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Abstract 
”For your own good” – display of power in the name of health 

 

Keywords: Anti smoking campaigns, power, governmentality.  

 

In recent years smoking has been a major subject of debate, often charged with emotions. In line with, or as a 

result of the fact that research results have shown not only a connection between smoking and cancer, but also 

between second-hand smoking and cancer, a change has been observed, over time, in the Danish attitude towards 

smoking. In Danish trains, malls and work places smoking is prohibited. Even in private homes the heavy 

smoking uncle is imposed to use the balcony if he wants to smoke. This thesis looks at how campaigns and anti 

smoking dialogues in the period  from 1988 until 2008 try to make people stop smoking by turning the smokers` 

health into a public concern and by trying to form the smoker’s relation to himself in a certain way through 

campaigns and courses. In other words the goal of this thesis is to deconstruct the strategies which the anti-

smoking-movement has been using for the last two decades. To do this I draw on Niklas Luhmann and his system 

theory and Michel Foucault and his theory of governmentality.       

In the analysis of campaigns it is shown how local networks and institutions like schools and work places have 

been activated to act as role models and ban smoking locally by using different semantics, things which central 

authorities wouldn’t be able to implement. Campaigns and courses in how to quit smoking are technologies which 

function as solutions to a certain problem: the fact that more health has to be produced for less money, and that the 

individual’s freedom must not be offended. The campaigns communicate messages about health and by means of 

self technologies they pick the “easy smokers” and send others further into stages of change, so that role models in 

the community and anti smoking counsellors can deal with them. For this reason the “space” which is sought 

created in the following anti smoking dialogue can be said to be the rationalities and technologies that form the 

relationship to themselves, and which can operate in the paradox between freedom and government.      

The smoking citizen’s relation to himself becomes a question of power as well as an area of political interest. By 

means of different techniques the smoker is influenced to take over a medical scientific view and to look at 

himself through health spectacles, considering the view of his surroundings, and in that way transform the view of 

himself and the need to quit smoking.      

To take part in and to function in quit smoking projects the smoker has to acknowledge himself as a smoker and 

the counsellor as a role model, and in that way both characters are being constituted. In this way there will be self 

management for both parts as the role model has to be self observing too.  

Both the smoker and the counsellor have to be brought to the understanding that it happens in the name of health 

and care, and that it is for their own good. In this way the thesis is about a modern state that, despite its wanting to 

respect the freedom of the citizens, wishes to form them in a certain way with consequences for both citizens and 

state, which in this case is told through the history of smoking.  
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Kapitel 1 Problemfelt 
Dette kapitel kan billedlig talt anskues som en nedadgående bevægelse i en tragt. Jeg indleder med 

private observationer, der har ført til min interesse og fascination af emnet rygning. Efterfølgende 

skitseres det store perspektiv, hvor den overordnede kontekst opridses, hvorefter der gradvist 

snævres ind, så specialets problemstilling tydeliggøres. Sluttelig ender kapitlet ud med specialets 

problemformulering.  

 

Der er i de seneste år blevet skrevet analyser om, hvordan sundhed synes at dukke op på stadig flere 

områder i civilsamfundet og søges spredt ud til en lang række nye enheder (Thorup Larsen 2005) fx 

som sundhedsledelse på arbejdspladser, i skoler og børnehaver. Jeg vil i dette speciale gerne bidrage 

med en delhistorie, der fortæller historien med rygning som omdrejningspunkt. Min historie handler 

om, hvilke forskelligartede strategier man1 aktiverer i bestræbelserne på at få masserne til at holde 

op med at ryge. Denne overordnede historie fortæller jeg, ved hjælp af en række delhistorier, der 

handler om, hvorledes man manøvrerer indenfor sundhedskommunikationens mulighedsrum.  

 

Min interesse for emnet til denne kandidatafhandling, rygekommunikation, er blevet vakt af en 

række iagttagelser jeg har gjort mig de sidste par år. I foråret 2007 kom jeg trillende hjem fra en 

fødselsdag på cykel. Det var blevet sent, over to, og et sted kom jeg forbi en mand der stod alene på 

en altan og røg. Det syntes klart at han var deltager i et større arrangement, for bag duggede ruder 

bag ham kunne høres lyden af klirrende glas og højrøstede stemmer. Han stod udenfor og røg. 

Nogen eller noget havde gjort, at han var henvist, eller havde henvist sig selv, til at ryge i den kolde 

nat. Han kunne selvfølgelig have trængt til frisk luft, men iagttagelsen står ikke alene: rygere bliver 

i højere grad end tidligere nødt til at indordne deres rygning under et sæt af (sociale) spilleregler, 

der i forskelligt omfang begrænser deres tidligere så naturlige mulighed for at ryge.  

 

I forskellige historiske epoker var ”den sidste cigaret” samfundets sidste tilbud til en dødsdømt. 

Det er det ikke mere. Rygning har op gennem 1990’erne, og særligt efter årtusindeskiftet, været 

genstand for en heftig og ofte følelsesladet debat. I takt med – eller netop som resultat af – at en 

række forskningsresultater har påvist ikke bare en sammenhæng mellem rygning og kræft, men 

også ”passiv-rygning” og kræft, har man over tid kunnet iagttage en ændring i danskernes holdning 

                                                 
1 Jeg bruger bevidst ”det heideggerske man”, da styringens subjekt (det styrende) ikke entydigt kan bestemmes.  
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til rygning, ikke bare i det offentlige rum, men alle steder hvor mennesker samles2. Der indføres 

private rygeforbud i tog, busser, storcentre og et væld af danske arbejdspladser. ”Cigaretrøg lugter 

ikke bare dårligt, det lugter af taber”, som teolog Katrine Winkel Holm skrev i Berlingske Tidende 

(Berl. Tid. 7. juni 2007). Men også ude i de små hjem udarbejdes der mere eller mindre italesatte 

rygepolitikker, der pålægger fx familiens storrygende onkel at benytte terrassen, hvis han vil ryge. 

Fra i 1950’erne at være en menneskeret, en vane man selvfølgelig kunne praktisere overalt, er 

rygeren, mere eller mindre frivilligt, blevet pålagt en lang række hensyn og skrevne og uskrevne 

regler. Og rygerne har i et eller andet omfang ændret adfærd.  

 

I Danmark ryger en fjerdedel af befolkningen. Stadig. Eller kun, alt afhængig af, om man iagttager 

det fra rygeafvænnings- eller tobaksindustriens side. I de sidste årtier har statslige og en lang række 

frivillige organisationer brugt milliarder af kroner på at få befolkningen til at kvitte tobakken. 

Tilsyneladende med et ganske betragteligt fald i danske rygere til følge. I løbet af de sidste godt 20 

år er antallet af danske rygere faldet fra ca. 41 % i 1990 til godt 24 % i 20083. Denne udvikling er 

kontingent. Med andre ord er et fald i antallet af rygere ikke et naturligt produkt af samfundets 

udvikling, men kunne fortsat have været på de næsten 78 % (for mænds vedkommende), som det 

var tilbage i 1950’erne.  

 

I 1994 og igen i 1998 blev rygning for alvor et politisk problem, da den alarmerende 

Middellevetidsrapport (Sundhedsministeriet 1994) konkluderede, at danskernes middellevetid var 

betragtelig lavere end lande man normalt sammenligner sig med. Ifølge Kræftens Bekæmpelses 

projektchef Niels Them Kjær4 sendte disse rapporter chokbølger igennem politiske og 

sundhedsfaglige miljøer. Forestillingen om Danmark som foregangsland blev skudt ned, og faktorer 

der kunne forklare den ringe placering blev studeret med ekstra interesse. Og her blev rygning 

nævnt som den faktor, man kunne gøre noget ved, og som sparede flest menneskeliv. Problemet er 

– formuleret systemteoretisk – at tobaksindustrien (det økonomiske system) producerer et problem i 

kraft af sit salg, som det politiske system er nødt til at udarbejde politikker for at løse. Efterfølgende 

har skiftende regeringer udarbejdet ambitiøse folkesundhedsprogrammer for at komme problemet til 

livs.  

                                                 
2 Ifølge Kræftens Bekæmpelse, støtter 67 % nu (Dec. 2007) et rygeforbud på danske arbejdspladser, mod 42% i 2001.  
3 Kræftens Bekæmpelse: www.cancer.dk 
4 Baggrundsinterview med Niels Them Kjær 
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Rygeregulering træder ind i den offentligt formulerede KRAM-strategi5 som en naturlig forlængelse 

af et fokus på at forbedre den danske folkesundhed. Kommunikationen om rygning kobler forholdet 

mellem subjekt og fællesskab på en måde, så rygerens forhold til sin egen rygning bliver et 

offentligt anliggende, bl.a. ved at tematisere, hvordan den enkeltes adfærd har store konsekvenser 

for samfundsøkonomien6. Sundhed anses ikke blot for noget der kommer den enkelte, men også 

samfundet til gode.  

 

Her kommer antirygekampagnerne ind som et centralt styringsprogram med ambition om at styre 

borgeren og hans forhold til rygning, hvor ikke-rygning forstås som det sunde, efterstræbelsesagtige 

ideal. Rygekampagner møder umiddelbart det problem, at det er holdnings- og adfærdsændringer, 

og ikke fx. parfume, der skal sælges. Man kan ikke, som i fx ældre tobaksreklamer, vise smukke, 

tjekkede unge mennesker, men må tænke i andre baner. Rygeren skal ikke bare fralægge sig en kær 

gammel vane, han skal ledes til at tænke sig selv og sine handlemønstre på en anden måde, hvilket 

stiller store krav til de ledelsesteknologier man bringer i anvendelse.  Men denne ambition møder et 

andet postmoderne problem som blev formuleret første gang af Lyotard (1979) og omhandler, 

hvordan man i dagens refleksive kultur stiller spørgsmål ved eksperter og autoriteters ord som 

beslutningspræmis for valg. I dag reflekterer moderne ledelseslitteratur indenfor fx human ressource 

management (HRM) og social-, og forebyggelsesvidenskab, hvordan man står overfor en myndig, 

selvrefleksiv og kritisk borger, der tilsyneladende ikke lader sig styre gennem de klassiske 

repressive magtformer og ”ikke vil gøre hvad der bliver sagt”7 (Fx. Rose 1999, Andersen et al 

2000, Christensen et al 2002). Dette efterlader også antirygekampagnerne med en række 

udfordringer: Hvordan søger man at styre rygere under erkendelse af, at disse rygere stiller sig 

kritisk overfor styring? Hvordan regulerer man det private og livsstilen, når man ikke direkte kan 

forbyde rygeaktiviteter?  

 

Rygeforebyggelse handler om at få folk til at ændre adfærd. De skal holde op med at ryge eller lade 

være med at begynde. At påvirke menneskers handlinger og adfærd, med henblik på at få dem til at 

                                                 
5 KRAM: Optimering af borgernes forhold til Kost, Rygning, Alkohol, Motion 
6 Spørgsmålet om de estimerede omkostninger ved rygning er genstand for en intens debat i økonomiske og 
sundhedsfaglige miljøer. Der er både rapporter der konkluderer at rygning er en samfundsøkonomisk gevinst, og andre 
der tilskriver rygning 150.000 ekstra indlæggelser, 2.5 millioner ekstra henvisninger fra praktiserende læger, tildeling af 
5.000 ekstra førtidspensioner m.m., så rygning samlet koster anslået 4.456 millioner. Derudover nedsættes den samlede 
middellevetid for mænd med 3½ år, bl.a. forårsaget af 14.000 årlige rygerelaterede dødsfald. (Sundhedsstyrelsen 2006: 
85) 
7 ”Hvorfor gør de ikke som vi siger” (Arborelius 1995).  
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gøre noget specielt, er magtudøvelse. Men det er samtidig en magtudøvelse, som er nødt til at være 

refleksiv om sit eget mulighedsrum, herunder at borgeren på en gang er et autonomt liberalt 

rettighedssubjekt, (et ideal, som man ønsker opretholdt) og søges styret på en speciel måde. Det er 

rygekampagnernes overordnede paradoks – og et problem som følger med over tid og uanset, om 

blikket bliver vendt fra ryger til organisation. 

Det magtteoretiske udgangspunkt for dette speciale er Michel Foucaults forståelse af magt og 

magtudøvelse. Hovedfokus er, hvordan livsstil i stigende grad er blevet problematiseret og gjort til 

genstand for moderne livsstilsledelse, og hvordan det er blevet muligt at intervenere i private 

forhold, således at grænsen mellem hvad der offentligt og hvad der er privat, er blevet forskudt.  

 

”Sundhed er mere end fravær af sygdom” hedder det i en beretning for det Nationale råd for 

Folkesundhed (Beretning 2003: 23). Sundhed og ikke-rygning handler ifølge citatet altså ikke 

”blot” om at forebygge for at forhindre en tidligere (rygerelateret) død, men for at give danskerne 

livskvalitet. Problemet er at ”nogle rygere” udvikler tobaksrelaterede sygdomme, hvorved alle 

rygere bliver en potentiel fare for dem selv – også selv om de er sunde og raske. Det er ikke længere 

kun kroppen der kan være syg, det er også livsstilen, hvormed vi alle bliver potentielle patienter der 

skal foregribe os selv som sådanne gennem forebyggende risikostyring (Andersen og Born 2005: 

95). Dermed kommer det også til at handle om, hvordan den enkelte mestrer sin tilværelse. Sundhed 

forstås ikke nødvendigvis ud fra sin negation sygdom, men ses i stedet som et ideal, forstået som et 

begreb, der har mistet sit - eller har et svagt - modbegreb. For hvem vil ikke være sund? Det jeg kan 

iagttage, er et ideal, der knytter sundhed an til alle dele af samfundet og alle dele af tilværelsen, og 

som tematiserer sammenhængen mellem subjektet og fællesskabets sundhed, folkesundheden eller 

Massekroppen. Med Masseskroppen henviser jeg til det, der har karakter af enheden af folket, i 

denne sammenhæng dets sundhed. Dermed bliver det relevant for det offentlige, om man er ryger 

eller ikke-ryger, og hvilket forhold man har til egen og andres røg, i vurderingen af, om man er en 

potentiel omkostningsbyrde.  

 

Trukket skarpt op kan man sige, at det antages, at vores alles fremtid står på spil i den enkeltes 

sundhedsmæssige valg og tilstand, samt at hvis subjektet føler et ansvar overfor samfundet, må det 

ligeledes agere ansvarlig overfor sig selv. Jeg ønsker derfor at fokusere på, hvordan forholdet 

mellem det offentlige og subjektet sættes på spil i anti-rygekampagnernes kommunikation, og 

hvordan disse kampagner forsøger at forme mulighedsbetingelser for det rygende subjekts 
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selvforhold. Så specialet behandler, hvordan rygning er blevet gjort til objekt for moderne styring 

og fortæller os noget om styringens mulighedsbetingelser i dag.  

Problemformulering 
Jeg vil derfor arbejde ud fra følgende problemformulering: 

 

Hvordan gør kampagnekommunikation i perioden 1988 til 2008 rygerens sundhed til et offentligt 

anliggende, og hvordan forsøger kampagner og rygestopkurser at forme rygerens selvforhold? 

 
Læsevejledning 

Formålet med dette afsnit er at udstyre læseren med et blik for specialets opbygning, da der 

forfølges flere tråde. Min metafortælling handler som tidligere nævnt, hvilke forskelligartede 

strategier man aktiverer i bestræbelserne på at få danskerne til at holde op med at ryge. Med andre 

ord er det specialets sigte at dekonstruere de strategier som anti-rygekampagnerne har anvendt. 

Denne overordnede historie udfolder jeg ved hjælp af en række delhistorier, der handler om 1) 

Hvordan subjektet konstrueres gennem kommunikative tilskrivninger, og hvordan det dermed søges 

formet som genstand for styring. Hvordan det søges subjektiveret og gå fra rolletildeling til 

rolleidentifikation (Foucault 1988), 2) Hvilke styringsrationaliteter der er til stede i 

rygekampagnerne, dvs. de metoder og principper subjektiveringen foregår ved hjælp af. 3) Den 

tredje delhistorie handler om hvordan disse styringsrationaliteter i kampagnekommunikation 

forsøges koloniseret, så forskelligartede allerede eksisterende sociale enheder i samfundet kan 

knytte an til den. Med andre ord hvordan familie, skole og arbejdspladser bliver objekter i 

rygekampagnerne, og hvordan rygere dermed bliver formet, ved at deres omgivelser søges aktiveret 

på en særlig måde. 4) Hvordan videnskabelig viden søges transformeret om til kampagneviden, og 

hvordan viden dermed både får en særlig form, når den bliver massemedieret, men også bliver et 

vigtigt politisk beslutningspræmis. Og sidst men ikke mindst, 5) Delhistorien om, hvordan 

kommunikationen konstant søger at afparadoksalisere paradokset mellem styring og autonomi. Med 

andre ord, hvordan der sker en afvejning mellem biopolitik og juridisk-politisk tænkning. Det er 

dermed en selvstændig pointe, hvordan der under alle de fremanalyserede styringsrationaliteter til 

stadighed ligger et paradoks og nager, og som kommunikationen hele tiden prøver at arbejde sig ud 

af og fremkomme med nye, kreative løsninger på.  
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Disse 5 delfortællinger løber parallelt og bidrager til specialets problemformulering, men det er 

sidstnævnte, der giver specialet dets struktur og retning. For at besvare min problemformulering 

undersøger jeg to styringsteknologier: antirygekampagner (hvor hovedvægten ligger) og 

rygestopdialoger. Problemformuleringens første led (hvordan offentligt anliggende) søges besvaret 

udelukkende ved hjælp af kampagnekommunikation. Det andet led (selvforholdet) søges besvaret 

både ved hjælp af kampagnen, men også ved at bliver præciseret og tydeliggjort i dialogen som 

styringsteknologi i rygestopkurset. Læseren bedes sondre mellem delhistorie (de 5 punkter nævnt i 

ovenstående afsnit) som løber gennem hele specialet, og delanalyse, der skelner mellem de to 

styringsteknologier kampagne og dialog.  

 

Specialet er opdelt i 8 kapitler, hvor vi næsten er færdige med det første. I kapitel 2 og 3 gennemgår 

jeg henholdsvis den anvendte analysestrategi og teori. Kapitel 4 er den første delanalyse (første led i 

problemformuleringen), og fremanalyserer med Luhmanns semantikanalyse periodens 

antirygekampagner. To af de fem fremanalyserede semantikker (med mest magtanalytisk 

potentiale), bliver herefter analyseret med det foucaultske blik. I kapitel 5 tager jeg fat på delanalyse 

2, hvor jeg forfølger spredningsstrategien, som den forsøges formet i sociale enheder, og går i 

dybden med dialogen som styringsteknologi i ”den motiverende samtale”. Jeg slutter i kapitel 6 af 

med at diskutere den nye rygelov ud fra analysens konklusioner, hvorefter konklusion og 

perspektivering følger i henholdsvis kapitel 7 og 8.  
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Kapitel 2 Analysestrategi 
 

Analysestrategiske overvejelser 

I denne afhandling abonnerer jeg på to konstruktivistiske teorier: Michel Foucaults forståelse af 

samfundsregulering og governmentality samt Luhmanns systemteoretiske forståelse af samfundet 

som bestående af kommunikation. Jeg tager afsæt i det luhmannske begrebsapparat i forhold til 

iagttagelse og semantik og bygger videre med Foucaults magtforståelse som ”an action upon an 

action”. (Foucault 2000: 340). Derudover trækker jeg på Foucaults ideer om befolkningen som en 

”Massekrop”. Jeg vil i det nedenstående introducere læseren for mine analysestrategiske 

overvejelser, da det er et systemteoretisk grundpræmis, at man som iagttager skal være omhyggelig 

med at præcisere hvad det er man iagttager - eller på luhmanniansk: at specificere sit 

iagttagelsesprogram og de kriterier man anvender for at kunne iagttage kampagner.  

Analysegenstand 

Jeg iagttager ”udvalgte” danske kampagners kommunikation om rygning og gør dermed 

kampagnens iagttagelser til genstand for mine iagttagelser. Således kan jeg ikke udtale mig om, 

hvorvidt kampagnens kommunikation er ”sand” eller ej, hvilket får nogle konsekvenser for mine 

konklusioner. Første del af analysen tager ikke afsæt i eksempelvis mennesker eller aktører, men 

iagttagelsesoperationer. Jeg spørger ikke til hvad en ryger er for en ontologisk størrelse, eller 

hvorfor der har brug for styring, men hvordan der kommunikeres om rygning i kampagner og med 

hvilke konsekvenser. Jeg placerer mig derfor indenfor en konstruktivistisk ramme, hvor ontologien 

er tom, og hvor jeg som nævnt konstruerer andres iagttagelser som genstand for egne iagttagelser 

(Andersen 1999: 14). Jeg fraskriver, at det at være /blive syg forårsaget gennem årelang rygning, 

endegyldigt kan tilskrives rygning men konstaterer, at netop denne præmis synes at have vundet 

indpas i kommunikationen. Kampagnernes kommunikation udgør altså min analysegenstand. 

Implicit i min interesse for kampagnekommunikationen ligger en antagelse om, at det indeholder et 

element af magt. Rygeforebyggelse handler om at få folk til at ændre adfærd. De skal holde op med 

at ryge, eller lade være med at begynde. At påvirke menneskers handlinger og adfærd, med henblik 

på at få dem til at gøre noget specielt, er magtudøvelse (Vallgårda 2004: 11). Jeg tager afsæt i 

Michel Foucaults teoretisering af magt og gør med Dean (2006) og Lisa Dahlager (2001, 2005) 

begreberne mere afgrænsede i forhold til mit genstandsfelt. Det er følgelig ikke min ambition at nå 

frem til en sand fortælling om, hvad Luhmann eller Foucault i sin tid måtte have ment.  
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Udgangspunktet for dette speciales 2. del er Michel Foucaults tanker om magt og styring som 

handlinger på handlinger. Jeg konstaterer, hvordan kampagnens kommunikation søger at påvirke 

andre ved at få dem til at handle på en speciel måde, ved at påtage sig rollen som fx rollemodel, og 

ved at fremskrive, at rygning og sundhed, er noget vi alle skal forholde os til og handle efter. Ud af 

kampagnernes blik på subjektet som en rollemodel emergerer en række strategiske 

forebyggelsesmiljøer, og ud fra dette iagttager jeg dialogen som styringsteknologi, som er det andet 

empiriske nedslag. Samtidig er dialogen udtryk for den spredningsstrategi, der søger at forme 

rygeren gennem at forme hans omgivelser. Jeg er opmærksom på at min analysegenstand kan blive 

”irriteret” af udenlandske forhold, men jeg lader dette stå udenfor analysen.  

 

Analytiske begreber 

Min indgangsvinkel i forhold til empirien er en ambition om at iagttage relationen mellem subjektet 

og det offentlige. At gøre noget til et offentligt anliggende forstår jeg som det at iscenesætte noget 

af offentlig interesse. Jeg vil forsøge at vise, hvordan kommunikationen i kampagner og 

overvejelser om kampagner tematiserer, hvordan subjektets handlinger og livsstil i forhold til 

sundhed er af interesse for offentlig opmærksomhed og styring. Betegnelsen ”det offentlige” får 

videre betydning af at være det, der i kommunikationen tildeles eller opfordres til at indtage pladsen 

som talende eller handlende på vegne af en fælles sundhed.  

Subjekt er det jeg for øje på, når kommunikationen fremskriver personer. Jeg har dermed kun øje for 

det subjekt8 (typisk rygeren), som kommunikationen finder relevant at kommunikere om. Med 

privat forstår jeg den subjektive sfære, det sociale rum, som kampagner tematiserer, at subjektet 

befinder sig i. Med mit konstruktivistiske blik kan jeg ikke få øje på subjektet og ”det offentlige” 

som ontologiske størrelser ”derude”. Jeg kan udelukkende analysere, hvordan de to størrelser 

kommer frem i rygekommunikationen og får status af tilskrivninger og figurer, som semantikken 

skaber og fortsat anvender i argumentationer (Andersen 2001: 19).  

 
 

 

                                                 
8 I specialet bruger jeg bevidst betegnelsen subjekt og ikke det latinske individ, som betyder udelelig. På engelsk og 
fransk betyder subjekt både ”underkastet”, men kan også betyde ”objekt” eller ”undersåt”; det som underkastes 
behandling. Denne pointe spiller Foucault konstant på: At der ligger en dobbelthed i at subjektet er det, der gør noget, 
men også det der bliver gjort noget ved; at det både er aktivt og passivt. Herunder også i den vigtige form, at subjektet 
er det, der gør noget ved sig selv (www.leksikon.org, med subjekt som opslagsord).  
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Kampagner 

I dette speciale forstår jeg med Foucault en kampagne som en styringsteknologi, dvs. en mængde 

viden bevidst organiseret med en række argumenter og visuelle virkemidler, der sammenkobler 

bestemte midler med bestemte rationaliteter, således at modtagers handlerum søges struktureret med 

henblik på et specielt mål: at få rygeren i dialog (både en indre dialog og ydre). Med andre ord: En 

kampagne tilstræber at få folk til at beslutte sig for en bestemt adfærd. Den slags beslutninger 

træffes ud fra en umiddelbar afvejning af omkostninger versus fordele. Skal man have nogen til at 

beslutte sig for at gøre noget bestemt, skal det fremstå overkommeligt i forhold til 'belønningen'. 

Størst mulig belønning for mindst mulig indsats. Hvis rygeren skal beslutte sig til at holde op, skal 

det være let og fordelagtigt. I mange rygekampagner lægges der vægt på at tilbyde ”faktaviden”, fx 

hvor mange år man kan påregne at trække fra, som følge af rygevanerne. Når jeg sætter det i 

anførselstegn skyldes det flere ting: for det første er det ofte de samme teoretikere der trækkes på, 

typisk dem, der er mest pessimistiske ift. røgens skadelige virkninger (Bechmann Jensen 2000: 73). 

Ofte bliver det præsenteret, som om der er en klar enighed om, hvad der er sandt og falsk og 

dermed en klar årsag/ virkningssammenhæng9.  For det andet iagttages rygning ofte ud fra et 

snævert biomedicinsk, fysiologisk perspektiv baseret på kvantificerede data. Andre undersøgelser – 

sjovt nok dem tobaksindustrien trækker frem – viser, at mennesker reagerer forskelligt på røg, og at 

nogle mennesker derfor kan være storrygere, og alligevel blive 92 år. Derudover arbejder jeg 

indenfor et konstruktivistisk paradigme og afviser derfor, at viden endegyldigt kan dokumenteres.  

 

Dialoger  
Dialoger er den anden styringsteknologi. Jeg forstår dialoger bredt som de samtaler rollemodellerne 

(fx læger eller fodboldtrænere) opfordres til at tage med de netværk, de er rollemodeller for. 

Forskellen fra tidligere, hvor lignende dialoger har fundet sted, er at de formaliseres i 

understøttende materiale og uddannelse. I sundhedsprofessionel sammenhæng formaliseres 

dialogen til ”den motiverende samtale”, som er en særlig samtaleteknik, hvor en 

sundhedsprofessionel og en ryger sammen behandler rygerens forhold til egen rygning med henblik 

på at stoppe.  
                                                 
9 Som Luhmann påpeger, så har enhver årsag altid mange virkninger og enhver virkning kan altid tilskrives utallige 
årsager. Derfor er en hver kausal forklaring, enhver forbindelse mellem en givet årsag og en given virkning, en iagttaget 
konstruktion, der kunne have været anderledes. Desuden er styring/magt ikke organiseret som en simpelt og forudsige 
årsag virkning relation, men antager en mere cirkulær og processuel karakter, hvor det ikke på forhånd er muligt at 
identificere, hvad der er årsag og hvad der er virkning, hvad der sætter bestemmelser for hvad, og hvem der 
determinerer hvem. (Rennison 2005: 8)  
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Fremgangsmåde 
Problemformuleringen har to led i sig: I første led fremanalyserer jeg den forskelligartede  

semantik, kampagnekommunikationen i perioden 1988 til 2007 anvender for at gøre det rygende 

subjekts sundhed til et offentligt anliggende. Til dette anvender jeg udelukkende Luhmanns 

semantikanalyse. Derefter diskuterer jeg hvordan den fremanalyserede semantik muliggør styring af 

subjektets selvforhold. Første led konkretiserer jeg ved to underspørgsmål: 1) Hvordan subjektets 

forhold til rygning kobles til massekroppen, og 2) og hvordan forskellen subjekt/offentlig sættes. 

Dette spørgsmål er søgt samlet i denne model inspireret af Andersen (2003: 39). 

 

Projektdesign, figur 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to arbejdsspørgsmål til den semantiske analyse kædes sammen via den overordnede 

problematik. Første arbejdsspørgsmål udfolder tesen, at subjektets sundhed gøres til et offentligt 

anliggende når det kobles til subjektets forhold til massekroppen. Med massekroppen forstår jeg den 

samlede danske befolkning, der i en rygemæssig optik kommer frem som aldrig-rygere, eks-rygere, 

rygere, ikke-rygere m.m. Jeg anvender modstillingen mellem subjektets krop og samfundets 

”Masseskrop”, oftest betegnet ”folkesundhed”. Opstillingen af subjektet overfor ”massekroppen” er 

Delproblem 1: Hvordan anvendes 
forskellige kommunikative semantikker til 
at koble subjektets (rygerens) forhold til 
sundhed med massekroppen? Og hvordan 
sættes forskellen da mellem subjektet og 
det offentlige? 
  
Delproblem 2: Hvordan søger disse 
anvendte semantikker at forme subjektets 
selvforhold? 

Problematik: Hvordan gør 
kampagnekommunikationen rygerens 
sundhed til et offentligt anliggende, og 
hvordan sætter dette rygerens selvforhold? 
 
 

Semantisk analyse 

Iagttagelsespunkt: Kampagne- og 
dialogmateriale fra Kræftens 
Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen.  

 
 
Diskussion af styringsformer 
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specialets måde at belyse, hvordan subjektets handlinger i forhold til rygning tilskrives 

konsekvenser for samfundets fælles sundhed. Jeg anvender modstillingen mellem subjektets krop 

og samfundets massekrop, som Foucaults tanker om biomagt og biopolitik åbner op for (Stäheli i 

Borch og Larsen 2003: 67). Heri beskriver Foucault, hvordan befolkning som helhed opdages som 

objekt for styring: ”Det er en ny krop, en mangesidet krop, en krop med et antal hoveder, der, hvis 

ikke det ligefrem er uendeligt, i det mindste ikke nødvendigvis er tælleligt. Det drejer sig om en 

befolkning”. (Foucault citeret af Stäheli i Borch og Larsen 2003: 68). At stille subjektet overfor 

massekroppen er afhandlingens måde at belyse, hvordan subjektets sundhedshandlinger tilskrives 

konsekvenser for den fælles sundhed.  

Om Luhmanns semantiske analyse 
 

Den indledende måde hvorpå jeg går til disse spørgsmål er, som figur 1 viser, via en semantisk 

analyse. Semantikbegrebet bygger på en sondring mellem mening og kondenseret mening. Med en 

semantisk analyse forstår jeg iagttagelser af, hvordan mening kondenseres ind i eksempelvis 

begrebet subjekt. Denne delanalyses ledeforskel bliver dermed kondenseret mening/mening 

(Andersen 1999: 142). Med en ledeforskel mener jeg det, der sættes som ramme for iagttagelser af 

iagttagelser, f.eks. kondensering/mening, og dermed konstrueres mit iagttagelsespunkt, 

kampagnekommunikatioen om rygning, som henholdsvis kondensering eller mening. Denne 

ledeforskel er ikke uskyldig, idet den får konsekvenser for mine konklusioner. (jf. Andersen 1999: 

115). Jeg udfolder begrebet yderligere i teorigennemgangen.  

En anden fremgangmåde, der også ligger lige for indenfor den semantiske analyse, er at strukturere 

iagttagelserne af temaet ved at kigge på, hvordan saglige, tidslige og sociale aspekter af temaet 

fremskrives (Luhmann 2000: 198), men jeg vælger en anden fremgangsmåde: I kommunikationen 

om rygning kan jeg iagttage, hvordan kampagner anvender et væld af forskellige semantikker. Med 

andre ord er der mange måder at iagttage rygning og rygeafvikling på, og hver af disse måder taler 

subjektet og ”det fælles” frem på måder, der muliggør, at subjektet og dets sundhed gøres til et 

offentligt ærinde. For med røgen kommer også et andet begreb i spil: ”den passive rygning”. Det 

som tilsyneladende er farligt for alle. Jeg vælger at strukturere den første del af analysen ved at tage 

udgangspunkt i de kommunikative forskelle, og fremanalyserer de forskelle, som forenkles, når 

kommunikationen knytter an til rygning. Ved hjælp af Luhmanns forestilling om det funktionelt 

differentierede samfund, kan jeg derfor analytisk adskille de stemmer, som inddrages i 

kommunikationen om rygning som eksempelvis videnskabelig viden eller rollemodel (jf. analyse)  
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(for en lignende analyse se Rennison 2006 og Andersen 2000). Med andre ord udfolder jeg den 

semantiske analyse ved hjælp af et blik for, hvordan forskellig kommunikation former semantikken. 

I min empiri finder jeg et brud omkring år 2000, hvor kommunikationen så at sige problematiserer 

sig selv og opfordrer rygeregulering til at ændre strategi. Jeg iagttager dog ikke semantikkerne som 

fremadskridende historik, men som reaktiveringer der bliver tematiseret forskelligt på forskellige 

tidspunkter. Der er således en ”økonomisk” motiveret logik igennem hele perioden, men efter 

bruddet får den en særlig betoning.  

 

Jeg fremanalyserer, hvordan der anvendes semantik fra fem forskellige funktionssystemer hhv. det 

videnskabelige, politiske, pædagogiske, kærlighedssystemet og det økonomiske system. Jeg vælger 

at se på semantik frem for funktionssystemet, hvorfor outputtet bliver semantik om fx. omsorg eller 

udvikling. I den systemteoretiske forståelse af samfundet som funktionelt differentieret udfolder 

Luhmann allerede sundhedssystemet med den tilhørende kode syg/rask og mediet behandling 

(Luhmann 1990), og umiddelbart ville det være oplagt at følge op på den viden, som tidligere 

forskning har udviklet på området. Jeg anvender dog ikke systemteoriens sundhedssystemblik, da 

jeg mener at det gør min empiri mindre nuanceret. På den måde ville al kommunikation dukke op 

med koden med den systeminterne kode syg/rask. Jeg vælger i stedet at fokusere på, hvordan 

kommunikation om rygning formes af andre kommunikationssystemer, der sniger sig ind i 

sundhedsdebatten.  

 

I anden del af første delanalyse spørger jeg: hvordan de fremanalyserede semantikker i den 

semantiske analyse forsøger at forme subjektets selvforhold. Analysen (og diskussionen) fortsætter 

den første analyses konklusioner ved at kigge på, hvordan semantikken former subjektets styring af 

sig selv i forhold til sundhed. Jeg trækker her (I lighed med første analyse) på Foucaults tanker om 

befolkningsregulering og styringens virkemåder, også kendt som governmentality. Hans tanker 

handler netop om, hvordan moderne styring må knytte sig til subjekter og deres selvstyring.  

Med denne forståelse får jeg øje på, hvordan kampagnekommunikationen henvender sig både til 

rygeren (det rygende subjekt) og dennes selvforhold, og både via semantikkerne, men også konkret, 

stiller metoder til rådighed, hvorigennem man kan forme og forandre sig selv. Jeg fremanalyserer, 

hvordan kommunikationen muliggør, at styring i forhold til sundhed og rygeafvikling installeres, 

ikke i det offentlige eller i forholdet mellem subjekter og det offentlige, men i subjektet selv. Det 

jeg med governmentality-analytiken forsøger at vise, er hvordan semantikker installerer teknikker, 
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der via subjekters egne valg, ønsker og livsstil søger at styre frem mod rygeafvikling. Jeg analyserer 

helt konkret ved at konfrontere de semantiske figurer fra Luhmann-delen med Foucaults begreber 

om styringsteknologi og pastoralmagt. Ved hjælp af disse begreber analyserer jeg på, hvordan 

semantikkerne fordrer, at subjektet gør forskellige dele af sig selv, sine handlinger eller omgivelser 

til objekt for eksempelvis overvågning, ransagelse eller indgreb. Jeg anvender begreberne som en 

måde at tilføje nye aspekter til de semantikker, som Luhmann-analysen efterlod mig med. Idet 

fokus i min anden delanalyse, er subjektets selvstyring, er det fortrinsvis de semantikker, der stiller 

teknologier til rådighed, som vil være genstand for analyse dvs. semantik om rollemodel og 

udvikling.  

Jeg vælger at fokusere på semantikken i stedet for funktionssystemet, og dermed kommer analysen 

frem som semantik om rollemodel, viden, udvikling, omsorg og økonomi. Der er naturligvis også 

andre og flere former for semantik jeg kunne have fremanalyseret, fx jura, men jeg har valgt disse, 

idet de er de mest fremtrædende i kampagnematerialet. Som samlet hele danner de semantiske 

reservoir og begrebsfigurer, som kommunikationen kan knytte an til.  

 

Luhmann/Foucault? 

Analysedesignet i analyse 1 bygger som beskrevet på en sammentænkning af et systemteoretisk 

begrebsapparat og udvalgte elementer af Foucaults sene forfatterskab. Det skal bl.a. 

sandsynliggøres, at de to tankesæt ikke har større indbyggede forskelle, end at man kan få øje på 

den samme genstand. Flere forskere har før arbejdet med at samkoble Luhmann/Foucault (se fx. 

Andersen 1999, 2003, samt Borch og Larsen 2003), og kombinationen bliver umiddelbart 

muliggjort af de to tænkeres sammenlignelige erkendelsesteoretiske positioner.  

Deans (2006) forståelse og fortolkning af Foucault, viser hvordan man forsøger at henvende sig til 

subjektets selvforhold, og via semantikker stille metoder til rådighed, hvorigennem subjektet kan 

forme og forandre sig selv. Inspireret af dette fremanalyserer jeg, hvordan antirygebevægelsens 

kommunikation muliggør, at styring i forhold til selvstyring installeres, ikke i det offentlige eller i 

forholdet mellem subjektet og det offentlige, men i subjektet selv. Det jeg ønsker at vise er, hvordan 

kommunikationen installerer teknikker, der via subjektets egne valg ønsker og livsstil, søger at styre 

subjektets selvforhold til en specifik form for sundhed, nemlig ikke-rygning.  
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Ved hjælp af begreberne pastoralmagt og overvågning analyserer jeg hvordan kommunikationen 

fordrer, at subjektet kan gøre forskellige dele af sig selv, sine handlinger eller omgivelser til objekt 

for eksempelvis overvågning, ransagelse eller indgreb.  

 

Mit analysedesign bygger på en sammentænkning af Luhmann og Foucaults begrebsunivers. Begge 

får øje på analysegenstanden med en afstandtagen til ontologisk orienterede tilgange. Det rummer 

muligheder for at holde begreberne subjekt, kampagne og kampagnestyring åbne overfor mødet 

med empirien. Luhmann og Foucault er enige om at være uenige i den klassiske magtopfattelse på 3 

centrale punkter: 1) magt er ikke en substans, der kan besiddes og som ”magthaveren” kan 

centralisere sig omkring. 2) Den er ikke en instrumentel kausal relation mellem givne aktører, 3) En 

form for tvang, der står i modsætning til frihed (Rennison 2005: 8). Dog er jeg nødt til at sætte en 

parentes om Luhmanns generelle samfundsteori og historiebeskrivelse af samfundsmæssige 

differentieringsformer, der harmonerer dårligt med Foucaults historieopfattelse. (Mik-Meyer og 

Villadsen 2007: 183). Når Luhmanns systemteori taler om et individ, tales der ikke om essenser, 

men om de måder, hvorpå hvert enkelt kommunikationssystem etablerer forventninger til de 

sandsynelige efterfølgende tilslutninger i kommunikationen, hvilket kan ses som en præcisering, 

men også en slags kobling af Foucaults magtbegreb som handlinger på handlinger (Andersen og 

Born 2005: 103).  

I forhold til anden analysedel, subjektets selvforhold, anvender jeg kun Luhmann som en kortere 

perspektivering. Jeg kunne have fulgt ”den luhmannianske omvej til subjektet” ved at set på, 

hvordan iagttagelsen af selvstyring går over strukturelle koblinger til psykiske systemer, og hvilke 

betingelser kommunikationen sætter for subjektets selvforhold gennem sproget som strukturel 

kobling og ”irritation” af psykiske systemer. Jeg mener dog, at den foucaultske begrebsverden i 

langt højere grad er designet til at iagttage subjektets selvstyring, hvorfor jeg primært bruger ham.10 

Kampagnen som andenordens kampagne 
Kampagnen identificerer to ”målgrupper”, rygeren som subjekt – med andre ord rygeren og hans 

relevante omverden, samt diverse professionelle aktører som læger, lærere, apoteker m.m. 

Kommunikationen opbygger et sundhedsmæssigt billede af samfundet med problemer og løsninger, 

hjælpere og modstandere, fortid og fremtid og søger dermed at formidle netop deres iagttagelse af 

                                                 
10 Med Foucaults egne ord: ”I would like to say, first of all, what has been my goal of my work during the last twenty 
year. It has not been to analyze the phenomena of power, nor to elaborate the foundations of such an analysis. My 
objective, instead, has been to create a history of the different modes [of objectification] by which, in our culture, 
human beings are made subjects.” (Foucault 2000: 326). 
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hvordan verden ser ud, og hvordan man bør praktisere anti-rygning. Der bedrives det man kan kalde 

en andenordens kampagne, hvor der stilles en særlig rygekommunikation til rådighed, som andre 

institutioner kan kommunikere og vælge at knytte an til. Med mit teoretiske blik, får jeg ikke øje på, 

hvordan mennesker rent faktisk knytter an til kommunikationen og de råd der fremføres her. Jeg 

kan kun se den intentionelle side og følge med i rygestatistikkerne. Formuleret foucaultsk’ kan man 

sige, at jeg undersøger subjektiveringen, men ikke kan se, om rygerne de facto tager denne på sig - 

altså om der sker subjektivation (Foucault 1988). Jeg kan blot konstatere, at nogle formentlig gør 

det, men det er udenfor min konklusions udtalekraft at sige hvem. Når jeg alligevel finder det 

berettiget at kigge på kampagnekommunikationen, er det ud fra den tidligere beskrevne 

overbevisning, at kommunikationen ikke er uskyldig, men at den ved at anvise og anråbe, skaber 

specielle forestillings- og subjektkonstruktioner, som øger sandsynligheden for visse udfald, dog 

uden at determinere.  

 

Der findes andre eksempler på, at kampagnen søger at fastlægge fremtidens rygepolitik gennem 

sine pjecer. Rygeloven skal genforhandles i sommeren 2010, og man kan derfor se det som 

præmisserne for netop de forhandlinger der vil være i spil. For den enkelte kommunale forvaltning 

kan forebyggelsesopgaven synes kompleks – hvad virker, og hvor skal man starte og slutte? 

Kommunikationen stiller en kompleksitetsreduktion til rådighed. Man kan altså knytte an med 

henvisning til disse råd, der er sanktioneret af bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen. 

Det er i dette lys, man skal se ideen om mere visuelle virkemidler på fx cigaretpakker, idet man 

konstant skal kæmpe mod andre opmærksomhedskrævende elementer i mediebilledet for at blive 

set eller hørt (Luhmann: 2002). Jeg kan derved iagttage, hvordan nogle kampagner, fx 

undervisningsmaterialet Hvad ryger du på (1999) eller Sund by netværket (2006), kan ses som 

andenordens kampagner, idet de udfærdiger kampagner for at få andre til at lave mindre kampagner 

og rygestopkurser. Det gør dem ikke mindre magtfulde. I følge Foucault er det netop disse 

handlinger på andres handlinger, der kendetegner moderne magt11. Kampagneformen fungerer ved 

at forsøge at påvirke andres handlinger og ved at ”forføre” dem til at handle ved at gøre det let for 

dem. Dette er oplysningens oplysning: At anråbe dem, der skal anråbe andre.  

 

                                                 
11 Mens Foucault altid har været set som en egentlig magttænker, har begrebet spillet en mindre rolle hos Luhmann. I 
store dele af hans forfatterskab, var magt derfor blot et medie i det politiske funktionssystem og intet andet. Men i 
slutningen af hans leveår, kom det igen i spil som et generelt kommunikationsmedie til koordinering af alter og egos 
selektioner, i forhold til at løse problemet om dobbeltkontingens (Rennison 2005). Jeg vil dog udelukkende anvende 
Foucaults magtbegreb i dette speciale.  
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Tidsperiode og kort rygeintroduktion 
Tobak fremstilles af blade fra den kun etårige tobaksplante. Bladene tørres, ristes og ryges, hvilket 

hurtigt bliver vanedannende grundet bladenes indhold af stoffet nikotin. Tobakken blev bragt til 

Europa af Columbus i slutningen af 14 hundrede-tallet, og indledningsvis introduceret som et 

lægemiddel, men blev hurtigt et populært nydelsesmiddel i det højere borgerskab. I takt med at 

tobaksleverancerne fra Sydamerika blev hyppigere og priserne faldt, blev tobak i det 16. og 17. 

århundrede spredt i Europa og blev hurtigt populært i alle samfundslag, også i Danmark. 

Det ses af nedenstående figurer, at det samlede danske tobaksforbug toppede i slutningen af 

1970’erne, hvorefter det er faldet lidt. Det samlede antal af rygere er faldet jævnt siden 1953 

(Spannov 1992).  

 

 

Figur 2: Udvikling i andelen af voksne dagligrygere i 

Danmark. Modificeret fra Tobaksskaderådet, Gallup og PLS 

Rambøll. Målemetoden er ændret i 1993 og 2007.  

Figur 3: Årligt tobaksforbrug i Danmark i kilo pr. indbygger. 

Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. (Kilde (begge 

grafer) Kræftens Bekæmpelse: www.cancer.dk)

 

Mit analyseblik er afgrænset af en tidsperiode der løber fra 1988 til 2008. Disse årstal er valgt, da 

det er her, moderne dansk forebyggelsespolitik konstitueres og udvikles. FN’s 

verdenssundhedsorganisation WHO begynder i midtfirserne at fokusere meget på forebyggelse 

(Dansk Sygeplejeråd 1999), hvilket muligvis er en medvirkende årsag til, at Danmark i 1987 danner 

både Tobaksskaderådet og Sundhedsministeriet, hvor sidstnævnte henter arbejdsopgaver fra 

Socialministeriet og Indenrigsministeriet. Inden da har dansk rygepolitik, Ifølge Albæk (2004), 

været domineret af følgende epigram: ”Jeg skal ikke komme ind på cigaretrøgens skadelige 

indflydelse – al tobak er vel nok af det onde sundhedsmæssigt set … men vi giver jo ikke skattelove 

fortrinsvis af moralske grunde” (Venstres politiske ordfører, Folketingets forhandlinger 1928: 1038 

i Albæk 2004: 100). Ved samme lejlighed (altså i år 1928) blev der etableret et institutionelt 
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arrangement bestående af tre grundlæggende ”principper” (Ibid 2004: 97): tobaksforbrug er et 

privat anliggende, ny regulering forhandles med de relevante organisationer, samt at frivillige 

aftaler foretrækkes frem for regulering. Denne tankegang skal Sundhedsministeriet i 1987 gøre op 

med. Det får til opgave at samle den danske sundhedspolitik og forebyggelsesområdet bliver et 

styringsmæssigt samlingspunkt, hvor ændring af sygdomsbilledet gøres til hovedmotiv for 

forebyggelsen og derfor får især livsstilssygdomme ministeriets umiddelbare bevågenhed. I 1987 

stiftes ligeledes HENRY, Foreningen Af Hensynsfulde Rygere, med den aldrende rygende læge 

Tage Voss12 for formand. Voss plæderede for at de helbredsmæssige implikationer ved 

tobaksrygning var særdeles overdrevne og derfor at rygere selvfølgelig havde ret til at ryge, så 

længe de ikke generede deres ikke-rygende medborgere.13 Men op igennem 70’erne og 80’erne 

vinder de videnskabelige konklusioner mod rygnings sundhedsskadelige karakter gehør, og for ikke 

at tabe markedsandele bliver tobaksindustrien nødt til at knytte an, selvom den som modmagt har 

finansieret forskning, der bagatelliserer rygningens skadelige virkning. 

 

Endepunktet for min analyse er valgt, da Danmark i 2007 ratificerer den første rygelov pr. 15. 

august, hvilket markerer et brud med frivillighedsprincippet fra 1928 og inddragelse af både 

suverænmagten og skabelsen af en egentlig og mere samlende dansk rygepolitik. Herefter har jeg 

valgt at tage forår 2008 med, da der her kom en længe ventet opdatering af Rygestopguiden fra 

1996. Den interesserede læser kan finde mere ”faktaviden” i bilag 1, der i kort kronologisk form 

gennemgår vigtige rygebegivenheder. 

 

Empirisk materiale og kampagneaktører 

Der er produceret helt ufattelig meget materiale om rygning de sidste 20 år. Artikler, pjecer, 

pressemeddelelser, klistermærker, opfordringer, vejledningshæfter, forbudsplakater, ministerielle 

rapporter og meget mere. Jeg har fremskaffet og gennemlæst alle pjecer, undersøgelser og 

kampagner om rygning, der er tilgængelige på henholdsvis Kræftens Bekæmpelse og 

                                                 
12 Tage Voss lever stadig, er og i dag 90 år. For Kræftens Bekæmpelse og lignende kampagneorganisationer, er han et 
irriterende eksempel på, at man kan ryge og leve et langt liv.  
13 Ifølge Merkelsen (2007: 165), lykkedes det i flere år HENRY at overbevise omverdenen om, at lovindgreb var et 
unødvendigt indgreb i den personlige frihed. I 2000 blev foreningen pludselig opløst, da det i dagspressen 
(Jyllandsposten 23.9.2000) blev afsløret, at foreningen i årevis havde modtaget betydelige finansielle midler fra 
tobaksproducenten Philip Morris, der sammen med PR bureauet Burson-Marsteller havde skabt en græsrodsbevægelse, 
der på en subtil måde kunne fungere som deres talerør. Det kom også frem, at flere partier havde modtaget partistøtte 
fra Philip Morris (Merkelsen 2007: 166). 
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Sundhedsstyrelsens (og dermed  Tobaksskaderådets) hjemmesider. Dette materiale går tilbage til 

1988, hvor min historie starter. Derudover har jeg også læst i udvalgte kampagner for Det nationale 

råd for Folkesundhed der blev dannet i 2001 (bl.a. med opgaver taget fra det nedlagte 

Tobaksskaderådet).14 Jeg er klar over, at der naturligvis er blevet produceret meget mere materiale, 

der ikke er tilgængeligt på hjemmesiderne, men har skønnet, at det er repræsentativt for perioden, 

da hvert årstal var repræsenteret fra 1988 og frem, med stærkt øget udgivelsesfrekvens efter 

årtusindeskiftet.  

 

Antirygekampagnerne produceres primært af en lille håndfuld aktører, som jeg kort vil præsentere: 

De vigtigste i form af hyppig udgivelsesfrekvens er Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen. 

Førstnævnte er en statsstøttet privat organisation, der både laver kræftforskning og har en aktiv 

forebyggelsesenhed, og sidstnævnte er den afdeling under ”Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse” (Det tidligere Sundhedsministerium), der står for statens forebyggelseskampagner. 

Derudover er der Tobaksskaderådet, der blev dannet i 1987 og opløst i 2001, og som blev efterfulgt 

at Det nationale råd for Folkesundhed samme år. Begge råd har fungeret som rådgivningsinstanser 

for politikere, men med egen vidensindsamling og kampagnevirksomhed.  

 

Materialet grupperer sig i forskellige genrer: Der er pjecemateriale henvendt til bestemte 

nøglegrupper fx lærere, kommunale beslutningstagere eller SOSU- assistenter. Der er materiale, der 

henvender sig direkte til rygeren eller rygerens omgangskreds. Kampagnernes anvender nogle 

specielle sproglige og visuelle virkemidler, der trækker på bl.a. reklamens forførelse eller 

afskyvækkelse for at fange modtagerens interesse. Derudover er der rapporter, der gengiver 

forskningsresultater, og endelig er der høringssvar på Folketingets behandlinger af den første 

rygelov, med opfordringer til at lovgive på rygeområdet. Jeg vælger at læse rapporter som 

beslutningspræmisser for kampagner, hvorfor de er taget med. I de senere år har også kampagner på 

internettet vundet udbredelse, men da de i virkemiddel og opsætning adskiller sig noget fra 

periodens øvrige trykte materiale, har jeg fravalgt dem.  

 

Jeg har valgt især at fokusere på en række kampagneprogrammer, der gennem perioden er blevet 

reproduceret og gentagne gange er blevet brugt, og som man derfor kan argumentere for er blevet 

fundet særlig virkningsfulde herunder især ”Stopguide” 1996 og 2008, ”Information om rygning” 

                                                 
14 Se bilag 1 for en kronologisk gennemgang af vigtige rygebegivenheder i de sidste godt 20 år.  
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(1999) samt Hvordan taler man om livsstil? (Dalum og Sonne: 2000b). Det er endvidere klart, at fx 

billeder og illustrationer, ja hele pjecens udformning og opsætning udgør væsentlige virkemidler 

som kan være med til at skabe fx subjektiveringen, men jeg har valgt at fokusere primært på tekst.  

 

Endvidere har jeg interviewet en enkelt af Kræftens Bekæmpelses medarbejdere: Kampagnechef 

Niels Them Kjær. Interviewet havde et tilsigt at give mig et indtryk af overvejelser i forbindelse 

med rygekampagners planlægning og tanker om kampagners mulighedsrum, men bruges kun som 

baggrundsviden i specialet.  

 
I det foregående har jeg præsenteret min problemstilling samt beskrevet hvordan jeg opfatter 

centrale begreber og hvordan jeg vil gå til mit problem. I det følgende kapitel vil jeg præsentere den 

anvendte teori fra henholdsvis Luhmann og Foucault.  
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Kapitel 3 Teori 

Teoretisk udgangspunkt, Luhmann 
Udgangspunktet for at adskille de forskellige semantikker er forståelsen af samfundet som 

funktionelt differentieret i en række selvbeskrivende og selvrefererende funktionssystemer med 

hver deres måder at kommunikere og hver deres binære koder. Funktionssystemerne er et teoretisk 

udgangspunkt, og kan altså ikke lokaliseres som faste og rummelige størrelser, men er operativt 

lukkede, autopoietiske systemer, der opererer uafhængigt af hinanden og skaber sig selv gennem 

kommunikation – og kun kommunikation (Luhmann i Cederstrøm 1993: 165). Hvert 

funktionssystem har sit eget symbolsk generaliserede medie og sin egen binære kode, der 

strukturerer og reproducerer kommunikationen. Således iagttager og opererer funktionssystemerne 

på hver deres forskellige måder. Koden er en præference, der skelner mellem en positiv og en 

negativ værdi. For økonomien er det således afgørende, om man betaler eller ej, for videnskaben om 

noget er sandt eller ej og for politikken, om man besidder magt eller ej (Kneer & Nassehi 1997: 

137). Kodernes forskellighed forhindrer, at funktionssystemerne kan kommunikere eller substituere 

hinanden. Økonomien kan således ikke udfylde en politisk funktion og eksempelvis træffe 

kollektivt bindende beslutninger, det politiske system er ikke leveringsdygtig i videnskabelige 

sandheder osv. Der eksisterer ingen overdeterminerende kode med en metaværdi, der kan 

bestemme, om en retslig kode er bedre end fx en økonomisk. Det moderne samfund har ingen 

enhed, hvorfra det kan iagttage, og beskrives derfor som polykontekstuelt eller hyperkomplekst 

(Qvortrup 2003 i Mik-Meyer og Villadsen 2007: 96). Funktionssystemerne står i et gensidigt 

system/omverden-forhold til hinanden og kan blandt andet i kraft af udvikling af hver deres 

semantik aflaste eller irritere hinanden (Vallentin 2002:79). Eksempelvis kan systemerne aflaste 

hinanden blandt andet ved at ”låne” semantik, der er udviklet i et andet funktionssystem til eget 

formål. Man kan sige, at et system oversætter og kreativt misforstår andre systemer i lyset af egen 

kode og til eget formål (Rennison i Højlund & Knudsen 2003: 227).  

På trods af, at et system er lukket om sin egen kode, er det i stand til at irritere eller forstyrre andre 

systemer. Systemet reagerer på forandringer i omverdenen, med andre ord forandringer i andre 

systemer, som udgør omverdenen, men forandringen determinerer ikke systemets reaktion, idet 

systemet konstruerer sin omverden i sin interne kommunikation (Andersen 1999: 133). Disse 

kodeirritationer fra omverdenen bliver en forøgning i kompleksitet, som systemet må håndtere som 

et grundvilkår: omverden er altid mere kompleks end systemet, hvorfor systemet ikke forholder sig 
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til alt, men forsøger at reducere kompleksitet indenfor systemets grænser. Hermed opstår en 

selektionstvang, hvor systemet vælger en blandt flere muligheder og gennem disse skaber sin 

grænse til omverdenen. (Thyssen 1999).  

 

Psykiske selvsystemer 

Luhmanns systemteori har det lettere kontraintuitive tilsnit, at mennesket ”ikke eksisterer”, men 

blot får en plads som et såkaldt psykisk system, der igen består udelukkende af kommunikation. 

Mennesket er på ingen måde helt, som det er blevet moderne at sige, men sammensat af forskellige 

systemer uden fælles enhed. Dialog med rygeren kan ifølge Luhmann ikke lade sig gøre, da 

mennesket blot er et trick i kommunikationen (Andersen og Born 2001: 13). Mennesker som sådan 

er en del af sociale systemers omverden. De er ligeledes autopoietiske og former mening i en lukket 

bevidsthedssammenhæng, hvor tanker knyttes til tanker. (Ibid 2001: 16). Udgangspunktet er derfor, 

at kampagner ikke kommunikerer med rygere, kun om dem. Begreber som rygere, eksrygere m.m. 

er en intern kommunikativ konstruktion i (kampagne) organisationssystemet, en iagttagelse af 

psykiske systemer som personer. Ryger betegner i denne sammenhæng det begreb, rygekampagner 

bruger om psykiske systemer som aktører (ibid 2001: 21). Fokus går derfor fra at være på subjekter 

med intentioner, til hvordan hvert enkelt kommunikationssystem etablerer forventninger til de 

sandsynlige efterfølgende tilslutninger (Mik-Meyer og Villadsen 2007: 94 og Luhmann 2002). 

Mennesker får en plads i kommunikationen ved at blive tildelt en rolle, ud fra et (kontingent) 

rollegalleri, med definerede pladser, som behandlere og rygeklienter kan træde ind i. Slutter man sig 

til den tilbudte kode, (fx det pædagogiske system), så følger dennes tilbudte subjektmulighed (barn) 

automatisk med (Andersen og Born 2005: 105), og alle andre ”kvaliteter” ved subjektet bliver 

uinteressante.  

 

Semantikanalysen 

Ifølge Andersen (1999) opstiller Luhmann 5 analysestrategier, altså strategier for, hvorledes man vil 

konstruere andres iagttagelser som objekt for egne: Formanalysen, systemanalysen, 

differentieringsanalysen, medieanalysen samt semantikanalysen. Jeg fokuserer primært på den 

sidste her i specialet, hvorfor semantikanalysen bliver udfoldet i det følgende, men der er også 

momentvise elementer af systemanalysen. 

Udgangspunktet er, at meningsdannelsen over tid kondenseres ind i begreber, og at disse begreber 

er meningskondensatorer, hvilket vil sige, at de aldrig lader sig definere entydigt. De har ingen 
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essens, rummer ingen positive betydninger og kan ikke ”kæmpe mod hinanden” som diskurser. Det 

er derimod begrebernes modbegreber der sætter begrænsninger op for deres brug og 

betydningshorisontens karakteristika (Andersen 1999, Andersen og Born 2005). Med en sematisk 

analyse ser man på, hvordan der i kommunikationsssystemerne dannes mening, hvordan nogle 

meningsforslag generaliseres og tager form af begreber, som står til rådighed for kommunikation. 

Semantik bygger på sondringen mening/kondenseret mening. Mening er knyttet til øjeblikket i en 

situation, og defineres som aktualiseret potentialitet, men forfalder straks derefter15 (Andersen 

1999: 143). Kondensering betyder, at en flertydig mening fastholdes i en enkelt form, som står til 

rådighed for kommunikationen. I dette speciale er semantik særlige strukturer, der forbinder 

kommunikation med kommunikation ved at stille særlige former for mening til rådighed, som 

kommunikationssystemerne behandler som bevaringsværdige (Andersen og Born 2001: 25). Jeg 

definerer semantik som beholdningen af kondenserede og generaliserede former for forskelle som 

står til rådighed for kommunikationssystemerne (Ibid). Jeg søger at fremanalysere, hvordan 

kommunikationen producerer og reproducerer kondenserede og gentagelige former for mening i 

form af semantik (Andersen 1999: 143). Med den semantiske analyse får jeg en strategi for, 

hvordan jeg kan iagttage, at kommunikationen tildeler bl.a. subjektet og det offentlige mening.  

 

Nyhedsmediesystemet 

Ambitionen om at gøre subjektets sundhed til et offentligt anliggende, og på længere sigt udøve 

adfærdsændringer, kræver argumenter, som er nødt til at blive formidlet gennem 

udbredelsesteknologier og massemedier. For ”Hvad vi ved om vores samfund, ja om den verden vi 

lever i, ved vi fra massemedierne” (Luhmann 2002: 9). Massemedierne kommer dermed til at spille 

en central rolle for anti-rygekampagnerne. En kampagne består, som tidligere beskrevet, af dels 

selve kampagnen, dvs. pjecer, reklame/OBS16 spot, hjemmesider m.m., men også af den ”publicity” 

som kampagnen kan trække hos medier, der beskriver den, og politikere som evt. forholder sig til 

budskaberne i den, og måske senere gør den til beslutningspræmis for politiske tiltag. Men en 

forudsætning for at denne kommunikation bliver aktualiseret, er, at både det politiske system og 

massemediesystemet kan genkende denne kommunikation indenfor den systeminterne kode 

hvormed de begge iagttager verden.  

 

                                                 
15 Mening er den løbende aktualiserede af muligheder, der opstår i differencen mellem det netop aktualisrede, og en 
horisont af muligheder. 
16 Oplysning til Borgerne om Samfundet 
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I Luhmanns begrebsverden identificerer han nyhedskriterier som de koder, nyhedssystemet bruger 

til at sortere i den eksterne resonans. I sin bog ”Massemediernes realitet” beskriver Luhmann 

massemediesystemets kode som forskellen mellem information og ikke-information, hvor 

iagttagelsesskemaet nyt/gammelt konstant skiftes ud (Luhmann 2002: 34). Således kan systemet 

kun arbejde med information og frasortere ikke-information. Koden skal ses i forhold til fx 

videnskaben der bruger sand/ikke sand. En usand kommunikation kan derfor godt iagttages som 

information. Sondringen information/ikke-information er dog for uklar til, at nyhedssystemet kan 

fungere og adskille sig fra andre massemediesystemer som fx. underholdning eller reklame. Der er 

derfor brug for yderligere selektioner i forhold til hvad der er nyt og relevant.  

 

Luhmann opstiller 10 selektorer for at noget er en nyhed (ibid: 42ff)17, som nyhedsmedierne altså 

kan behandle: 1) Nyt, 2) Konflikt, 3) Kvantitet 4) Lokalt anstrøg, 5) Normbrud/skandale, 6) 

Forskellen god/ond, 7) Nøglepersoner, 8) Nøglebegivenheder, 9) Meningsytringer, 10) 

Interesserede organisationer. Han tager ikke umiddelbart stilling til, om de 10 kriterier er 

arrangeret i et hierarki, men understreger, at de er selvforstærkende.  

 

Massemedierne er kun interesseret i ”det sande” under stærkt begrænsede betingelser, der adskiller 

sig klart fra betingelserne indenfor den videnskabelige forskning. Skal en undersøgelse, der 

indenfor det videnskabelige system fordrer at være viden, medieres, må den først iagttages af 

massemediesystemet som nyhed og dermed leve op til et eller helst flere af ovenstående kriterier. På 

samme måde vil Luhmann sige, at der først bliver fulgt op på kampagnekommunikationen, når den 

”irriterer” den politiske kode, som kan iagttage den som magt/ikke magt – fx gennem en ambition 

om at få magten ved at reagere på den. Denne bevægelser kræver en andenordens iagttagelse af 

”omverdenens” (her massemedie og det politiske systems) iagttagelser, med henblik på strategisk at 

udforme kommunikationen, så den ”irriterer” de relevante systemer, og dermed bliver mest 

virkningsfuld. Den overordnede opgave er derfor at gøre rygning til både et massemedie- og et 

politisk tema. 

 

Teoretisk udgangspunkt, Foucault 

Overordnet kan Foucaults tilgang til verden beskrives med udsagnet: ”nothing is fundamental”. 

(Flyvbjerg 2000: 9). Foucault arbejder med antagelsen om, at verden eksisterer uafhængig af vor 
                                                 
17 Man kan argumentere for, at flere af de nævnte kriterier lapper over hinanden eksempelvis 2 og 6, 1 og 8.   
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erkendelse af den, men vores adgang til den er altid medieret gennem diskursive konstruktioner. 

Med sit konstruktivistiske udgangspunkt opfatter Foucault samfundet som kontingent og et produkt 

af historiske tilfældigheder, strategier og magtkampe, der har skabt en række måder, hvorpå vi 

opfatter os selv og samfundet (Ibid 2000). Således fraviger han fra at beskrive verden som den 

”rigtigt” er. Dette skal forstås som en fravigelse af traditionelle forestillinger om, at universel viden 

kan opnås, og at metode dermed er en ”opskrift” på, hvordan man kan sikre validitet og reliabilitet. 

Dermed afvises også forestillingen om, at man ved at følge samme ”opskrift” principielt kan nå 

frem til de samme resultater. (Fuglsang et al 2004: 405).  

 

Foucaults begreb Governmentality 

Michel Foucault har i store dele af sit forfatterskab interesseret sig indgående for, og til en vis grad 

dannet skole, ift. tanker om befolkningsregulative teknikker, også kaldet Governmentality18. Både 

på engelsk og fransk er governmentality en neologisme, dvs. en sammentrækning af governmental 

rationality, der samtidig spiller på mentality. I begrebet ligger således en forestilling om en 

kollektiv mentalitet, der danner grundlag for, at bestemte typer af viden og former for praksis 

betragtes som rationelle og fornuftige. Ofte oversættes begrebet til ”politisk styringskunst” eller 

”ledelsesrationalitet” (se Dean 2006: 27), afhængig af hvilken kontekst det indgår i. Disse 

governmentale strategier indeholder alle måder hvorpå, mennesker, subjektivt eller kollektivt kan 

subjektiveres, dvs. skabes som specielle subjekter og dermed blive formbare for styring.  

 

Foucaults magtbegreb 

Noget af det mest skelsættende i Foucaults forfatterskab er hans magtopfattelse. Foucault skriver sig 

op mod en repressiv forståelse af magt som noget, der udøves af en suveræn magtudøver der 

dominerer, undertrykker og frihedsberøver, hvor magt kommer til udtryk i love, der forsøger at 

disciplinere borgeren (Flyvbjerg 2000: 108). I stedet er hovedtesen, at magt ikke begrænser 

subjektivitet19, men netop former den. I modsætning til en dominansrelation, hvor A får B til at gøre 

noget, som B ellers ikke ville have gjort, anskuer Foucault magt definitorisk som en relation, hvor 

begge parter – også den ”styrede” – er frie og dermed har mulighed for at udøve modmagt. Magten 

er ikke undertrykkende og restriktiv, men produktiv og en forudsætning for social handling og for at 

                                                 
18 Bagerst i specialet, har jeg forsøgt at sammenfatte governmentality begreberne i en model (se bilag 2).  
19 Subjektivitet skal forstås i en betydning løsrevet fra psykologiens begreb om personlighed: det bruges her i en snæver 
Foucault’sk og bredere konstruktivistisk tradition som en ikke-essentialistisk måde at forstå menneskelig erfaring og 
adfærd på, formet af kulturelle processer.  



 29 

skabe mennesker som subjekter: den skaber os som køn, medarbejdere, projektledere eller rygere 

med tilhørende skiftende selvforståelser, friheder og handlerum. Jo flere alternativer A har 

mulighed for at vælge, des større er B’s magt, når han har succes med sin regulering af selektioner. 

(Borch og Larsen 2003: 167). Man kan derfor tale om, at magt bliver en slags styring af 

mulighedsfelter (Heede 2002: 43). I stedet for en magt-over er den en magt-til , en polycentreret 

forståelse, hvor magten kommer alle steder fra. ”Hovedet er hugget af Kongen”, som Foucault 

udtrykker det. Hans præmis er, at magt almindeligvis udøves over frie mennesker, som inden for 

lovens skrevne (og i et vist omfang samfundets øvrige uskrevne) regler, har mulighed for at handle, 

som de selv ønsker. De styrendes udfordring består så i at få mennesker (de styrede) til at handle, 

som de styrende ønsker, således, at styringsprocesser foregår diskret og skjult. Foucault definerer 

magtudøvelse som:  

 

”En samlet struktur af handlinger som retter sig mod mulige handlinger: den tilskynder, den 

forfører, den letter eller vanskeliggør, i ekstreme tilfælde tvinger eller forbyder den. Ikke desto 

mindre er det altid en måde at handle på, i forhold til et handlende subjekt, eller handlende 

subjekter, i kraft af deres handlen, eller deres evne til at handle” (Foucault 1982: 220).  

 

At man med Foucault ser magten som en relation mellem frie subjekter, ændrer ved dens struktur i 

den forstand, at den bliver allestedsnærværende – også i et kampagneskrift. Da frihed er et 

magtkriterium, giver frihed også mulighed for at producere modmagt, som forsøger at destabilisere 

magten (Heede 2002: 39). Magtens skrøbelighed bliver både dens styrke og svaghed, da den bliver 

konstant foranderlig. Magt og modmagt indgår i konstante spil, hvor de er hinandens 

forudsætninger, og det ene rummer det andet. I en rygekommunikativ kontekst kan modmagten 

iagttages som det ganske store antal rygere der ignorerer fx sundhedsstyrelsens anvisninger og sågar 

også lovens påbud. Denne modmagt bliver så genstand for nye overvejelser og strategier, som for 

eksempel en yderligere lovstramning. Denne modmagtsfigur spiller en væsentlig rolle for at forstå 

den danske rygedebat.  

 

Ifølge Foucault opererer de moderne liberale stater både med borgerne som en totalitet, samtidig 

med at man ser dem som enkeltindivider, hvis selvforhold kan gøres til genstand for en produktiv 

og fremelskende styring. Der produceres viden om borgeren, som bliver etableret omkring på to 

akser: en overgribende og kvantitativ, rettet mod hele befolkningen, som skaber programmer for 

skoling og sundhed, og som gør staten totaliserende, og et individualiserende blik, rettet mod 
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individets personlighed og selvforhold. Staten fungerer så på en subtil kombination af totaliserende 

procedurer og individualiserende teknikker, med reference tilbage til den katolske kirkes pastorale 

styring af den enkelte gennem bekendelse (Mik-Meyer og Villadsen 2007: 17-18).  

 

På trods af, at Foucault er ophavsmand til governmentality-begrebet, er det forholdsvis begrænset 

hvor meget han selv nåede at skrive om emnet. Jeg har derfor også valgt at inddrage andre 

teoretikeres forsøg på at udlægge Foucaults tanker om governmentality, herunder den engelske 

sociolog Michell Dean, men primært danske Lisa Dahlager.  

 

Biopolitik og Massekrop 

”Biopolitik er en politik, der omhandler administration af livet, i særdeleshed som det kommer til 

udtryk på befolkningsniveau. Det er en stræben – påbegyndt i det 18. århundrede – efter at 

rationalisere de problemer, som man i udøvelsen af styring står over for i form af de fænomener, 

som er karakteriseret for en gruppe levende mennesker, der udgør en befolkning: sundhed, 

hygiejne, fødselstal, levetid og race” (Foucault i Dean 2006: 169).  

Biopolitikken er en sammenkædning af flere elementer: Dels er den en bevægelse fra suverænens 

magt over sine undersåtter, frem mod et mere moderne styringsbegreb forstået som et ordnende og 

strukturerende princip. Dels en liberal tradition, der hævder individets rettigheder og frihed til at 

handle (Ibid 2006: 178-187). Biopolitikken er både udsprunget af en magttradition, der tidligere 

omhandlede suverænens dominans over sine undersåtter (F.eks. Hobbes Levithan og Macchiavellis 

Fyrsten). Fra det 16. århundrede emergerede et nyt styringsbegreb, hvis mål orienterede sig imod at 

ordne, strukturere og optimere befolkningen (Ibid 2006: 176-177). “At koordinere og målrette” er, 

ifølge Foucaults ord, funktionerne i biopolitikken Med begrebet følger en forestilling af kroppen 

som art, dvs. forstået på befolkningsniveau. Biopolitik er i dag indvævet som en naturlig del af det 

politiske domæne og influerer på en lang række områder vedrørende befolkningsoptimering. På den 

ene side har vi massekroppen, på den anden side har vi individet som er blevet subjektiveret og 

objektgjort, idet ændringer i sygdomsbilledet gøres til hovedmotiv for forebyggelse. Synliggørelse 

og overblik bliver nøgleord, og statistik får i denne sammenhæng en særlig betydning. Biopolitik er 

altså en magtudøvelse, der fungerer på samme tid som suverænitet, og hvis mål er at gøre livet 

længere, bedre og mere behageligt. Det handler om at optimere det tilladte og gøre det mere 

attraktivt, i stedet for at forbyde. Det er en strategisk koordinering af disse magtrelationer, rettet 

mod at få ”det levede liv” og den allerede eksisterende socialitet til at være medproducerende. 
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(Lazzarato: 2006). Jeg opfatter bestræbelserne i anti-rygeprogrammerne som et udtryk for moderne 

biopolitik, der er mulig på grund af en række forskydninger i forbindelse med udviklingen af den 

moderne velfærdsstat. Biopolitikken er en nødvendig forudsætning for, at styring af rygning kan 

gøres nødvendig og ”naturlig”, hvilket jeg vil vende tilbage til i analysen.  

 

Operationalisering af begreber 

Styring 

Foucault laver et ordspil på dobbeltbetydningen af conduct (conduire) og indfører begrebet conduct 

of conduct, dvs. den form for aktivitet, der søger at forme, guide eller påvirke andre mennesker 

(Gordon 1991: 2). Mitchell Dean udfolder og definerer styring som conduct of conduct:  

 

”Styring kan være en hvilken som helst form for kalkuleret og rationel aktivitet. Den 

udføres af en mangfoldighed af autoriteter og organer, benytter sig af en mangfoldighed 

af teknikker og vidensformer og søger at forme vores adfærd ved at operere gennem 

vores ønsker, interesser og overbevisninger. Styring udøves med henblik på specifikke, 

men skiftende mål og har relativt uforudsigelige konsekvenser, effekter og resultater” 

(Dean 2006: 44) 

 

Styring er regulering af egen og andres adfærd, det er overlagte forsøg på at forme alles adfærd i 

overensstemmelse med bestemte normsæt og med henblik på at opnå bestemte mål. Styring tager 

typisk form som forsøg på at skabe institutionelle rammer, og identiteter, som understøtter den 

ønskede styring. En anden foucaultforsker siger at det at styre mennesker indebærer ”ikke at 

ødelægge deres evne til at handle, men at anerkende den, og bruge den til egne formål” (Rose 

1999: 4). 

 

Praksisregime 

Ifølge Foucault er et praksisregime et rum, hvor det, der siges og gøres, pålægges regler og 

rationaliseringer og herefter mødes og forbinder sig med hinanden. Et praksisregime kan således 

betragtes som et bestemt handlerum. Dette rum bestemmer efterfølgende, hvad der er sandt og falsk 

og fastlægger, hvem der kan opfattes som legitime subjekter (Dahlager 2001: 92). Et praksisregime 

er måden vi praktiserer rutiner og hvorpå institutionaliserede praksisser kan tænkes, gøres til objekt 

og til genstand for viden og underkastes objektivering (Dean 2006: 58-59). Praksisregimet kan fx 
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være den systematiske måde at tænke sundhed på. Et praksisregime er aldrig identisk med bestemte 

institutioner eller et bestemt system, men omfatter og sammenknytter bestemte institutioner, så man 

for eksempel kan tale om et ”sundhedssystem” (Ibid 2006: 59). 

 

Styringsprogram 

Styringsprogram eller bare program (programs of conduct), er utvetydige, kalkulerede, begrundede 

foreskrivelser, hvis formål er at organisere institutioner og arrangere rum og regulere handling. Med 

andre ord at gøre virkeligheden realiserbar. At analysere disse programmer er at se på, hvordan 

programmerne har betydning for, hvilke handle- og sandhedsformer der er mulige. Programmerne 

fungerer indenfor praksisregimets overordnede ramme. De skal på den ene side gøre det, de styrer 

mod, rationelt, ved at det fremstår som et problem, i henhold til en bestemt viden og om en bestemt 

løsning. På den anden side skal de gøre det muligt at handle på bestemte måder og altså være 

programmer for handling (Dahlager 2005: 48-51). Programmer kan analyseres som rationaliteter, 

der forsøger at forme subjektets selvforhold, defineret ved det forhold, subjektet bør have til sig 

selv. Programmer bliver også synlige ved at analysere på den modmagtsformer de skaber.  

Forstået som kalkulerede foreskrivelser er det nærliggende at se et program som en plan udtænkt af 

en eller flere strateger, men det afviser Foucault. De er skabt, men ikke intentionelt hos et subjekt. 

Programmer er nemlig afhængige af andre rationalitetsformer (fx videnskaben), i højere grad end 

dem, de implementerer (Ibid 2005: 53).  

 

Teknologier 

I Technologies of the Self’ (Foucault 1988: 18) skelner Foucault mellem fire teknologier: 

Produktions-, tegnsætnings- samt magt- og selvteknologier. Hver af teknologierne kræver en speciel 

formning af individet, så det får specielle færdigheder og holdninger. Jeg vil her kun komme ind på 

de to sidste, som er relevante i denne sammenhæng, idet koblingen mellem magt- og 

selvteknologier er det Foucault betegner governmentality.  

Programmet kan kun opfylde sit kald, hvis det sammenbindes med en magtteknologi. Jeg forstår 

med Dahlager en magtteknologi som den operative side ved en rationalitet – altså de handleformer 

og praktiske instrumenter og institutionelle procedurer, som bruges for at styre mennesker. De 

objektiverer subjektet, dvs. de på samme tid underkaster det en bestemt viden og styring og har 

indbygget en bestemt rationalitet, dvs. en bestemt mål/middel orientering.  
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Selvteknologi spiller en central rolle i dette speciale og skal derfor udfoldes mere grundigt. 

Selvteknologi handler om hvordan mennesket gør sig til genstand for egen styring, med andre ord 

selvstyring. Selvets forhold til sig selv er ifølge Foucault (1997: 263-269) et etisk forhold, altså det 

forhold, som subjektet forventes at konstituere sig selv med som moralsk handlende subjekt. 

Selvforholdet rummer 4 aspekter: 1) den etiske substans, som er den del af én selv, der skal arbejdes 

med fx. rygetrangen eller livsstilen, 2) underkastelsesmåder, betegner de måder vi inviteres til at 

accepterer vores moralske forpligtelser, 3) Selvformende handlinger markerer de måder hvorpå vi 

bearbejder den etiske substans og 4) er det slutprodukt, telos, vi stræber for at opnå, når vi opfører 

os moralsk rigtigt.  

Selvteknologi kan forstås som de selvformende handlinger, som selvet bør tage i anvendelse for at 

arbejde på bestemte aspekter af sig selv. Selvforholdet er så et resultat af forskellige (ofte 

modsatrettede) sandheds- og handleformer, hvilket samlet set gør selvforholdet til et magtforhold, 

fordi selvforholdet dermed bliver et kontingent mulighedsfelt, men blot er realiseret på en bestemt 

måde.  

 

Sammenfattende er styring en måde at forme selvforholdet, subjektets forhold til sig selv, som 

dermed bliver et magtforhold, der er forsøgt formet gennem programmer for at blive et bestemt 

etisk subjekt (telos). En styringsteknologi kan slutteligt defineres som procedure eller praksisser, 

som sammenkobler særlige midler med bestemte rationaliteter, således at handlerummet bliver 

struktureret i forhold til bestemte mål.  

 

Opsamlende model 

En styringsstrategi, består inspireret af Dahlager (2001, 2005) af fire elementer, der alle hænger 

sammen og gensidigt former hinanden og bliver hinandens mulighedsbetingelser: handleformer, 

sandhedsformer, objekt- og subjektformer, som vil blive forklaret nedenfor. Det er et dobbelt 

betingelsesforhold, hvorfor der er pile begge veje. Ingen af formerne kan fungere selvstændigt, men 

de forskellige former må tænkes rumligt og tidsligt. Figuren består af to trekanter baseret på 

handlingers forhold til handlinger: en rød, der markerer styring, og en blå der markerer selvstyring. 

Det centrale er ”spillet” mellem de to trekanter, hvor hver af dem har sin egen logik, der ikke er en 

oppefra og ned overføringslogik, men noget, der gensidigt konstituerer hinanden i et komplekst spil.  
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Figur 4: Opsamlende model inspireret af Dahlager (2001, 2005) 

 

Kort definition af formerne:  

 

Objektformer er ”den etiske substans”, det styringen rettes imod ved subjektet, fx den livsstil, 

rygning og den tænkning, som subjektet praktiserer. I rygekampagner bliver rygere gjort tænkbare 

på en måde, så deres livsstil kommer frem som modtagelig for diagnose ud fra et specielt 

sundhedspolitisk blik. Om livsstilen er selvvalgt eller formet er uden relevans – pointen er at det er 

en livsstil, at den er kontingent og altid kan være anderledes.  

 

Subjektformer  betegner de former som ”det styrende” ønsker etableret gennem sin styring og de 

former for selvstyring der dermed tilbydes. Med andre ord, måder mennesker individualiseres og 

adresseres på i styring. Ingen kan dog per definition betragtes som styrede, da subjektformer ikke er 

determinerende. Hvis formerne virker optimale, kommer rygeren til at genkende sig selv på en 

bestemt måde – fx som handlekompetent og uafhængig. Derfor ”handler styring af individer mindre 

om identitet end om identifikation – fx handler det om, hvordan en patient kommer til at identificere 

sig selv som havende en livsstil og dermed bliver objekt for styring gennem livsstil.” (Dahlager 

2001: 95).  

Handleformer 
(Magtteknologier) 

Handlen på selvet 

Sandhedsformer 
(rationaliteter) 

Subjekt-/Objektformer 
 

Viden om selvet 

Magt som selvstyring 

Magt som styring  



 35 

 

Sandhedsformer er systematikker eller den argumentative orden, hvorfra bestemte 

styringssteknologier kan identificeres og finder deres hjemmel. Med dette kan man undersøge, 

hvilken viden og rationalitet der ligger bag en given regulering eller intervention i det private.  

 

Handleformer kan betegnes som de praktikker, procedurer, pjecer, organiseringsformer og 

teknikker der bruges for at forme subjektet. Et eksempel på en handleform er den motiverende 

samtale, men også alle former for kampagner. I en analyse kan det så undersøges, hvilke 

handleformer der bringes i anvendelse, og hvilke egenskaber disse handleformer har.  

 

Det er en analytisk pointe, at forholdet mellem subjekt/objekt er et magtforhold, samtidig med, at 

det er en effekt af magt. I modellen bliver det adskilt for bedre at kunne studere de måder, hvorpå 

subjektet kan træde frem, og måder hvorpå objekter kan få deres eget liv, og stilles til rådighed for 

andre teknologier.  

 

Begrænsning af Governmentality- teori 

At vælge et specifikt teoretisk afsæt vil altid have både styrker og svagheder. Den optik man 

iagttager tingene igennem, sætter fokus på udvalgte elementer og trænger andre i baggrunden. Ved 

at vælge governmentality-teorien som analyseapparat får jeg mulighed for at sige noget om den 

måde kampagnerne har tænkt og tænker styring på, og hvordan de forsøger at udøve den. Men at 

bruge den foucaultske, socialkonstruktivisk inspirerede analysestrategi giver afkald på forestillingen 

om, at videnskab kan producere endelige svar. Foucaults ambition er derimod at beskrive, hvordan 

verden er konstrueret, og dermed også implicit som eksplicit at vise, hvordan verden forandres. 

Dermed kan man ikke sige noget om, hvor legitim den styring der udøves, er, og således ikke 

komme med anbefalinger eller forklaringer til, hvordan kampagneorganisationerne bør agere i det 

politiske felt.  
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Kapitel 4 Delanalyse 1 - Kampagnen som styringstekn ologi 

Luhmann semantisk analyse, 1988 til ca. 2000 
 
I første delanalyse undersøger jeg, hvordan kampagnens kommunikation gør subjektets sundhed til 

et offentligt anliggende. Min tese er, at dette sker gennem en kobling af subjektet og Massekroppen. 

Når subjektet kobles til Massekroppen, er det ikke blot Massekroppen der kalder på offentlig 

opmærksomhed, men også det enkelte subjekts sundhed. Således sættes forskellen mellem subjektet 

og det offentlige på spil. Men hvordan sker det i kampagnekommunikationen? Det er denne første 

analyses omdrejningspunkt. Som beskrevet i analysestrategien, operationaliseres denne analyse 

gennem en iagttagelse af, hvordan kampagnen anvender forskellige semantikker, og indenfor hver 

af disse semantikker undesøger jeg for det første, hvordan subjektets forhold til sundhed kobles med 

massekroppen og dernæst, hvordan forskellen mellem de to sættes.  

Semantik om Autoritet og videnskab 

I det følgende fremanalyserer jeg, hvordan kommunikationen trækker på semantik omkring 

videnskabelig autoritet. I Luhmanns teori om det funktionelt differentierede samfund er 

videnskaben en af de specialiserede delsystemer. Videnskaben iagttager verden ud fra koden sandt/ 

falsk, hvor denne kode begrundes ved hjælp af metoderegler og –standarder. Det er dog vigtigt at 

holde sig for øje, at et naturvidenskabeligt bevis altid er et betinget bevis, og at sikker viden alene 

har karakter af noget man kan nærme sig, men aldrig nå fuldstændigt (Andersen i Sløk og Villadsen 

2008: 39). Det videnskabelige funktionssystem står i dilemmaet mellem fortsat at udvikle 

metoderegler og teste gyldighedskriterier, og på den anden side at producere samfundsrelevant og 

anvendelsesbar forskning. Kampagners argumentation om sundhedsfremme og rygeafvikling 

bygges ofte op om videnskabelig viden: ”undersøgelser viser, at risikoen for, at en tidligere ryger 

udvikler lungekræft i …” (Faktabogen 1989: 52), ”undersøgelser viser, at 50 % af alle rygere 

inderst inde ønsker at holde op” (På vej mod 1997: 9).  

 

I kampagnematerialet er de videnskabelige referencer ofte udeladt, så alene det at knytte an til en 

ikke nærmere specifik undersøgelse er tilstrækkeligt, ligesom der sjældent gives oplysninger om 

undersøgelsens karakter, men argumentationen iklædes en troværdig, videnskabelig aura. Det 

offentlige kommer i videnslogikken frem som den der udfører to opgaver: I første omgang handler 

det om, at det offentlige skal indsamle viden om subjekterne og massekroppen: Allerede fra 



 37 

Tobaksskaderådets etablering i 1987 produceres der en lang række videnskabelige udredninger, der 

med forskellige vinkler forsøger at indfange viden om rygerens (ryge)vaner, sociale forhold, de 

medicinske, økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser20.  

Den anden opgave er som formidler af den nødvendige viden til subjekter, idet rygeafvikling 

italesættes som noget, der kun kan opnås gennem grundig rådgivning og oplysning: ”Men du ved 

sikkert fra venner og kolleger (…) at det kan være svært at holde op” (Rygestopguide 1996: 3). Det 

offentlige må derfor træde hjælpende til med de nødvendige ressourcer og metoder til afvænning. 

”Denne teknik er et godt redskab til at få en god snak om det, som ellers er privat.” (Dalum og 

Sonne 2000: 11).  

  

I tilknytning hertil udfoldes den videnskabelige semantik om god viden som enkel viden. Der 

skelnes her mellem viden i almindelighed, og viden som virker, hvor sidstnævnte bliver det 

væsentlige: ”På baggrund af 30 års (…) erfaring, er der udviklet en strategisk model for 

tobaksforebyggende arbejde”. (Når pædagogikken ryger 1994: 2). Kommunikationen kan netop her 

genkendes som anvendelig videnskabelig semantik og ikke som videnskab, idet det ikke er et 

spørgsmål om at skelne det sande fra det falske, (som den videnskabelige kode foreskriver). Dog 

knytter kommunikationen sjældent an til ”falsk siden”. I stedet er det et spørgsmål om 

kommunikationen har en sandhed, underbygget med videnskabelig semantik, men under en 

”formidlingslogik”, der altså ikke fordrer, at der redegøres for videnskabelige udgangspunkter. Man 

er ikke interesseret i viden for videns egen skyld, kun i den enkle, svært modbevisbare viden. 

Præcis i forhold til hvad de rygefremmende tiltag skal fungere på, er et ubesvaret spørgsmål. Det 

varierer om det er kampagnernes formål at fremme økonomi, livskvalitet eller sundhed for 

massekroppen eller individet. Således handler det om at ”fungere”, og genere subjekterne mindst 

muligt: ”Det er vigtigt, at forebyggelsesarbejdet tager udgangspunkt i, hvad der virker. Dels for 

ikke at genere befolkningen unødigt, dels for at sikre at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt 

(Beretning: 24). Det offentliges rolle er derfor at selektere i viden, for derefter at optimere 

oplysningsarbejdet overfor de uindviede. Idealet efterleves i eksempelvis ”rygestopguide 1996”, 

hvor simple tegninger og handlingsanvisninger indikerer, hvor meget helbredet forbedres ved 

rygestop.  

 

                                                 
20 Eksempelvis: Bruun Jensen (1989), Ellemann-Jensen (1988).  
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Omvejen om forenkling af viden er for subjekternes egen skyld, de bør ikke generes med lange 

videnskabelige udredninger, blot konfronteres med ”forståelig viden”. Det offentlige kommer her 

frem som den instans, der skal afdække subjektet og Massekroppen, og i anden omgang som den 

enhed, der skal oplyse det. Subjektet kommer også frem i to omgange, for det første som et 

fænomen der skal undersøges og indsamles viden om. Dokumentationskravet medfører et krav om, 

at der produceres viden om subjektet, og at dette kommer frem som objekt for undersøgelse. 

Dernæst kommer det frem som et subjekt, der skal oplyses. Der bliver dermed en enhed, der er 

uvidende om sin egen og Massekroppens sundhed, men som med den rette oplysning kan blive 

vidende og ændre sin adfærd til alles bedste. Kommunikationen indbyder ikke subjekterne til selv at 

deltage i vidensgenereringen, men skal på en og samme tid oplyses om Massekroppen, idet 

subjektet skal oplyses om sin egen skadelige sammenhæng med resten af befolkningen: f.eks. 

tegninger af ikke-rygeres øjne der løber i vand (På vej mod 1997: 4). Forskellen bliver derfor en 

ulighed i videnskabelig viden, der bør udlignes med oplysning.  

 

Dermed kommer det offentlige frem som en slags spejl eller refleksion for subjektet, idet det skal 

give subjektet mulighed for at få øje på sig selv i billedet af Massekroppen og ”den anden”. Det 

offentlige stiller risikovurderinger og statistik til rådighed og opfordrer subjektet til at genkende sig 

i dette billede. Der bliver ikke plads til, at man kan modificere i dette billede.  

 

Når subjektets adfærd kommer frem som handlinger relateret til massekroppen, tematiseres 

subjektet som det offentliges anliggende. Når Massekroppen ses som lig med subjektets krop, 

mister det private den særegenhed, der adskiller dets anliggende fra det offentlige, og dermed sløres 

forskellen på subjektet og det offentlige. Privatsfæren bliver dermed også et anliggende, der kalder 

på offentlig opmærksomhed, en størrelse det offentlige i første omgang bør give opmærksomhed og 

dernæst belyse. Med semantikken om ”fungerende viden” lånes videnskabelig semantik til at iklæde 

kommunikationen en videnskabelig aura, der gør subjektets rygevaner til et offentligt anliggende, 

og dermed som objekt for yderligere styring. Det videnskabelige system, som producerer denne 

afgørende viden, får dermed en særlig vigtig plads i kommunikationen, som jeg vil komme ind på 

senere.  

 



 39 

Semantik om Rollemodel 
Et klart signal fra lovgiverne må være, at børn og unge ikke lærer rygningen at kende i institutioner 

og på skoler (Information om rygning: 5).  

I kampagnematerialet kan ligeledes iagttages en semantik om rollemodeller, der gør subjektets 

rygevaner til et offentligt anliggende. Kongstanken i denne semantik er, at det ikke er nok at tale 

om anti-rygningens sag, hverken som privatperson eller offentlig instans, man bør også gøre som 

man prædiker. Det er forestillingen om at anti-rygesagen bedst fremmes vha. rollemodeller. Det er 

en politisk logik, hvor det, der er på spil, er implementering af eller ”spredningen” af ikke-ryger 

adfærd. Hvordan spredes denne viden om ikke-rygning til offentlige instanser som kommuner, 

folkeskoler, lægekonsultationer og offentlige og private arbejdspladser og måske helt ud til 

familiefesterne? Kommunikationen kredser om spørgsmålet om spredningsstrategier og finder 

svaret i en rollemodelssemantik! Denne figur kigger både indad i det politiske system og opfordrer 

offentlige centrale funktioner som sygeplejersker og skolelærere til at kvitte tobakken, og udadtil, 

idet den søger at installere rygepolitikker på både arbejdspladser (På vej mod 1997) og i de små 

hjem (Stopguide 1996: billede af barn der holder et ”tak far” skilt op). Et andet sted 

rollemodelssemantikken bliver kommunikeret frem i denne tidsperiode, er den hyppige brug af 

eksrygere i kampagnerne21. Eksrygeren har den fordel, at han tidligere har været i samme situation 

som rygeren, men er kommet igennem processen, hvormed han fremstår som et eksempel til 

efterfølgelse eller en ambassadør for ikke-rygesagen. Eksrygeren kropsliggør dilemmaet subjektet 

står i og viser, at målet kan opnås. Han/hun spiller derfor en vigtig strategisk rolle.  

 

Når kampagnematerialet anvender rollemodelssemantikken, får den karakter af anråbelse. 

Anråbelse er i kampagnekommunikationen en opfordring i to trin: 1) genkende sig selv som 

rollemodel og dernæst at indfange de fraløbne ”lam” og opfordre til handlinger. Senere (I Fase 2, -

efter 2001) bliver kampagnestrategien langt mere segmenteret, og der produceres en række 

kampagnepjecer specielt rettet mod sundhedspersonale, lærere, kommunale beslutningstagere osv.)  

Det offentlige skal gå foran som det gode eksempel, og ikke bare tale sundhedens sag. Ud fra 

forestillingen om at kommunens handlinger smitter af på offentlige og private institutioner og i de 

små hjem, argumenteres for, at rygeafvikling skal være en naturlig del af den kommunale hverdag. 

”kommunalbestyrelser og amtsråd skal indføre bestemmelser om røgfrie miljøer på bl.a. 

                                                 
21 Se fx. Rygestopguide 1996, På vej mod (1997), Dalum og Sonne (2000). 
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kommunale og amtskommunale arbejdspladser, sygehuse, institutioner, skoler og transportmidler, 

hvor offentligheden har adgang” (Information om rygning, KB 1999: 33). 

Det offentliges rolle har en dobbelteffekt: Det offentlige skal ikke bare være forbillede, men også 

opfordre andre organisationer og subjekter til at være rollemodeller. Kommunikationen kan derfor 

ses som en andenordens anråbelse: en opfordring til at opfordre. Skoler og dagsinstitutioner skal 

derfor ikke blot indføre rygeforbud, eksrygere skal også være rollemodeller.  

Det er altså ikke et spørgsmål om et valg, men italesættes som et ansvar. Kommunikationen søger 

at belyse organisationer og medarbejdere som rollemodeller, ikke som noget man kan vælge at 

være, men noget man er i kraft af sit job; en del af den moderne stillingsbeskrivelse. Dette tages op 

senere. 

 

Anråbelsen går ikke blot på ”rollemodellens” arbejde, men følger også med hjem i det private: En 

væsentlig årsag til unges rygestart er forældre, der er, eller har været rygere. Så ser barnet rygning 

som en almindelig og socialt accepteret adfærd, samtidig med at forældre ikke opstiller troværdige 

argumenter imod rygning. Forældrene er barnets vigtigste rollemodeller, og grundlaget for 

rygestarten lægges, når tobaksrygning bliver et led i barnets efterligning af forældrene.  

(Information om rygning 1999: 10). Rollemodelssemantikken griber altså helt ind i den enkelte 

familie og bliver en slags Janushoved, hvor man enten udøver god eller dårlig indflydelse på dem 

man er rollemodel for. I denne semantik kommer man frem som en trussel, hvis man ikke taler for 

røgfrihed, og en ressource, hvis man tager den til sig og tilpasser sine handlinger derefter.  

Via rollemodelsemantikken når røgfriheden helt ud i det private. Røgvaner og røgfrihed smitter, 

ligesom ”...det er de nære ting, der er med til at påvirke rygerens vaner og valg af livsstil, og det er 

det daglige netværk, der kan støtte rygeren i at holde op”  (Ibid 1999: 10). Det er så op til såvel det 

offentlige som det enkelte subjekt, om man vil være en trussel eller en ressource for andre.  

Subjektets relation til Massekroppen formes af rollemodelssemantikkens tanke om den afsmittende 

virkning man har på andre.22: ”Man kan sige, at unge der ikke ryger, udsættes for en ”smittefare”, 

når de er sammen med unge der ryger”. (Ibid 1999: 11). Forskellen mellem de to størrelser 

ophæves ikke som i videnslogikken, men det tematiseres, hvordan subjektets handlinger smitter af 

på andre. Subjektet indbydes til at tale og handle for den fælles sundhed, og med det udgangspunkt, 

at man med sin blotte fremtræden har afsmittende virkning på andre. Valget står derfor mellem at 
                                                 
22 Denne ansvarliggørelsesfigur anvendes også i andre adfærdsregulerende kampagner fx: trafikkampagnerne ”Husk 
hinanden på selen”, eller ”Kan du køre hjem” (www.vejsektoren.dk). 
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være en trussel eller ressource, hvor det sidste bidrager til Massekroppens ”værdi” i statistisk 

sammenhæng, skønt det kommunikeres frem som individuel livskvalitet. I truslen ligger der 

omvendt en fare for Massekroppens undergang. Som rygende eller ikke-rygende subjekt er man 

derfor enten en værdi eller en fare.  

Rollemodelssemantikken kan ses som et svar på det politiske styringsproblem om sundheds- og 

forebyggelsespolitikkens rækkevidde. Sundhedspolitikken undgår ved denne figur at stoppe ved de 

kommunale instansers frontpersonale, men udbreder røgfrie rum i det private, hvor man også senere 

i fase 2 får held med private røgpolitikker. Denne ”spredningsstrategi” vender jeg tilbage til senere i 

afsnittet om Foucault.  

Semantikken skelner ikke skarpt mellem subjektet og det offentlige, men begge rammes på samme 

måde af tematiseringen af enten værdi eller fare. Der er ingen forskel på graden af, hvor godt et 

forbillede en kommunal arbejdsplads eller familie bør være. De opfordres begge til at handle på 

vegne af Massekroppen og den generelle folkesundhed, og således bliver det vanskeligt at skelne 

det offentlige og private ansvar fra hinanden. Forskellen mellem subjekt og det offentlige sættes på 

spil på grund af tematiseringen af rygevaner som noget ”der smitter” mellem socialgrupper, og hvor 

nogle socialgrupper er mere udsatte end andre23.  

 

Bruddet 
 
Omkring årtusindeskiftet kan man iagttage et brud i antirygekampagnernes tilgang til 

rygeafvænning. Med sin pjece ”Information om rygning” fra 1999, udviser Kræftens Bekæmpelse 

en hidtil uset refleksion i forhold til tidligere tiders antirygekampagner: ”Fortæller det os, at 

sundhedsoplysningen har slået fejl? Eller er det et udtryk for, at den har virket, men det tager meget 

lang tid at ændre adfærd?” (Ibid 1999: 9). Formuleret systemteoretisk kan man sige, at 

kampagnesystemet gør fortidens beslutningspræmisser ”fejlagtige”, og dermed skaber dem som 

omverden for de ideer og virkemidler, som man i stedet ser som de mest effektive. Det er 

kommunikationens selvproblematisering, dvs. hvordan styring problematiserer sin egen styring og 

fremlægges som følger (Ibid 1999: 9): 

 

 

                                                 
23 Se evt. mere om dette i bogen Rygningens sociologi Tobaksskaderådet (1995) 
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 1. generation: 

Oplysning 
2. generation: 
Reklame 

3. generation: 
Netværk 

Metode Kortsigtet, objektiv 
information 

Kortsigtet, medie- og 
reklameindsats 

Langsigtet 
dialogindsats 

Mål/fordel Oplyse befolkningen 
om sandheden 

Skabe opmærksomhed 
og offentlig 
profilering. Dyr i 
medier, men enkel. 
Central styring 

Styrke adfærd gennem 
personlig lokal dialog, 
Billig i medier 

Ulempe Formynderrollen 
appellerer ikke 

Kun korttidseffekt 
Drukner let 

”Usynlig” og 
arbejdskrævende. 
Svær at styre.  

Målgruppe Direkte Direkte  Indirekte 
Hovedmedier Upersonlige - OBS -

indslag, indslag, pjecer 
m.m. 

Upersonlige, TV 
annoncer m.m.  

Personlig dialog 
gennem møder, 
uddannelse m.m. 

Figur 5: ”5 teser om fremtidens sundhedskommunikation”, Kræftens Bekæmpelse 1999 

 

Der formuleres to helt forskellige billeder af, hvordan god rygeafvænning fungerer. Strategien er at 

kommunikationen skal væk fra det oplysnings- og reklameinspirerede og over mod den langsigtede 

dialog i de lokale netværk, fx på hospitalet, skolen eller arbejdspladsen, men også mere formaliseret 

i rygestopkurset, hvor man som vejleder skal være opmærksom på ikke at virke formyndende. 

Målgruppen beskrives som indirekte, dvs. at man også i højere grad skal kommunikere og aktivere 

”ikke-rygerne”, som så kan lægge mere pres på rygerne rundt omkring i de sociale netværk.  

Formuleret anderledes, bliver alle aktiveret som målgruppe, da ikke-rygere bliver konstrueret som 

ofre for passiv røg gennem risikokommunikation. Denne biopolitiske tilgang vil jeg vende tilbage 

til senere.  

Men den indirekte målgruppe kan også ses som politiske beslutningstagere, der på længere sigt, og 

under indflydelse af den rette kampagnestyring og pres fra vælgere, vil kunne gøre brug af øget 

lovgivning og forbud. Jf. tidligere fremstilling af velfærdsstatens overload. Forestillingen kan 

opsummeres i følgende figur:   

Fortid  Fremtid 
Dyre og ueffektive oplysnings og 
reklamekampagner, formyndende ekspertrolle.  

Netværk, langsigtet dialogindsats, pres på  
politiske netværk for hårdere reguleringsformer 
gennem økonomiske og juridiske incitamenter.  

  
  
Figur 6 
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Luhmann semantisk analyse, ca. 2000 til 2008 
Efter årtusindeskiftet bliver der mere fokus på, at vil man nå rygeren, må man i dialog med ham, så 

han kan komme i dialog med sig selv. Endelig emergerer en semantik, der i langt højere grad bruger 

økonomi og internationale sammenligninger som grundlag.  

Semantik om udvikling – pædagogik 

Kernen i sundhedsfremme er, at det enkelte menneske skal være god til at mestre sin tilværelse, og 

vi skal som offentlige myndigheder, gå ind og hjælpe til med at skabe de bedst mulige rammer. Det 

er ikke altid en privat sag, om man kan mestre sit liv” (10 gode 2002: 11).  

 

I det følgende vil jeg beskrive, hvordan kampagnemateriale anvender en semantik om udvikling, 

som gør subjektets sundhed og rygevaner til et offentligt anliggende. Som citatet antyder, handler 

det om, at subjektet skal mestre sin tilværelse. Sundhed er andet og mere end blot fravær af sygdom. 

I det Nationale råd for Folkesundhed anbefaler man, at ”[der] ikke nøjes med at fokusere på skader 

og ricisi ved tobak og alkohol, men også til elevers generelle sociale kompetencer, herunder deres 

kompetence til at sige ”nej” (KRAM 2006: 22). Sundhed er tilsyneladende at kunne sige ”nej”, og 

kun ved hjælp af udvikling af sociale kompetencer bliver den enkelte i stand til at mestre denne 

disciplin. Det er den personlige udvikling der er i fokus som vejen til at lære at træffe gode 

sundhedsvalg. Det fremskrives, hvordan sundhed er uadskillelig fra tilværelsen generelt. Tanken er, 

at man ikke fokuserer direkte på adfærd, der ønskes ændret. I stedet kommer sociale kompetencer i 

fokus som vejen til sundhed og evnen til at sige ”nej” til den første smøg. ”I begyndelsen er 

tobaksrygning i høj grad relateret til nogle sociale sammenhænge.” (Information om rygning, 1999: 

10). Det handler om, hvordan subjektet mestrer sit liv, så man undgår fx gruppepres og 

statistikkernes hårde dom: ”Endnu større betydning har det, om den unges kammerater også er 

rygere” (Ibid 1999). Det giver nemlig jf. et skema en sandsynlighed på 56 % for, at den unge selv 

starter. Kampagnen kommer også med et bud på, hvorfor det forholder sig sådan: ”Den stærke 

indflydelse fra jævnaldernes kammerater skyldes bl.a., at den typiske alder for rygestart (dvs. 12-16 

år) falder sammen med en fase i de unges udvikling, hvor de lægger mere og mere vægt på, hvad 

kammeraterne gør og mener” (Ibid: 1999). 

 

Anti-rygning er hverken tidsmæssigt eller emnemæssigt afgrænset, idet rygning er en livsstil, og 

denne livsstil bliver reproduceret gennem mediernes påvirkning: ”Når Tv-serier og film udsender 

positive eller negative budskaber om tobaksrygning, indvirker det indirekte eller direkte på, om den 
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yngre del af befolkningen opfatter tobaksrygning som ”trendy” eller ej” (Ibid 1999: 12). Det er 

subjektets omgangskreds, personlighed og livsstil der er omdrejningspunktet og konstant 

tematiseres som problemet. Rygning (og ikke-rygning) og sundhed handler om måden, man 

forvalter sit liv på. Dermed kommer subjekternes eksistensforvaltning i fokus. Det indikeres videre, 

hvordan livsstil er et spørgsmål om valg: ”Valg af livsstil er den enkeltes ansvar” (handlingsplan 

2005: 8). Og det sunde liv skabes først og fremmest af subjektet selv.  

 

Et tilbagevendende tema i samtlige kampagner er motivationen for at holde op. Motivationen skabes 

primært i de lægevidenskabelige argumenter om rygningens indvirken på eget og andres heldbred. I 

rygestopguiden (2008: 2) skal man afkrydse sin motivation for at stoppe24. Stopguiden forsøger at 

kommunikere det budskab, at følger man blot de anvisninger der lægges frem, kan også du kvitte. 

Men også tobaksindustrien, dvs. kampagnernes ”konkurrent” taler motivationen frem som særlig 

vigtig: Vi ved, at mange finder det svært at holde op med at ryge. Nogle bruger udtrykket, at de 

bliver afhængige af rygning. Vi mener, at alle kan holde op med at ryge. Millioner af mennesker 

hvert år holder op med at ryge, alene fordi de beslutter sig for det og sætter viljestyrke bag 

beslutningen25.  

Rygerens motivation spiller en stor rolle for hvordan det offentlige skal behandle ham, og uden 

rygerens motivation anses opgaven for umulig. ”Der skal vilje og planlægning til, for at det lykkes. 

Ellers vil du blive fristet til ikke at gennemføre din beslutning”. (Rygestopguide 2008: 1)  

 

I kommunikationen om udvikling kan jeg iagttage, hvordan subjektet formes som en, der potentielt 

kan ændre sit liv til det bedre. Det er muligt for den enkelte at opnå bedre livskvalitet gennem ikke-

rygning. ”Du bliver kønnere af dit rygestop” (Ibid 2008: 24), ligesom der overalt i pjecerne er 

billeder eller tegninger af smilende eksrygere og triste rygere. Med fremanalyseringen af denne 

pædagogik læner jeg mig op ad Luhmanns tanker om det pædagogiske funktionssystem. 

Karakteristisk for dette er netop, hvordan mennesket er udstyret med evnen til at blive bedre 

(Luhmann i Cederstrøm 1993: 174ff). Pædagogikkens symbolsk generaliserede medie er barnet, der 

kan være et menneske i alle aldre. Der sondres mellem, om man er ”færdigformet” (voksen), eller 

åben for formning og styring (barn). (Andersen i Pedersen: 2004: 24ff). Al pædagogisk 

kommunikation bliver dermed et spørgsmål om forbedret ændring af barnet (ibid 2004: 163). Jeg 

                                                 
24 Derfor vil jeg holde op med at ryge: For ikke at blive syg, for at blive fri af afhængigheden, fordi det er forbudt at 
ryge på mit arbejde, fordi jeg har problemer med helbredet etc..  
25 (http://www.prince.dk/sw309.asp.) 
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kan med denne kontekst iagttage, hvordan kampagnekommunikationen former subjektet som et 

endnu ikke voksent væsen, men som et barn, der skal opdrages til en bedre livsstil.  

 

I denne semantik kommer det offentlige frem som en katalysator for subjekternes valg af god 

livsstil: ”Velinformerede og motiverede borgere er afgørende, fordi det sunde liv først og fremmest 

skabes af borgerne selv. Kommunerne har en særlig forpligtelse til at give borgerne denne viden og 

motivation og spiller en vigtig rolle, når det gælder om at skabe gode rammer for det sunde liv” (Så 

gør det 2005: 31). Det italesættes som det offentliges ansvar, at det er muligt for den enkelte at leve 

et sundt røgfrit liv. Man kan argumentere for, at det offentlige formes som pædagoger, der skal 

opdrage subjekter. Det offentlige skal fungere som pædagoger i forhold til subjekternes 

mangeartede valg og motivere subjekterne til udvikling. Herudover stilles der krav til det offentlige, 

idet de for at motivere subjektet må gøre sig nærværende, og gøre kampagnens virkemidler 

fængende. Det offentlige skal på en gang distancere sig fra subjektet og blot facilitere dets 

udvikling, men samtidig tematiseres nærhed og personlig kontakt som vejen til dets udvikling.  

 

Offentlige indgreb i subjektets privatsfære bliver dermed ikke autoritativ indblanding, men et 

udtryk for, at man har interesse i dets udvikling i livskvalitet og ”sunde og sygdomsfri leveår”.  

Det offentlige har ligefrem pligt til at hjælpe subjektet til at tage stilling til røg og livsstil. I 

udviklingssemantikken må det offentlige vurdere, hvorvidt subjektet kan blive bedre til at håndtere 

sundhed og i den forbindelse korrigere subjektet med henblik på rygeafvikling. Subjektet skal ikke 

blot lære noget, han/hun skal lære at blive til nogen, der er i stand til at mestre livet med henblik på 

sunde valg. (Herman i Borch og Larsen: 243). 

 

I denne semantik skelnes mellem viden og erkendelse. Det er ikke nok at vide, at adfærden er 

skadelig, man skal også erkende det eller hjælpes til at erkende det: ”Alle ved at rygning er farligt 

og forbundet med sygdom og død. Men de færreste af os erkender det”. (KRAM 2006: 16).  

Det nytter altså ikke at sidde med viden om sundhedsrisiko, man skal også tilegne sig kompetencer 

til at erkende rygning som et problem og dermed genkende rygningen som en barriere for at føre 

den sunde livsstil. Forskellen mellem viden og erkendelse i denne semantik, er skelnen mellem en 

viden alle kan have, og den personlige indsigt, som fastholder subjektet i rollen som medium for 

udvikling. Et subjekts udviklingsstadie kan italesættes som at denne ikke har erkendt, at der er brug 

for fortsat udvikling faciliteret af offentlig indgriben.  
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At få guidet subjektet ind på denne udviklingssti bliver bl.a. faciliteret gennem en stigende interesse 

for at få konstrueret pastoraler, bl.a. i form af fx. læger og sundhedspersonale. Med den lægefaglige 

ekspertise, (eller personlige tillid i Luhmann termer, (Luhmann 1999: 81ff) kan man netop 

kompleksitetsreducere beslutningen for subjektet. Lægens ord virker stærkere end kollegaens, da 

man trækker på hele det naturvidenskabelige praksisregime. Og derudover er der den strategiske 

fordel at: ”På årsbasis har de praktiserende læger kontakt til 85 % af befolkningen. Der er derfor 

gode muligheder for at tale om at motivere til rygestop i den private praksis. Det anbefales, at 

praktiserende læger anvender enhver given lejlighed, til overfor patienter at spørge til og registrere 

rygestatus (Sundhedsstyrelsen 2005a: 5). Lægerne anbefales at bruge teknikken ”den motiverende 

samtale”, som jeg vil komme ind på senere.  

 

Der fokuseres ikke eksplicit på massekroppen. Det handler hovedsageligt om det enkeltes subjekts 

personlige udvikling og det offentliges rolle som rammesættende for denne. Sundhed bliver et 

spørgsmål om, hvordan subjekterne mestrer deres tilværelse og forvalter gode og sunde vaner.  

Forskellen subjekt/offentlig sløres af den måde, hvor rygeafvikling gøres til et spørgsmål om 

subjektets personlige udvikling. Udviklingssemantikken skelner mellem viden og erkendelse, og 

gør udviklingsstadie til noget, som bør vurderes af subjektet selv, men faciliteres af offentlige 

kampagner.  

 

Semantik om omsorg og netværk 

Såvel rygende som ikke rygende patienter forventer – og finder det helt naturligt – at lægen spørger 

til rygevaner under en konsultation, selv om den som udgangspunkt handler som noget andet. 

(Sundhedsstyrelsen 2005a: 2).  

 

En anden semantik der gør sig gældende efter år 2000 handler om omsorg, der gør subjektets 

rygevaner til et offentligt anliggende. Som citatet indikerer, handler det om, at kampagners 

kommunikation via semantik om ”hjælp” opfordrer kommunerne til at blande sig i det private - 

subjektet har jo brug for hjælp. Rygeafvikling kommer dermed frem som et spørgsmål om at udvise 

omsorg for borgeren. En kommune må gerne blande sig med holdninger. (…) Klare, markante 
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holdninger bliver modtaget positivt, fordi det reelt er et udtryk for en omsorg – og ikke formynderi 

(10 gode 2002: 11) 

Det kendetegner ”omsorgssystemet” at det ønsker at intervenere for at hjælpe. Systemteoretisk set 

betjener omsorgssystemet sig af koden hjælp/ikke hjælp (Henriksen 1998: 10). For 

omsorgskommunikation er det kommunikationens egne, faglige kriterier, som er afgørende for, 

hvornår noget kan kaldes et hjælpe-behov, og dermed hvornår der bør ydes omsorg og hjælp (Moe 

2003: 36). For kommunikationen er subjektets egen vurdering af sit hjælpebehov derfor 

uinteressant. Det er kun omsorgskommunikationen selv, der kan bedømme, om der er et behov for 

hjælp eller ej, ved at fortolke situationen indenfor systemets faglige ramme. Problemer forbliver 

dermed ubestemte behov, indtil omsorgssystemet har fastlagt en diagnose og dermed bestemt, om 

der er tale om et behov (Andersen 2003: 81). Det, der driver kommunikationen, bliver dermed det 

konstante blik for nye problemer og ubestemte behov, som det kan løse (Baecker i Henriksen 1998: 

10).  

Når kampagnekommunikationen anvender semantik om omsorg og hjælp, kan sundhedsfremme 

hele tiden finde nye steder, hvor den kan sætte ind og optimere.  

Det betyder sundhedsfremme helt ind i det private og helt ind i det nære, hvor nye ubestemte behov 

kan opspores. Logikken synes at være, at jo tættere kampagner og tiltag kommer på subjekterne, jo 

bedre kan man indhente oplysninger om subjektets sundhedstilstand. Det betyder, at social- og 

sundhedsassistenten kender dem (patienterne, red) rigtig godt. Så godt, at hun ved, hvad der trykker 

og bekymrer, samt hvilke vaner og ressourcer de har. Med dette kendskab har social- og 

sundhedsassistenten en helt speciel mulighed for at støtte op omkring og motivere til forebyggelse. 

(Dalum et al 2000b: 11) Når sundhedsfremme bliver til hjælp, handler det om at følge subjekterne 

og lokalisere problemer og derefter yde den rigtige type af omsorg. Det illustreres blandt andet i 

følgende citat, hvor SOSU assistenter installeres som de, der skal opspore hjælpe-behov og hjælpe 

patienten på vej: Social- og sundhedsassistenten kan være det menneske, der får en person til at 

styrke sit liv i stedet for at nedbryde det. (Ibid 2000b) 

 

I omsorgssemantikken italesættes et ideal om, at sundhedsfremme skal komme til subjektet.  Det 

offentliges rolle kommer frem som det at iagttage subjektet i sin privatsfære som ”et helt 

menneske”, for derigennem at finde steder, hvor der er behov for hjælp. I 

omsorgskommunikationen bør sundhedsfremme gå tæt på subjektet for bedst muligt at identificere 

hjælpebehov. Men for at kunne yde den rigtige omsorg, bør det offentlige forstå subjektet ”som et 
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unikt subjekt med selvstændige meninger og holdninger” (Så gør det 2004: 23). Subjektet skal blot 

forblive, hvor og hvem det er, den offentlige sundhedsfremme skal nok komme til det. Et eksempel 

er det københavnske forebyggelsescenter, der i 1999 begyndte at ringe til tilfældige københavnere 

og spørge om deres rygevaner og om de var interesserede i at deltage i et stopkursus. Et andet er 

forsøg fra 2003, hvor læger i Vestsjællands Amt konsekvent skulle spørge til ALLE patienters 

rygevane, tage en kort ”motiverende samtale”, indføre dem i journaler og henvise til nærmeste 

stophold. I omsorgens blik bliver det at bede om hjælp, som beskrevet indledningsvist, 

unødvendigt. Om der skal ydes omsorg er en faglig vurdering.  

Kommunikationen kan dermed opfordre til, at kommuner blander sig i subjekternes gøren og 

færden som eksempelvis her, hvor en (rollemodels) social- og sundhedsudvalgsformand citeres for 

at sige: ”Vi mener ikke, at de unge selv eller deres forældre har forudsætningerne for at håndtere 

situationen” (10 gode 2002: 11). Når rygeafvikling bliver til omsorg, er det ikke et spørgsmål om at 

imødekomme subjektets eget ønske om hjælp, det er dermed ikke længere en ’privat sag’, om man 

kan mestre sin sundhed, og tiden vil også vise, at intervention i form af suveræne lovindgreb indgik 

i løsningsmodellen.  

I bestræbelsen på at få sundhed så tæt på subjekterne som muligt får kommunikationen øje på de 

frivillige organisationer, fx. sportsklubber (Handlingsplan: 30) Kommunikationen tematiserer de 

uudnyttede ressourcer i lokalsamfundet og hos de frivillige (10 gode 2002: 11). Således opstår 

pjecer og kampagner, som har noget så segmenteret en målgruppe som ”rygning i haller” 

(Sundhedsstyrelsen 2003b). Når sundhedsfremme kommer frem som omsorg, gøres det netop 

muligt at få øje på de frivillige, fordi hjælpebehovene bedst opdages så tæt på den enkelte som 

muligt og samtidigt så tro mod den enkeltes særlige personlighed som muligt. At italesætte de 

frivillige, fx gennem familien og sportsklubben har ligesom i rollemodelssemantikken karakter af 

spredningsstrategi.  

 

De frivillige er et netværk, der har adgang til subjekterne i deres privatliv, og frivillighedens styrke 

tematiseres blandt andet som kendskab til subjekterne. Det offentlige kan dermed via de frivillige 

opnå kendskab til subjekternes problemer og ubestemte behov. ”Frivillige rammer bedre 

mennesker med ”ondt i livet.” (Referat 2003 bilag 1: 2). Kommunikationen opfordrer kommunerne 

til at få de frivillige til at agere sundhedshjælpere for subjekterne. De frivillige kan netop som 

frivillige forklæde sundhedshjælpen og dermed få omsorgen ud til de subjekter, der ville afvise 

hjælp, hvis den kom fra det offentlige. Sagt med et andet teoretisk udgangspunkt, problemet med 
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”oppe-fra og ned” kommunikation. Udfordringen bliver dermed, hvordan de frivillige, men også 

andre ”organisationssystemer” som familier og private organisationer, tager problemet på sig og 

”frivilligt” udvikler rygeregler i forskellige sammenhænge, hvor mennesker færdes og samles. 

Kampagnestrategisk bliver der udviklet meget segmenterede modeller og pjecer, der henvender sig 

direkte til virksomheder, gravide, læger, lærere og rygende bedsteforældre. Børneforældre med det 

problem, at deres forældre ryger, kan ligeledes stikke dem en folder der henvender sig direkte til 

bedsteforældrene og siger: ”Det kan være svært for forældrene at bede dig om at lade være med at 

ryge”. Omsorgssystemet overtager dermed hjælpebehovet i en anden ordensstrategi, og hjælper de 

frivillige med argumenter og en stemme til at intervenere i privatsfæren. Måske dette kunne hjælpe 

til at gøre rygerne motiverede til at træde ind i næste fase: ”overvejelsesfasen”.  

 

Forskellen mellem subjektets privatsfære og det offentlige er altså et spørgsmål om omsorg. Det 

offentlige bør yde omsorg ved at opspore hjælpebehov. Det modsatte af omsorg er manglende 

beskyttelse: ”Ministerens forslag beskytter ikke privat ansatte og ikke vores færden i det offentlige 

rum” (Pressemeddelelse 2006: 1). Og det offentliges manglende handling (her lovindgreb) bliver til 

et svigt: ”Men alle de privat ansatte svigtes” (ibid 2006: 1). Det er et spørgsmål om svigt, fordi der 

ikke ydes den hjælp, der er behov for. Fravær af rygeregler kommer altså frem som et svigt, idet det 

fremskrives, hvordan det offentlige svigter subjektet ved ikke at tage vare på dets sundhed. Det 

offentlige bør, uden at spørge subjektet, afgøre, hvordan der skal drages omsorg for det. Det bliver 

alene det offentliges opgave at vurdere, hvordan omsorgen for subjektet skal praktiseres og med 

hvilke midler. Og det er disse midler, der ændrer karakter op igennem det nye årtusindes første årti, 

hvor et behov for endnu stærkere interventionsprogrammer emergerer: Det gamle suveræne 

magtmiddel loven, som jeg vender tilbage til senere.  

 

I omsorgssemantikken får man ikke øje på massekroppen. Det er ikke et spørgsmål om at gøre 

subjektet opmærksom på sin relation til massekroppen, som det var tilfældet i videnslogikken, ved 

netop at spejle subjektet i massekroppen. Eller som i semantikken om rollemodel ved at få subjektet 

til at stoppe op og reflektere. Tilbage står kun subjektets relation til det offentlige. Subjektet og det 

offentlige står i et omsorgsforhold til hinanden, hvor det offentlige er ”forpligtiget” til at give og 

subjektet til at modtage omsorg, om det har bedt om det eller ej. For omsorgssemantikken handler 

det om subjektets egen vurdering af sin sundhed, og behov i forhold til forbedring af denne, er 

usynlig. Det offentlige bør tage sin faglige vurdering og diagnose af subjektets hjælpebehov med 
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helt ind i dets privatsfære for at kunne yde den rigtige omsorg. Forskellen mellem subjektet og det 

offentlige sløres, når subjektets mulighed for at takke nej til sundhedsmæssig hjælp forsvinder. 

 

Semantik om økonomi  
Efter årtusindeskiftet sker der en voldsom stigning i argumentation om intervention, der tager 

udgangspunkt i, hvor meget det koster samfundet, at befolkningen ryger, men det er som sagt 

vigtigt at bemærke, at argumentet ikke er nyt. Et er hvad det koster den enkelte ryger i ”tabte gode 

leveår”, men at sundhedsudgifterne bliver en stigende byrde, tematiseres som et problem. Med 

økonomiens blik bliver der installeret et ”rationalt choice” blik på anti-rygekampagner. 

Kommunikationen bliver farvet af økonomiens blik, og alt kommer derved frem som betale/ikke 

betale. I materiale der virker som beslutningspræmisser for beslutningstagere vrimler det med 

økonomisk statistik. ”De samlede samfundsmæssige besparelser ved rygestop i 35 års alderen 

(1999 priser) Kvinder: 253.557 kr. Fordelt på 90.716 i sparede direkte sundhedsudgifter, og 

162.098 kr. i undgået tabt produktivitet.” (Sund by netværket 2006: 30).  

I samme blik kommer ”impactmodeller” i fokus, forstået som det der er mest costeffektivt. Fx 

hedder det: Al rygeintervention er ikke lige godt: ”Den intensive metode har en effekt på 20-30 % 

efter et års opfølgning, og deltagerraten udgør ca. 1 % af populationen af rygere. 

Selvhjælpsmaterialet har en effekt på ca. 10 %, men kan kun nås af 4-5 %. En indsats med kort 

rådgivning i almen praksis har en effekt på 13-16 % efter et år, men kan nå en deltagerrate på op 

til 70 % i løbet af et år. Som det fremgår (...) er det ikke nødvendigvis den intervention, der har den 

største effekt på rygestop, som også er den mest effektive på befolkningsniveau (Sundhedsstyrelsen 

2003a: 16).    

 

Intervention Effekt  Deltagelse  Impact 

Rygeklinik 0.30 0.01 0.003 

Selvhjælpsmateriale 0.10 0.05 0.005 

Lægelig rådg.+nikotin 0.15 0.30 0.045 

Figur 7 (jf Sundhedsstyrelsen 2003: 16) 

 
I den økonomiske semantik kommer rygeren frem som et investeringsobjekt, som det måske kan 

betale sig at investere i. For mange rygere starter jo igen, og så er pengene til stopkurser mv. spildt. 

Derfor gælder det om kun at bruge penge på de ”motiverede”. Hjælpen og pædagogikkens program 



 51 

kommer da frem som et investeringsvurderingskriterium, hvor de ansvarstagende subjekter er gode 

investeringer, og de ansvarsløse ikke er. Det er rygerens udvikling, der investeres i, og det der bliver 

afgørende for denne udvikling, er rygerens forhold til sig selv. (Inspireret af Andersen 2003: 174).  

Men rygeren kommer dermed også frem som en provokation. Hans rygning koster samfundet en 

kvart million jf. forrige prismodel.  

Med økonomiens blik kommer det offentlige frem som den instans, der skal tage de mest effektive 

midler i brug for at nedbringe omkostningerne. Om der bruges den ene eller anden metode eller 

virkemiddel, er sagen uvedkommende. Bare det virker.  

 

Delkonklusion 1 og model 

Følgende figur samler op på iagttagelser af de fem semantikker, som kommunikationen anvender 

for at gøre subjektets rygevaner til et offentligt anliggende.  

 

Fase Kommuni-

kative 

logikker 

Sundheds-

fremme 
Det offentlige Subjekt Forholdet 

subjekt/masse-

krop 

Forskellen  

Subjekt/ offentlig 

Fase 1  

 

1988 – 

2000 Viden, der 

virker 

Videregiv-

ning af enkel 

viden 

Oplyst 

Spejle subjekterne i 

den sandhed, som 

kampagnekommunika

tion producerer 

Uoplyst 

Fænomen, 

der skal 

afdækkes  

 

Subjektet skal 

genkende sig 

selv i 

massekroppens 

spejl og mister 

den karakter, der 

adskiller det fra 

massekroppen 

Ulighed i viden, der 

bør udlignes. 

 

Rollemodel 

At anråbe 

subjekt og 

det offentlige 

til at gå foran 

som det gode 

eksempel 

Anråber rollemodeller 

og rammes af sin 

egen opfordring 

 

Som trussel 

eller 

ressource 

for 

massekropp

en 

Subjektets 

handlinger 

smitter af på 

massekroppen 

Subjektets og det 

offentliges ansvar 

for massekroppen 

sidestilles  

Fase 2 

 

2000 – 

2008 

Udvikling 

Erkendelse 

og personlig 

udvikling 

Opdrager, 

rammesætter, vejleder 

Barn, medie 

for 

udvikling, 

endnu ikke 

færdigudvik

--- 

Det offentlige skal 

presse subjektet til at 

erkende og til at 

udvikle sig 
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let 

 

Omsorg 

Omsorg og 

hjælp 

Det offentlige bør 

vurdere subjektets 

behov for 

sundhedshjælp og yde 

omsorg 

Ude af 

stand til at 

magte egen 

sundhed 

--- 

Behov for subjektets 

sundhedsforbedring 

vurderes alene af det 

offentlige  

  

 

Økonomi  

Mest sundhed 

for pengene, 

impactmodell

er 

Selektere i udbudet af 

virkemidler og 

afvænnigsmetoder  

Investerings

objekt 

Genkende sig 

selv som 

investeringsobje

kt 

Se sig selv som en 

omkostningsbyrde 

Tabel 1: Opsamling 

 

I det ovenstående har jeg fremanalyseret, hvordan anti-rygekampagne kommunikation, tematiserer 

subjektet som et offentligt anliggende vha. følgende fem semantikker:  

 

I semantikken om viden kommer subjektet for det første frem som genstand for undersøgelse og for 

det andet som et uoplyst objekt. Subjektet må oplyses gennem at spejle sig i den sandhed om 

massekroppen, som rådets kommunikation stiller til rådighed. Her kommer det offentlige frem som 

det, der skal spejle denne sandhed for subjektet. Der ydes viden, men inviteres ikke til at være 

medproducent af viden. Forskellen mellem subjekt og det offentlige kommer dermed frem som et 

ulighedsforhold i viden, et forhold, det offentlige må forsøge at udligne ved at informere og agere 

spejl for subjektet. Dermed kan det også foreløbig konkluderes, at forskellen mellem subjekt og det 

offentlige kollapser, idet det offentlige opfordres til at destruere forskellen gennem oplysning. 

 

I semantikken om rollemodeller opfordres såvel subjektet som det offentlige til at agere 

rollemodeller. I modsætning til semantikken om viden er der her ingen forskel på subjektet og det 

offentlige, idet begge får tildelt lige ansvar for folkekroppen. De kommer begge frem som enten en 

trussel eller ressource. Dermed sløres forskellen mellem subjektet og det offentlige, fordi der ikke er 

forskel på, hvordan man som rollemodel smitter i det private og i det offentlige.  

 

I anden fase uddifferentieres yderligere tre faser i semantikker om udvikling, hvor subjektet bliver 

gjort til medie for personlig udvikling. Det offentliges rolle bliver at sætte rammer for subjektet, 

som kan facilitere denne udvikling. Forskellen mellem subjektet og det offentlige kommer dermed 

frem som et udviklingsforhold, hvor det offentlige må agere mentor for subjektet, der skal formes 
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for at opnå den perfekte sundhed. Det betyder også, at forskellen sløres, fordi det offentlige i rollen 

som mentor må følge subjektet helt ind i det private for også her at skabe de rigtige rammer. 

Forskellen sløres yderligere, idet subjektet ingen mulighed har for at afgrænse sig fra det offentliges 

indgreb, fordi semantikken skelner mellem viden og erkendelse. I denne semantik kan subjektet 

ikke selv vurdere, om det blot ved, eller om det har erkendt, og derfor må det offentlige gribe ind og 

hjælpe subjektet til at erkende. I udviklingssemantikken (som i omsorgssemantikken) fokuseres der, 

som påpeget, ikke på massekroppen, hvorfor dette felt er tomt i ovenstående model. 

 

Yderligere emergerer semantikken om omsorg, hvor subjektet og det offentlige står i et 

omsorgsforhold til hinanden. Subjektet kan ikke selv tage ansvar for egen sundhedstilstand, hvorfor 

det offentlige må træde til som omsorgsgiver. Forskellen mellem subjektet og det offentlige sløres, 

idet subjektet ikke har mulighed for at takke nej til omsorgen. Endelig er der den økonomiske 

semantik, hvor kommunikationen farves som et spørgsmål om, hvorvidt interventioner kan betale 

sig eller ej, og hvor subjektet kommer frem som et investeringsobjekt og det offentlige som dem der 

må vælge de mest costeffektive løsninger.  

 

Der synes at være en forskel på den styring, som beskrives i hver af de fem fremanalyserede 

semantikker. I semantikken om rollemodeller og udvikling skal subjektet selv tage ansvar for 

sundheden, hvilket resulterer i, at subjektet må styre sig selv for at opnå status som rollemodel eller 

for at kunne erkende og udvikle sig. Det er dette selvforhold, som jeg vil uddybe og behandle i det 

kommende afsnit med udgangspunkt i det Foucault’ske begrebsapparat.  
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Foucault analyse 
I dette kapitel vil jeg følge op på nogle af de pointer, jeg fremanalyserede i forrige analyse, samt 

senere følge op med en analyse af de styringsteknologier der er i spil i kommunikationen om 

rygning. Jeg forfølger min tese om, at kommunikationen sætter subjektets forhold til sig selv på en 

særlig måde og følger dermed op på problemformuleringens anden del, der spørger, hvordan 

subjektets selvforhold sættes af de fremanalyserede semantiske figurer. Det, jeg vil diskutere, er, 

hvordan kampagnekommunikationen via semantikkerne stiller metoder til rådighed, hvorigennem 

subjektet opfordres til at forme og forandre sig selv eller alternativt søge professionel 

rygestophjælp.  

 

I dette kapitel trækker jeg på Foucaults tanker om biomagt (jf. analysestrategi afsnit), i denne 

sammenhæng hvordan håndteringen af massekroppen ikke kun omhandler befolkningen som en 

kollektiv masse, men også har mennesket som en subjektiv krop som sit objekt. Det er netop 

kendetegnende for kampagnekommunikationen, at den gennem de forskellige semantikker i en 

samtidig bevægelse retter sig mod at gøre såvel det enkelte subjekts sundhed som massekroppen så 

”sund” som mulig. Tesen er så, at dette har effekt på subjektets forhold til sig selv. Idet temaet for 

analysen er subjektets selvforhold, vil jeg kun iagttage de semantikker, som binder subjektet til 

styring af sig selv. I det følgende vil jeg indledningsvist diskutere, hvordan henholdsvis rollemodel 

og bekendelse fungerer som selvdisciplinerende teknologier. 

Rollemodel og selvforhold 
Som tidligere beskrevet installerer semantikken om rollemodeller en idé om, at alle må agere 

rollemodel for alle. Offentlige og private institutioner kommer frem som en trussel eller ressource 

alt efter, om de vælger at tage rollen som forbillede på sig eller ej. I det semantikken eksempelvis 

udråber forældre som rollemodeller for deres børn, kan enhver forælder anklages for ikke at tage 

ansvaret for denne alvorligt (Rygestopguide 1996: 10). I rollemodelssemantikken kan subjektet ikke 

vide, hvornår det overvåges og må derfor konstant søge at overvåge sig selv. Dermed skabes en 

situation, hvor subjektet ikke bare skal overvåge andre subjekter, men opfordres til at overvåge sig 

selv for hele tiden at være sikker på, at handlinger og udtalelser lever op til rollen som forbillede. 

Til forskel fra panoptikon er det i rollemodelssemantikken ikke de få, der overvåger de mange. Det 

er nærmere alle, der overvåger alle. Rådets kommunikation anråber andre aktører til at anråbe 

rollemodeller og faciliterer dermed denne selvovervågning i sundhedens navn. Kommunikationen 
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søger at mindske sandsynligheden for, at der kan findes rygende fodboldtrænere og familieonkler, 

idet denne adfærd iklædes en aura af noget ”ikke acceptabelt”. Kommunikationen muliggør styring 

af selvstyring af et i princippet uendeligt antal mennesker, idet subjekterne disciplineres til både at 

overvåge hinanden og sig selv med henblik på ikke at blive opdaget som én, der træder ved siden af 

det normale og dermed udgør en trussel mod folkekroppen, og de andres sundhed. Det 

overvågningsblik, som kampagnernes billeder skaber - fx billedet af drengen med skiltet ”tak far”, 

(Rygestopguide 1996: 10) - installerer et blik som rygeren burde se sig selv med.  

Indeholdt i den selvovervågning, som rollemodelssemantikken fordrer, er, at subjektet i sig selv 

installerer en imaginær forestilling om et publikum for dets handlinger. Med publikum menes 

enheden af den mangfoldighed af iagttagere, subjektet forestiller sig at have. En sammenfatning af 

de personer i subjektets omverden subjektet inkluderer som iagttagere af sig selv (inspireret af 

Stäheli26 i Borch & Larsen 2003: 71). Rollemodelssemantikken faciliterer subjektets selvstyring 

ved, at subjektet iagttager sig selv og sine handlinger med det blik, han/hun forestiller sig et kritisk 

rygepublikum vil have. Rollemodelssemantikken spalter altså subjektet i ”to”: Et subjekt, der 

forsøger at leve op til sin rolle som rollemodel, men samtidig overvåger andre rollemodeller. Der 

bliver dermed tale om en overvågning og selvovervågning i en og samme bevægelse.  

 

Men denne selvovervågning kan være kompliceret. Subjektet kan ifølge 

kampagnekommunikationen naturligvis overvåge sig selv helt konkret i forhold til, om man 

overholder de rygevejledninger der udstikkes, for at kunne bedømme, hvorvidt man er en ressource 

eller trussel for massekroppen. Dertil kommer, som beskrevet i første analyse, udbredelse af 

sundhed fra blot at være et spørgsmål om de specifikke anbefalinger til et spørgsmål om mere 

generelle faktorer som velvære og livsstil. Allerede her bliver kriterierne for den ansvarlige 

rollemodel mudret. Selvovervågning er ikke blot et spørgsmål om et begrænset antal parametre, 

men subjektet bør overvåge sig selv i forhold til en mangfoldighed af parametre. Pointen er, at 

kommunikationen producerer usikkerhed om, hvornår subjektet kan iagttage sig selv som 

rollemodel. Rollemodel er jo netop et ideal om at være sund og rygefri og tage initiativer i 

forskellige retninger. Subjektet kan altså aldrig vide, om det handler tilstrækkeligt sundt til ikke at 

blive iagttaget som en trussel.  

Kampagnerne tematiserer såvel faren ved selv at ryge som passiv rygning. Som rollemodel må 

subjektet hverken udsætte sig selv eller andre for passiv rygning: ” dagplejemødre og pædagoger 
                                                 
26 Jeg anvender ikke loyalt Stähelis (og dermed hans Luhmann og Foucault fortolkningers) begreb om publikum. Her er 
det tilpasset subjektet og ikke som hos Stäheli samfundsmæssige betragtninger. 
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må ikke ryge udendørs i deres pauser, da røgpartiklerne hænger fast i hår og tøj og derefter kan 

indåndes af små børn.” (Kram 2006: 16). Subjektet må i sin selvovervågning tænke på passiv 

rygning som usynlig spredning af luftartikler. ”Partiklerne fra tobaksrøgen ligger i støvet på gulvet 

og på møbler. De hvirvles op og spredes fra rum til rum. De indåndes og bevæger sig fra luftvejene 

ned i lungerne. Herfra føres de med blodet videre ud i hele kroppen. Der findes ikke en nedre 

tærskelværdi for partiklernes skadelighed. Passiv rygning forårsager kræft, hjertesygdom og 

luftvejsproblemer.” (ibid 2006: 15). Der er altså mangeartede risici ved passiv rygning, som 

subjektet må holde øje med. Hvis der ikke findes en nedre tærskelværdi for partiklernes 

skadelighed, er det et omfattende job at undgå risici. Pointen er ikke her om kommunikationens 

anbefalinger eller anbefalingernes videnskabelige afprøvningskriterier er rimelige, væsentlige osv. 

Pointen er hvor mange faktorer subjektet må tænke ind i sine valg af handlinger og opholdssteder. 

Derudover er sundhedsfarerne, som subjektet bør undgå, usynlige. (Netop det førnævnte eksempel 

har, efter rygelovens indførelse, givet anledning til politisk og administrativ tumult - for må der 

ryges i et privat dagplejehjem udenfor åbningstid? - Luhmann ville forklare dilemmaet i dette lille 

eksempel med sygdomssystemets kodeirritation af rettens kode.)  

Ikke blot subjektets egne handlinger tematiseres som objekt for subjektets selvstyring. Også de 

fysiske omgivelser, som subjektet færdes i, samt subjektets omgangskreds, gøres til 

sundhedsskadelige objekter, som subjektets via sin selvovervågning bør identificere og undgå eller 

endnu bedre at omvende. Semantikken om rollemodeller muliggør dermed en installering af et 

sundhedspoliti i subjektet selv, og subjektets omverden gøres til objekt for beregning af 

sundhedsrisici. For at kunne etablere en tilstrækkelig selvovervågning er subjektet tvunget til at 

overvåge andre og sig selv. Vel at mærke med fokus på såvel synlige som usynlige faktorer.  

Udvikling og selvforhold 
Semantikken om udvikling former sundhedsfremme som subjektets selvudvikling. Gennem 

selvudvikling bliver det muligt for subjekterne at være ansvarlige subjekter, der kan tage vare på 

sundheden. Det centrale er, at subjektet ikke blot skal lære noget, som eksempelvis i 

videnssemantikken, men lære at blive til nogen, der er i stand til at mestre sit liv med henblik på det 

sunde valg. Med Foucaults tanker om pastoralmagt får jeg et blik for, hvordan subjektet med hjælp 

fra det offentlige opfordres til at udføre handlinger på sig selv og forme sig selv med henblik på det 

sunde valg. 

Pastoralmagt handler om menighedens frelse. Det ultimative mål i pastoralmagten er at sikre 

subjektet frelse i det hensides (Foucault 2000: 334). I konteksten af mit projekt kan denne frelse 
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forstås som sundhed i form af røgfrihed.27 Tanken er, at præsten skal drage omsorg for menigheden 

i lighed med, hvordan en hyrde drager omsorg for sin flok. Præsten skal lære subjekterne, at de må 

opføre sig på en særlig måde for at få frelse i det hinsidige, lede flokken på rette vej og hente 

eventuelle vildfarne ’lam’ hjem til flokken igen (Foucault 2000: 333). Der skal oplyses og anvises. 

Og dette sker netop ikke gennem befaling, men ved at den pastorale fader tjener sin ”menighed”. 

Præcis som det offentlige i udviklingssemantikken ikke skal befale subjektet at være sund eller 

tvinge subjektet til udvikling. Offentligheden skal i denne semantik fungere som bedrevidende 

rammesættere, coaches og vejledere for borgeren. Det er subjektets motivation, der skal drive denne 

udvikling, der blot er blokeret og kan bringes frem. Opgaven bliver at fjerne de barrierer, der 

forhindrer subjekterne i at udvikle sig. Det bagvedliggende er, at når subjektet ikke vælger det 

røgfrie liv, skyldes det enten, at den enkelte ikke kan omsætte viden til erkendelse og handling, eller 

at rammerne for hverdagen ikke tillader en sådan markant ændring. Sundheds-personalet har netop 

ikke adgang til ’sandheden’ om vejen til subjektets personlige udvikling, sandheden er subjektets 

egen (Åkerstrøm i Pedersen 2004: 263). Personalet opfordres i en skøn blanding af moderne og 

traditionelle roller til at agere samtalepartner eller skriftefader. Her dukker pastoralmagtens 

teknologi bekendelse op. Subjektet opfordres dermed til at sætte spørgsmålstegn ved dets 

handlemåder, dets livsstil og levevaner, så det bliver bedre i stand til at kende sig selv, styre sig selv 

og dermed handle på sig selv. I bekendelsen ligger det, at subjektet må afsløre sig over for sig selv 

og evt. overfor afvænningspersonalet i en højere sags tjeneste, nemlig fællessundheden - og 

”fællesøkonomien” – afhængig af iagttagelse. Første skridt mod en sund udvikling er, at subjektet 

med hjælp fra div. selvteknologier ransager sig selv og bekender sine dårlige vaner overfor sig selv 

og helst også overfor sine omgivelser. Subjektet skal ransage sin psyke, bekende handlinger og 

derigennem erkende, hvordan dele af subjektets handlinger er til skade for subjektets 

sundhedsmæssige udvikling. Derved kommer subjektets selvstyring frem som selvanalyse, 

selverkendelse og det at gøre sig sin egen udvikling til genstand for vurdering.  

Jeg kan i den forbindelse iagttage en eksplosion af pastoraler. Kampagnekommunikationen 

opfordrer alle fra SOSU-assistenter, læger, skolelærer, pædagoger til personale på 

kommunekontorer osv., til at blive skriftefædre og rygeafviklere. Alle skal kunne agere som 

professionelle eksperter og coache og vejlede borgerne på vejen mod at blive ikke-ryger. 

                                                 
27 Foucault påpeger netop et formål i frelsen. Det er ikke længere et spørgsmål om at lede folk mod frelsen i den nye 
verden, men nærmere sikkerhed i denne verden. Frelse betyder dermed velbefindende, sikkerhed, sundhed, beskyttelse 
etc. (Foucault 2000: 334) 
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Udviklingssemantikken installerer i det offentlige en flerhed af eksperter, der bør give subjektet 

mulighed for at lære sig selv bedre at kende og supervisere dets udvikling. Det er det personale, der 

nu er udråbt til sundhedspersonale, der gennem strategiske og terapeutiske ledelsesteknologier, som 

eksempelvis nærhed og samtale, bør hjælpe subjektet til at se sig selv som trussel mod sig selv.  

Subjektets forhold til en sund livsstil bliver 

et spørgsmål om det forhold, subjektet 

generelt har til sig selv, og det er dette 

selvforhold, der søges forandret gennem 

bl.a. bekendelse, som en sandhedshændelse 

dvs. at en problemstilling træder frem i et 

helt nyt lys, hvilket giver en ny erkendelse 

af en selv, ligesom det offentliges brug af 

terapeutiske teknologier som oplysning, 

vejledning og supervision.  

I den styring udviklingssemantikken 

indebærer, med teknologier som 

bekendelse, selvudvikling, 

selvproblematisering, må subjektet ikke gå 

i stå, det skal hele tiden flytte på sig selv. Ego skal objektgøre sig selv og erkende situationen som 

farlig for eget helbred og blive til det ikke-rygende Alter, som på billedet.  

Figur 8, Kram (2006): 13 
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Kapitel 5 Delanalyse 2 - Dialogen som styringstekno logi 
 

Med Foucault skal vi nu se, hvordan de nævnte semantikker kan knyttes an kampagnestrategisk og 

materialisere sig i en række specialiserede spredningsstrategier i henhold til, hvordan ”The settings 

of everyday life (...) Where people live, work, love and play”.  (Carlsson i Thorup Larsen og 

Højlund 2001: 80).  Med andre ord gælder det om at tage udgangspunkt i de allerede etablerede 

livsformer borgerne lever i og herigennem identificere forskellige ”strategiske 

forebyggelsesmiljøer” hvor rollemodeltildelingen kunne tænkes at fungere mest effektivt. På 

baggrund af kampagnematerialet, har jeg valgt at se nærmere på familien, skolen, arbejdspladsen, 

lokalsamfundet og de sundhedsprofessionelle (Ibid 2001: 80-86). For alle enheder gælder, at man 

biopolitisk kan profitere på det allerede eksisterende liv og aktivere slumrende potentiale. Ikke 

gennem at forbyde, men ved at få andre til at forbyde og tage initiativ. Det er her magten bliver 

subtil og virksom. 

Familien 
Familien og de private sfærer er de steder, hvor flest mennesker bliver udsat for passiv røg. Et 

offentligt forbud her er dog et så eklatant brud på forestillingen om subjektets selvbestemmelsesret, 

at det ikke kan komme på tale. Koloniseringen i familiesfæren må derfor bruge biopolitik som 

trojansk hest, og her får man øje på børnene som en vigtig ressource til ikke bare at aktivere 

forældrenes rollemodel-rolle, men også til regulering af de svært regulerbare ældre generationer. 

Som beskrevet har rygestrategien to mål: at få rygere til at kvitte, og at forhindre potentielle rygere 

(typisk børn og unge) i at begynde. Bestræbelsen på at gøre forældre til rollemodeller for deres børn 

er central i forhold til det sidste. Dermed kommer familien frem som en central enhed for det 

nationale rygestop, idet det er et velkendt tema fra anden velfærdsforskning, at familien er ramme 

for negativ social arv og herunder også sundhedsvaner og rygning. Familien rummer dermed en 

prekær dobbelthed: den er både en ressource der skal forme de unges ikke-rygerholdning, men også 

en potentiel trussel for dem, som ikke magter det. Og samfundet er på børnenes side som dem, der 

varetager deres tarv. Børnenes tarv defineres altså ikke af dem selv eller forældrene, men udefra af 

samfundet (Thorup Larsen og Højlund 2001: 82), der med entusiasme serverer moralske 

imperativer i kampagneform. Jeg vil nu kort se nærmere på en af dem: ”Sund luft til ungerne” fra 

2005.  
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Pjecen er på 8 sider og henvender sig til forældre med det formål at få dem til at selvregulere deres 

rygning under hensyn til børnene eller opstille rygepolitiker i eget hjem. De første sider bruges på 

”fakta”, dvs. medicinske sandhedsformer om sammenhængen mellem rygning og en lang række 

sygdoms- og levemæssige komplikationer. Herefter opdeles man i målgrupper: 1) ”Til forældre der 

ryger”, 2) ”Til forældre der ikke ryger”, med underkategorien ”når bedsteforældrene ryger”, og 3) 

”Til bedsteforældre der ryger”. I hver er de 3 kategorier er der opstillet en række enkle regler som 

fx. ”lad ikke dit barn se dig ryge eller ”send klare signaler om rygeregler” eller (til bedsteforældre): 

”Det kan være svært for forældrene at bede dig med at lade være med at ryge”. Pjecen, udsendt af 

Sundhedsministeriet og Kræftens Bekæmpelse, går på vegne af videnskaben og kollektivet her ind 

og taler de forsvarsløse børns sag, udsat for passiv rygning. Det er appellen om at objektgøre sig 

selv og påtage sig rollemodel-rollen. Men det stopper ikke her: den strukturerer argumenterne til 

ikke-rygende forældre, således, at de blot skal give deres forældre pjecen og dermed komme 

udenom ubehaget ved at stille krav om røgfrihed og undgå konflikter. Ikke-rygning forsøges gjort 

til det normale, men den governmentale strategi med ikke at tale ned til rygerne, men fremstille dem 

som smilende mennesker, der bare lige skal hjælpes til at forstå en lille ting, går igen. ”Det er røgen 

børnene skal undgå, ikke rygerne”. Familiefesten, som et møde mellem generationer og forskellige 

tobakssyn, spiller også en vigtig rolle for udviklingen af rygepolitikken, hvilket jeg kort vender 

tilbage til senere. Familien er imidlertid ikke det eneste sted, hvor ungdommen modtager sine 

impulser.  

Skolen 
Ikke kun de sociale forhold i hjemmet er farlige for sundheden, for unge påvirkes af hinanden, og 

dårlige vaner ”smitter”. Under overskrifter som fx ”Den sundhedsfremmende skole” bliver både 

lærere og elver disciplineret til en speciel form for adfærd. Her er det lærerne der italesættes som 

rollemodeller, og som kraftigt opfordres til at afvikle røgen og gennemføre strukturerede og 

færdigpakkede undervisningsforløb (fx. kampagnerne ”Hvad ryger du på 1999”, Idekatalog 1996). 

Vil de ryge, er denne aktivitet (efter rygeloven august 2007) nu ekskluderet til udenfor skolens 

matrikel. Der søges dermed en formning af børnenes omgivelser og holdningsdannelse, så de går 

rundt i et renset og kontrolleret fysisk og socialt miljø. Eleverne søges beskyttet på en systematisk 

måde gennem tilegnelse af handlekompetence, så de kan beskytte sig selv mod usunde 

kammeratskabskulturer og dårlig familielivsstil. De gode intentioner til trods har kampagner rettet 

mod unge i en årrække haft det direkte modsatte resultat og fungeret som markedsføring af tobak. 

Det tilbagevendende problem er, at forbud i sig selv er interesseskabende, eller kan iagttages som et 



 61 

modmagtstræk. Men ikke kun lærerarbejdspladsen bliver genstand for opmærksomhed og særlige 

subjekttilskrivninger gennem selvteknologier.  

 

Arbejdspladsen 
Sundhedsfremme og rygekultur på arbejdspladsen er genstand for opmærksomhed lige siden  

Tobaksskaderådets dannelse i 1987. I følge Thorup Larsen og Højlund (2001: 84-85) er det ikke 

genstand for samme integrerede og koordinerede systematik som i skolen, men består af flere 

enkelttiltag. Tiltagende centreres primært om ansvarstilskrivelse gennem arbejdsmiljø og 

beskyttelse af medarbejdere der udsættes for passiv-rygning som en del af deres job. 

Arbejdspladsen og argumenterne om de ”uskyldige medarbejdere, hvis sundhed fællesskabet må 

tage hånd om” (en logik som vi genfinder i familien) er omdrejningspunktet i ansvarstilskrivning. 

Virksomhederne søges integreret som sundhedsmæssigt fællesskab, hvor der lægges op til, at man 

udvikler forpligtende rygepolitikker. Programmerne søgtes legitimeret ved at medarbejderne i 

fællesskab fastlægger spillereglerne og kommer med argumenterne for rygestop - og at de altså ikke 

blev dikteret ”oppefra” af direktion eller folketing. Her bliver medbestemmelse aktiveret.  

Virksomheder har et ansvar for medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø, men siden 

”frivillighedsprincippet” (se afsnit i kort rygehistorie), der senere blev til at man skulle have en 

rygepolitik, ikke kunne opnå tilfredsstillende resultater, måtte man tage mere suveræne magtmidler 

i brug: Loven. På paletten over ekstra kreative restriktioner ses fx Roskilde kommune, der indførte 

en 1 cigaret pr. dag politik eller Copenhagen Business School, der har taget frygten for passiv røg til 

sig, og ikke tillader at man ryger nærmere end 5 meter fra vinduer og døre (forsiden). Disse tiltag 

kunne aldrig dikteres som centrale forbud, men de fungerer som decentrale påbud.  

Lokalsamfundet 
Det afgørende er, at lokalsamfundet påtager sig sin egen sundhed og lokalt udvikler sundheds- og 

rygepolitikker. Strategien bygger på paradigmet fra ”New Health Promotion”, hvor interessen 

kredser om hverdagslivet og dets livsformer i fritiden, for eksempel alle de frivillige foreninger 

indenfor sport, kultur etc. Det er nærhedsprincippet der råder, og igen håber man, at lokalt 

gennemførte politikker appellerer bedre til efterholdelse. Står man og mangler konkrete argumenter 

eller hjælp til gennemførelse af rygeforbud specielt tilegnet fritidslivet, er hjælpen nær: ”Ideer til 

hvordan man sætter rammer for røgen i hallen” (Sundhedsstyrelses: 2003b). Bestyrelser, trænere 
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etc. skal altså genkende sig selv som ansvarlige for fritidslivets sundhed, ved primært at være 

rollemodeller for børn og unge og markere alles ansvar for den fælles sundhed.  

Hospitaler og de sundhedsprofessionelle 
Den sidste af de strategiske forebyggelsesmiljøer er den jeg har valgt at bruge som udgangspunkt 

for den sidste del af analysen af den individualiserende magt. 84 % af den danske befolkning har 

kontakt til deres privatpraktiserende læge hvert år, ligesom 700.000 er indlagt hvert år 

(Sundhedsstyrelsen 2001: 15). De sundhedsprofessionelle, herunder læger og sygeplejersker, 

indtager derfor en vigtig rolle, da de taler på vegne af hele det sundhedsvidenskabelige 

vidensregime. Det er således ikke (kun) staten der taler, men den objektiverende videnskab, som 

personalet bliver medie for. Dette giver sundhedspersonalet en vigtig strategisk placering. 

Sundhedsstyrelsen har på den baggrund frembragt en lang række kampagner og skrivelser, der 

gennemgår sundhedssystemets egne muligheder for at forme borgeren til rygestop fx: ”Rygestop på 

sygehuse” (Sundhedsstyrelsen 2001), ”Rygeafvænning, praktiserende læger”, (Sundhedsstyrelsen 

2005a), ”Rygeafvænning gravide” (Sundhedsstyrelsen 2004). Udgangspunktet er, at ”sygehusene 

har særlige forpligtelser og muligheder” (Sundhedsstyrelsen 2001:15). Håbet er at kæde sygdom 

sammen med livsstil og rygevaner. Men som nævnt er det program, der italesætter rollemodeller til 

at styre patienternes selvstyring, et ansvarliggørelsesprogram, der virker ”begge veje”, altså både på 

patient og rådgiver, hvilket vi skal se på i det følgende. 

For alle de 5 enheder gælder, at det er den samme figur der går igen: at kolonisere det private ved at 

arbejde i paradokset mellem styring og autonomi. Det er dette dilemma, som kommunikationen hele 

tiden forsøger at arbejde sig ud ad på nye kreative måder, men som alligevel konstant bliver 

forskudt. Man kan sige, at ansvarliggørelsesprogrammet i forhold til familien og skole (og til dels 

lokalsamfundet) handler om forebyggelse af nye rygere, mens arbejdspladsen og hospitalet (og igen 

til dels lokalsamfundet) handler om at lave rygeregler der besværliggør rygning og dermed gør 

rygestop til et tema.  

 

Rygestopkurset 
Rygestopkurset spiller, som tidligere nævnt, en central rolle i forsøget på at afvikle befolkningen 

rygevaner. Det er konstrueret, så det enten kan være gruppebaseret eller individuelt. Ved det første 

samles en gruppe på 8 – 12 mere eller mindre motiverede rygere og guides på 5 mødegange, afholdt 

over 6 uger, igennem et rygestop, hvor alle forpligter sig på en fælles stopdag, der ligger mellem 2. 
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og 3. mødegang. Deltagerne er hvervet via lægekonsultationer eller er kommet ”frivilligt”. (Når jeg 

sætter anførselstegn om det, er det for at indikere, at målet for hele første analysedel om kampagner, 

handler om at folk selv tager beslutningen om rygestop, men at det netop sker på baggrund af et 

program). Ved den individuelle rygeafvænning aftales rygestoppet afhængig af hvor i 

erkendeprocessen rygeren befinder sig. Fælles for dem er dog, at det er gratis og at der indtræder en 

sundhedsuddannet coach, som har flere funktioner. Hun skal orkestrere kommunikationen og sørge 

for at deltagerne forpligter sig på en stopdato. Derudover skal hun fungere som en slags rollemodel 

og skriftefader i pastoral forstand. Konceptet bygger overordnet på at rygeren – med svingende 

motivationsgrader - ved hjælp af en bred vifte af konkrete redskaber og spørgeteknikker bliver 

guidet igennem rygestoppet. De selvledeleseteknologier som er i spil ved de to kursusformer, 

adskiller sig kun marginalt, idet man kan sige, at der ved det gruppebaserede stopkursus også er et 

element af ”gruppepres” – altså at man også ødelægger det lidt for andre, hvis man ikke kommer 

igennem, da det så bliver mere legitimt at falde tilbage. Rygeren bliver dermed et aktiv for andre 

rygere. Jeg vil i det følgende koncentrere mig om det individuelle rygestopkursus, foretaget af en 

sundhedsprofessionel.  

 

I de tidligere omtalte ”impactmodeller”, beskrives rygestopkurserne (evt. kombineret med 

nikotinerstatning) som de mest effektive redskaber (men også de dyreste), til at få folk til at holde 

op med at ryge. I dette kapitel vil jeg med Foucaults forestilling om selvstyring se på, hvilke 

ledelsesteknologier der her er i spil, og hvordan det sætter subjektets selvforhold. Jeg vil iagttage de 

konkrete rum, hvor magt og viden er på spil. Udgangspunktet er, at ”rummet” er 

forhåndsdispositioneret således, at bestemte iagttagelser og selviagttagelser kommer frem som 

selvfølgelige.  

Den motiverende samtale 
Rygestopkurset er bygger på teori hentet fra diverse medicinske og psykologiske videnskaber og er 

bygget op omkring konceptet den motiverende samtale, som blev udviklet slutningen af 1990’erne 

som et sundhedpsykologisk værktøj, eksempelvis praktiserende læger kunne benytte i deres 

forebyggende arbejde. Formålet var at fremme adfærdsændringer ved at stimulere patientens egne 

følelser i dilemmaet mellem faktisk adfærd, og helbredsmæssige ønsker. Det handler om, at 

rygeren/patienten selv træffer beslutninger om at ændre adfærd på baggrund af egne overvejelser. 

Den motiverende samtale hviler på psykologen Carl Rogers’ teori om, at vi handler i 

overensstemmelse med vores overbevisning. Det betyder, at vi ændrer adfærd, hvis vi ændrer 
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overbevisning (Mabeck et al 1999: 13). Men for at man kan ændre overbevisning, skal man være 

motiveret, så man rent faktisk lytter efter og overhovedet kommer i gang. Derfor er rygerens 

motivation et centralt styringsproblem (Karlsen og Villadsen 2007). 

Problemet er at lægen traditionelt har været ”eksperten”, der definerede patientens problem og tog 

ansvaret for det gennem behandling. Dette synes tilsyneladende ikke at fungere ift. at få patienter til 

at gøre noget mod sundhedstruende livsstil. Problemet er, at der ikke er ”kompliance” som det 

hedder i fagsprog - altså efterlevelse af lægens ord. Svaret er derfor at lægen eller 

sundhedsbehandleren skal agere rådgiver, der stimulerer patienten til at reflektere og selv finde 

frem til en løsning og altså gøre problemet til sit eget.  

 

Den motiverende samtale består af en række teknikker, og jeg vil i det følgende analysere en række 

af de centrale redskaber, som allerede fra 1997, blev brugt i Selvhjælpsguiden, nemlig 

forandringshjulet og balanceskemaet.  

 

I kontekst af ”den motiverende samtale” betragter jeg samtalen som en måde at forme rygerens 

handlerum på, så han bliver i stand til at handle på sig selv på en bestemt ønskelig måde. Som 

teknologi er den en kobling af magtteknologi, dvs. at den bestemmer subjektets adfærd og giver det 

visse mål og virker formende for dets handlerum, og en selvteknologi som er redskaber subjektet 

kan benytte for at isolere bestemte aspekter af sig selv som videns- og styringsobjekter. (Mik-Meyer 

og Villadsen 2007: 30). Jeg abonnerer på Lisa Dahlagers forståelse af koblingen mellem de to 

teknologier som skabende ”et etisk subjekt”, jf. tidligere teoretisk gennemgang, hvor etik er forstået 

som teknologier, der er med til at forme subjektet moralsk, således at det står i et etisk forhold til sig 

selv.  

 

Dialogteknologien i den motiverende samtale bygger en forestilling op om et todelt spaltet selv: en 

(svag) ryger og en (stærk) ikke-ryger. Det er en idé om, at alle mennesker bærer rundt på en særlig 

unik essens af menneskelighed; troen på, at der dybt inde i rygerens mave gemmer sig en vilje til at 

blive ikke-ryger, hvilket jeg vender tilbage til. Og denne ikke-ryger kan (med hjælp fra en 

sundhedsbehandler) aktiveres med de rette midler eller ”oplysning” om sundhedsfare. Men KUN 

gennem accept fra rygeren selv. Karlsen og Villadsen (2007) beskriver, hvordan der er sket en 

forskydning i taleforholdet, så den før talende nu søges at blive den (strategisk) tavse, og den før 

tavse nu skal tale og hjælpes til at forpligte sig på denne tale.  
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Figur 9. Forandringshjulet, udviklet af psykologerne Prochaskas og DiClementes 

 

Den første af de konkrete styringsteknikker hedder forandringshjulet. Det er udviklet af 

psykologerne Prochaska og DiClementes og beskriver stadier i en patients erkendemønster i en 

forandringsproces. Den er opdelt i fem faser, fra før-overvejelsesstadiet til tilbagefaldsstadiet, og 

gør det muligt at iagttage en patient indenfor forskellige grader af forandringsparathed. 

Behandlerens opgave er så at vurdere, hvor i forandringens hjul patienten befinder sig, for 

herigennem at optimere sin handlingsformende sparring. Forandringshjulet er altså konstitueret som 

det blik rygeren iagttages med og gennem – men også som han bør iagttage sig selv med. Han 

kommer frem som grader af forandringsparathed, men bliver ikke frarøvet sin autonome 

subjektivitet, som jo netop er det, der skal udvikles på (Karlsen og Villadsen 2007: 15-16). Der 

skabes et dobbelt-blik, hvor han både er unik og universel, i den forstand, at han altid er motiveret 

til at tage hånd om sin egen sundhed og komme længere frem i forandringshjulet. De 

sundhedsprofessionelle instrueres grundigt i, at det ikke er dem, der træffer valget og at ”de skal 

respektere patienten som et selvstændigt tænkende, samvittighedsfuldt og ansvarligt menneske, der 

ikke alene er meningsberettiget, men på mange områder også eksperten” (Mabeck et al 1999: 14).  

 

Med Foucault betragter jeg sundhed som et praksisregime, forstået som et handlerum hvor det der 

siges og gøres, pålægges regler, og rationaliseringer som mødes og forbindes med hinanden. Det er 

”givet” hvordan vi kan træde i forbindelse med hinanden. Rygestopkurset et er eksempel på en 

”udvidelse” af hospitalets handlerum, således at det er muligt at træde i forbindelse med hinanden 

som behandler og patient. Behandleren kommer frem som vidensautoriteten og rygeren som en der 
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bør følge anvisningerne for at forbedre sin helbredstilstand (Dahlager 2001: 92). Således gives 

samtalen form og tildeler roller og handlinger28. Det sande og accepterede (fx at rygning er 

skadeligt) er fastlagt og former samtidig, hvad der er legitimt og forventeligt. Samtalen bliver et 

handlerum, som kan betragtes både som havende en bestemt form, men også som noget, der giver 

form til de måder subjektet kan træde i forhold til sig selv og behandleren på – handlerummet er 

både konstitueret og konstituerende. Samtalen og mødet bliver en proces, der på en gang forholder 

sig til allerede etablerede strukturer, samtidig med, at det konstant bliver redefineret.  

 

Det er karakteristisk ved styring, at objektet gennem sandhedsformer, i dette tilfælde den 

videnskabelige viden, gøres modtagelige for normaliserende regulering. Når noget så benævnes fx 

sundhedsadfærd bliver det et objekt for intervention. Adfærd problematiseres, og der indskrives en 

bestemt rationalitet, som gives forskellige egenskaber. 

 

Det centrale er, at det er rygeren der skal tale, og den sundhedsprofessionelle der skal lytte og stille 

de nødvendige spørgsmål. Rygerens udsagn skal så fx. opstilles i ”balanceskemaet”, som er en figur 

med fire felter der beskriver fordele og ulemper ved henholdsvis at forsætte og stoppe med rygning. 

Produktet af denne model bliver dermed en række selvmotiverende udsagn, som rygeren selv er 

kommet med og dermed må anerkende som gyldige præmisser for den videre proces og indirekte 

konfronteres med en evt. manglende logik i sin redegørelse. Argumenter, som behandleren senere 

kan trække på. Argumenterne er ikke autoritativt formuleret af den medicinske videnskab, men af 

rygeren selv, hvilket er den pastorale ledelses karakteristikum. Patienten påtager sig altså en speciel 

subjektposition og handlerum, som behandleren stabiliserer og holder ham fast på. Med andre ord 

kan man sige, at man på denne måde forsøger at overkomme problemet med at gøre modstand mod 

autoritativt formulerede sandheder og forskrifter på, hvorledes man skal leve.  

 

Den mest subtile bevægelse i modellen er den som gør det muligt for behandleren at opløse den 

grundlæggende konflikt i forholdet til patienten, nemlig der, hvor ellers gode hensigter bliver til en 

kamp på argumenter, og hvor rygeren typisk vil argumentere for rygning i et livsstilsperspektiv, og 

behandleren vil forsøge at tale imod med medicinsk inspirerede argumenter. Ved at lade rygeren 

føre ordet, flyttes diskussionen ”ind” i rygeren og bliver til en indre konflikt i hans selvforhold, og 

behandleren skal så blot føre pennen. Sundhedsbehandleren bliver dermed konstrueret som 
                                                 
28 For Luhmann er ”rollen” (fx som behandler/læge) tilsvarende et middel til reduktion af social kompleksistet, der 
ordner kommunikationen så man undgår problemet med dobbeltkontingens.  
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”siddende på samme side af bordet som rygeren”. ”Lægen skal ikke gøre noget for patienten. 

Lægen skal gøre noget sammen med patienten.” (Mabeck et el 1999: 14). Det der bliver objekt for 

begge parters iagttagelse og interesse i at intervenere i, er rygerens livsstil og rygerens iagttagelse af 

samme, med det overordnede mål at få ham til at droppe smøgerne og aldrig overveje at ryge dem 

igen, altså ”slynge” ham endegyldigt ud af forandringens hjul jf. modellen.  

 

Med Foucaults optik bliver dialogen et ”formateret rum”, der søger at lede rygeren hen imod 

bestemte måder at tænke sig selv på. Rygerne ledes til at etablere et bestemt selvforhold hvor de 

kommer frem som handlekraftige og selvansvarlige, og hvor deres motivation øges, da de selv er 

fremkommet med de argumenter, der danner grundlag for rygestoppet.  

 

Luhmann og selvet 

Iagttager man samme dialog med Luhmanns formanalytik, kan man sige, at funktionssystemerne 

udvikler distinktioner hvorigennem subjektet kan se sig selv som ”Selv”, gennem en re-entry29, 

hvor det iagttagne iagttages gennem sin egen fordoblede logik. Med Luhmann kan man sige, at man 

forsøger at skabe et ”andenordens subjekt”, ved at det pædagogiske subjekt iagttager sine kvaliteter, 

og disses forbedringsmuligheder (første orden) og så tager stilling til, om det, det er, kan blive bedre 

(andenorden) (Andersen og Born 2005: 105-106). Hvis dette andenordens subjekt skabes, medfører 

det en endnu mere snæver forventning til det psykiske system. Har man derfor først betrådt 

undersøgelsen og bekendelses sti, strammes garnet. Der sker en fordobling af magten, så forskellen 

mellem magt og ikke-magt, mellem styrer og styret kopieres og indføres i sig selv på en sådan 

måde, at det der skal styres, er den styredes selvstyring. Magtens form bliver magten over rygerens 

”magtrelation”, til sig selv. (Andersen 2003: 73). Styringens telos, bliver dermed, at rygeren tager 

denne beskrivelse på sig, og tager ansvar for sit eget rygestop. 

 

”Viljeproblemet” kan dermed også iagttages formanalytisk: vilje/ikke vilje, men den forskel kan 

reentrys ind på vilje siden, således at det, vi troede var vilje, alligevel ikke var ”indrestyret” vilje, 

men ”ydrestyret vilje”. Man bliver først iagttaget som fri, når ens tilslutning ses som udtryk for en 

fri indrestyret vilje og ikke blot tilpasning. Kommunikationen skaber et billede af hvad vilje er ved 

at vise, at det er noget subjekter har, og viljen skal kontrollere drifter, (tobaksafhængighed) således, 

at vi ”skal være vores egen despot” hvor det ”viljestyrede selv”, har kontrol over sig selv og sin 

                                                 
29 En re-entry forudsætter, at en iagttagelsesforskel gentages på sig selv.  



 68 

adfærd, i modsætning til individet der er i sine drifter vold (Valverde 1996). Liberal styring skaber 

et billede af vilje som noget der er bygget op gennem støtte, og drifter er noget der kan afhjælpes 

vha. diverse selvhjælpsteknikker. Problemet er at vilje ikke har nogen iagttagelig side, og man 

derfor aldrig kan skabe et blik af det autentiske selv, hvorfor sondringen kollapser. Det har med 

andre ord det indbyggede paradoks i sig, at man aldrig kan vide hvornår det er ægte udsagn der 

kommer. 

 

Både med Luhmann og Foucault kan man altså sige, at talen ikke skaber ”ægte udsagn” som er 

deres mål, da de udsagn der bliver plads til, er ”forudstruktureret af regulerende procedurer” 

(Karlsen og Villadsen 2007: 28).  

Styring af de fagprofessionelle 
Med Luhmanns semantik om rollemodel tilfører Foucault det yderligere element, at hvem der er 

styrende og hvem der styres, ikke er konstant. Staten og sundhedsministeriet kan ses som styrende 

af regionerne der tvinges til at etablere rygestopkurser i forskellige sammenhænge, regionerne 

tvinger de sundhedsprofessionelle til specielle handleformer og holdninger til sundhed og ikke 

rygning, og de sundhedsprofesionelle kan ses som styrende ift. rygerne. For alle fire relationer 

gælder, at styringen er vekslende og relationel. (Inspireret af Dahlager 2001: 91). Det betyder, at 

styring kun er mulig, når de sundhedsprofessionelle accepterer sig selv som styrende. Som tidligere 

beskrevet kan et styringsprogram analyseres ved at undersøge de modstandsformer, det etablerer. I 

forhold til de professionelle, eksempelvis lægerne, kan man iagttage modmagt, registret som 

”barrierer mod implementering” (Sundhedsstyrelsen 2005a): fx ”frygt for at blande sig i andres 

valg af livsstil”, ”skade læge/patient forholdet”, ”manglende tro på effekt” osv. (Ibid 2005a: 12-

13). For at overkomme disse barrierer, må man overbevise dem om, at ”det nytter”, og for at hjælpe 

rygerne (for deres eget bedste), må de professionelle bringes til at ”udvide” grænsen for 

distinktionen offentlig/privat. Et centralt rationale er derfor at ”meget tyder på, at mange patienter 

forventer, at sundhedspersonalet taler om livsstilsrelaterede problemer” (Dalum og Sone 2000b: 

14). Patientens livsstil og selvforhold er også dit område. Bare spørg, de forventer det af dig, synes 

logikken at være.  

 

Hvis man iagttager hele Tobaksskaderådet 51 siders undervisningsmateriale ”Hvordan taler man 

om livsstil” (Dalum og Sonne 2000b) eller ”Den motiverende samtale”, (Mabeck et al 1999) kan de 

begge ses som programmer for at overskride de fagprofessionelles modstand. Forebyggelse er et 
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middel til mægtiggørelse af patienten, så han tager ansvar for sin egen sundhed. Begge steder, samt 

i sundhedsstyrelsens rapport (2005a), tales tvivlen frem som ”barriere”, altså noget der må 

overkommes og ikke som ”grænser” som er på spil. Noget man overkommer ved at følge de nævnte 

selvteknologier. De sundhedsprofessionelle skal lede sig selv og objektgøre sig selv for at forandre 

patienternes selvforhold. Ikke nødvendigvis som ”sig selv”, mere som rollemodel.  

 

Delkonklusion 2 
Patienten og den professionelle gives en særlig subjektivitet, der både former problemet og den 

påkrævede intervention. Dahlager har som en af sine hovedkonklusioner, at der ved det program, 

der søger at etablere et særligt forhold mellem de sundhedsprofessionelle og patienterne, både 

finder en styring af selvstyring sted i forhold til patienten, men også i forhold til den professionelle, 

der bringes til at agere på en speciel måde, og dermed også bliver objekt for styring.  

 

Det er et liberalt udgangspunkt, at alle har ret til at vælge det liv de selv ønsker. Men hvordan 

manøvrerer man mellem autonomi på den ene side og styring på den anden? Den enkeltes frie valg 

er på en gang både problemet og løsningen: antiryge-programmerne må forme, mobilisere, og 

arbejde gennem frihed. Dette skaber den dobbelthed, at programmet baseres på frihed som ideal, og 

en tænkning (på både ryger og rollemodel) som reflekterende og rationel, samtidig med, at der på 

den anden side bygges normer for, hvordan den enkelte bør ansvarliggøre sig selv. Dobbeltheden 

ses i programmets objekt og telos, som både søger at løse et befolkningsproblem om maksimering 

af sundheden og individets sundhed.  

 

Når sundhed vælges fra, skyldes det enten, at den enkelte ikke kan omsætte viden til konkrete 

handlinger, eller at rammer ikke tillader det. Det skyldes ikke, at rygeren måske har et andet begreb 

om ”det gode liv”. Alle må vel ønske sig sundhed. Sundhed er det gode, det frie. Derfor skal man 

ikke agitere for sundhed, men blot stille de rigtige teknikker og rammer til rådighed. Den enkelte 

skal gøres i stand til at tage ansvar.  

 

Dahlager beskriver, hvordan styring er mulig, fordi vi står i et etisk forhold til hinanden og stræber 

efter at være ”etiske subjekter”. Pointen er at både selvforholdet, men også selve styringen, er 

udtryk for en normativitet om de ideer og mål vi stræber efter.  
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På den ene side er borgernes sundhed blevet et afgørende politisk problem, og på den anden side 

tematiseres den enkeltes sundhed som individets eget ansvar. Vi får derved individernes og 

kollektivets særlige ansvar, men uden at der blevet angivet nogen bestemt rækkefølge eller grænser.  

Strategien er både og.  
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Kapitel 6 Diskussion  
 

Det er et grundlæggende velfærdsstatsligt styringsparadoks, hvordan man søger at bearbejde 

holdninger og adfærd hos en befolkning, hvis integritet og både individuelle og kollektive 

selvstændighed man samtidig søger at respektere. På den ene side skal folket bringes til at genkende 

sig selv som en del af en fælles sundhed, en folkesundhed, hvilket gøres ved at skabe en forestilling 

om Massekroppens sundhed der vedrører os alle, og hvis kvalitet man kan bestemme ved hjælp af 

statistik, og på den anden side skal den enkelte blive ansvarlig for egen sundhed. Der installeres 

dermed et dobbeltansvar: ansvar for både egen, men også fællesskabets sundhed.  

Igennem kampagneprogrammerne er en lang række enkeltindivider, rollemodeller, strategiske 

forebyggelsesmiljøer, politikere, politiske instanser og medier blevet appelleret til og søgt 

ansvarliggjort. I den proaktive forebyggelse kan man næsten forestille sig, at der måtte opstå en 

”ansvarsmæssig plussum”, men det kan også iagttages omvendt: at problemet er, at man spiller på 

”alle heste”. Hvem har ansvaret når alle har ansvaret? (hvor ansvar forstås moralsk snarere end 

økonomisk eller juridisk). Der skydes med spredehagl, og man håber at noget af det virker. Men 

selv om man ihærdigt forsøger at isolere resultaterne af sine forebyggelsesinitiativer, er det stadig et 

relativt svar der kommer ud, når man forsøger både at påvirke folkestemningen, rygerne, politikere 

og medier.  

 

Det er et krav i dag, at systemer bestandigt skal forbedre sig. Det forventes fx at skattemyndigheder 

maksimerer skatteindbetalingerne, og sundhedssystemet konstant optimerer sine behandlingstilbud i 

forsøget på at gøre syge raske. Imidlertid råder begge over begrænsede økonomiske ressourcer, 

hvorfor de bliver tvunget til at foretage valg, ud fra de krav de mødes med.30 Disse valg bliver ikke 

altid accepteret af omverdenen, fx befolkningen, der derfor forventer det politiske system tager 

affære, hvilket det er nødt til at gøre, hvis det fortsat ønsker at fremstå som ansvarligt og 

genvælgelsesværdigt.31 Med andre ord bliver der skabt et kontinuerligt stigende forventningspres, 

                                                 
30 At skatte- og sundhedspolitikken i mange år har været tænkt som to selvstændige områder, kan bl.a. ses af følgende 
citat af skatteminister Carsten Koch: ”Når skatteministeriets budget behandles, diskuteres sundhedspolitik aldrig”, og 
da Koch senere blev sundhedsminister: ”Når sundhedsministeriets budget skal diskuteres, diskuteres tobaksafgifter 
aldrig”  (Poulsen 2001 i Albæk 2004: 101). 
31 Rygekampagner får dermed også karakter af politikernes forsøg på at vise befolkningen, at de gør noget og tager 
forebyggelsesproblemer alvorligt (fx. formuleringer gennem folkesundhedsprogrammer som ”Sund hele livet”). I 
valgperioder gives der ofte udtryk for, at der skal tilføres flere økonomiske midler til forebyggelse, men der bruges blot 
1 krone på forebyggelse hver gang der bruges 1.000 kroner på behandling (Andersen 2006: 17). 
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hvor problemer opstået i andre systemer, forskydes til det politiske system, der får karakter af 

buffer, med det resultat, at det område, som velfærdsstaten forventes at virke inden for, vokser. 

(Sand i Pedersen et al: 2004: 75). Tendensen er derfor, at stadig større dele af menneskelivet, bliver 

gjort til genstand for offentlig opmærksomhed og dermed velfærdsledelse i form af regulering 

gennem anti-rygekampagner. Mens det politiske system forsøger at finde løsninger, kan de øvrige 

systemer derimod fortsætte deres autopoiesis. (Lange og Scimank: 69-70). Dermed bliver 

rygerelaterede sygdomme, skabt af det økonomiske systems profitmaksimerende agenters salg af 

sundhedsfarlige produkter, et problem som det politiske system må tage sig af (Villadsen i Sløk og 

Villadsen 2008: 14). Tobaksproducenterne kan fraskrive sig det moralske ansvar, ved at henvise til, 

at det er lovligt at producere tobak, og at det er op til subjektets frie valg, om man vil ryge.32 Denne 

luksus kan politikerne ikke tillade sig, hvorfor de må anvende de styringsteknologier de råder over, 

her under loven.  

 

Loven – statslig indgriben i sundhedens navn 
Den 15. august 2007 trådte Danmarks første rygelov i kraft. Loven markerer et brud med den 

danske tradition for frivillige aftaler, dels mellem tobaksindustri og politikere, men også mellem 

rygere og ikke-rygere, hvor ikke-rygerne skulle sige fra. Forholdet er nu reguleret som en slags 

sociale ”færdselsregler”, der med suverænmagt bestemmer, hvor man må ryge, men ikke stiller 

spørgsmål ved at man må ryge. Rygning bliver forbudt en lang steder i det offentlige rum, og vil 

man ryge indendørs, skal det foregå fx enten privat, i udskænkningssteder under 40 kvm eller i 

specialfremstillede rygekabiner/rygerum. Ellers må man gå udenfor. Røgen ekskluderes fra det 

offentlige rum og bliver dermed politisk verificeret som et risikoobjekt. Staten kommer frem som et 

risikostyringssystem, som med hjælp fra en stadigt mere dominerende medicinsk diskurs, skal 

beskytte borgeren mod fare. Fastholder vi det konstruktivistiske blik på risiko, kan man sige, at det 

ikke eksisterer ”derude”, men kommer frem i en bestemt iagttagelse i den medicinske videnskab, 

der iagttager gennem omfattende sandsynlighedskategorier og skaber risikoporteføljer og 

anbefalinger, med henblik på at minimere fare. Dette ”irriterer” det politiske system, der gennem 

vælgeropmærksomhed får det til at handle og skabe forbud. Problemet bliver dog, hvis 

videnskabelige konklusioner kritikløst overføres til politiske programmer, og at man glemmer, at 

risiko blot er et blik på verden, der har sin egen rationalitet indlejret. 

                                                 
32 Som House of Prince skriver på sin hjemmeside under overskriften ”House of Prince’ syn på rygning”: ”Men det er 
ikke alle der bliver syge af at ryge; nogle gør, andre gør ikke. 
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Rygeloven er primært tænkt som en beskyttelse af ikke-rygerne, og er legitimeret gennem en 

beskyttelse af dem og deres rettigheder som ”passive ofre”, hvilket kan ses en virksom 

kampagnetematisering. Loven opererer via en opdeling i forbudt/tilladt, som man enten kan 

overholde, eller udvise ulydighed over for. Det er en præskriptiv teknologi, som foreskriver en 

bestemt ønskelig orden eller ramme, som verden skal holde sig indenfor. ”Den trækker en grænse, 

som udtømmende opdeler handlinger efter en binær kode som værende enten indenfor eller udenfor 

den lovfastsatte grænse” (Dahlager 2005: 172). Inden loven havde frivillige aftaler karakter af 

social norm: handleformer der ikke havde form af påbud, men udtrykte en ”burden” og et forsøg på 

at skelne mellem normalt/anormalt. Man forsøgte at nå rygerne med ”bløde” appelformer: ved at 

anvise og anråbe subjektets selvforhold og servere de videnskabelige argumenter på en strategisk 

måde. Med loven er det stadig tilladt at ryge, og så længe ingen politikere vil fremstå som 

lyseslukkende puritanere, er der så lang tid man kan se frem, ikke udsigt til at forbyde rygning. Men 

den er alligevel en vigtig begivenhed, der har været med til skabe et brud. Ved at regulere via loven, 

signaleres, at de medicinske og moralske argumenter der har været ført, tages alvorligt, men også, at 

for at få et yderligere fald er man nødt til at bruge hårdere midler. Med loven kan vi altså se en 

kobling mellem det biopolitiske og suverænmagten. Dvs. for yderligere at optimere rygerne (det 

levende liv), er der på rygefeltet behov for en yderligere regulering, hvilket reaktiverer loven som 

styring og normsætter.  

 

Men selv om loven aktiverer det juridiske system, kredser det fortsat om paradokset omkring 

styring af frie og autonome borgere. Det markerer kun hvor der må ryges, ikke at der må ryges. 

Rygninger er stadig en privat sag, men hvor der må ryges er en social sag, der nu sanktioneres af 

både sociale og statsapparatlige kontrolmekanismer. Neoliberal styring i dag, handler om styrings af 

folks interesse og motivation. Iagttaget med det økonomiske blik, kommer alt frem som priser: ”det 

må du ikke”, betyder således ”det koster så og så meget hvis du alligevel gør det”. (Fogh Jensen: 

filosoffen.net). Hvis man derfor skal have folk til at holde op med at ryge i ”højrisiko-zonerne” (fx. 

barer, værtshuse m.m.) er styringsteknologien bøden, hvor det er værtshusejerne, der bliver 

styringssubjektet; det er dem der bliver ramt på pengepungen, og derfor dem der skal håndhæve det 

i dette miljø ikke så populære regelsæt Man skal blot sørge for, at bøden plus chancen for at der 

kommer en kontrolant forbi, er større end ”det værtshusejeren får ud af det”, i form af ekstra salg.  
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Loven aktiverer også andre problemer: Når nu det er forbudt, fordi det er farligt, må 

dagplejemoderens mand ryge i eget hjem udenfor arbejdstid? Røgpartiklerne bliver jo siddende i 

gardiner m.m., og børnene indånder dem dagen efter. Problemet bliver dermed et spørgsmål om 

hvor rygeloven gælder, og sætter grænsen for hvad der er et privat rum under pres.  

 

Nanna Mik-Meyer skriver (Mik-Meyer og Villadsen 2007: 156), at der er kommet mere fokus på 

rygning og overvægtige, fordi de betegner et angreb på nyliberale værdier som viljestyrke, kontrol 

og ansvarlighed, hvilket er værdier, som rygeren tydeligvis mangler. Modbegrebet til sundhed 

kunne derfor siges at være uansvarlighed. Den moralske målestok der samtidig indlejres er, at 

rygeren hurtigst muligt bør erkende og løse problemet. Pointen er at risikosamfundet er et 

ekspertafhængigt samfund, men samtidigt et samfund, hvor det bliver ekspertens risikoopfattelse, 

og ikke borgerens, der bliver den dominerende. Igen genkender vi Foucaults produktive 

styringsbegreb i forsøget på at naturliggøre de processer, der skaber både afviger- og 

normalkategorier, og som gør det nemmest muligt for rygeren at holde op. Magt relaterer sig til 

risiko, da forståelsen af risiko afspejler og afhænger af den herskende norm (Ibid 2007: 188).  

 

Samlet set kan man sige, at når man i dag vil have folk til at holde op med at ryge, tvinger man dem 

ikke, for de har deres grundlovssikrede rettigheder til at bestemme over egen krop. Man gør det 

derimod attraktivt at vælge en bestemt løsning, og politik bliver derfor også regulering af handling 

ved at regulere det interessante. Moderne styring er dermed ligesom at styre en mus igennem en 

labyrint: på strategiske steder udlægges ost, og andre steder opsættes stødhegn. Ved de virkelig 

svære passager opstilles hjælpere der kan guide noget af vejen. Man får dermed den store masse af 

rygere til at gør det ønskværdige, ved at formatere det sociale rum på en bestemt måde, hvor man 

forsøger at lette vejen for rygere og skræmme ikke-rygerne fra at starte. Styring bliver dermed 

kalkuleret formnings formning.  

 

Med loven er der sket en ændring i brug af magtformer fra den governmentale anvisende og 

subjektorienterende styreform, til en suverænmagt baseret på et binært forbudsblik. Man kan sige, at 

mens forebyggelsespolitikken tidligere kun kunne tilbyde gulerod, har den nu også mulighed for at 

bruge pisk for at nå sine mål på folkesundheden og individernes vegne. For at bruge et andet billede 

er det nu en kombination af afhøringsteknikken ”Good cop/Bad cop33” : Man bliver både presset 

                                                 
33 Teknikken går ud på at kombinere en venlig politibetjent med en streng og uforudsigelig ditto. 
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med forbud og ubehagelig sundhedsviden, men får samtidig vist en vej ud af problemerne. Man 

kombinerer forbud med en fremstrakt hånd, lover det gode liv og stiller terapeutiske ressourcer til 

rådighed gennem pastorale bekendelsesteknologier.  

 

Rygepolitikken finder ikke blot sin legitimering gennem medicinske sandhedsformer, men også i en 

etisk, idet rygning er et frit valg og dermed udtryk for livsstil. Livsstil som et frit valg etablerer et 

bestemt subjekt, et autonomt, men også et etisk ansvarligt subjekt (Dahlager 2001: 99). Rygning 

stiller derfor samfundet overfor et dilemma mellem hensynet til enkeltpersoners frihed på den ene 

side, og samfundets ansvar for at forebygge sundhed på den anden. I en såkaldt Hvidbog hedder det: 

”Samfundet har et ansvar for at sikre borgerne mod en sundhedsfare, som ikke er et individuelt 

valg” (Hvidbog 2005: 7). Det er altså et dilemma mellem en liberal respekt for det enkelte individ, 

og biopolikkens befolkningsoptimering.  

 

I foråret 2009 skal regeringens forebyggelseskommision fremlægge sin rapport for hvorledes 

danskernes middellevetid hæves med 3 år over det næste årti. Denne rapport vil formentlig fremstå 

som en væsentlig politisk beslutningspræmis for, hvorledes den reviderede rygelov året efter (år 

2010) vil tage sig ud. Der har allerede været prøveballoner ude fra kommissionens medlemmer, og 

muligvis, vil man se en genindførelse af klassiske økonomiske reguleringsværktøjer som 

(betragteligt) øgede tobaksafgifter.  

 

Jeg forstår rygeteknologierne – både kampagnerne og dialogerne - som programmer hvis ideal det 

er at reducere den moderne forståelse af lidelse, forstået som ”ikke i kontrol” eller ”ikke frivillig” 

og samtidig tage hensyn til de kollektive ressourcer. Et ideal om omsorg for den enkelte, 

kombineret med respekten for individet som et ”helt menneske”. I det selvstyrende rum kan disse 

størrelser forenes. Men selv om idealet tales frem som en dialog, har talen i lige så høj grad karakter 

af en monolog, da ”den anden” ikke kan træde frem som en ”anden”, men blot som en teknologi 

(Dahlager 2005: 235) eller en mur der spilles op imod, og hvor ”muren ikke blot returnerer bolden, 

men giver den fart og retning, hvilket får klienten til at flytte sig” (Karlsen og Villadsen 2007: 12). 

Samtalen som magtteknologi kan ved at objektgøre og undersøge generere selvforhold. Der er ikke 

blot tale om en formning af et selvforhold, der har realisering af selvet som sit endelige mål, men 

om transformering af et selvforhold som et uendeligt mål. Dialogen forbinder sig til, og etablerer et 

selvforholdets telos – dvs. et telos der er konstant selvrefleksivt. F.eks. kunne man sammenligne 
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med WHO’s sundhedsdefinition fra 1947: ”En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt 

velbefindende”. En ambitiøs treenighed som yderligere opstiller krav om fuldstændighed, hvorved 

ingen enkeltpersoner faktisk kan være sunde, men blot ”på vej”. Tilsvarende er det med 

selvforholdet; det er også blot ”på vej” og i en senmoderne kontekst typisk mod noget større eller 

bedre. Idealet er ”omstilling til omstilling”  (Andersen og Born 2001: 80ff). Som selvteknologi 

består samtalen af en selvrefleksion og selvtransformation, hvor mål og handling forsøges 

ensliggjort i en uendelig kæde.  

For at indgå i dialogen må rygeren og behandleren subjektivere og forholde sig til sig selv på en 

særlig måde for at få del i fællesskabets ”omsorg”. Rygeren er nødt til at tage afstand fra sit gamle 

jeg overfor sig selv og behandleren. 

 

Foucault mente, at individer kun kunne integreres i den moderne stat, hvis de i deres individualitet 

underkastede sig et sæt af specifikke mønstre. Det skaber den paradoksale tilstand, at selv om det 

handler om personlig frihed og forskellighed, så bliver sådanne rettigheder underlagt ensliggørelse 

og normer for, hvordan man bør styre sig selv. Derfor er statens magt både individualiserende og 

totaliserende (Dahlager 2005: 239). Rygerens rum er en historisk formation, og samtidig er det 

gennemskåret af andre magtformer: en biopolitisk ”perfektionering” af arbejdsstyrken gennem 

påvirkning af livsstilsvalg, suverænitet og pastoralmagt. Selv om det bliver artikuleret i frihedens 

sprog, den fremstrakte hånd, så er det stadig præmisserne for styringens form.  

Under mantraet hjælp til selvhjælp trækkes der på bløde værdier som omsorg, oplysning og frihed, 

men der er tale om en betydelig styring af den enkeltes eksistens, hvor der kun er plads til 

individualitet, hvis den udleves på en ganske speciel måde. Det kan derfor virke paradoksalt, at 

dialogen bliver skabt som led i en kritik af ekspertens objektiverende magtudøvelse. For dialogen i 

fx ”den motiverende samtale” er også et magtrum. Den forsøger at realisere autensitet, men de 

subjektkonstruktioner der kommer frem, er i lige så høj grad skabt af det samme program, hvormed 

det eneste der kan iagttages, er selvproducerede forestillinger om, hvad det autentiske subjekt er 

(Karlsen og Villadsen 2007: 27-28).  

Problemet bliver derfor, at rygeren kan gennemskue teknikken og ”spiller spillet”, ”bekender sig”, 

men ikke accepterer de ord, der kommer ud af hans mund. Dermed bliver det igen omverdenens 

beslutning, og ikke hans.  
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Sammenfattende kan man sige, at vi alle, rygere som ikke rygere, bliver formgivet på en bestemt 

måde; og at vi - med Dahlagers ord (2005: 254) styres til at styre os selv gennem en evig samtale 

med os selv om os selv.  

 

Løgstrup er blevet citeret for at sige: ”Der er en hårfin grænse mellem at tage ansvaret for nogen, 

og at tage ansvaret fra nogen” (Løgstrup i Mabeck 2007) - et citat, der i øvrigt præsenteres flittigt 

ved skoling i dialogteknologier. Et grundlæggende spørgsmål i rygespørgsmålet er om man gør 

noget for rygerne, eller noget ved rygerne? At teknologien er bygget op omkring idealet, at man gør 

noget for rygerne, men i virkeligheden er det en del af programmets mål at reducere rygerne, altså 

at gøre noget ved dem. Opgaven bliver derfor at skjule magten og ”sælge” det som en ”for rygerne” 

teknologi (og her skal teknologien sælges i ”begge ender” dvs. både til rygerne og visse af deres 

pastoraler, der ser det som overgreb). Imellem disse poler er der så også to andenordens blikke, at 

man enten gør noget for rygerne ved at gøre noget ved dem, eller omvendt: gør noget ved dem, for 

at gøre noget for dem). Men igen skal man huske, at man med Foucault ikke kan knytte 

programmer til en specifikt kalkuleret intension hos et subjekt. Så om man skaber anti-

rygeprogrammer for at spare penge, fremstå godt i internationale benchmarks eller drage omsorg for 

et bedre liv (hvor ”bedre liv” er entydigt, men kontingent defineret), afhænger af 

iagttagelsespositionen.  

 

Så når toastmasteren til familiefesten slår på glasset, og med største selvfølgelighed i stemmen 

proklamerer, at rygning indendørs er forbudt, ”... og henviser de tiloversblivne syndere [dæmpet 

grin] til terrassen”34, kan det ses som et udtryk for, at en række kommunikative tilskrivninger er 

lykkedes. Røg er farligt og de passive ofre skal beskyttes, familien som enhed er blevet anråbt, og 

de ressourcer der ligger i private rygepolitiker som en udvidelse af det offentlige rum, er blevet 

aktiveret. Biomagten har koloniseret i det sociale, så ”massen” skal beskyttes, og fåtallets adfærd 

må reguleres. Om det ligeledes var den samme magtform, der formede min indledende iagttagelse 

af manden på terrassen, til netop at gå ud på terrassen, kan selvfølgelig ikke entydigt besvares. Om 

han har fået ”strøm eller ost” på sin vej er uklart, men hvis han på et tidspunkt finder rygning lidt 

for besværligt, og måske ikke så cool som det har været, så går han ned af en vej, som flere har 

forsøgt formet for ham. 

 

                                                 
34 Sekvens oplevet til familiefødselsdag marts 2008 
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Om det er for rygerens ”eget bedste” eller samfundet bedste, at han holder op, er ikke entydigt.  

Det bliver kommunikeret som ”eget bedste”, men man skal kun flytte blikket lidt, før der også er en 

klar motivation i ”fælles bedste”. Måske er det dét, 70 % af rygestop-kursisterne gennemskuer, og 

derfor de et år efter falder tilbage i ”nikotinens magt”, for den magtform ved man da i det mindste 

hvad er. At man så i dag må ryge på altanen, kan ses som prisen man må betale for at bryde med det 

magtrum, der forsøges formet i og omkring en.  
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Kapitel 7 Konklusion 
 

Det har været specialets ambition at besvare følgende problemformulering:  

 

Hvordan gør kampagnekommunikation i perioden 1988 til 2008 rygerens sundhed til et offentligt 

anliggende, og hvordan forsøger kampagner og rygestopkurser at forme rygerens selvforhold? 

 

Det moderne liberale velfærdsdemokrati står overfor styringsproblemet, at man både har 

selvansvarlige borgere og ambitioner om at styre dem. Anti-rygekampagnerne skaber i perioden 

1988 til 2007 med Luhmanns begrebsapparat 5 semantikker, der står til rådighed for 

kommunikationen, men samtidig sætter de rygeren og det offentlige på specielle en speciel måde, 

med konsekvenser for deres selvforhold og råderum. Det er en væsentlig pointe, at 

kommunikationen i sig selv ikke er uskyldig, men at den gør sundhed og rygning ikke bare til 

individernes eget anliggende, men via forestillingen om Massekroppen til et fælles anliggende, som 

der derfor må udvikles politiske programmer på. De fem semantikker adskiller sig fra hinanden, idet 

de på forskellig vis kobler subjektets forhold til rygning til Massekroppen og dermed aktiverer hhv. 

subjektet og det offentlige på forskellige måder.  

 

Der skelnes mellem to faser, der ikke skal forstås absolut og sekventielt, men som reaktivering af 

velfærdsstatslige logikker: i den første emergerer en videns- og rollemodelssemantik, hvor det 

offentlige skal kompleksitetsreducere viden for subjektet, så det dermed kan genkende sig selv i 

massekroppens billede. I rollemodelssemantikken aktiveres både subjektet og det offentlige, idet de 

begge anråbes til at tage ansvar for massekroppen. I anden fase bliver subjektet iagttaget som et 

omsorgsobjekt, der står i en omsorgsrelation til det offentlige, hvor det offentlige er forpligtet til at 

give og subjektet forpligtet til at modtage omsorg. Subjektets egen vurdering af sin status er ikke 

relevant. I udviklingssemantikken opfordres subjektet til at udvikle sig, og relationen mellem dem 

kommer frem som et forhold, hvor det offentlige må agere terapeut for subjektet, så det kan erkende 

sin fare for sig selv og sine nærmeste omgivelser. Endelig søges det også skabt til at genkende sig 

selv som et investeringsobjekt, der koster det offentlige penge, der kunne bruges til bedre ting.  

 

I anden fase bliver ikke-rygeren endvidere vigtig, idet han dels kan lægge pres på rygerne i centrale 

sociale sammenhænge men også, at hans uskyldige udsættelse for passiv røg bliver central i forhold 
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til at udnytte potentialet i politikernes lovgivningsapparat. Politikere, der er nødt til at handle, hvis 

ikke de vil fremstå som uansvarlige overfor videnskabelige konklusioner.  

 

Herefter fremanalyseres, hvordan rolle- og udviklingssemantikken har effekter på subjektet, idet det 

formes til at styre sig selv gennem individualiserende pastoralmagtformer: det må overvåge sig selv 

og andre som en trussel for sundheden forstået som rygestop. I udviklingssemantikken opfordres 

subjektet til at bekende i forhold til rollemodelsressourcer identificeret i diverse strategiske 

forebyggelsesmiljøer som skolen, familien, arbejdspladsen, lokalsamfundet og 

sundhedsinstitutionerne. I bekendeprocessen fremstå dialogen, fx den motiverende samtale, som en 

central styringsteknologi.  

 

Kampagner og dialoger bliver dermed en totrinsraket, der kommer i stand som løsning på et konkret 

problem: at der skal produceres mere sundhed for færre penge, og at subjektets frihed ikke må 

krænkes. Kampagnerne formidler sundhedsbudskaber, og ved hjælp af selvteknologier ”plukker de 

nemme” rygere, men får dem ellers videre i ”erkendelsens hjul”, så rollemodellerne kan tage fat i 

dem. Det ”rum” der søges skabt i den efterfølgende dialog, kan derfor siges at være de rationaliteter 

og teknologier, der former selvforhold og opererer i styringsparadokset. Selvets forhold til sig selv 

bliver derved et magtforhold. Ved hjælp af diverse teknikker forsøges rygeren at overtage den 

lægevidenskabelige iagttagelse og se sig selv med sundhedsbriller og omgivelsernes øjne og dermed 

transformere synet på sig selv og behovet for rygeophør, hvilket ”den indre ikke-ryger” skal bringes 

til at erkende. Så paradokset mellem styring og frihed søges afparadoksaliseret ved at indskrive 

styringens mål i de selvstyringsteknologier som rygerens skal anvende på sig selv. 

 

For at indgå i samtalen må rygeren erkende sig selv som ryger og behandleren som rollemodel og 

dermed konstitueres begges roller, hvormed der bliver selvledelse i begge ender af relationen, da 

behandleren også må selviagttage sig. Men både rygeren og behandleren må bringes til at forstå, at 

det sker i sundhedens og omsorgens navn, og at det og rygelovens disciplinerende tiltag er for deres 

eget bedste. 
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Kapitel 8 Perspektivering 
I et kontingent begrebsunivers, kan alting altid være anderledes. Jeg har valgt at skrive et speciale, 

der forsøger at brede ud og favne en række problemstillinger på flere niveauer, og med flere 

teoretiske perspektiver. Andre tilgange kunne været valgt, med konsekvenser for hvordan min 

analysegenstand ville komme frem, og dermed som forklaringer på, hvilke strategier man har 

anvendt for at danskerne til at kvitte tobakken. Et alternativ havde været kun at bruge Luhmann 

eller Foucault, som der er talrige eksempler på (fx hhv. Andersen (2003) eller Dahlager (2005)), 

men ulempen havde været et mindre begrebsmæssigt udsyn, ligesom rene Foucaultanalyser bedst 

opnår det kritiske potentiale, når man tager udgangspunkt i et specifikt socialt fænomen, (Villadsen 

2002: 3), hvor andre i stedet blot ender med at genbekræfte governmentality-diagnosen på sin 

analysegenstand.  

Man kunne også have set rygning fra et risikoperspektiv, som specialet ganske vist lejlighedsvist 

tematiserer, men som i sin mere rene form bedre kunne favne både ikke-rygernes aktivering, men 

også kunne forklare de præmisser, der dømmer visse kræftpatienter som selvskyldige.  

En anden spændende tilgang kunne være Aktør netværksteori (ANT), som (evt. kombineret med 

Foucault) ville have et bedre blik for de ”kampe” der kæmpes om retten til fysiske rum, udformning 

af patientjournaler (hvor der i den kommende udgave journalen, vil være et felt på forsiden, der 

beskriver patientens rygevaner), tilgængelighed af cigaretter samt synligheden af både advarsler og 

skjult reklame i det offentlige rum. På denne måde ville også tobaksindustrien, og deres 

modmagtsstrategier (som jeg desværre ikke fik plads til i dette speciale, men som influerer på 

rygekampagnernes mulighedsrum) bedre komme på banen.  

 

Hvordan rygning bliver iagttaget og gøres til genstand for regulering, er kontingent, men ikke 

uskyldigt, da det udfordrer grænsen mellem hvad der er offentligt og privat. Det som er offentligt 

kan man udøve indflydelse på, mens det private er folks egen sag. Hvor denne grænse for statslig 

intervention i det private går, er dog konstant i færd med at blive indholdsbestemt. Det kan synes 

uskyldigt at blive bedt om at tage cykelhjelm på, blive spurgt: ”ryger du”  af lægen, spise grønt, 

bevæge sig og helst sørge for, at alle man kender, gør det samme. Hvem kan sige nej til sundhed? 

Det er vel ikke en magtudøvelse? Problemet er at styringsambitionerne kan tage til, og samtidig 

skabe visse patientgrupper som selvforskyldte tabere som når fx KOL patienten siger: ”Når man 

fortæller folk, at man har lungekræft, er det første de siger: ”har du røget?” Og så kan man se i 

deres øjne, at de tænker: Så har hun også selv været ude om det! At det er min egen skyld”. (Berl. 
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Tid. 17. Nov. 2007 s. 6). Pointen er, at man ikke kan undslippe optimeringsblikket, det følger en 

helt ind i rygestopsamtalen, hvor det er medicinens sundhedskategorier og samfundets 

moralforestilllinger, som danner udgangspunkt for selvevalueringen. Man kan selvfølgelig vælge 

det fra, men så kommer man i andres øjne frem som en uansvarlig unormal person, der virkelig har 

brug for terapeutisk hjælp. Det er dét, der gør denne styringsform så subtil, men også sætter 

borgerens frihed under pres, da den former hans handlerum. For er han så fri?  

 

Jeg spår, at rygning vil blive genstand for en stadig større regulering, og på et tidspunkt i løbet af 

første halvdel af det 21. århundrede vil blive helt forbudt i det offentlige rum i Danmark. 

Tilgængeligheden vil blive stærk begrænset – og formentlig vil man kun kunne købe tobak til høje 

priser på apoteket og lignende steder, som vil have en klar disciplinerende effekt. Derudover vil der 

selvfølgelig være et lukrativt ”illegalt” marked, men tendensen vil være klar: individet skal 

beskyttes, ikke kun med andre, men mod sig selv. Mod den del af sig, som ikke vil det bedste mod 

det sunde fællesskab – og sig selv.  
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Bilag 1 Kort rygehistorik 
 
Forår 2010: Rygeloven skal genforhandles i Folketinget. 
 
Forår 2009: Forebyggelseskommissionen fremlægger anbefalinger, hvis mål de næste 10 år er, at 
hæve middellevetiden med 3 år, så den kommer på niveau med Sverige.  
 
SEP 2008: Ny lov om forbud af tobaksalg til unge under 18 år. Loven bliver dermed det samme 
som i Sverige, Finland og Norge.  
 
JAN 2008: Antallet af rygere falder fortsat, så tallet nu er 24 % (mænd 26 % og kvinder 22 %) 

DEC 2007:  VK regeringen vinder valget: Regeringsgrundlaget indeholder et konkret initiativ på 
tobaksområdet, idet regeringen vil hæve aldersgrænsen for køb af cigaretter (og formodentlig også 
andre tobaksvarer) til 18 år, som er gældende i Sverige, Norge og Finland. Det indeholder en række 
initiativer til forbedring af folkesundheden – herunder nedsættelse af en forebyggelseskommission, 
der skal give anbefalinger til en national handlingsplan.  

AUG 2007: Indførelse af lov om tobaksrygning med indførelse af røgfrie zoner.  

JAN 2007: Kommunerne overtager hovedansvaret for forebyggelse. Redskaber til planlægning og 
iværksættelse af indsatsen.  

2005: Debatten for og imod røgfri arbejdspladser bølgede i efteråret 2004, og Sundhedsministeren 
udnævnte på denne baggrund 2005 til såkaldt debatår. Ved juletid stod det klart, at året gav et skred 
i danskernes holdninger til rygeforbud på indendørs arbejdspladser. Årets rygevaneundersøgelse 
viste, at nu går 54 % ind for et forbud mod rygning inden døre på arbejdspladsen. I 2004 var tallet 
42 %. Modstanden er modsat faldet fra 53 % til 41 %. En af grundene kan være, at over 40 % af de 
arbejdspladser, som har en rygepolitik, allerede har forbudt rygning indendørs.  

JAN 2005: Forbud mod at ryge i Københavnske S-tog.  

2004: FN konvention på forebyggelsesområdet: ”The framework convention of Tobacco control” 
(DK ratificerer). 
 
2003: 1.10: Afgiftnedsættelse på tobak på ca. 15 %. Det efterfølgende kvartal, er tobaksalget 14 % 
højere end året før.  

2002: 1.1, Indførelse af totalforbud med tobaksreklamer i Danmark på initiativ af EU. Væk er de 
velkendte symboler fra kiosker, hvor facaderne for bare fem år siden var fuldstændig dækkede af 
tobaksreklamer.  Belgien lægger som det første land skræmmebilleder på deres cigaretpakker. 
Finland, Schweiz og Storbritannien har besluttet at følge efter. Canada i 2000, læst af 91 pct. af 
rygerne. 

2001: Det Nationale Råd for Folkesundhed oprettes 

2001: Tobaksskaderådet nedlægges 
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1994: Rapport fra Middellevetidsudvalget (Sundhedsministeriet 1994) fastslår, at danskere har en 
lavere gennemsnitslevealder, end lande vi normalt sammenligner os med.  

1987: 1.9 Sundhedsministeriet oprettes 

1987: 1.6 Tobaksskaderådet oprettes  
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Bilag 2 Tobakkens kulturhistorie: Film, reklame og tobak 
 

Lige fra stumfilmens tidlige begyndelse, har 

filmskabere aktivt benyttet cigaretten til at 

understrege et personportræt. Hvad ville 

Hempfrey Bogart, John Wayne, Leo Matthiesen, 

PH eller Niels Bohr have været uden deres 

tobak? På trods af flere forsøg for at begrænse 

rygning på lærredet, er der stadig hyppige scener, 

hvor en hovedpersons ”lille øjeblik for sig selv”, 

eller stressniveau forsøges underbygget med en 

cigaret, senest DR’s dramasereie ”Sommer” - hvor rygeren endda er læge. Tobaksindustrien er 

naturligvis opmærksom på denne sammenhæng, og ved talrige lejligheder har man kunne 

dokumenterer, at der er blevet betalt millioner af dollars for at lade helten ryge.35  

Efterhånden som reklameforbuddet er blevet skærpet, og ikke 

blot gjaldt trykte og visuelle medier, har tobaksindustrien 

skulle finde på andre positioneringsstrategier. Her har især 

sponsorater og særlig lysende og blikfangsskabende 

salgsmontre været udbredte. Især har man sponseret 

motorsport som formel 1, således at produktet kædes sammen 

med fart og spænding.  

 

Udover tobakkens historie er den kulturelle og samfundsmæssige kontekst af betydning for dens 

udbredelse og kampen for at mindske samme. Fx kan tobak siges at have spillet ind på, hvorledes 

man gennem tiderne har struktureret sin arbejdsdag, fx i forhold til pauser. ”Tobakken gav nye 

muligheder for at markere forskellen mellem de sociale klasser og nye veje til at demonstrere magt 

og afmagt. Det blev hurtigt klart, at den måde, som mennesker brugte tobak på, kunne understrege 

eller skabe deres sociale identitet. Det var også afgørende for tobakkens popularitet, at fælles 

nydelse af tobak kunne skabe følelser af samhørighed på tværs af sociale og kulturelle grænser36. 

(Spannov 1992: 25).  

                                                 
35 http://politiken.dk/kultur/article248747.ece 
36 Spannov 1992: 25 
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Efterhånden som cigaretter har vundet udbredelse op gennem historien, har den i økonomisk 

trængte perioder kunne erstatte penge som betalings- og byttemiddel (fx i hyperinflationens tid i 

Tyskland efter 1. verdenskrig).  

 

Disse signaler er kontingente, og skifter betydning over tid og er afhængig af iagttager. Der er med 

andre ord ikke entydighed over tid og kulturer. Det er netop dette ”blik på tobakskultur”: at 

tobakken et sted kan tolkes som symbol på status, noget succesfuldt, og på den anden side som 

noget afvigende, en ”tabervane”, der overordnet set er på spil. Og hvilket udfald denne ”kamp om 

positioner får”, har stor betydning for antallet af rygere.  
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Bilag 3 Governmentality model 
 
Model over moderne ledelsesrationalitet inspireret af Anders Fogh Jensen: www.filosoffen.net 

 

 
 

Governmentality 
 

Totaliserende  Individualiserende 
objektivering   subjektivering  

(operation)  
 
 

Styring af folket  Styring af subjektet 
 
 
 
 

(magtform) 
           BIOPOLITIK               Suværenitet                  PASTORALMAGT    DISCIPLINERING  

 
 

 
biomasse population Den enkelte       krop i rummet  

(genstand) 
 

   
 
statistik Selvransagelse/ bekendelse        overvågning  

   (Viden)        
 
 
 

”Det levede liv”   selvkorrektion  
(Optimering) 

 

 
Governmentality 

 

Til min kæreste Rikke, der midt i 
skriveforløbet blev min kone:  
 
Tak for grænseløs tålmodighed.  


