfor kan hun/han ikke undgå at placere sig selv, at skille sig ud og det 

endda uden på nogen måde at forsøge at skille sig ud. I det øjeblik han/hun træder ind i spillet, 

må han/hun stiltiende acceptere de begrænsninger og muligheder, som er uadskilleligt forbundet 

med spillet (Bourdieu 1997, s. 69).   

Når de fede er placeret i feltet for fedme, indebærer det at de kan handle indenfor rammerne af 

det univers og fremkalde en vis effekt. Om ikke andet så udstødelse af de personer, der indtager 

de dominerende positioner i det (Bourdieu & Waquant 1996, s. 70-71).  

Ifølge Bourdieu har den fede som agent i feltet, med en bevidsthed om denne dialektik, mulighed 

for aktivt at påvirke positioneringsforholdene, at være med til at strukturere feltets samlede 

struktur og praksis.  I de analyserede billeder lægges der imidlertid ikke op til dette. En ændring 

kræver, at fedme kobles til andre kapitalformer. De kunne f.eks. være afbilledet i smagfulde om-

givelser og i sociale situationer, hvor de var magtfulde, således at billederne tilbød en positiv 

identifikation. 

Man kan hævde, at de fede også har en magt, nemlig magten til at gøre hvad de selv vil – at være 

ligeglade med, hvad de andre mener. Den er dog i langt overvejende grad illusorisk. At være en 

defineret agent i et symbolsk rum betinget af relationer, efterlader ikke mange reelle handlemu-

ligheder ud over accept af sin position/accept af de andres målestok. 

Den modstand, som de fede udtrykker ved at gøre, som de selv vil, kan betragtes som patientens 

særlige form for magt. Hvor der er magt, er der ifølge Flyvbjerg (1991, s. 116) modstand, hvilket 

betyder, at modstand kan bruges til at lokalisere magt. De fedes modstand kan således ses som 

en reaktion på de professionelles magt, men modstanden kan, som Flyvbjerg præciserer det, ikke 

adskilles fra magten, idet den selv er en del af magten. Modstand kan defineres som kræfter, der 

fra patientens side bevidst eller ubevidst rettes mod en ændring eller påvirkning, der af andre 

betragtes som gavnlig for patienten (ibid). De professionelle kommer til kort overfor patientens 
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modstand, f.eks. ved at de fede ikke retter sig efter de professionelles anbefalinger om kost og 

motion. 

Man kunne også stille sig spørgsmålet om, hvorvidt den sociale position gør en til overvæg-

tig/fed, eller man som overvægtig/fed skaber sin sociale position. I Becel-reklamerne er koblin-

gen mellem social position og vægt så entydig, at de to forhold forekommer uadskillelige. 

  

Den dialektiske tilpasning mellem holdninger og position i et felt gør det muligt at forstå, hvor-

for symptomerne på underkastelse hos de undertrykte er langt mere markante end trangen til 

modstand og oprør (Bourdieu & Waquant 1996, s. 71). Bourdieu hævder, at de ”undertrykte ikke 

kan unddrage sig undertrykkelsen antinomi” (Ibid, s. 71).  

Han mener dog også, at der er indbygget en tendens til at gøre modstand. Bourdieu eksemplifice-

rer dette med drenge fra arbejderklassen, som gør modstand mod skolens disciplinering ved at 

blive væk. Men resultatet bliver, at de fastlåser sig selv i deres position som undertrykte. Den 

anden mulighed er, at de må tilpasse sig skolens kultur, der så bliver altings målestok for dem. 

De må vælge mellem to løsninger, der er lige utilfredsstillende, hvilket ifølge Bourdieu  i vist 

omfang gælder f.eks. kvinder og stigmatiserede grupper, eksempelvis de overvægtige og fede 

(Bourdieu & Wacquant 1996, s. 71).  

Becel-reklamerne tager netop afsæt i modstandsformer. Fælles for modstandsformerne i de to 

reklamer er: ”Jeg er ikke interesseret i dit budskab”, men hvor ”Manden på græsset” viser dette 

ved at lukke øjne og ører og ved ikke at være tilgængelig for dialog, siger ”Kvinden i sofaen” fra 

på en mere direkte nærmest trodsig måde. Begge modstandsformer forekommer umodne, og 

dermed er stigmatisering indlejret som en grundlæggende præmis.  

Der synes således kun reelt at være mulighed for aktivt at ændre positioneringsforholdene ved, at 

den fede skifter side og følger de gængse normer.  

 

 

9.7. Den symbolske vold - at acceptere den tildelte plads 

 

Symbolsk vold er et centralt begreb i Bourdieus analyser af dominansforhold (Bourdieu 1991; 

Bourdieu 1996; Bourdieu 1997; Bourdieu 1999; Bourdieu & Wacquant 1996). I forbindelse med 

dominans er det centralt, at Bourdieu ikke benytter en modstilling mellem tvang og frivillighed, 

dominansen er netop kendetegnet ved en ureflekteret accept (Bourdieu 1999, s. 52). Symbolsk 

vold opstår i samspillet mellem agenter, og dette dominansforhold skabes på baggrund af en ure-

flekteret tilslutning fra den part, som bliver domineret. Denne tilslutning udspringer af en miser-
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kendelse hos agenten, der udsættes for den symbolske vold, fordi agenten ikke opfatter den sym-

bolske vold som vold, men blot accepterer tingenes tilstand, som de er. Symbolsk magt bliver 

med andre ord en form for legitim social autoritet, som anvendes til at udnytte andre (Bourdieu 

& Wacquant 1996, s. 151-152). Den symbolske vold gennemtvinger forskellige former for un-

derkastelse, der end ikke opfattes som sådanne, fordi den symbolske vold støtter sig til nogle 

kollektive forventninger, nogle socialt indprentede overbevisninger (Bourdieu 1997, s. 188). 

Symbolsk vold udfolder sig på baggrund af et samspil og en indforståethed hos det individ eller 

den gruppe, der bliver udsat for den (Bourdieu & Waquant 1996, s. 151).  Den ureflekterede ac-

cept skyldes, at agenterne ser en række forhold som naturlige og derfor ikke sætter spørgsmåls-

tegn ved dem, hvilket bl.a. ses ved, at de dominerede benytter de kategorier, som er udtryk for de 

dominerendes synsvinkel (Bourdieu & Wacquant 1996, s. 152; Bourdieu 1999, s. 49). På den 

måde er den undertrykte part med til at opretholde dominansforholdet.  

I Becel-reklamerne er udgangspunktet specielt, fordi de fede klart giver udtryk for deres mang-

lende accept af de dominerendes præmisser. Resultatet er latterliggørelse og nedvurdering.  

Den symbolske vold skabes gennem kommunikationen mellem agenterne, og Bourdieu mener 

således, at ”enhver sproglig interaktion rummer muligheden for, at der kan udøves symbolsk 

vold” (Bourdieu & Wacquant 1996, s. 130). I Becel-reklamerne foregår kommunikationen på de 

dominerendes præmisser, også selv om de fede tilsyneladende vælger at sige fra overfor de her-

skende normer. 

Bourdieu mener ikke, at alle agenter har lige mulighed for at udtrykke sig, og at der derfor ikke 

eksisterer et sprogligt fællesskab (Bourdieu & Wacquant 1996, s. 130, Callewaert 2003, s. 137).  

Det betyder, at sprog er en ressource, som ikke er til rådighed for alle i samme grad (Bourdieu & 

Wacquant 1996, s. 131). Derfor har agenterne heller ikke samme mulighed for at udøve sym-

bolsk vold over for andre agenter.  

 

 

9.8. Symbolsk vold forklædt som reklame? 

 

Reklamebillederne som udtryk for symbolsk vold spiller på følelser; noget vi kan lide/ikke kan 

lide; men appellerer samtidig til modtagerens fornuft. Bourdieu taler om de følelsesbaserede re-

lationer til karisma eller charme, der er i stand til at skabe en følelsesmæssig fortryllelse (Bour-

dieu 1997, s. 187). De fede fremstilles som dem, der er styret af følelser, hvorimod de sundheds-

politisk korrekte er styret af fornuften. Når billederne som medie spiller på følelser, værdier og 
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holdninger forvandles dominans- og undertrykkelsesrelationer til følelsesbaserede relationer 

(ibid, s. 187). 

Ved at sætte fokus på de fede som personer/gruppe og ikke på det faglige budskab i forhold til 

fedme, kan det signalere, at det at være fed er noget, man er, hvorimod f.eks. rygning er noget 

man gør. Reklamebillederne kan således ses som et af de ”adfærdsmæssige håndtag”, der skal 

dreje den enkelte til den korrekte sundhedsadfærd (Sundhedsstyrelsen 2003, s. 52).  

Bourdieu taler om en særlig form for symbolsk vold; ”bløde udnyttelsesforhold”, som kun fun-

gerer, hvis de er bløde. Disse forhold kan kun indstiftes, hvis dem der ligger under for denne 

symbolske vold, selv aktivt bidrager til deres opretholdelse. Igennem sin hengivenhed eller be-

undring medvirker den dominerende selv til den dominerendes udnyttelse af ham (Bourdieu 

1997, s. 200).  

Ved at de afbillede fede har valgt at lade sig udstille og iscensætte i Becel-reklamerne, medvirker 

de til at fastholde de dominerendes udnyttelse af dem. Den symbolske volds logik gør, at de do-

minerende livsformer næsten altid opfattes, oven i købet af de dominerede selv, udfra den æste-

tisk destruktive og reduktionistiske synsvinkel (Bourdieu 1997, s. 26, Bourdieu 1996, s. 38). 

  

Reklamebillederne kan således ses som udtryk for - i en indpakket udgave at rumme en sym-

bolsk magt, som er vanskelig at identificere og forholde sig til som en reel magt. Reklamebille-

derne baseres på negative forventninger til de fede, som dem man alligevel ikke kan få i tale.   

I denne sammenhæng kan reklamebillederne ses som udtryk for med stadig stærkere virkemidler 

at nå den ønskede målgruppe. Når afsenderen har valgt ironi som virkemiddel, kan dette ses som 

en utraditionel måde at få sundhedsbudskaberne ud på uden direkte løftede pegefingre og morali-

sering. Jakobsen påpeger, at alles humor ikke er ens, og at den nye trend indenfor sundhedsbud-

skaber mere skyldes, at man fra officiel hold ikke vil styre, regulere eller give påbud. Man øn-

sker ikke at moralisere over, hvordan folk lever deres liv og ønsker ikke at stigmatisere (Jacob-

sen & Knigge 1996; Jacobsen 1995).   

 

Billederne kan således ses som det virkemiddel, der udtrykker det, der ikke kan siges.   

 

Analysen viser, at de udvalgte billeder fra Hjerteforeningen ikke er neutrale/uskyldige, men er 

”farvede” og rummer medbetydninger. Billederne er ladet med værdier og holdninger. Det der 

bærer kampagnens budskab om sund levevis er myter, og de afbillede personer fremstilles og 

positioneres som prototyper på henholdsvis de fornuftige som idealbillede og ønskeposition for 
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den rigtige, sunde og gode levevis; ”Se hvad du kan opnå”, og de fede med den forkerte usunde 

levevis som afbildes som et skræmmebillede; ”Se hvad der sker ”. 

Reklamebillederne ekspliciterer og italesætter fordomme og tabuer.  Råt for usødet. De kan i 

kraft af, at de er reklamer udfordre den symbolske kapital, fordi de italesætter og viser bagsi-

den/vrangbilledet af denne.  

Når Hjerteforeningens billeder viser det sundhedspolitiske korrekte men samtidig vælger at brin-

ge Becel reklamen, kan det ses som en raffineret måde at formidle de holdninger og værdier, 

som de selv har, men ikke synes de kan formidle. Det, der tilsyneladende ikke kan ekspliciteres, 

kan via reklamer visualiseres som et skræmmebillede på, hvad der sker, hvis anbefalingerne ikke 

følges. På den måde kan det tolkes, at reklamen udfører det ”det beskidte arbejde” ved at itale-

sætte på en så nedladende, ydmygende og udstillende facon, at man må tage afstand fra de fede.  

 

 

9.9. Hjerteforeningen som udøvende agent for officielle synspunkter eller hvorfor reklamer 
skal gøre det beskidte arbejde. 

 

I regeringens program; ”Sund hele livet” tales der om, at målet er; ”sundhed for alle hele livet” 

(Indenrigs – og Sundhedsministeriet 2002). Samtidig pointeres at; ” vi alle har ret til at leve li-

vet, som vi vil, og træffe vores valg” (ibid, s. 6).  ”Indsatsen for sundhedsfremme skal være base-

ret på respekt for den enkelte og den enkeltes valg” (ibid s. 7).   

Men; ”Sund hele livet” lægger op til at overvægt og specielt svær overvægt er et indsats område 

der skal prioriteres højt i sundhedssektoren. Det sundhedspolitiske mål er, at; ”Stigningen i svær 

overvægt skal stoppes” (Indenrigs – og Sundhedsministeriet 2002, s. 21). Regeringen opfordrer 

da også til ” et bredt samarbejde om en bedre sundhed for alle danskere” (ibid, s. 4), som læg-

ger op til, at vi ikke er sunde nok, og at fedme er et problem, der skal gøres noget ved. 

  

Ernæringsrådet taler om ”den danske fedmeepidemi. ”Når der anvendes betegnelser som pro-

blem og epidemi signaleres, at her er noget, der skal gøres noget ved, og at der er tale om et om-

råde, som er ude af kontrol, noget som man frygter.  Dermed bliver det at være fed et problem. 

Formanden for Sylfiderne Elsebeth Søs Hansen er forundret og stødt over udtrykket fedmeepi-

demi, fordi selv om der er blevet mange overvægtige og fede i de seneste årtier, mener hun ikke 

at fedme er en tilstand, der smitter (Mad & Sundhed 2004b).  Dette synspunkt deler direktør i 

Hjerteforeningen Susanne Volqvart ikke. Hun mener, at ”de ikke-smitsomme sygdomme i virke-

ligheden er yderst smitsomme”, og at ”smitten ligger i vores livsstil, som i disse år breder sig 
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som en løbeild”. ”Hjerte/karsygdomme som primært overføres via den enkeltes livsstil, er den 

største trussel mod verdenssundheden” (Volqvart 2004)47. 

Når Sundhedsstyrelsen (2003 s.52) skriver, at der indenfor forebyggelsen og behandlingen af 

svær overvægt skal drejes på ”de adfærdsmæssige håndtag”(personens kost og bevægevaner) 

signaleres, at der er en korrekt sundhedsadfærd og en ikke korrekt sundhedsadfærd. 

Overvægt og svær overvægt klassificeres udfra internationale BMI-mål, en bio-medicinsk forstå-

elsesramme, samtidig med at Sundhedsstyrelsen fremhæver, at en nuanceret opfattelse af krop og 

sundhed er nødvendig, ”… hvor det at være slank ikke automatisk er lig med at være sund, og 

hvor overvægt ikke i sig selv behøver at medføre dårlig fysisk og psykisk trivsel. Opfattelsen af et 

godt liv er meget individuel…” (Sundhedsstyrelsen 2003, s. 7), hvorfor budskaberne bør være 

nuancerede samt køns- og aldersdifferentierede. Der lægges således op til et åbent sundhedsbe-

greb (Wackerhausen 1994).  

Regeringen finder, at ”social lighed i sundhed er en grundlæggende værdi i et velfærdssamfund – 

også for forebyggelsesarbejdet ” (Indenrigs – og Sundhedsministeriet 2002, s. 6). 

Anbefalingerne fra ”Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt” ”tager hensyn til de 

sociale forskelle i motivationsforhold og den ophobning af sundhedsproblemer, der optræder i 

visse sociale grupper ” (Sundhedsstyrelsen 2003, s. 7).  

Der lægges op til, at sundhed er et fælles ansvar. ”Sundhed skabes i et samspil mellem den enkel-

te, familien, og de små og store netværk og fællesskaber, som den enkelte indgår i” (Indenrigs – 

og Sundhedsministeriet 2002, s. 6). Enhver har ansvar for sit liv, og det pointeres, at vi alle har 

ret til at leve livet, som vi vil og træffe vores valg. Indsatsen for sundhedsfremme skal være ba-

seret på respekt for den enkelte og den enkeltes valg (ibid 2002, s. 6-7). 

På trods af at det er folks eget valg og ansvar, hvordan de vil leve deres liv, signalerer Sundheds-

styrelsens anbefalinger alligevel, at det forventes, at borgere vil lytte og følge autoriteter-

ne/eksperternes anbefalinger. 

Det præciseres at svær overvægt opstår hos enkeltpersoner, og kun det enkelte menneske kan 

modvirke problemet (Sundhedsstyrelsen 2003, s. 7), men at det er samfundets opgave at etablere 

rammer, der støtter enkeltpersoner i deres bestræbelser for at opnå en stabil vægt (ibid, s. 7).   

 

”Vi har alle ret til at leve livet, som vi vil. Træffe vores egne valg ” (Indenrigs– og  Sundhedsmi-

nisteriet 2002, s. 6).  

                                                 
47 På verdensplan dør 16,7 millioner mennesker årligt af en hjerte– eller karsygdom. I Europa er hjerte– og karsyg-
domme årsag til fire millioners menneskers død årlig  (Volqvart 2004;  
< http://www.euro.who.int/Document/E79876.pdf > [2005-01-27]. Ifølge Hjertestatistik & Statens Institut for folke-
sundhed  (2004), døde 20.531 mennesker af hjertesygdom i Danmark i 2000.  
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Et blik på disse officielle udmeldinger viser det modsætningsfyldte i de signaler, der sendes fra 

offentligt hold. De officielle retningslinjer er f.eks. tilsyneladende båret af myten om, at alle øn-

sker at være slanke, at leve sundt længst muligt. Selv om alle har ret til at leve sit eget liv forven-

tes det, at borgerne retter sig efter anbefalingerne og ikke bliver fede. Der skelnes mellem det 

hensigtsmæssige og det ikke hensigtsmæssige liv, og der anslås en tone om, at der er forkerte og 

rigtige måder at agere på.  

 

Det er i dette spændingsfelt mellem et erklæret liberalistisk menneskesyn og en manglende vilje 

til at italesætte reelle og konkrete konsekvenser af fedme Hjerteforeningen skal agere. 

 

Becelbillederne kan i et etisk perspektiv ses som en stempling og marginalisering af de menne-

sker, der ikke gør, hvad myndighederne siger, og udtrykker dermed en klar stigmatisering af de 

fede. Når de officielle anbefalinger udtaler, at de ikke ønsker at stigmatisere (Sundhedstyrelsen 

2003, s. 19, s. 30) men lægger op til den enkeltes frie valg udtrykker det, at myndighederne be-

finder sig i et spændingsfelt mellem formynderi og integritet.  

Derfor kan hverken Sundstyrelsen, Ernæringsrådet eller Hjerteforeningen ”tale lige ud af posen” 

ved f.eks. at udstille og nedgøre de fede, det ville være et afgørende brud med det erklærede 

menneskesyn – og dermed et politisk selvmål! 

Men det kan reklamen! 

Hjerteforeningens pjecer er som vist udtryk for de officielle normer og værdier, dermed er der 

ting, de ikke kan sige.  

 

 

9.10. Samfundsmæssige tendenser – når ideologien overhales af virkeligheden 

 

I foråret 2004 har der været en debat om, hvorvidt fede børn skal tvangsfjernes fra hjemmet (Rit-

zaus Bureau 2004a; Ritzaus Bureau 2004b; Ritzaus Bureau 2004c). Forslaget er fremsat af for-

manden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup (DF), og hun bakkes op af børne– og 

ungelæge Vibeke Manniche. Manniche kategoriserer de fede børn som omsorgssvigtede børn. 

Socialminister Henriette Kjær har dog afvist forslaget. Men at forslaget overhovedet fremsættes 

og sættes til debat er interessant i denne sammenhæng, fordi et sådant forslag vel i virkeligheden 

udspringer af en erkendelse af, at kampagner og information i forhold til visse grupper har spillet 
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fallit. Den fornuftige samfundsborger handler ikke fornuftigt, og retten til at vælge livsform er 

relativ.  

Gennemførelsen af et sådant forslag ville af ideologiske grunde være utænkeligt, fordi det ville 

betyde, at magten blev åben og ikke længere symbolsk.  

 

Det fremhæves ofte, at det er væsentligt at nedsætte forbruget af bl.a. sodavand blandt unge, for-

di sukkerforbruget spiller en ikke ubetydelig rolle i forbindelse med fedme. Samtidig er soda-

vand (og andre livsstilrelaterede nydelsesmidler som f.eks. cigaretter, spiritus og øl) blevet billi-

gere på grund af afgiftsnedsættelser. Ud fra et sundhedspolitisk synspunkt er det komplet ufor-

ståeligt. 

Differentiering af momsen, så sunde fødevarer var billigere end usunde, ville være en nærliggen-

de mulighed.  

I stedet for konkrete politiske initiativer fremhæves den enkeltes ansvar. Smagsdommere afskaf-

fes i troen på, at befolkningen på sigt vil følge den sunde fornuft.  

Hertil kommer hele diskussionen om prioritering af midler i sundhedssektoren. 

Hvis rygere skal sættes bagerst i køen, så skal de fede vel også? 48  

Den liberalistiske holdning påvirker hele regeringens sundhedsprogram markant og slår tonen an 

for Sundhedsstyrelsens og Ernæringsrådets anbefalinger, holdninger og værdier i forhold til 

fedmeproblematikken. På den ene side ønsker de officielle anbefalinger ikke at blande sig i den 

enkelte borgers liv. På den anden side er fedmeproblematikken et stadigt stigende samfundspro-

blem, som man er nød til at forholde sig til.  

 

Man kunne se Becel-reklamerne som et forsøg på, med utraditionelle midler, at nå den primære 

målgruppe, men som analyserne har vist, er der ingen grund til at tro, at disse reklamer taler til 

de fede, eller får de fede til at ændre adfærd.    

 

En af konsekvenserne, ved den fremanalyserede måde at tackle fedme som samfundsmæssigt 

problem på, er, at det bliver stigmatiseringen, marginaliseringen – den symbolske vold i bred 

forstand – der styrer feltet, og med Bourdieu er der ingen grund til at tro, at de fede ændrer ad-

færd af den grund. Den herskende symbolske kapital er ganske enkelt ikke magtfuld nok til at 

fastholde folk i at agere sundhedsmæssigt korrekt. 

                                                 
48 Alkoholikeren, de ældre m.fl. 
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10.  Perspektiver i forhold til sygeplejersken og sygeplejen    
        
De fremanalyserede holdninger til overvægtige og fede må nødvendigvis få indflydelse på relati-

onen mellem sygeplejersken og den fede patient. Relationen etableres i et rum, hvor en lang ræk-

ke faktorer spiller med. 

 

Livsstilssygdommen fedme og de afledte følger synes at have en særlig status. På trods af diver-

se antiryge-kampagner er det lykkedes reklameindustrien at opretholde en aura af fanden-i-

voldskhed og macho-image i forbindelse med rygning (Kjørup 2003a, s. 54-63), hvor det at være 

fed er ubetinget kikset. Tobaksreklamer viser ofte tjekkede, veltrimmede og elegante personer i 

smagfulde omgivelser, mens fede mennesker i en reklame – som eksemplet med Becel – virker 

pinlige. 

Baggrunden er muligvis, at rygning er noget, man gør, og at det kræver en vis portion heltemod, 

mens fed er noget, man er. 

At begge laster grundlæggende er udtryk for manglende kontrol og negligering af sundhedsmæs-

sige konsekvenser har ingen betydning, så længe de tilknyttede medbetydninger giver forskellig 

status. Det er legalt og ukompliceret at tale om konsekvenser af rygning i det offentlige rum. At 

tale om fedme i det offentlige rum er fortsat tabu blandt andet fordi man så at sige kommer ind 

under huden på et andet menneske. Urørlighedszonen skal overskrides, og det er vanskeligt uden 

at påtvinge den pågældende et problem og uden at markere, at den pågældende selv er skyld i sit 

problem.  

Dorte Overgaard mener, at fede patienter er tabu i sygeplejen (Overgaard 1998), hvilket bl.a. 

udtrykkes gennem tavshed (Kjærgaard 1999). Tavshedens betydning er stor ifølge antropolog 

Anne Knudsen. Det er ikke kun det, sygeplejersken siger, der er afgørende, men i høj grad det 

hun ikke siger (Knudsen 1989). Sygeplejefaglig medarbejder Anne Vesterdal (2003) mener lige-

ledes, at sygeplejerskens tavshed om fedme er med til at stigmatisere og diskriminere de fede, og 

dermed kan der ikke tages fat om problemet.  

Tavsheden omkring problemet er en offentlig hemmelighed, og det er tabu at eksplicitere denne 

offentlige hemmelighed. Det bør alt sammen forblive på et implicit plan. Der er stribevis af soci-

ale mekanismer, objektive såvel som kropsliggjorte i hver enkelt agent, der gør, at bare tanken 

om at udsprede denne hemmelighed er utænkeligt på et socialt plan (Bourdieu 1997, s. 178-180).  

”Det”, som ikke kan siges, viser sig for eksempel i vejledningen overfor patienterne som en løf-

tet pegefinger, hvor vægttab ses som det rette sundhedspædagogiske mål.  
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Flere udenlandske undersøgelser viser netop, at plejepersonale har et ambivalent forhold til fede 

patienter. De finder det problematisk at yde dem omsorg, og de er tilbøjelige til at undgå denne 

patientgruppe, hvis det er muligt. Holdningen er, at de selv er skyld i deres overvægt (Bagley 

1989; Segal 1996; Ejd 1997).  

Der findes ikke danske undersøgelser der fortæller noget om personalets holdning til overvægti-

ge personer. Det er måske fordi, at det er tabu at berøre, at der er patientgrupper, sygeplejersken 

har det svært med. 

 

Som professionelle og en del af en adfærdsmodificerende biomedicinsk forståelsesramme er vi 

vant til at betragte os selv som eksperter. Den medicinske specialisering har vænnet såvel patien-

terne som os selv til at finde det naturligt og ønskværdigt, at man som patient kan komme med 

en sygdom defineret i snæver medicinsk forstand og få kvalificeret hjælp af dem, der har den 

mest dybdegående og opdaterede viden i forhold til den pågældende sygdom. 

Zoffman Knudsen har fokuseret på ”det relationelle forhold mellem patient og professionel49”. 

Hun påpeger, at begrænsningen i ekspertviden er, at den nødvendigvis må være baseret på nogle 

generelle eller typiske træk hos patientgruppen. Herved tager den ikke højde for den forskellig-

hed og mangfoldighed, der er på spil hos det enkelte menneske. ” Den afgørende faldgrube ved 

vores ekspertviden er måske, at den gør os lidet ydmyge i relationen med patienten ” (Knudsen 

Zoffman 1997, s. 125-126). I Zoffmans undersøgelse har flere patienter givet udtryk for util-

fredshed med de professionelle, der ” har hævet sig op på en piedestal ” og møder dem med 

snæver interesse. Et sådant møde baseret på ekspertdomineret relation vil dels reducere patien-

ternes forventninger til de professionelle og dels resultere i modstand rettet imod dem (ibid, s. 

126): " Væk mig når du er færdig med at prædike!”. 

 

Kari Martinsen har de sidste 15 år peget på, at omsorg er og må være en forudsætning for ud-

øvelse af sygeplejefaget. ”Omsorg som allmennmenneskelig fenomen må ligge til grunn for vår 

forståelse av de mennesker vi utøver sykepleie overfor” (Kirkevold 1993, s. 9)50.  ”Omsorg har  

med nestekjærlighet å gjøre, å handle mot andre som vi vil at andre skal handle mot oss. Det er 

å bryte egosentrisiteten, å gå ut over seg selv. Det er følelsen av at stå andre nær” (Martinsen 

1989, s. 14). Omsorg er derfor et relationelt begreb.  
                                                 
49 Vibeke Zoffmann Knudsen har foretaget en diskriptiv undersøgelse af malregulerede diabetes patienters samspil 
med professionelle. Jeg er bevidst om, at undersøgelsen er foretaget i en anden kontekst end den aktuelle, men beg-
ge undersøgelser har fokus på patienter, som ikke efterlever sundhedssystemets anbefalinger.  
50 Kari Martinsen anses for at være en af de mest betydningsfulde og fremtrædende sygeplejeteoretikere i Norden. 
Hendes omsorgsfilosofi, som er toneangivende for sygeplejerskens praksis, er normativ og udtrykker, hvad sygeple-
je bør være baseret på, for at den kan være moralsk forsvarlig. I Martinsens teori er sygepleje defineret som moralsk 
praksis udtrykt gennem omsorg. 
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Omsorg som relationelt begreb refererer ifølge Martinsen til et mellemmenneskeligt forhold mel-

lem to personer baseret på en form for gensidighed, fællesskab og solidaritet (Martinsen 1989, s. 

71).  

 

Omsorg udtrykkes ifølge Martinsen ved hjælp af en bestemt holdning. Denne grundholdning 

kendetegnes ved, at omsorgsudøveren anerkender den anden med udgangspunkt i dennes situati-

on. Forståelse for den andens situation er en forudsætning for at kunne handle omsorgsfuldt. 

Omsorg er en grundholdning, der kommer til udtryk i forholdet mellem mennesker, og omsorg er 

også en praktisk handling. Martinsens omsorgsteori bygger altså på det relationelle, solidariteten 

og ansvaret for den svage.  

 

Martinsen fremhæver, at solidariteten og omsorgen f.eks udtrykkes gennem den tone, man taler 

til den anden i - i modsætning til det tekniske fagsprog.  I patientsituationen kan det det tekniske 

fagsprog betegnes som symbolsk vold.   

”Det gjelder derfor å finne tonen, samklangen med patienten” (Martinsen 2000, s. 32). 

 

 Ifølge Martinsen er talens åbenhed en suveræn livsytring, der forudsættes for, at sygeplejersken 

kan yde omsorg (Martinsen 1990). 

Men hvorfor taler sygeplejersker så ikke om fedme? 

 

 Martinsen refererer til begrebet symbolsk vold hentet fra Bourdieu: ” Å utøve symbolsk vold har 

å gjøre med å påføre betydninger. Det er ikke kun å overføre, men å påføre betydninger. Det å 

påføre forutsetter makt/myndighed. Vold vil si at en definisjon av situasjonen bliver påført, d.v.s. 

at det er den som står ved makt. I denne sammenheng har sykepleieren styrken til å påføre sin 

definisjon av situasjonen ved bruk av sitt definerte fagspråk som det riktige… (Martinsen 2000, 

s. 46). 

 

Hvis sygeplejersken taler om fedme, kan det derfor let opfattes, som om hun påfører patienten en 

definition af fedme som problem. Måske opfatter patienten ikke selv sin størrelse som et pro-

blem. På den anden side vil de lidelser, som den fede skal behandles for som oftest hænge sam-

men med fedmen, som derfor nødvendigvis må italesættes. Sygeplejerskens fokus kan dermed 

blive et snævert adfærdsregulerende paradigme. 

At sygeplejersken bevæger sig i en ramme defineret af såvel en idealistisk omsorgstænkning som 

et adfærdsregulerende paradigme kommer til udtryk i nedenstående;  
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“Nurses are encouraged to promote healthy family lifestyle patterns across the lifespan. For 

example, the encouragement of breast- feeding, physical activity, regular meals, and nutrition 

and weight counselling are important interventions that help reduce the risk of obesity at all 

stages of human development “(ICN 2004 s. 4). 

 

Sygeplejersken er med andre ord positioneret i et valg mellem to forskellige ideologier.  

 

Martinsens relationelle opfattelse tager udgangspunkt i et moralsk, medmenneskeligt nærmest 

kristent møde mellem to mennesker og kan med sin velmenende idealisme komme til at virke 

blokerende for, at sygeplejersken kan vedkende sig holdninger og følelser, som ikke ubetinget 

lever op til et næstekærligt engagement.  

”Blaming the victim”- ideologien er ikke forenelig med den omsorgsdiskurs, der er grundlaget 

for sygeplejerskens praksis. 

Omsorgsværdierne repræsenterer en diskurs der af gode grunde ikke lader sig problematisere. 

Ingen ønsker vel et sundhedsvæsen, eller et samfund for den sags skyld, hvor respekt, solidaritet 

og omsorg ikke er helt centrale begreber. 

 

Bourdieus relationelle forståelse medtænker et bredere perspektiv end omsorgsdiskursen. Hans 

forståelse er baseret på en dialektisk relation mellem individet og den sociale verden. Positione-

ringen er en uundgåelig faktor i enhver menneskelig relation, vi forstår os selv i forhold til andre 

(Bourdieu 1996, s. 31-38). 

 

Aasgaard påpeger, at nutidens sygeplejersker fungerer indenfor en kulturel tradition, som under-

vurderer omsorgsrationaliteten og omsorgsarbejdet og siger, at; 

”Å appellere til omsorg kan maskere uheldige sociale forhold som sykepleien fungerer innenfor ”   

(Aasgaard 1993, s. 147). 

 

Man forhandler altid herredømme i interessens navn. Samtidig er han (Bourdieu) meget klar 

over, at dette meget vel kan antage form af en altruistisk kærlighed til næsten (Callewaert 2003, 

s. 137-138 ). 

Det er med andre ord ikke kun den fede, der er positioneret eller klemt. Det er sygeplejersken 

også. Spændt ud mellem omsorgstænkningen og det adfærdsregulerende paradigme. Det er det 

rum, sygeplejersken skal navigere i. 
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”De dominerende er således domineret af strukturen i det felt, den sociale dominans udfolder sig 

igennem” (Bourdieu 1997, s. 56).  Sygeplejersken er med andre ord domineret af sin egen domi-

nans, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at italesætte fundamentale modsætninger. En 

situation der kan resultere i individuel skyld og dårlig samvittighed.  

 

At yde omsorg til et menneske, der selv bærer en væsentlig del af ansvaret for sin situation, sæt-

ter et særligt focus på værdier og holdninger, for hvorfor gør de ikke bare, som vi siger?  

Sygeplejefaget har ikke tradition for at skelne på denne måde, men måske kunne det være frugt-

bart at se livsstilssygdomme (rygning, fedme m.m.) som en særlig problematik, der udfordrer 

sygeplejerskens ansvar og solidaritet.  

 

Ida Torunn Bjørk mener, at sygeplejersken vil indtage sin rolle i forhold til patienten afhængig af 

sit eget menneskesyn og kropssyn. ”Uten bevisstgjøring og bearbeiding av skjulte og vanemessi-

ge oppfatninger risikerer vi at det er den tiltalende kroppen som også får forrang i sygepleien, 

mens de svakelige, de fete, de gamle og de deformerte kroppene prioriteres lavere”  (Bjørk 2002, 

s. 234-235). 

 

At sætte ord på værdier og holdninger gør det muligt for os begribe kompleksiteten og kvalifice-

re den personlige afklaringsproces, man som medarbejder i sundhedssektoren dagligt udfordres 

til. 

Mange steder ses et igangværende oprør og en stigende utilfredshed med det dominerende, ad-

færdsmodificerende paradigme ” (Jensen Bruun 2000, s. 191): ”Væk mig når du er færdig med at 

prædike”  

Bruun Jensen peger på, at der er brug for et paradigmeskifte fra et moraliserings – adfærdsorien-

teret paradigme til et demokratiseringsparadigme. I stedet for at fokusere på et snævert adfærds-

perspektiv skal der i stedet tages udgangspunkt i patientens livsstil og levevilkår. Et paradigme 

præget af øget handlekraft og medbestemmelse til målgruppen vil i langt højere grad være i 

overensstemmelse med omsorgstænkningen.  Første skridt på vejen kunne være, at vi, i stedet for 

at forsætte med at undre os over hvorfor de fede ikke følger vores gode og velmenende råd, be-

gynder at forholde os kritisk til det, vi siger, og måden vi siger det på, den anslåede tone. 

 

Overgaard (1998) vil med baggrund i en undersøgelse af; ” At leve med overvægt – en undersø-

gelse af overvægtiges levede erfaringer” gerne slå et slag for, at de overvægtige og fede patienter 
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får samme omsorg som de andre patientkategorier, sygeplejerskerne møder i deres arbejde 

(Overgaard 1998; Kjærgaard1999). 

Hun påpeger, at det for sygeplejersken gælder om at skabe, hvad hun kalder, ægte relationer til 

de overvægtige patienter: … ” Det er vores opgave som sygeplejerske at møde patienten der, 

hvor hun er - i stedet for at sidde med løftede pegefinger og prædike sund kost og motion ” 

(Kjærgaard 1999, s. 20). 

Den slags pædagogik har vist sig at være temmelig nytteløs, siger hun og minder om, at de fede 

faktisk ved alt om, hvad der feder. Der er ikke den kur, de ikke kender og har prøvet (ibid). 

“For effective prevention and treatment, nurses and all health professionals should consider the 

psychosocial and culturel dynamics that affect health behaviours, as well as the co- morbidities 

associated with being overweight or obese. Patient motivation and readiness to change are es-

sential for the management of obesity “(ICN 2004 s. 4). 

 

Martinsen har været optaget af, at magt indgår i alle afhængighedsrelationer, og at magten kan 

bruges moralsk forsvarligt udfra solidaritet med den svage (Martinsen 1989, Martinsen 1990). 

Martinsen taler om den etiske fordring.  Spørgsmålet er, hvem der kan defineres som de svage? 

Er de fede de svage? 

 

Den afgørende pointe er, at vi ikke kan se isoleret på sygeplejen men må medtænke den sociolo-

giske virkelighed, sygeplejersken er en del af. Martinsen kan med sin omsorgstænkning bidrage 

med en modvægt til det eksisterende adfærdsregulerende paradigme og pege på idealer. Men 

ligesom de fedes livsvilkår må medtænkes, hvis man vil bevæge sig mod et demokratisk para-

digme, så må sygeplejerskens vilkår, som forvalter af samfundsmæssige og individuelle værdier 

og holdninger og agent i et symbolsk rum, medtænkes. Til dette har Bourdieu et vigtigt bidrag. 
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11.  Afsluttende bemærkninger    
 

Specialet startede med, at jeg som sygeplejerske og fagperson følte mig provokeret, først og 

fremmest af ”manden på græsset”. Hvordan kan en anerkendt organisation finde det acceptabelt 

at bruge fede på den måde? 

Mit udgangspunkt var at sætte min provokation og dermed mine fordomme på spil, inspireret af 

Gadamers forståelse af fordomme som udtryk for vores forankring i en kulturel ballast som må 

medtænkes for at vi kan erkende noget nyt (Kjørup 2000, s. 277). Den neutrale beskuer eksiste-

rer ikke. Vi ser med udgangspunkt i de sociale omstændigheder (Bourdieu & Wacquant 1996, s. 

126-127). Billedanalyserne viste efterfølgende, at man med rette også kunne blive provokeret af 

idealbillederne, som holder os alle såvel slanke, gennemsnitlige som overvægtige/fede på plads.  

 

Reklamebillederne har således tjent som igangsætter og bevidstgørelse af min egen forforståelse 

og har, sat op imod de øvrige billeder, øget min indsigt i de omstændigheder, der betinger bud-

skaberne.  

Efterfølgende er jeg bevidst om, at jeg som udgangspunkt også var medspiller på den symbolske 

kapitals værdier. Bourdieus teori har fungeret som øjenåbner ikke blot i forhold til de overvægti-

ge/fede og slanke men også i forhold til den værdimæssigt modsætningsfyldte ramme, sygeple-

jersken skal navigere i.  

 

Becel–reklamerne er som nævnt ikke repræsentative. De er netop valgt, fordi de skiller sig ud fra 

den traditionelle fremstilling af sundhedsbudskaber. Som repræsentanter for en anderledes til-

gang til emnet har de ubetinget gjort fyldest.  

 

Hjerteforeningens intentioner og materiale er uden tvivl udtryk for ”den gode vilje” – et oprigtigt 

ønske om at præge udviklingen til gavn for patienterne. Dette forhold har stort set ikke fået be-

vågenhed undervejs. Og man kan med rette hævde, at jeg ikke har ydet foreningen fuld retfær-

dighed, fordi jeg kun har forholdt mig til udvalgte synsvinkler. 

  

Billedmaterialet er analyseret fra min midterposition mellem afsender og modtager og afdækker 

udsigelsens værdier og holdninger fra dette perspektiv.  

Analysens fund og konklusioner er mit blik og min afkodning af empirien dokumenteret med 

teoretiske og metodiske anvisninger. Der tages således forbehold for at andre blikke, andre me-

todiske greb og teori ville kunne give andre analytiske fund. 
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Som i ”Kejserens nye klæder” var det, ” der ikke var der” af uhyre betydning: 

• som virkende forestillinger og magtfulde medbetydninger. 

• som social konstruktion.  

• som de magtspil, omformninger og forskydninger der finder sted via symbolsk           

praksis.  

Det forhold, at tegn/symboler er helt afgørende for etablering af social orden, og at de, for at 

kunne fungere og udføre deres mission hensigtsmæssigt i vidtgående omfang må forblive ikke 

bevidste og ikke intenderede for aktørene (Stigel 1993, s. 17-18). 

 

Kejserens imaginære klæder ”… er i besiddelse af en uhyre betydning og har en voldsom magt 

over sindene – lige indtil det uskyldige drengebarn forløsende udbryder ”Men, han har jo ikke 

noget paa” (Stigel 1993, s. 17). 

I eventyret afslører drengen ”spillet”. I denne sammenhæng afsløres opretholdelsen af symbolsk 

magt og vold indenfor fedmeområdet iklædt/forklædt som de officielle udmeldinger om at ”vi 

alle har ret til at leve livet, som vi vil ” - men det har vi ikke!   

 

Inddragelsen af Bourdieu i diskussionen af analysens fund viste, at Hjerteforeningens billeder 

ikke er uskyldige; ”Det, der ikke er der” var af stor betydning og får konsekvenser for både 

overvægtige, fede og slanke – og for sygeplejerskens rolle som agent i et officielt sundhedsvæ-

sen.  

Med Bourdieu kan den symbolske magt og vold kun fungere, fordi det foregår i det skjulte og 

skal forblive tavst/usagt hvis det ikke skal gå til grunde (Bourdieu 2003 s. 179). På den måde 

tjener afdækningen af de mange værdimæssige og holdningsmæssige betydningslag i bedste fald 

som grundlag for at skabe forandring.  
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