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Executive summary 

This thesis stems from an interest in how health has been articulated and managed over time. As 

well as whether nutrition labels are useful as control technologies, in order to improve citizen’s 

health. 

This thesis will answer the question: How is health articulated from 1989 to 2009 and how is 

Glostrup municipality trying to guide their citizens towards a healthier life? In answering this 

question the thesis demonstrate, how health has become a political problem and how this has 

generated certain political solutions. 

The analysis is inspired by Michel Foucault with an emphasis on Genealogy, Dispositive and 

Governmentality. 

This thesis argues that the health rationale, team up with different partners to get as close to the 

citizen as possible. In doing so, the health rationale continuously reinvent the meaning of ’health’ 

in order to reach a wider audience. This means that there is no clear framework for what health is. 

The thesis shows that the relationship between the state and citizen becomes a paradox. The state 

tries to manage the citizens, and at the same time, it encourages the citizens to take control of 

their own health. 

Using Foucault's Governmentality analysis, the thesis demonstrates how Glostrup municipality 

seeks to control citizens of Glostrup via the Danish nutrition label “Nøglehulsmærket”. The aim is 

to encourage the citizens to make healthier choices when it comes to food. On the one hand, 

Nøglehulsmærket has been a successful strategy as it has influenced the choices of citizens in 

Glostrup. On the other hand, such a label removes responsibility from the citizen. It is observed 

that in this process, the boundary between the private citizen and the municipality is dissolved as 

health spreads and is present everywhere. Thus there is no clear health framework, it is difficult to 

decide if, when, and in which contexts health should be regarded as a private or public 

responsibility. 

The thesis concludes that public health has become a political problem and that the nutrition label 

“Nøglehulsmærket” is a political solution to the Danish health problem. 
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Kapitel 1 - Indledning 
 

”Vi drikker stadig meget alkohol, spiser usundt og rører os for lidt. Mange af os bliver overvægtige, 

får forhøjet blodtryk og lever flere år med kronisk sygdom. Det koster både os selv og samfundet 

dyrt” 

     - Sundhedsstyrelsen 2011 

Forskning og statistikker viser, at der er en stigning i danskernes overvægt og følgesygdomme. 

Sundhed kommer derfor mere og mere i fokus. Rapporter viser, at vores gennemsnitlige levetid er 

lavere end for eksempel vores nabolande, og dette på grund af usund kost, rygning og for lidt 

motion (Sundhedsstyrelsen 2011).  

Sundhed er mange ting og ikke kun fraværet af sygdom, men som det nationale videncenter 

Kosmos pointerer, er sundhed ”mere end blot det, at man ikke er syg. For at forstå hvordan vi kan 

fremme sundhed, er det relevant at inddrage både et demokratisk perspektiv, et 

handlingsorienteret perspektiv og et sociokulturelt perspektiv” (Kosmos.dk). Citatet viser, at 

sundhed og at være sund kan betragtes som en sammenblanding af aktivt inddragelse, der 

fremmer borgernes lyst og et fælles grundlag for sundhed. Ligeledes kan man handle aktivt for at 

fremme ens egen og andres sundhed. Sundhed er ikke alene et individuelt anliggende, men må 

betragtes som et socialt, historisk og kulturelt anliggende (Kosmos.dk). 

At ville forebygge sygdomme og fremme sundhed forekommer som en ubetinget positiv tanke, 

man hverken kan være uenig i eller argumentere imod. Trygfonden har en antagelse om, at enhver 

borger har interesse i at være sund og rask. Her er det endvidere indlysende, at det er bedre at 

forebygge og forhindre sygdomme gennem sundhedsfremme, end først at reagere gennem 

behandling, når sygdommen er indtruffet (Trygfonden 2009).  

Samtidig med at staten gerne vil forebygge livsstilssygdommene, peger en rapport fra 

Forebyggelseskommissionen, som blev nedsat i starten af 2008 af Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse, på, at sunde vaner er et personligt ansvar, men også at det skal være nemt og 

tilgængeligt for befolkningen at påtage sig dette ansvar (Forebyggelseskommission, 2009:387). 

Hertil kommer, at sundhedsfremme ikke alene medfører et godt helbred, men også forøger 

kvaliteten af livet og har positive effekter på stort set samtlige livsforhold. Staten vil prøve at 
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hjælpe deres borgere på vej mod et sundere liv med forskellige forebyggelsesinitiativer, som skal 

sikre, at borgerne ikke ender i risikozonen for at få diverse livsstilssygdomme (Altomkost.dk).  

Sundhed og at leve et sundt liv betragtes af staten som et personligt ansvar, men samtidig har 

staten en interesse i at fremme sundhed hos borgerne. Som følge deraf har staten, for at hjælpe 

borgerne på vej mod det sundere liv, lavet et forholdsvis nyt tiltag, der er med til at guide 

forbrugeren mod det sundere valg. Dette tiltag er ernæringsmærket Nøglehulsmærket. 

Ernæringsmærker har været på tale i en del år, og tre ud af fire danskere kender til og har tillid til 

Nøglehulsmærket (YouGov 2012:12). 

Nøglehulsmærket er et tiltag, som kommer fra Sverige, og det blev registreret tilbage i 1989 af en 

svensk statslig myndighed. Nøglehulsmærket har været at finde i de svenske supermarkeder siden 

1989, hvor mærket blev designet til at vise forbrugerne vej til mad med mindre fedt og flere fibre. 

Mærket er siden da blevet udviklet til at omfatte både færdigpakkede fødevarer, visse 

uemballerede fødevarer, færdigretter, opskrifter og mad i restauranter (Slv.se). I starten havde 

mærket kun den betydning, at hvis en forbruger købte en vare, hvor mærket var påtrykt, kunne de 

være sikre på, at der var mindre fedt og flere fibre i den pågældende vare, i forhold til samme vare 

uden mærket. Betingelserne for mærkningen har udviklet sig med tiden, og det omfatter nu fibre, 

fuldkorn, fedt, sukker og salt (Slv.se).  

I juni 2009 bekendtgjordes det ved lov, at danske producenter kan bruge Nøglehulsmærket på de 

danske fødevarer, som overholder betingelserne for hvor meget eller lidt salt, fedt, sukker, fibre 

og fuldkorn en vare, der har et nøglehulsmærke på sig, må indeholde (Noeglehullet.dk, B). Mærket 

er frivilligt for producenterne at bruge, og der er ingen kontrol med, hvem der sætter det på deres 

varer og om varen overholder betingelserne for brugen af mærket (Retsinformation.dk A). 

Fødevarer, der kan få Nøglehulsmærket, er inddelt i ni produktgrupper, som er følgende:  

 Mejeriprodukter 
 Margarine og madolie 
 Kød og kødprodukter 
 Fisk og skaldyr 
 Færdigretter 
 Brød, mel, korn og pasta 
 Frugt og bær 
 Kartofler, rod- og bælgfrugter og andre grønsager 
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 Vegetabilske produkter 

Disse ni produktgrupper går ind og dækker mange af de dagligvarer, som vi danskere køber, og 

dermed er mærket bredt repræsenteret. Varer, som aldrig ville kunne få et nøglehulsmærke, er 

blandt andet, sodavand, juicer, vin, øl, slik, chips, is, da de bliver opfattet som usunde varer 

(Noeglehullet.dk).    

Statens tiltag med Nøglehulsmærket gør det nemmere for borgerne at vælge det sundere valg. 

Selvom det burde være den enkeltes eget ansvar at tage dette valg (Forebyggelseskommissionen, 

2009:15), mener 70 % af de adspurgte borgere, ifølge en undersøgelse som Trygfonden og 

Mandag Morgen har lavet, at det er op til staten at opsætte de rigtige rammer, samt skabe bedst 

mulige betingelser for, at den enkelte kan ændre usunde vaner (ibid.). 

Som nedenstående citat viser, bliver Nøglehulsmærket et styrende redskab, da det, som ligger bag 

mærket, er, at det ”vil altid betyde et sundere valg inden for en given varegruppe” 

(Noeglehullet.dk, B). Derfor viser mærket vejen til det sundere valg, og man kan med fordel bruge 

det til at få en sundere livsstil. Dette leder videre til, hvordan kommunerne kan anvende mærket i 

deres sundhedsarbejde. Kommunerne er et godt sted at sætte ind med sundhedsfremme og 

forebyggelse, da de har en tættere kontakt med borgerne end staten. Det er tilmed vedtaget ved 

lov, at kommunerne, ifølge sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2, skal varetage sundhedsopgaverne: 

”Stk. 1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til 

borgerne ved at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer 

forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne” (Retsinformation.dk B).  

Derfor er det vigtigt, at kommunerne går aktivt ind og formidler statens tiltag videre til deres 

borgere. 

1.1 Problemidentificering  

Dette speciale vil kortlægge, hvordan sundhedsproblemet og dets løsninger er blevet iagttaget og 

konstrueret i Danmark fra 1989 og frem til 2009. Omdrejningspunktet for specialet er en interesse 

i, hvordan staten prøver at bekæmpe usunde vaner og derved gøre deres borgere sundere ved at 

opsætte forskellige løsningsmuligheder. Ligeledes er det interessant at se på, hvordan der er sket 

et skifte i, hvem der har ansvaret for borgernes sundhed. Derfor vil dette speciale belyse, hvordan 
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sundhed er blevet italesat og problematiseret, samt hvordan forskellige løsninger er koblet til 

problematiseringerne.  

Derudover vil specialet klarlægge, hvordan borgernes sundhed er blevet gjort til et politisk 

problem og hvordan problematiseringen har bevirket bestemte politiske løsninger, samt hvordan 

der opstår et paradoks ved styringen af sundhed og sundhedsfremme, idet staten gerne vil styre 

borgernes sundhed, samtidig med at borgerne skal have ansvar for deres egen sundhed.  

Som nævnt ovenfor har Nøglehulsmærket til formål at oplyse om det, der er usundt for borgeren, 

og samtidig skal Nøglehulsmærket hjælpe borgeren til at blive sundere. Følgende citat belyser, 

hvordan man med Nøglehulsmærket kan hjælpe borgeren til at tage et sundere valg: ”De fleste vil 

gerne spise sundt, og mange har styr på det. Men der er en stor gruppe, som har brug for hjælp til 

at træffe et sundere valg. Nu kan de gå efter Nøglehullet” (Nøglehullet 24/7, 2012:7).  

Der er et problem med at få borgerne til at leve sundt, og derfor vil jeg vise med en 

styringsanalyse, hvordan Glostrup Kommune prøver at styre, selvom der er dette paradoks, hvor 

staten via mærket gerne vil styre borgernes sundhed samtidig med borgerne selv har et ansvar. 

Ligeledes undersøger jeg, hvordan Nøglehulsmærket som styringsteknologi bliver brugt i 

kommunen for at afparadoksere1. Jeg har endvidere en tese om, at borgernes sundhed 

efterhånden er gået over og blevet en politisk sag, idet der er kommet en stigning blandt 

sundhedstiltag, som skal få borgeren til at vælge en vej frem for en anden.  

Interessen for dette speciale bunder i, hvordan Nøglehulsmærket kan være et styringsredskab til 

at guide borgerne i ønskede retninger. Grunden til at Nøglehulsmærket er valgt er, fordi jeg har en 

interesse for, hvordan lige netop dette mærke kan være med til at guide borgerne mod et sundere 

og lettere valg, da det er et forholdsvist nyt mærke. Glostrup Kommune blev valgt som 

udgangspunkt for indsamling af empiri, da de er den første kommune i landet, der bruger 

Nøglehulsmærket i deres sundhedsarbejde. Den indsamlede empiri bruges til at belyse, hvordan 

styringsambitionen om at appellere til den enkeltes egen evne til at vælge sundt ved at gøre det 

nemt, kan styre borgerne i den ønskede retning. Derfor blev Glostrup Kommune valgt, da jeg fandt 

                                                           
1
 Staten kan ikke løse sine paradokser, men den kan håndtere paradokserne, så de ikke dukker synligt op som 

paradokser. Dette kaldes for afparadoksering (Andersen N.Å., 2001). Afparadoksering er en strategi for at lukke 
øjnene for paradokset, så sundhedsfremme kan fortsætte uantastet. 
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kommunen og dens arbejde interessant for mine analyser om, hvordan mærker kan bruges som 

en styringsteknologi.  

Specialet har ikke til formål at beskrive, hvordan usunde vaner og overvægt er opstået, hvad man 

kan gøre for at forhindre det, eller gå ind at måle den positive eller negative effekt, tiltagene har 

haft. Det strategiske mål er derimod at hæve analysen til et niveau over sådanne iagttagelser, og i 

stedet anskue dem og deres historiske forbindelseslinjer. 

 

Dette leder mig frem til følgende problemformulering: 

 

1.2 Problemformulering 

Hvordan italesættes sundhed og sundhedsfremme i perioden fra 1989 frem til 2009, og hvordan 

forsøger Glostrup Kommune at styre dens borgere mod et sundere liv via Nøglehulsmærket? 

 

1.2.1 Uddybning af problemformulering 

Med problemformuleringen ønsker jeg at forfølge to veje, som behandles i hver sit kapitel. 

Nedenstående arbejdsspørgsmål strukturerer således specialet og dets analyser.  

Den første analyse vil være en genealogi og dispositiv analyse, hvor fokus er på sundhedens 

historiske opkomst, italesættelse og hvordan sundhed og sundhedsfremme er styret i en retning 

frem for en anden. Denne analysedel vil blive uddybet med følgende arbejdsspørgsmål: 

- Hvorledes er sundheden i Danmark blevet italesat fra 1989 og frem til 2009? 

- Hvilke kontinuiteter/diskontinuiteter kan der iagttages? 

- Hvordan kommer styringen af sundheden til udtryk? 

Efter den Genealogiske analyse vil en styringsanalyse blive udarbejdet. Jeg vil i denne analysedel 

tage udgangspunkt i, hvordan Glostrup Kommune kan bruge Nøglehulsmærket i forbindelse med 

deres sundhedsarbejde. Derfor vil arbejdsspørgsmålene omhandle, hvordan Glostrup Kommune 

styrer sine borgere via Nøglehulsmærket. For at kunne besvare dette, vil der gennem 

styringsanalysen, blive spurgt ind til følgende underspørgsmål: 
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 Hvilken form for styring er Nøglehulsmærket? 

 Hvilket håb repræsenterer Nøglehulsmærket? 

 Hvilket problem er Nøglehulsmærket løsning på? 

 Hvordan søger Nøglehulsmærket at bearbejde subjekterne? 

Denne analysedel giver et svar på, hvorledes Nøglehulsmærket kan lede borgerne mod et sundere 

og lettere valg. 
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1.3 Læsevejledning 

I det følgende afsnit gives en kort beskrivelse af specialets opbygning:  

Kapitel 1:  Specialets indledning og problemfelt, herunder problemformulering.  

Kapitel 2:  Redegørelse for specialets definitioner og afgrænsninger.  

Kapitel 3:  Præsentation af specialets analysestrategiske overvejelser og beslutninger – 

herunder de metodiske overvejelser.  

Kapitel 4:  Analyse af hvordan sundhed er blevet italesat fra 1989-2009. Jeg vil i analysen vise, 

hvor der har været kontinuiteter/diskontinuiteter i måden, hvorpå sundhed er blevet 

iagttaget og problematiseret. I forlængelse af genealogien vil der blive lavet en 

dispositivanalyse. Det er de dominerende og fremherskende problematiseringer, der 

er styrende for de valgte nedslagspunkter i analysen. De valgte temaer i analysen er 

resultatet af det empiriske arbejde, der ligger til grund for specialet.  

Kapitel 4 vil besvare første del af problemformuleringen. 

Kapitel 5: Analyse af hvordan Glostrup Kommune styrer deres borgere mod et sundere liv. Jeg 

vil i analysen vise, hvorledes kommunen bruger Nøglehulsmærket som en 

styringsteknologi for at lede deres borgere mod et sundere liv. Dette gøres ved hjælp 

af sandhedsformer, handleformer, objektformer og subjektformer, som Glostrup 

Kommune og Nøglehulsmærket bringer i spil for at få sundere borgere. 

Kapitel 5 vil besvare anden del af problemformuleringen. 

Kapitel 6:  Konklusion. 

Kapitel 7:  Refleksion over specialets resultater.  
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Kapitel 2 - Definitionsafklaring og afgrænsning 

 

I det følgende afsnit vil jeg redegøre for, hvordan jeg arbejder med begrebet sundhed. Her belyses, 

hvilke afgrænsninger, jeg har foretaget i forsøget på at gøre problemfeltet så specifikt som muligt, 

samt hvorfor disse afgrænsninger er foretaget. 

I analyserne og forståelserne af begreber trækker jeg på sociolog Mitchell Deans forståelse og 

analyse af begreber, som netop indfanger kompleksiteterne ved at undersøge begreber i en 

historisk kontekst. Når man arbejder med begreber i en genealogisk forstand, er det, ifølge Dean, 

vigtigt, at man ikke trækker betydningen af nutidige begreber tilbage i historien. Det vil sige 

måden, hvorpå sundhedsansvaret bliver opfattet i dag, som for eksempel at det både er et 

individuelt, fælles og kommunalt ansvar, ikke trækkes tilbage til tidligere tiders forståelse af, hvem 

der havde ansvaret for sundheden. Som Dean påpeger, skal man forstå begrebet på dets egne 

præmisser og ikke trække nutidige normer tilbage i tiden (Dean 1992). Jeg, som analytiker kan 

forsøge at forstå de rationaler, som begrebet var en del af, men som Dean udtrykker det: “We can 

seek to grasp it by means of its own terms, of how such terms operate in concert, not in terms of 

that which displaced it. This is not because terms exhaust the intelligibility of an assemblage of 

governmental practices, but because they form a language that is elaborated on the basis of such 

practices and that allows such practices to operate” (ibid:219). 

Når jeg undersøger begrebet sundhed, søger jeg efter ækvivalenter. Det vil sige, at jeg søger efter 

andre begreber, som ligger sig op af begrebet sundhed. Samtidig er jeg klar over, at de begreber, 

jeg finder, i nogle tilfælde vil være fremmede i forhold til, hvordan vi forstår sundhedsbegrebet i 

dag. Som Dean beskriver det, trækker de på rationaliteter, som er historisk betingede. Den måde, 

som vi eksempelvis forstår velfærd og socialpolitikker på, kan ikke kun beskrives inden for den 

moralske, ideologiske eller økonomiske historie, men skal forstås: ”In terms of governance and the 

forms of life which are promoted by it” (Dean 1991:218). Det ville derfor være forkert kun at 

undersøge sundhed i økonomisk forstand. Det er nødvendigt at se på fænomenet i en bredere 

historisk kontekst og drage andre felter ind, såsom sociologi og velfærd, som samtidig gør, at 

begrebet ikke kommer til at fremstå entydigt. 
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Dean lægger her op til et ideal om, at når man undersøger et fænomen, skal man gøre det på 

begrebets egne præmisser og skrive gennem begrebets genre. Jeg mener dog, at dette ideal kan 

være vanskeligt at gennemføre til fulde i praksis, idet det er nutidige tanker og normer, der ligger 

til grund for mine iagttagelser. Når man udarbejder en genealogi, mener jeg, at man er i en 

mellemposition, da man forsøger at begribe begreberne på deres egne præmisser, samtidig med 

at man søger at problematisere ting i nutiden. Mit program for iagttagelse af andres iagttagelser 

er netop programmeret på forhånd. Der vil derfor naturligt være et sammenspil i analysen, hvor 

jeg vil begribe begreberne og fortiden på deres egne præmisser, men samtidig vil jeg i analyserne 

komme med diskurskommentarer, hvor jeg vil reflektere over det analyserede og sætte det ind i 

den begrebs- og iagttagelsesramme, som ligger til grund for dette speciales optik. 

Specialet vil anvende Michel Foucaults teoretiske begrebsverden, hvorfor jeg finder det naturligt 

at introducere, hvad jeg forstår ved hans begreber. Derfor vil jeg inden kapitlet med 

introduktionen af de grundlæggende analysestrategier, introducere Foucaults magtbegreb. Dette 

gøres, da et andet af specialets interesser finder grobund i magt, og derfor er det relevant at 

komme med en definition på, hvad der forstås ved Foucaults magtbegreb. Ifølge Foucault er magt 

ikke, at A har magt over B, magt er ikke noget, man kan tilegne sig eller eje, men den må 

analyseres som værende noget der udøves. Det er ikke en særegen struktur, som vi får trukket ned 

over hovederne fra oven, men en relation, der indgår i og påvirker alle andre relationer (Raffnsøe 

et. Al 2008: 33). Derfor tolker jeg magt i dette speciale som et navn, man giver en kompleks 

strategisk situation i et givent samfund (Foucault, 2011). 

I forhold til styring og især styring af individer trækker jeg på Niklas Roses forståelse. Styring 

defineres, når det anvendes på den politisk-økonomiske sfære, som ”enhver strategi, taktik, 

proces, procedure eller program til kontrol, regulering, formning, bemestring og udøvelse af 

autoritet over andre i en nation, organisation eller lokalitet” (Rose 1999:15). Styringen er ikke kun 

rettet mod befolkningen, men også individet, og på den måde er styringen todelt. Endvidere skal 

begrebet teknologi eller rettere styringsteknologi defineres, da disse begreber er relevante i 

forhold til problemformuleringens spørgsmål omkring, hvordan kommunen styrer borgerne. 

Teknologierne skal fortolkes således: ”Teknologier er det konkrete, praktiske udtryk for, eller 

operationalisering af, styringens bagvedliggende ideologisk-videnskabelige diskurs” (Christensen 
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2006). Dermed defineres styringsteknologierne som midler, der bruges til at opnå målene for den 

bagvedliggende politisk-økonomiske tænkning (Foucault 1994a). 

Desuden skal der også gives en forklaring på, hvad jeg anser magtteknologier og selvteknologier 

for at være. Disse er relevante i forhold til at kunne forstå, hvilke teknologier, der er på spil i 

Governmentality analysen. Jeg trækker her på Foucaults egen forståelse af magtteknologier som 

værende: ”Magtteknologier bestemmer individers adfærd og underlægger dem visse mål” 

(Foucault 1994b: 225). Samt Foucaults forståelse af selvteknologier som værende: 

”Selvteknologier tillader individer gennem egne midler eller med andres hjælp et vist antal 

operationer på deres egen krop og sjæl, tanker, adfærd, måder at være på med henblik på at 

transformere sig selv for at opnå en vis tilstand af lykke, renhed, visdom, perfektion eller 

dødelighed” (ibid.).   

De valg, der er truffet i dette speciale, vil blive præsenteret i de efterfølgende afsnit. Det skal 

præciseres, at der i specialet kun er valgt at kigge på det ernæringsmæssige sundhedsaspekt, og 

derfor rettes blikket ikke mod motion, ulykker, sikrere veje, bedre cykelstier osv. Det er ikke 

specialets formål at beskrive og give en fuldstændig definition på, hvad sundhed er, da fokus i 

specialet ligger på styringen af sundhed og de risikofaktorer, der kan skade denne. 

I den Genealogiske analyse er der slået ned på Danmarks første forebyggelsesprogram fra 1989 og 

frem i tiden. Jeg har valgt ikke at gå længere tilbage i tiden, fordi specialet netop har fokus på, 

hvordan sundhed bliver italesat i en periode på cirka 20 år. Dette er gjort, da genealogi analysen 

bliver brugt til at belyse og skabe baggrundsviden for, hvordan sundhed har udviklet sig frem til 

tidspunktet, hvor ernæringsmærker dukkede op som et muligt styringsredskab for sundhed. En 

anden grund er, at der i starten af 00’erne kom større fokus på området omkring sundhed og 

risikofaktorer (Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne 2007:7). 

Gennem specialet har jeg slået nogle instanser og enheder sammen. Derfor skal det nævnes, at 

når jeg skriver staten, anses det for at være den siddende regering, fødevarestyrelsen og 

sundhedsstyrelsen. De ligger alle inden for statens rammer og italesættes dermed som værende 

staten. Derfor anser jeg også disse instanser for at tale på statens vegne. Desuden gælder det 

samme for Sundhedskonsulenten og Glostrup Kommune, hvor jeg anser dem for at være en og 
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samme aktør, hvor jeg går ud fra, at konsulenten taler på kommunens vegne. Det skal til slut 

præciseres, at når jeg skriver Nøglehulsmærket, Nøglehullet eller mærket, er det, det samme 

mærke jeg referer til.  
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Kapitel 3 - Analysestrategi 

 

I dette kapitel vil jeg præsentere den analytiske strategi, hvormed jeg griber undersøgelsen af 

sundhed og Nøglehulsmærket an. Således bliver det muligt at besvare problemformuleringen og 

arbejdsspørgsmålene. Indledningsvist vil jeg uddybe valget af analysestrategi og diskutere kort, 

hvordan det overhovedet er muligt at erkende med min valgte optik. Dernæst introducerer jeg 

den videnskabsteoretiske position. Her udfolder jeg begreber fra Michel Foucaults forfatterskab, 

og bruger disse begreber som afsæt til at forme specialets analysestrategiske tilgang ved at 

konstruere en køreplan for analysens to dele. Undervejs inddrages andre teoretikere for at kunne 

uddybe og videreudvikle Foucaults begreber. 

Dette teoriafsnit skal betragtes som en overordnet skitsering af specialets anvendte teoretiske 

perspektiver, men uddybningen vil ske løbende gennem analyserne. Efter det teoretiske fokus 

redegør jeg for, hvordan jeg konkret går til den valgte empiri. Dette gør jeg for at holde empirien 

op mod det analysestrategiske blik. 

3.1 Valget af analysestrategi frem for metoderegler 

Helt grundlæggende skal det fastslås, at analysestrategi ikke er en metoderegel, men derimod en 

decideret strategi for, hvordan man som epistemolog vil konstruere andre aktørers iagttagelser 

som genstand for egen iagttagelse (Andersen 1999:13-14). En epistemolog spørger altid med ordet 

hvordan. På den måde kan der analyseres, hvordan f.eks. en diskurs er blevet til (Ibid.). En 

epistemologisk orienteret videnskabsteori er per definition altid på anden orden (ibid.). Det vil 

sige, at man iagttager iagttagelser som værende iagttagelser, og det er dette, som løfter 

iagttagelsen op på anden orden. Fordelen ved at være på anden orden er, at anden ordens 

iagttageren får mulighed for at se, hvad første ordens iagttageren ikke selv kan se – f.eks. bliver 

det således muligt for anden ordens iagttageren at reflektere over, hvorledes en organisation laver 

til- og fravalg ved en given situation. 

For den epistemologiske analysestrategi er det således relevant, hvem der iagttager, hvorfor den 

epistemologiske analysestrategi bevæger sig væk fra ontologiens hvad og hen mod 

epistemologiens hvordan. Den ontologisk orienteret videnskabsteori opsætter en bestemt form 



Side | 18  
 

for virkelighed, og derfor kan der ikke spørges ind til, hvordan denne virkelighed er opstået (ibid.). 

Derfor arbejdes der med en tom ontologi som konsekvens af, at genstandsfeltet ikke er ontologisk 

bestemt, men derimod bestemt af de iagttagelser, som aktørerne gør sig (ibid.).  

Den epistemologiske analysestrategi finder sit afsæt i socialkonstruktivismen, da 

socialkonstruktivismen tager afsæt i ”at den sociale virkelighed aldrig er organiseret i entydige 

årsager og effekter” (Esmark et. Al. 2005:10). Derved bliver den epistemologiske verden selv skabt 

i den givne situation. Valget af en epistemologisk analysestrategi er således med til at understrege 

det socialkonstruktivistiske element i specialet. Derfor skal det gøres opmærksomt, at specialets 

analytiske del er konstruerede betragtninger, som Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Glostrup 

Kommunes ansatte osv. besidder i forbindelse med sundhed og Nøglehulsmærket. Det betyder, at 

de betragtninger eller meninger, der kommer til udtryk gennem specialet, er konstrueret gennem 

mine øjne. Dermed er det min tænkning og det blik, jeg har på specialet, som får disse 

betragtninger og meninger til at give mening. 

I specialet iagttager jeg således gennem en anden ordens iagttagelse, idet opgavens 

epistemologiske analysestrategi gør andres iagttagelser til genstand for egne iagttagelser.   

Valget af epistemologisk analysestrategi har dog den konsekvens, at den valgte empiri i 

epistemologisk forstand bliver en intern konstruktion i analysestrategien, ligesom objektet er det. 

Empirien konstrueres analysestrategisk som et redskab til at opnå empirifølsomhed, da jeg med 

anden ordens iagttagelser problematiserer, hvorfra jeg problematiserer, i stedet for første ordens 

iagttagerens uproblematiserede omgang med givne kategorier og metoder, som immuniserer dem 

over for empirien (Andersen 1999:182). Dette betyder, at jeg bedre kan komme frem til specialets 

konklusioner, da jeg opererer med anden ordens iagttagelser, og derved kan jeg problematisere 

min empiri, da der ikke er nogen givne kategorier eller metoder.  

De positioner, hvormed jeg iagttager og analyserer igennem, er i Genealogianalysen via 

Sundhedsstyrelsens publikationer. I Governmentalityanalysen er min iagttagelsesposition gennem 

en sundhedskonsulent fra Glostrup Kommune. 
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3.2 Videnskabsteoretisk position 

Foucaults teorier finder sit afsæt i socialkonstruktivismen og poststrukturalismen, hvorfor disse vil 

blive præsenteret i følgende afsnit.  

Virkeligheden er, ifølge socialkonstruktivismen, socialt konstrueret: altså eksisterer virkeligheden 

på baggrund af vores fortolkninger af den. Der skelnes mellem den ontologiske og epistemologiske 

gren af socialkonstruktivismen, hvor ontologiske konstruktivister mener, at den fysiske virkelighed 

er en erkendelsesmæssig konstruktion. Epistemologiske konstruktivister mener derimod, at vores 

erkendelse af den fysiske verden er socialt konstrueret (Jacobsen et al. 2010:231). Endvidere er 

dét sted, hvor man betragter verden fra, kontingent: ”Det sted, man iagttager fra, er ikke 

nødvendigt, men valgfrit” (ibid:230). Dette speciale hælder hen mod den epistemologiske gren af 

socialkonstruktivismen. 

Foucault betegnes som socialkonstruktivistisk poststrukturalist, og hans teorier koncentreres i høj 

grad om magten i samfundet og historien (Stormhøj 2006:56). Magt og viden er uløseligt 

forbundet, hvilket især anskues i Foucaults teorier. Et eksempel på dette kunne være 

Governmentality, som analyserer, hvilken magtudøvelse, der er på spil i nutidens velfærdsstater. 

En anden er Pastoralmagten, som er en magtform, der ligger langt tilbage i tiden, men som 

forbinder magt og sandhed, ved at have indgående kendskab til subjektet. På den måde kan 

pastoralen lede subjekterne mod det ønskede (Dean 2006).  

Det socialkonstruktivistiske aspekt i Foucaults teori anskueliggøres, idet hans begreber er 

polyvalente i deres mening (ibid:29). Begreberne har derved mange sider og deres mening 

konstrueres gennem utallige afgrænsninger, hvorved de heller ikke er ontologisk funderet. Et 

andet eksempel er, at alle diskurser for Foucault er knyttet til eksklusionsprocedurer, som, udover 

at udelukke nogle temaer frem for andre, også producerer afvigere, stereotyper eller 

tildeler/fratager grupper af mennesker deres legitimitet, fornuft og retten til at handle (ibid:32). 

Dermed kan man i Foucaults optik anskue, hvordan der til enhver diskurs er knyttet eksklusions 

procedurer. 

I forbindelse med dette speciale og brugen af Foucaults begreber finder jeg det vigtigt at komme 

ind på hans forståelse af, at magten er allestedsnærværende, da magten i dette speciale kan ses i 

mange sammenhænge. Åkerstrøm skriver: ”Magten er i vor omgang med tingene, for så vidt som 
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de objekter vi forholder os til, altid er diskursobjekter produceret af og i diskurserne” (Andersen 

1999:32). Derved er diskurserne også en stor del af dette speciale, men man skal have for øje, at 

når dette speciale betragter magten som værende overalt, er det betinget af diskursobjekter. 

Derfor vil der løbende blive omtalt diskurser uden, at der dog bliver lavet en universel 

metodologisk diskursanalyse. Det skal dog pointeres, at der gennem min genealogianalyse er set 

på det sproglige plan. Dermed er diskursen i dette speciale sundhed, og det er den, der er blevet 

beskrevet op gennem tiden. Derved anskues det, hvordan genealogianalysen i dette speciale, er i 

Foucaults optik, da man gennem analysen kan iagttage, hvorledes den sundhedshistoriske 

betingethed bliver fremhævet (Raffnsøe et. Al, 2008). 

3.3 Genealogianalyse – hvordan italesættes sundhed 

I dette afsnit præsenteres Foucaults begreb om genealogien, og hvorfor netop dette begreb er 

velegnet til specialets problemformulering. Genealogien giver mig den mulighed at gå tilbage i 

historien og kortlægge de specifikke historiske mulighedsfelter, der har været, for derefter at 

kunne bestemme, hvordan et bestemt objekt er opstået (Bjerg & Villadsen 2008:92). I denne 

analysedel er det sundhed, som er objektet. Samtidig med, er sundhed også et rationale.  

Sundhed bliver et rationale i kraft af at den, gennem specialets analyser kan forstås som mere end 

bare en ting, og dermed bliver sundhed en sammenfatning af mange forståelser for samme begreb 

(Raffnsøe, S. et al. 2008). Man kan endvidere betragte sundhed som et rationale, da man kan 

undersøge dens forhold til sin modsætning. På den måde bliver det muligt at kunne iagttage, 

hvordan sundhed adskiller sig fra sin modsætning (ibid.). Dette vil give blik for, hvordan sundhed 

kan se, hvad eller hvor den ikke er og dermed handle ud fra dette.   

Genealogianalysen af det empiriske materiale vil fremvise de mulighedsfelter, der har været 

omkring sundhed, sundhedsfremme og de politiske tiltag, som skal støtte op omkring borgernes 

sundhed. Foucaults genealogiske analyse giver mulighed for at forstå fænomenet sundhed, idet 

genealogien beskæftiger sig med, hvordan begreber og fænomener gennem historien er blevet 

gjort til objekter for bestemte vidensformer og bestemte styringsstrategier.  I den Genealogiske 

analyse skildres, hvordan nye undersøgelsesfelter, genstande og muligheder træder frem. Disse 

kan iagttages, når der sker et brud i historien. Bruddet sker ved, at der er et sammenstød mellem 

viden og magt, og at disse to ting ikke hænger sammen mere. Man bliver derfor nød til at fremvise 
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sundhed på en anden måde (ibid:52). Denne analyse beskriver, hvordan de specifikke historiske 

mulighedsfelter gør det muligt for sundhed at opstå, men kausalt slutter den ikke hermed, at det 

måtte opstå (ibid:92). Det er ikke genealogens mål at beskrive historien i sin totalitet, men snarere 

at beskrive de valg af historiske elementer, som finder deres problematiseringer i samtidens 

tendenser, diskussioner og konflikter (ibid:95). 

For Foucault er historien således helt central for at kunne belyse nutiden, hvor den kritiske 

nutidshistorie viser os, at måder at iagttage, tale og handle på i forhold til sundhed er styret af 

bestemte historiske regler (Andersen 1999:56). Genealogien kan vise, hvordan disse regler har 

forandret sig over tid, og hvilke konsekvenser det har for måden at iagttage sundhed på i dag. Med 

Foucaults begrebsapparat bliver det således muligt at anlægge et blik, hvor iagttagelsen af 

sundhed gennem en Genealogisk analyse kan være med til at belyse, hvordan sundhed og 

sundhedsfremme er blevet italesat og dermed, hvorfor sundhed bliver italesat, som den gør i dag. 

3.4 Foucaults dispositiv teori 

Samtidig med den genealogiske analyse, vil jeg belyse, hvordan man med Foucaults dispositiv 

begreb, vil gøre det muligt for specialet at anskueliggøre, hvilke brud i historien, der har gjort, at 

sundhed og styringen af denne er gået i en retning frem for en anden. 

Ved et dispositiv forstår Foucault en ordning af et stof, som fordeler en række elementer i forhold 

til hinanden samt sætter dem i forbindelse med hinanden. Dispositivet er derfor en anordning: ”Et 

netværk af veje hvori nogle veje bliver mere sandsynlige end andre” (Raffnsøe et al. 2008:217). 

Foucaults dispositivhistorie har derfor det særkende, at dets installation vil søge at præge 

borgeren eller sundhed til at vælge én vej frem for en anden, således at disse med større 

sandsynlighed vælger A frem for B. For eksempel vil Nøglehulsmærket prøve at præge borgeren til 

at vælge sundere fødevare, frem for de knap så sunde varer. Dispositivets styringselement ligger 

altså i, at dispositivet, i denne analyse, tillader politikere via sundhedsfremme at lede borgerne 

den ønskede vej. Dispositiver kan dog ikke garantere et vist udfald, men kun øge sandsynligheden 

herom (Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005:154). Dispositivet sætter således sit præg på den 

udveksling, den indgår i, da der gennem dispositivet disponeres for et bestemt udfald (Ibid:161).  

Dispositiver skal analyseres i det applikationsfelt, de indgår i, da det er flere dispositiver, som 

tilsammen påvirker dette felt. Derved er det også dispositivernes samlede effekt, som kommer til 
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udtryk i det sociale (ibid:162). Dispositiver vil derfor også influere hinanden, idet de sameksisterer 

i diverse genstandsfelter. I forhold til dette speciale vil det overordnede genstandsfelt være 

sundhed med Nøglehulsmærket, de 8 kostråd, fællesskaber, partnerskaber, kost, rygning osv. som 

dispositiver. Disse vil influere hinanden, netop fordi de eksisterer i feltet sundhed. Det 

overordnede genstandsfelt kan dog ikke indsnævre dispositivets virke til kun at influere under et 

felt, hvorfor ét dispositiv kan influere flere overordnede felter (ibid:161). 

I dispositivanalysen har jeg valgt at anvende sikkerhedsdispositivet, da denne dispositivform, er 

mest anvendeligt, da det fokuserer på at etablere et beredskab i forhold til sundhed. Dermed 

undgår man, at det usunde får ødelæggende konsekvenser på længere sigt (Raffnsøe, S. et al. 

2008). Dermed anvender jeg hverken lov- eller disiplinærdispositivet, da jeg ikke synes, at de ville 

være de rigtige valgte dispositiver i forhold til dette speciale. Man kan uden tvivl anvende disse to 

andre dispositiver i teorien, men i praksis vil man ikke kunne gå ind at bruge lovdispositivet, da 

man ikke kan lave totalt forbud mod alt det usunde. Endvidere kan staten få svært ved at true med 

sanktioner på den sundhedsmæssige side, hvis borgerne ikke retter sig efter deres love. 

Disciplindispositivet arbejder med at eliminere det uønskede, og dette vil heller ikke være ideelt, 

da det stort set er umuligt at fjerne det usunde element i samfundet totalt (ibid.).  

Dispositivet som politisk styringsteknologi muliggør for politikerne at styre befolkningen i den 

retning, som politikerne finder mest hensigtsmæssig. Teorien om dispositiver tillader derved at 

undersøge, hvordan feltet sundhed, med dispositiver som politikernes tiltag som for eksempel de 

8 kostråd, Nøglehulsmærket samt forståelsen for, hvordan sundhed skal styres, fremhæver én vej 

for borgeren frem for en anden. 

3.5 Governmentalityanalyse 

Med begrebet Governmentality har Foucault omdefineret styring, så det skal forstås som conduct 

of conduct (Dean 2006). Foucault beskriver denne måde at lede på som ”Governmentality”. 

Begrebet er en sammensætning af govern og mentality, der kan oversættes til 

”styringsmentalitet”. Styring henviser til forskellige former for ”adfærdsstyring”, og det omhandler 

de tanke- og handlingsmåder, som individer og gruppers adfærd søges formet, reguleret eller 

styret mod. Det vil sige at, styringen søger at påvirke, forme og lede individer til at styre sig selv på 

bestemte måder (Ibid:31). Som Dean skriver: ”En Governmentality-analyse er altså et middel til at 



Side | 23  
 

reflektere over, hvordan vi styrer os selv og andre, og hvordan vi tænker om os selv og andre, når vi 

gør dette. Den er således et forsøg på at opnå klarhed over de betingelser, vi tænker og handler 

under i vores samtid” (ibid:81). Governmentality handler om styring, der udføres af en 

mangfoldighed af autoriteter og organer, som benytter sig af forskellige teknikker og videns-

former. Disse søger at forme vores adfærd ved at operere gennem vores ønsker, interesser og 

overbevisninger (ibid:44).  

Analysen vil tage udgangspunkt i, hvordan det gøres muligt at styre subjekternes selvstyring ved at 

strukturere feltet for deres moralske adfærd, og det omfatter, ifølge Foucault fire aspekter 

(Foucault 2004:36-37). Jeg har fundet inspiration til dette fra kultursociolog Lisa Dahlager (2001) 

og Mitchell Dean (2006). I det følgende vil de fire aspekter blive introduceret og formet, så de 

tilsammen udgør en analytisk struktur for dette kapitel. Denne firedimensionale analyseform 

undersøger, hvordan magt og viden forbindes på bestemte måder med bestemte konsekvenser. 

Det kaldes en Governmentality-analytik (Dean 2006:16,58-67), da denne analyseform er velegnet 

til at indfange den form for magt, der hos Foucault kaldes styring, og som drejer sig om at 

disponere frie individers handlinger. Governmentality betegner den tendens, der er i de vestlige 

samfund, hvor styring er blevet dominerende i forhold til andre magtformer, for eksempel 

suverænitet og disciplin (Foucault 2008:117).  

Retten til at lade analysen afvige fra lignende analyser forbeholdes, der hvor det findes frugtbart. 

Det skal påpeges, at analysens fire aspekter forudsætter hinanden uden dog at kunne reduceres til 

hinanden, hvilket forklarer den vilkårlige adskillelse af aspekterne, som strukturerer analysen. 

3.5.1 En Governmentality‐analytik 

Det første aspekt i den analytiske tilgang er det aspekt, Nøglehulsmærkets objekter/subjekter 

etablerer, synliggør og former af bestemte sandheder. Sandhedsformerne udgør analysens første 

aspekt (Dahlager 2001). Sandhedsformerne skal forstås som det, Foucault kalder underkastelses-

måden (Foucault 2004:36) – altså den måde, hvorpå Nøglehullet forsøger at få borgerne, 

arbejdspladser og institutioner til at anerkende og underkaste sig præmisserne for deres etiske 

selvstyring. Interessen ligger i at undersøge, hvordan forskellige sandhedsformer indskriver sig i 

artikulationen omkring Nøglehulsmærket, og hvilken rolle de her spiller for at få borgerne, 

arbejdspladser og institutioner til at styre sig selv og andre (Foucault 1991:79). Det skal 
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understreges, at analysen ikke handler om at vurdere, hvorvidt de former for sandhed, nøglehullet 

involverer, nu også er sande eller ej. Men i stedet analyseres der på de former for sandheder, som 

bringer viden om Nøglehulsmærket i spil. For at kunne analysere på dette, spørges der til: Hvilken 

form for styring er Nøglehulsmærket? 

Analysens andet aspekt drejer sig om de måder, hvorpå staten med Nøglehulsmærket ansporer 

borgere, arbejdspladser og institutioner til at handle på sig selv for at blive moralske subjekter. 

Foucault kalder dette for udarbejdelsesformerne (Foucault 2004:37). Dahlager (2001) kalder dette 

aspekt for handleformer, og hun refererer dermed til den mangfoldighed af teknikker, 

mekanismer, procedurer og teknologier, som nøglehullet bringer i anvendelse for at forøge 

chancerne for, at bestemte moralske subjekter opstår. Handleformerne kobler magtteknologier 

med selvteknologier, og det kan således bringe subjektet til at konstituere sig som et etisk subjekt, 

moderere dens handlinger eller helt udslette de lyster, der er usunde (Dahlager 2001:94). I 

forbindelse med Nøglehulsmærket er det de krav for indholdet af salt, sukker, fedt og kostfibre, 

som udgør de centrale handleformer, da mærket er bygget op om disse krav. Dermed ønsker 

staten, at borgerne handler på baggrund af disse krav. Derfor spørges der ind til hvilket håb, 

Nøglehullet repræsenterer? Der spørges endvidere i dette afsnit ind til: Hvilket håb har Glostrup 

Kommune for brugen af Nøglehulsmærket? Dette gøres for at belyse, hvilke subjekter, Kommunen 

håber, vil opstå. Empirien for denne analysedel tager primært udgangspunkt i noeglehullet.dk og 

altomkost.dk. Dette er anderledes fra de andre analysedele, hvor empirien primært er interviewet 

med sundhedskonsulenten fra Glostrup Kommune. 

Det tredje aspekt i analysen drejer sig om, hvordan Nøglehulsmærket isolerer noget ved subjektet 

som objekt for styringen af subjekternes etiske selvstyring. Inspireret af Dahlager (2001) bruges 

betegnelsen objektformer. Foucault kalder dette for bestemmelsen af den etiske substans 

(Foucault 2004:36). Objektformerne skal altid forstås som objektgørelse af noget ved subjektet, og 

subjektet er således både objekt og subjekt for Nøglehulsmærket. Selvom der er denne gensidige 

relation mellem objekt og subjekt, vælger Dahlager, af analysemæssige årsager, at adskille de to 

former (Dahlager 2001:95). Jeg har ligeledes valgt at adskille dem, fordi det er analytisk 

hensigtsmæssigt, og det gør analysen mere overskuelig. 
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I analysen af kommunens objektformer analyseres det, hvordan Nøglehulsmærket og kommunen 

sætter det usunde ved subjektet i fokus, og dermed skaber et problem, som må løses.  

Det fjerde aspekt i analysen er det, Foucault kalder ”(…) det moralske subjekts teleologi” (Foucault 

2004:37). Dette forklares ved, at man tager udgangspunkt i en betragtning om, at handlinger ikke 

blot er moralske i sig selv, men også er det i kraft af den position, de indtager i den samlede 

opførsel, der så at sige danner det moralske subjekt. Med andre ord handler det om at undersøge, 

hvilke former for individuel og kollektiv identitet, Nøglehulsmærket og kommunen søger at skabe, 

således at styringen kan operere igennem disse identiteter (Dean 2006:74).  

Det er formerne for individuel og kollektive identiteter, der kaldes for subjektformer. Det er vigtigt 

at understrege, at Nøglehulsmærket ikke bestemmer disse former, men det er nærmere de 

former, som fremmer forskellige kapaciteter, kvaliteter og statustilstande, der vinder indhug hos 

subjekterne, der bestemmer (Dahlager 2001:95). 

Analysen undersøger derfor, hvordan Nøglehulsmærket søger at bearbejde subjektet, de midler 

den bruger til det, samt hvilke moralske subjekter mærket dermed håber, vil opstå. Dermed 

spørges der ind til, hvilket problem Nøglehulsmærket er løsning på?  

Analysen sætter på den måde fokus på relationen mellem politik og etik. Etik betragtes som 

handlinger, der udøves af selvet på selvet (Dean 2006:47), men den beskæftiger sig også med, 

hvordan Nøglehullet ansporer subjekterne til at sætte sig i forhold til hinanden. Magt er i den 

forbindelse ikke noget, som hverken staten, kommunerne eller andre besidder, men er netop den 

dynamik, der giver form til handlingsrummet (Dahlager 2001:92). Analysen spørger således til, 

hvordan Nøglehulsmærket gør det muligt at styre andres selvstyring ved at give form til 

subjekterne (Dahlager 2001:94). 

For at opsummere, så vil der med en Governmentalityanalyse ikke kun være en forståelse for, at 

styring kun er styring af massen, men at det i høj grad også er styring af selvet. At analysere styring 

består altså i at analysere de praksisser, som prøver at forme og operere gennem individer eller 

gruppers valg, ønsker, lyster, forhåbninger, behov og livsstil. Det vil sige, at en Governmentality-

analyse forbinder spørgsmål om politik, styring og administration med spørgsmål om livet, selvet 

og individet (Dean 2006:46). Dette vil besvare problemformuleringens spørgsmål omkring, 

hvordan Glostrup Kommune prøver at styre deres borgere mod det sundere valg. 
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3.6 Metodiske overvejelser 

I følgende afsnit vil jeg redegøre for mine metodiske overvejelser. I Genealogianalysen beskriver 

jeg, hvordan sundhed, forebyggelse og styringen af disse er blevet problematiseret gennem tiden. 

Ambitionen er ikke at beskrive historien fra ende til anden, men jeg har valgt at slå ned der, hvor 

der er brud i forhold til, hvordan sundhed er blevet italesat. Samt hvordan styringen af sundhed 

har taget en drejning. Dette er gjort i forhold til genealogiens udgangspunkt. De kilder og tekster, 

der er blevet valgt ud fra den genealogiske metode, er ikke valgt som dokumentation af en mening 

eller intention, som ligger uden for teksten. De er i stedet en slags monumenter, der kan bidrage 

til at belyse sundhed på en anderledes og kritisk måde end traditionel historieskrivning (Andersen 

1999). 

I forlængelse af specialets epistemologiske udgangspunkt rettes blikket mod udsagnene og 

teknologierne, som de dukker op. Jeg har derfor udvalgt tekster og kilder, som formår at sige 

noget om de kontinuiteter, diskontinuiter, regler og brud, som specialet beskæftiger sig med. 

Udgangspunktet har været at læse tekster, der umiddelbart lægger sig inden for diskursen 

sundhed. Derefter har jeg set på de referencer, der var til nogle af teksterne for at give mig et 

bedre overblik over perioden. Der er ingen tekst, der kan stå alene, den vil altid bestå i et 

betingende forhold til andre tekster som et punkt i et net. Det handler kort sagt om at opbygge sit 

arkiv ved at forfølge, hvilke tekster, forfattere og institutioner, der henvises til i den enkelte kilde, 

og de referencer, der går på tværs af teksterne (Bjerg & Villadsen 2008). 

Det empiriske materiale til den Genealogiskeanalyse er indhentet via rapporter, politiske 

sundhedsprogrammer, love, sundhedsfoldere, tidsskrifter, anbefalinger og forsknings-

undersøgelser. Dette er gjort for at fremanalysere, hvordan sundhed og forebyggelse er blevet 

italesat og hvorledes styringen af disse er foregået. 

Det primære empiriske materiale til Governmentalityanalysen er et semistruktureret interview 

med Mette Nielsen, sundhedskonsulent fra Glostrup Kommune. Fordelen ved en semistruktureret 

interviewguide er, at ” Vil man arbejde med en semistruktureret (…) interviewguide for at kunne 

forfølge temaer og diskussioner, der opstår i det konkrete dybdeinterview. I stedet for at tilstræbe 

en standardiseret dataindsamlingssituation lader man sig altså lede af det, der i den givne 

situation viser sig at være interessant” (Bjerg & Villadsen 2008:23). Dermed giver denne form for 
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interviewguide, intervieweren mulighed for at forfølge de interessante emner i interviewet. 

Efterfølgende blev interviewet transskriberet i sin fulde længde og godkendt af Mette Nielsen, 

sundhedskonsulent (se bilag 1). Arbejdsspørgsmålene til Governmentalityanalysen er konstrueret 

til empirien.  

Det sekundære empiriske materiale til Governmentality analysedelen er hentet fra 

noeglehullet.dk, altomkost.dk og citater fra Glostrup Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. 

Da omdrejningspunktet i specialet blandt andet er at belyse, hvordan sundhed og forebyggelse er 

blevet italesat, så jeg det som vigtigt at inddrage tekster fra statslige udvalg og kommissioner. Det 

er fra disse instanser, at dikteringen af sundhed kommer fra. Derfor er der bevidst fravalgt at se 

på, hvilken betydning medier, sundhedsguruer og lignende spiller. På trods af dette mener jeg 

stadig, at jeg har indfanget en statslig og samfundsmæssig forståelse af, hvordan sundhed bliver 

italesat, og hvilke problematikker, der dukker op i forbindelsen med at sprede sundhed i 

samfundet. 
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Kapitel 4 - Genealogianalyse 

 

”Det er vigtigt at fastholde, at vi altså ikke taler om at gå i cølibat og gumle gulerødder hele dagen. 

Du kan sagtens leve et muntert liv på jord med de få regler” 

         - Sundhedsminister Carsten Korch, 1999. 

Citatet fra Carsten Korch siger noget om, hvordan sundhed kan italesættes. I citatet ligger der en 

forudsætning om, at sundhed ikke kun handler om at gumle gulerødder hele dagen, men det 

handler også om mange andre ting. Endvidere ligger der noget bibelsk i citatet, man kan gå i 

cølibat og virkelig leve efter alle sundheds reglerne, men samtidig kan man også bare leve efter få 

regler og dermed leve et muntert liv på jord. Betydningen af denne italesættelse kan betragtes 

som bibelsk, på grund af den daværende Sundhedsministers ordvalg. Hermed iagttager jeg, 

hvordan italesættelsen af sundhed, ifølge Carsten Korch, er polyvalent. Denne analyse vil se 

nærmere på, hvordan sundhed ellers er blevet italesat gennem tiden.  

Når jeg bruger ordet italesat, skal det forstås som alle de begreber og udtryk, der har noget med 

sundhed at gøre, eller når sundhed bliver sat i forbindelse med disse. Derfor vil denne analyse ikke 

kun anvende citater, som præcist definerer hvad sundhed er, men mere citater som siger noget 

om sundhed eller forbinder sundhed med noget andet. Min iagttagelsesposition i denne 

analysedel er gennem Sundhedsstyrelsens iagttagelser. Dermed iagttager jeg gennem deres 

iagttagelser. 

I forbindelse med den Genealogiske analyse, som belyser hvilke brud, der kan iagttages i den 

ønskede periode, vil det blive muligt at anskue, hvordan sundhedsstyringen er gået i en retning 

frem for en anden. Dette analyseres med hjælp fra Foucaults forståelse af dispositivet, og mere 

præcist sikkerhedsdispositivet. Dette dispositiv bliver anvendt, da jeg hermed får blik for, hvordan 

staten undgår at det usunde får ødelæggende konsekvenser over længere sigt, da dispositivet 

etablerer et beredskab i forhold til sundhed. Sikkerhedsdispositivet kan iagttages, når staten i 

sundhedsindsatsen er klar over, at man aldrig kan fjerne det usunde element helt. I stedet 

forsøges det at holde dette usunde element nede, eksempelvis ved kampagner, 

sundhedsevalueringer og rapporter, hvor staten prøver at udbrede, hvad der er den rigtige 

adfærd, når det kommer til kost, motion, rygning osv. Sikkerhedsdispositivet tænker i opgørelser 
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og udregninger, eksempelvis ved at beregne hvor og hos hvem, den usunde adfærd opstår. Det 

handler om en grænse for det acceptable (Foucault 1978). Dermed viser jeg i forlængelse af hvert 

afsnit, hvordan sundhed og styringen af denne, er gået i en retning frem for en anden.  

Analysen starter tilbage i 1989, hvor Danmark får sit første forebyggelsesprogram. Der er allerede 

fra dengang fokus på kost, rygning, motion og alkohol, men også social ulighed i sundhed hos 

borgerne. Efter 1989 tages et spring til 1999, hvor styrelsens næste store program ser dagens lys. I 

takt med at viden omkring sundhed i starten af 00’erne bliver større, iagttages det, hvordan flere 

og flere rapporter kommer frem, som omhandler sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme. Jeg 

slår ned i steder i historien, hvor det er muligt at iagttage forandringer i viden i forhold til, hvordan 

man tidligere kommunikerede og italesatte sundhed. Dette gør jeg qua mit analysestrategiske 

fokus på at belyse, hvordan sundhed og styringen af denne har udviklet sig gennem tiden. 

4.1 Danmarks første forebyggelsesprogram 1989 

I midten af firserne tilslutter den danske regering sig World Health Organization’s (WHO) 

sundhedsstrategi, også kaldet Ottawa-deklarationen. Det hedder sig, at Ottawa-deklarationen 

anses for at være en ny form for forebyggelsesstrategi, da fokus er på, at sundhedsansvaret skal 

lægges mere over på borgernes skuldre. Med denne strategi sker der et brud med tidligere tiders 

formynderiske og ekspertstyrende forebyggelse (Glasdam 2009). Denne deklaration kan ses som 

et skæringspunkt for indførelsen af nye former for forebyggelse med et nyt mål. Her kommer 

sundhed mere i fokus, og der tages nye metoder i brug, hvor borgerne selv i højere grad skal 

inddrages (Glasdam 2009, Andersen & Christensen 2000).  

Det iagttages via tekster fra WHO’s hjemmeside, at italesættelsen af sundhed, ifølge Ottawa-

deklarationen, er:  “To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an 

individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to 

change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not 

the objective of living” (WHO 1986). Det vil sige, at sundhed kan iagttages som værende mere end 

bare den fysiske tilstand, men sundhed er også den mentale og sociale tilstand hos den enkelte.   

Ottawa-deklarationens strategi kommer i Danmark til at hedde ”Sundhed for alle år 2000”. I 

forbindelse med denne tilslutning og den nye strategi får Danmark sit første forebyggelsesprogram 

i 1989, der får bred opbakning: ”Tolv ministerier står bag programmet, hvis overordnede mål var 
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at sænke antallet af tidlige dødsfald, at sænke antallet af invaliderede og lidende mennesker og at 

give flere en alderdom uden forringet livskvalitet. Programmet fokuserede direkte på indsats over 

for ulykker, kræft og hjerte-kar-sygdomme, mens muskel- og skeletsygdomme og psykiske lidelser 

blev prioriteret, og der blev igangsat udarbejdelse af handlingsplaner for de to sygdomsgrupper. 

Derudover blev der sat fokus på ernærings-, tobaks- og alkoholpolitikken” (Kjøller & Jørgensen, 

2007: 38). 

Sundhedsministeriet, som var det ministerium, der primært stod bag programmet, ville styrke den 

forebyggende og sundhedsfremmende indsats, og det skulle være både inden for 

sundhedssektoren og i samfundet generelt. Grunden til at forebyggelse og sundhedsfremme ikke 

kun skulle fremkomme i sundhedssektoren var, at: ”kun ca. 10 % af de faktorer, som påvirkede 

sundheden, befandt sig inden for sundhedssektorens rammer”(Regeringens forebyggelsesprogram, 

dokumentationsdel 1989:11). Derfor stod de tolv ministerier i fællesskab bag dette program, da 

alle samfundsområder har et ansvar for at medvirke til en forbedring af befolkningens sundhed. 

Dette gav en udfordring til Sundhedsministeriet, da det var dem, der skulle være tovholder på 

”projekt sundhed” i Danmark. Sundhedsministeriet skulle planlægge mål, omfang og indhold af 

sundhedsoplysningen, og samtidig skulle de formidle disse oplysninger videre og forsøge at 

inspirere de øvrige danske myndigheder og organisationer til at samarbejde om projektet. Da det 

var meget få faktorer, der lå inden for sundhedens rammer, lå der en stor udfordring i at få den 

viden, Sundhedsministeriet havde, formidlet ud til de andre områder i samfundet som amter, 

kommuner, private organisationer og andre ministerier. Det var nu deres ansvar at gøre mere for 

forbedringen af sundhed og oplysning herom, da det var statens ansvar at formidle denne viden 

4.1.1 Forebyggelsens indsats- og politikområder 

Udover at der var mange ministerier, der støttede op omkring dette program, så fokuserede 

programmet også på fem forebyggelses indsatsområder og tre politikområder: ”I regeringens 

forebyggelsesprogrammer var der udvalgt 5 indsatsområder, hvor den forebyggende indsats i 

særlig grad skal styrkes: ulykker, kræftsygdomme, hjerte-karsygdomme, psykiske lidelse og muskel 

og skeletsygdomme” (Regeringens forebyggelsesprogram, dokumentationsdel 1989:17). 

Forebyggelse af disse sygdomme er vægtet særlig højt, da der er stor udbredelse af dem, og de har 

ikke alene alvorlige konsekvenser for den enkelte, men også for samfundet. Derfor skal der sættes 

fokus på disse forebyggelsesområder, og de skal sættes højt på prioriteringslisten (ibid.).   
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Udover de fem forebyggelses indsatsområder er der tre politikområder: ”Ernærings- og 

levnedsmiddelpolitik, tobakspolitik og alkoholpolitik, de er fundet centrale for at beskrive 

sammenhængende aktiviteter rettet mod de tre indsatsområder: ulykker, kræft og hjerte-

karsygdomme” (ibid:5). Disse politikker er valgt, da tobaksrygning, for meget alkohol og forkert 

sammensat kost, er skyld i blandt andet de såkaldte velfærdssygdomme, som for eksempel hjerte-

karsygdomme og kræft. Der bliver flere og flere borgere, der får behov for behandling, og det er 

derfor nødvendigt at sætte mere fokus på forebyggelsesområderne end behandlingsområdet. Der 

skal i højere grad gribes ind overfor årsagerne til problemerne (ibid.). 

Hvis man ser tilbage på, hvad WHO italesatte som sundhed, er det tydeligt at se, hvordan 

regeringen dengang har taget WHO’s forståelse til sig. Deres sundhedsforståelse, som er en 

sammenfletning af den fysiske, mentale og sociale tilstand, er blevet trukket med over i den 

danske ”Sundhed for alle år 2000” -strategi og derfra med videre over i forebyggelsesprogrammet.  

Da sundhed er en sammenfletning af flere forskellige områder, viser det, at det er de områder, der 

ligger uden for sundhedssektorens rammer, der skal sættes fokus på og prioriteres. Det er netop 

uden for sundhedssektorens rammer, at man skal prioritere forebyggelse og i kraft af dette kan se, 

at behandlingsområdet bliver mindre. Det er derfor regeringen, finder det vigtigt at prioritere 

forebyggelse højt (ibid:10). 

4.1.2 Fokus på forebyggelse og hvordan det bliver den vej, staten går 

I 1989 går man fra at fokusere på behandling til at fokusere på forebyggelse. Det kan her iagttages, 

hvordan fokus i dette program er på forebyggelse mod usunde vaner som tobak, alkohol og usund 

kost. Forebyggelse mod disse faktorer vil give færre sygdomme og dermed forbedre den generelle 

sundhed. Der skal altså sættes ind, før end det er for sent, og dermed får forebyggelse en central 

rolle. Det er ikke længere nok med behandling, men der skal forebyggelse til, og man skal arbejde 

for at tage mange sygdomme i opløbet. Derfor iagttages det, hvordan fokus går væk fra at være på 

behandling til at være på forebyggelse. Dermed er politikerne gået i en anden retning og sætter nu 

forebyggelse i centrum.  

Som beskrevet i overstående afsnit arbejdes der ud fra et tværsektorielt perspektiv, hvor 

Sundhedsministeriet inddrager en række forskellige fagområder for at fremme sundhed. Denne 

sektortankegang betragtes som en sikkerhedsovervejelse, idet man anerkender, at problemet er 

svært at håndtere. Derfor kobler man sig til andre områder i forsøget på at indfange problemets 
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kompleksitet. Ifølge Foucault er man her ligeledes opmærksom på, at man ikke direkte kan 

regulere, men at man kan sikre en retning, der handler om at skabe et miljø, som kan få 

befolkningen til at ændre adfærd. Som Foucault pointerer: ”Sikkerhedsforanstaltningerne 

udarbejder, fabrikerer, organiserer og indretter et miljø, endnu inden begrebet er dannet og 

isoleret (…) Miljøet er et vist antal virkninger, massevirkninger, der har indflydelse på alle, som 

opholder sig i det” (Foucault 1978:28). Dermed iagttages det, hvordan staten skaber et bestemt 

miljø og på den måde går væk fra behandlingsmiljøet til forebyggelsesmiljøet. 

4.2 Folkesundhedsprogrammet 1999 

Ti år senere kommer Sundhedsministeriet med et nyt program, Regeringens 

Folkesundhedsprogram 1999-2008. Her iagttages det, hvordan livsstilen er en risiko for den 

danske folkesundhed. Hovedårsagen til denne nye rapport er, at: ”Danskernes middellevetid ikke 

har haft samme positive udvikling som den, der har fundet sted i de lande, vi normalt 

sammenligner os med” (Folkesundhedsprogram 1999:5). Derfor er det klare mål stadig, at 

borgerne skal blive sundere, og problemet er som fra 1989, at der ryges, drikkes og spises for 

usundt til at problemet forsvinder: ”Årsagerne skal findes i vores livsstil, dvs. for meget røg, 

alkohol og fed mad og for lidt motion (…) Samtidig er det en kendsgerning, at de dårligst 

uddannede og mest sårbare grupper bliver mest syge og har en højere dødelighed. En samlet 

strategi er nødvendig, hvis folkesundheden skal forbedres” (ibid.).  

Der skal udarbejdes en samlet strategi, og i forlængelsen af forebyggelsesprogrammet fra 1989 vil 

der blive sat fokus på de områder, som kræver en forstærket indsats: ”Frem for at præsenterer alle 

elementer i forebyggelsen, sætter programmet fokus på de områder, hvor der især skal ske en 

forstærket indsats, og dermed bliver programmet et værktøj, der kan skabe en klar prioritering for 

de næste ti års forebyggelsesindsats” (ibid:12). Der vil derfor være to overordnede målsætninger, 

og derudover har programmet 15 andre målsætninger, som fokuserer på hvordan borgerne kan 

blive sundere. Her ses mål inden for kost, motion og rygning, som er risikofaktor mål, og slutteligt 

mål for aldersgrupper og forebyggelsesmiljøer. Alle målsætninger er genkendelige fra 

forebyggelsesprogrammet fra 1989. 

4.2.1 To overordnede målsætninger 

Den første af de to overordnede målsætninger er: ”Længere liv med bedre livskvalitet. Danskernes 

middellevetid skal øges markant. Samtidig skal antallet af gode leveår øges og helbredsbetingede 
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begrænsninger i sociale og fysiske udfoldelsesmuligheder mindskes” (Folkesundhedsprogram 

1999:7). Det iagttages dermed, at sundhed skal fremmes for at få et længere liv med bedre 

livskvalitet. Når den fremmes, må det forventes, at livskvaliteten blandt borgerne vil stige. Dermed 

kan det iagttages, hvordan sundhed bliver kædet sammen med begreber som livskvalitet, 

middellevetid og et længere liv med gode leve år. Herved kan det ses, hvordan at idet, sundhed 

skal fremmes og middellevetiden samt livskvaliteten skal forbedres hos danskerne, kommer 

magten derved til syne, da staten udøver en magt overfor subjekterne. Staten øver indflydelse på 

borgernes sundhed, hvor de søger at lede subjekternes handlinger. Dermed kan det iagttages, 

hvordan der tages højde for de handlinger, borgerne har foretaget, og der tages endnu mere 

højde for, hvilke fremtidige handlinger borgerne skal foretage sig (Raffnsøe et. Al 2008:38-39). 

Det andet mål, som gør sig gældende i programmet, er den sociale ulighed, der skal brydes: ”Den 

sociale ulighed i sundhed skal reduceres mest muligt – først og fremmest ved at forstærke 

indsatsen for at forbedre sundheden for de dårligst stillede grupper” (Folkesundhedsprogram 

1999). Med denne målsætning kan det iagttages, at der er forskel på borgernes sundhed. Det er 

de dårligst stillede i samfundet, som skal hjælpes, og det er dermed dem, som bliver gjort til objekt 

for statens styring. Det iagttages, hvordan der særligt er fokus på, at det er de borgere med ingen 

eller kort uddannelse, der skal hjælpes. Det er hos disse borgere, at budskabet om forebyggelse 

oftest ikke når ud. 

4.2.2 Sundhedsfokus går fra ministerier til målgrupper 

Det iagttages ud fra overstående citater, at den danske middellevetid ikke lever op til 

middellevetiden i de andre nordiske lande, som Danmark sammenligner sig med. Derfor bringes 

Folkesundhedsprogrammet på banen, da der må gøres noget for at ændre det. Dermed iagttages 

det, hvordan regeringen ser på steder, hvor der skal gribes ind. De to mål er blevet fremhævet, 

fordi det er der, regeringen mener, at der kan gøres en forskel. 

Via overstående kan man iagttage, hvordan Folkesundhedsprogrammet fra 1999 stadig fokuserer 

på rygning, motion, kost osv. som programmet fra 1989. Dog er der i den nyere version særligt 

fokus på, at middellevetiden skal øges og at den sociale ulighed i sundhed hos borgerne skal 

udlignes. Dermed iagttages det, hvordan sundhed nu retter fokus mod bestemte målgrupper og 

ikke som i programmet fra 1989, hvor det var ministerier, der gik sammen om opgaven om at løfte 

i flok. Derfor kan det analyseres, hvordan der igennem sikkerhedsdispositivet beregnes, hvor den 
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usunde adfærd forekommer og hvor der skal sættes ind. Ligeledes iagttages det, at det er en 

bestemt gruppe i samfundet og deres sundhed, der er fokus på. De danske borgere inddeles 

således i målgrupper - en helt ny retning og forståelse i forhold til det fokus der var i 1989.  

4.3 Sundhed og fællesskab 2002 

Da der sker et regeringsskifte i 2001, kommer der allerede et nyt sundhedsprogram i september 

2002. Den nye regering fremsætter et sundhedsprogram, der gælder fra 2002 til 2010 og kaldes 

for ”Sund hele livet”. I rapporten belyses det, hvor mange udfordringer der er og vil komme i 

forhold til sundhed og befolkningens sundhed. Derudover ser den på, hvor svært det er at skulle 

bekæmpe risikoer alene og hvordan der skal løftes i flok: ”De fremtidige udfordringer er mange. 

Regeringen har i "Sund hele livet" formuleret de væsentlige fælles udfordringer. Det er helt bevidst, 

at programmet bruger udtrykket, "fælles udfordringer". Der er nemlig tale om en fælles opgave og 

et fælles ansvar. Ingen kan alene løfte opgaven med en bedre sundhed” (Sund hele livet, 2002:4). 

Med regeringens sundhedsprogram ”Sund hele livet”, der følger regeringens linje fra 

forebyggelsesprogrammet i 1989, lægges der stor vægt på, at forebyggelse og sundhed ikke kun 

skal klares af den enkelte, men at det i højere grad skal klares i fællesskab. Men hvordan kan et 

fællesskab bidrage til sundheden? Og hvad er et fællesskab for en størrelse?  

I overstående citat iagttages det, at sundhed er blevet en fælles udfordring og en fælles opgave og 

et fælles ansvar. Et fællesskab kan på den måde være mange ting, men her ses det som et 

fællesskab om sundhed. Et fællesskab som skal støtte op om den enkelte og vedkommendes kamp 

for at blive sundere. Eksempler på forskellige fællesskaber sker i hverdagen som foreninger, 

naboskaber, arbejdspladsen eller skolen. Det er her den enkelte borger færdes, hvor et fællesskab 

har mulighed for at have indflydelse på den enkelte. Det er her normer dannes og forandres. I den 

sammenhæng er det især normer for sundhedsadfærden som livsstil, omgang med miljøet og 

færden i trafikken. Fællesskaber som skolen, arbejdspladsen, foreninger osv. har stor indflydelse 

på, hvad der lægges i indkøbskurvene, når der handles ind. Dermed kan fællesskaberne være med 

til at hjælpe den enkelte og familier på vej mod et sundere liv. Når man betragter dette gennem 

Foucaults optik, er det et godt eksempel på, hvordan magten er allesteds nærværende som en 

produktiv faktor. Sundhed og i særdeleshed fællesskaberne ses her som de overordnede objekter, 

da disse to objekter er produceret af og i diskursen (Andersen 1999:32).  
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Jeg kan endvidere iagttage, hvordan frivillige foreninger også indgår i disse fællesskaber: ”Vi taler 

om "foreningsdanmark" – idrætsorganisationer, frivillige organisationer, herunder 

ældreorganisationer, lejer- og grundejerforeninger, forældrebestyrelser i skole og institutioner m.v. 

Den frivillige verden spiller en stor rolle i Danmark. For sundheden er det derfor vigtigt, at 

"foreningsdanmark" sammen med daginstitutioner, skoler, arbejdspladser m.v. påtager sig et 

medansvar for sundheden” (Sund hele livet, 2002:7). Citatet viser, hvordan det stærke foreningsliv, 

som eksisterer i Danmark, har fået en del af ansvaret. Dermed skal foreningerne være med til at 

sætte fokus på sundhed samt inddrage sundhed i deres aktiviteter. 

4.3.1 Partnerskaber 

Partnerskaber er endnu et centralt element i forebyggelsesindsatsen. Partnerskaber er et 

samarbejde mellem ligestillede parter om løsningen af fælles opgaver: ”At forbedre vores sundhed 

forudsætter, at vi alle vedkender os vores ansvar og påtager os vores del af opgaverne. Dvs. den 

enkelte, familien, de nære netværk: den frivillige verden: daginstitutioner, uddannelsessteder, 

sundhedsvæsenet m.v.: arbejdspladser: private og offentlige virksomheder: kommuner, amter og 

staten” (Sund hele livet, 2002:4). Sundhed skabes altså i et samspil mellem den enkelte, familien, 

netværket og de fællesskaber, som den enkelte indgår i. I forhold til sundhed er det de nære og de 

daglige relationer, som præger vores holdninger, livssyn og adfærd. Sundhed skabes af vores 

levevilkår og af rammerne for vores liv, fx boligforhold, arbejdsmiljø, det ydre miljø, 

fødevaresikkerhed og sundhedsvæsenets tilbud. Folkesundhedsarbejdet kan bedst udbygges og 

udbredes ved, at vi vedkender os vores ansvar og handler derudfra (ibid: 6).  

Som beskrevet ovenfor lægges der meget vægt på partnerskaber i programmet ”Sund hele livet”. I 

Danmark er der god tradition for partnerskaber, og staten vil gerne se dette blive overført til 

sundhedssektoren i forhold til den forebyggelse og sundhedsfremme, de arbejder for. Staten ser 

gerne, at flere partnerskaber gør sundhedsmulighederne og det forbyggende arbejde bedre 

mellem ligestillede parter såsom frivillige organisationer, kommuner, amter, arbejdspladser og 

udbydere af sundhedsydelser. Partnerskaber er, som beskrevet, et samarbejde mellem ligestillede 

partnere. Men som jeg ser partnerskaber og særligt i forhold til sundhed, så er det for eksempel to 

parter, som har interesse i at fremme sundhed inden for et bestemt område. Det kan for eksempel 

være skolen og forældrene, som er et partnerskab, der vil sætte fokus på sundhed i skolen og 

dermed fremme børns sundhed. Et andet eksempel kunne være partnerskabet mellem de frivillige 
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organisationer og det offentlige system. Arbejdspladsen og den ansatte er endnu et eksempel på 

partnerskaber, hvor begge parter hjælper hinanden og har en interesse i sundhed, da det generelt 

resulterer i færre sygedage på arbejdspladsen. Det kan hermed iagttages, hvordan individet nu 

inkluderes på en anden måde og hvordan fællesskaber og partnerskaber nu får legitimitet og 

retten til at handle i forhold til diskursen sundhed. Dermed iagttages det, at forebyggelse og 

sundhedsfremme i dette sundhedsprogram er fællesskaber og partnerskaber, da det er disse, der 

kan være med til at forebygge usunde vaner samt fremme sundhed. 

4.3.2 Risikofaktorer 

Der skrives meget om risikofaktorer i programmet. Eksempelvis uddybes de forskellige faktorer, 

som den enkelte borger står overfor: ”Programmet fokuserer desuden på otte risikofaktorer: 

tobak, alkohol, kost, fysisk aktivitet, svær overvægt, ulykker, arbejdsmiljø og miljøfaktorer” (Kjøller 

& Jørgensen, 2007: 38). Ud fra dette iagttages det, hvordan livsstil eller faktorer i det miljø, som 

den enkelte færdes i, har en negativ betydning for helbred og sundhed, og de er risikofaktorer 

med dokumenteret sammenhæng til en given sygdom. Disse risikofaktorer sættes der ind over for 

via fællesskaberne og partnerskaberne, da de netop har indflydelse på den enkeltes livsstil og det 

miljø, som vedkommende færdes i. Dette vil også være med til, at sundhed generelt i Danmark 

bliver forbedret og at der dermed spares på udgifterne til sygehusvæsenet. 

4.3.3 Folkesygdomme 

Det iagttages via ”Sund hele livet”, at omkring en tredjedel af befolkningen i Danmark har en af de 

såkaldte folkesygdomme. Det er sygdomme, der langt hen ad vejen er forårsaget af det, vi spiser, 

drikker, ryger og af en stillesiddende livsstil. I sundhedsprogrammet ”Sund hele livet” fremhæves 

otte folkesygdomme, der særligt belaster den enkelte, familien og samfundet. 

Det drejer sig om: ”Type 2 diabetes, forebyggelige kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdom, 

knogleskørhed, muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme, psykiske lidelser og 

rygerlunger” (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom: KOL). (…) Det er sygdomme med så stor 

udbredelse, at udtrykket folkesygdomme er berettiget. Det er sygdomme, der har store 

menneskelige omkostninger, og samtidig koster milliarder for det danske sundheds- og 

socialvæsen (…)Alle otte sygdomme har store menneskelige og samfundsøkonomiske 

omkostninger. Der er derfor behov for en målrettet indsats – ud fra menneskelige, sundhedsfaglige 
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og samfundsøkonomiske betragtninger” (Sund hele livet, 2002: 32). Det iagttages ud fra citatet, 

hvordan visse sygdomme bliver gjort til folkesygdomme, idet de opstår tiere og tiere. 

4.3.4 Sundhedsfokus går mod det fælles ansvar og mere viden om borgernes livsstile 

I programmet fra 2002 er der igen kommet fokus på det fælles ansvar og de fælles udfordringer og 

denne gang med et endnu større fokus end i 1989 og 1999.  

Fællesskabet og foreningsdanmark er kommet i centrum, og bolden kastes herved videre til dem i 

håb om, at de kan være med til at sætte fokus på sundhed. Dette gøres netop fordi det er her, at 

borgerne færdes og det er her, at man vil kunne påvirke den enkelte borger til at tage sundere 

valg, når der købes ind. 

Borgernes livsstile og det miljø, de færdes i, bliver gjort til sundheds risikofaktorer, fordi de både 

er en risiko for den enkelte borgers sundhed og livskvalitet, men også for samfundet generelt. 

Hvilken betydning befolkningen har for samfundsøkonomien og hvilke konsekvenser sundhed har 

rent økonomisk, er tydelige træk ved sikkerhedsdispositivet, som netop tænker i opgørelser og 

udregninger. 

Det iagttages endvidere, hvordan der er fokus på partnerskaber og dermed igen det fælles ansvar. 

Partnerskaberne kommer til at betyde, at den enkelte borger ikke skal stå alene med 

sundhedsopgaven, men at der støttes op fra flere sider, netop fordi det er her, den enkelte borger 

færdes. Ud fra dette iagttages det, at statens viden om sundhed er blevet udvidet, og dermed 

kommer de frem til, at det er sværere at fremme sundhed, når man står alene. Derfor skal alle 

bidrage hertil. Hermed betragtes det, hvordan staten forsøger at bringe sundhed ind i borgernes 

hverdag og dermed væk fra den retning, hvor det var bestemte grupper i samfundet, der var fokus 

på. 

Hvor sundhed førhen kunne iagttages som forebyggelse mod tobak, alkohol og usund kost, kan 

sundhed nu iagttages som værende et forhold hos den enkelte. Dermed er der sket et skifte i 

forståelsen af, hvordan sundhed bliver iagttaget. Der er kommet mere fokus på, viden omkring 

sundhed, og livsstil og miljø er blevet gjort til risikofaktorer. Hermed analyseres det, at i forhold til 

sundhed og hvilken vej styringen af denne er gået, bevæger den sig nu endnu mere ind i borgernes 

liv. Sundhedsrationalet fokuserer mere på livsstil og de miljøer, den enkelte færdes i, end på de 

faktorer, som hele tiden har været kendte som tobak, alkohol og usund kost.  
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4.4 Ny sundhedslov 2007 – Kommunen som den ansvarshavende  

I 2007 får Danmark en ny sundhedslov. Et af de nye tiltag i loven er, at: ”Fra 2007 får kommunerne 

ansvaret for nye opgaver på sundhedsområdet. De skal være med til at fremme sundheden og 

forebygge sygdomme blandt kommunens borgere. De skal tilbyde genoptræning, sikre behandling 

for alkohol- og stofmisbrug og ikke mindst være med til at finansiere borgernes indlæggelser. 

Derfor er der god grund til at forebygge sygdom, men det kræver, at kommunerne er rustet til 

opgaven og tænker helhedsorienteret, samt at der udvikles forebyggende og sundhedsfremmende 

tilbud til borgerne” (Sundhed i kommunen, 2005). Dermed kan det iagttages, hvordan sundhed 

kædes sammen med kommunerne, og at det nu er op til dem at skabe sunde rammer og initiativer 

i kommunerne. Det nye initiativ for sundheden og organiseringen af den er en forlængelse af den 

strukturreform, der blev vedtaget i 2004, hvor 273 kommuner blev lagt sammen til større 

kommuner, så der i alt blev 98 kommuner (Regioner.dk). Dette nye initiativ finder sin hjemmel i, at 

kommunerne også før strukturreformen stod for forebyggelsesopgaver: ”Sundhedsloven peger 

desuden på, at kommunen har et godt udgangspunkt for at løse de nye forebyggelsesopgaver, 

fordi de også før strukturreformen har varetaget en lang række forebyggelsesopgaver” 

(Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen 2007:9). Dermed får kommunerne nu mere 

ansvar, og som følge deraf kan den nye sundhedslov fra 2007 ses som værende en ny strategi for 

sundhedsrationalet. 

Kommunernes større ansvar inden for sundhedsfremme er blevet vedtaget ved lov. Der står 

skrevet i sundhedslovens § 119:  

”Stk. 1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til 

borgerne ved at skabe rammer for en sund levevis. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til 

borgerne. 

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren 

m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2” (Retsinformation.dk 

B).  

Det kan nu iagttages, hvordan der her er sket et skifte i planlægningen af sundhedsinitiativerne. 

Hvor det førhen var Sundhedsministeriet, der planlagde sundhedsinitiativer, er det nu 

kommunerne, der har fået et ansvar over for sundhed og planlægningen af diverse 

sundhedsinitiativer, som udvikles og afvikles for borgerne. 
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Kommunerne skal nu fremover være med til at fremme sundhed i Danmark og ikke mindst være 

med til at finansiere hospitalsregningerne. Det er ikke kun over for de syge borgere, kommunen 

skal fremme sundhed. Det nye er, at de også skal indtænke de raske borgere i kommunens 

sundhedsfremme: ”Det er nyt, at kommunerne nu også skal arbejde med forebyggelse og 

sundhedsfremme i relation til gruppen af raske voksne” (Forebyggelse og sundhedsfremme i 

kommunen 2007:9). Dette fremtrædende brud ses som en mulighed for, at kommunerne kan 

skabe rammer og muligheder for en sund levevis blandt alle kommunens borgere. Desuden skal 

kommunalbestyrelsen også være med til at forbygge sygdomme og fremme sundhed i 

kommunerne (Sundhed i kommunen, 2005). 

Kommunerne får en vigtig status, da det er dem, der er frontløbere for sundhed og skal sørge for 

at lave initiativer og sætte rammer op for borgerne. Kommunerne får dermed en ekstra udfordring 

i hverdagen, da de skal til at lære deres borgere at kende, for at deres sundhedsinitiativer matcher 

borgernes behov. Samtidig skal de sætte nogle sunde rammer op, som kan etableres i 

institutioner, arbejdspladser med flere. For at hjælpe kommunerne med denne nye udfordring er 

der lavet en pjece fra Sundhedsstyrelsen til kommunerne. Kommunerne bliver nu en endnu 

vigtigere aktør i forhold til at få Danmarks borgere til at blive sundere. 

Når sundhedsproblemerne ligger uden for sundhedsrationalets rammer, må der reflekteres over, 

hvad den så kan gøre. Med denne lov ligger sundhed indenfor en anden institutions rammer, 

nemlig kommunerne. Dermed er der lavet dette nye initiativ for sundhedsrationalet, og på den 

måde kan sundhedsrationalet komme mere ind i danskernes hverdag. Der er altså et håb om, at 

danskerne på den måde bliver sundere. På baggrund af dette, har kommunerne forsøgt at komme 

tættere på borgeren for at fremme sundhed. På den måde har sundhedsrationalet omorganiseret 

sig i form af den nye lov. 

4.4.1 Sundhed kobler sig til en ny partner 

Det iagttages i pjecen fra Sundhedsstyrelsens ”Sundhed i kommunen”, at når der tales om 

sundhed, tales der samtidig om forebyggelse. Forebyggelse mod rygning, overvægt, fysisk 

inaktivitet og et for stort alkoholproblem. Ud fra disse risikofaktorer kan der opstå sygdomme eller 

at sygdomme udvikler sig. Det er både risikofaktorerne og sygdommene, at kommunerne skal 

være med til at forebygge. Hermed kan det ses, hvordan man kæder sundhed og forebyggelse 

sammen. Det er som sådan ikke nyt, men det nye er, at, i forbindelse med denne synergi bliver 
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kommunerne og deres målsætninger nu også tillagt betydning, og de får dermed en central rolle i 

forbindelse med forebyggelse og sundhed. Det bevidner dette citat: ”Det er vigtigt, at kommunens 

målsætninger for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats er klare, både for de 

medarbejdere, der skal arbejde med området og for borgerne i kommunen” (Sundhed i 

kommunen, 2005). 

En anden iagttagelse omkring sundhed er, at Sundhedsstyrelsen ikke sætter alle borgere i samme 

bås, så alle skal have hjælp til fremme af sundhed. ”Nogle mennesker kan selv finde vej til et sundt 

liv. Andre skal have hjælp og støtte til at omlægge deres vaner.(…) De tilbud, som patienterne har 

behov for, vil være de samme, som de tilbud raske borgere har brug for” (ibid.). De anerkender, at 

mange selv kan finde vejen til et sundere liv, men at der selvfølgelig også er nogle, der skal have 

hjælp. Desuden retter de fokus mod, at de forebyggende tilbud er et tilbud, som både er til 

patienter og borgere. Tilbuddene skal altså ikke tilpasses efter hvilke grupper, der skal hjælpes på 

vej med sundhedsfremme.  

4.4.2 Ny sundhedsstrategi 

I perioden frem til 1. januar 2007 har de danske kommuner ikke haft et obligatorisk ansvar for 

sundhed i kommunen, og kommunerne er heller ikke med til at skulle betale for sygehusene. Men 

ved årsskiftet 2006/2007 får Danmark en ny sundhedslov, der netop går ind, som belyst ovenfor, 

og giver kommunerne et ansvar overfor sundhed. Med denne nye lov iagttages det, hvordan det 

giver staten en ny aktør i kampen for at fremme sundhed i Danmark. Dermed iagttages det, 

hvordan staten nu er gået væk fra en retning, hvor det var ministerierne, der havde ansvaret til 

det nu er kommunerne, der sidder med ansvaret.  

At noget af ansvaret bliver lagt over til kommunerne iagttages som værende et forebyggende 

værktøj, da det er kommunerne, der er tættest på borgernes hverdag. Dermed ses kommunerne i 

sikkerhedsdispositivets optik som et redskab, der er i stand til at handle, inden problemerne 

opstår (Foucault 2008). 2002-programmet forsøgte at få sundhed til at trænge igennem til 

borgerne via fællesskabet, partnerskabet og ”forenings Danmark”, men dette er ikke lykkedes i det 

omfang, sundhedsrationalet gerne ville, og dermed prøver styringen af sundhed at gå i en ny 

retning. Det er en ny retning for sundhedsstyringen, da kommunerne skal have mere ansvar, 

netop fordi det er dem, der er tæt på borgernes hverdag.  
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4.5 Forebyggelseskommissionen 2008/2009 

Som beskrevet i indledningen nedsætter regeringen i 2008 Forebyggelseskommissionen, som har 

til formål at styrke folkesundheden gennem øget sundhedsfremme og forebyggelse. Danskerne 

skal leve længere, end de gør i dag, og målet er at forlænge middellevetiden med 3 år. Der skal 

være flere gode leveår og den sociale ulighed i sundhed skal brydes. Udfordringen er ikke bare, at 

danskerne lever kortere, end de burde, sammenlignet med andre lande 

(Forebyggelseskommissionen, 2009:18-19). En af de udfordringer, kommissionen satte fokus på, 

er, at de sidste år, danskerne lever, ofte er præget af dårligt helbred og sygdomme. Dette skyldtes 

ikke mindst, at: ”Danskerne har en række usunde vaner, der hænger tæt sammen med 

livsstilssygdommene hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge (diabetes 2), lungekræft og 

leversygdomme. Det drejer sig især om vores livsstil i forhold til de fire KRAM-faktorer (Kost, 

Rygning, Alkohol og Motion), da disse faktorer har en afgørende betydning for dødelighed og 

middellevetid” (Forebyggelseskommissionen resumée, 2009: 7). Disse faktorer er med til at 

forringe middellevetiden og livskvaliteten hos borgerne, og derfor skal der sættes ind overfor 

dette. Sundhed skal fremmes så middellevetiden og livskvaliteten øges. Derfor er fokus i denne 

rapport primært på disse to faktorer. 

4.5.1 Fokus på social ulighed i sundhed 

I Kommissionens rapport kan det iagttages, at der også her er sat fokus på den sociale ulighed i 

sundhed hos borgerne, og at denne ulighed skal brydes. Det fokus stammer fra 

forebyggelsesprogrammet fra 1989 og folkesundhedsprogrammet fra 1999. 

Kommissionens analyser viser, at alt efter hvem man er og hvor mange ressourcer man har til 

rådighed, er der stor forskel på, hvor sundt man lever: ”Uddannelsesniveauet ser således ud til at 

have indflydelse på danskernes sundhed. Personer med kort og mellemlang uddannelse lever i 

gennemsnit henholdsvis ca. 2-3 år kortere end personer med lang, videregående uddannelse. 

Ydermere har de med kortere uddannelse flere år med nedsat livskvalitet” (ibid:12). 

Ud fra dette kan det iagttages, at kommissionen kæder social ulighed og sundhed sammen ligesom 

forebyggelsesprogrammet fra 1999 gjorde. Ud fra citatet iagttages det, hvordan de borgere med 

en kortere uddannelse stadig er dem, der skal hjælpes til en sundere livsstil end borgere med 

længere uddannelser. Selvom at ideen om den sociale ulighed i sundhed hos borgerne skal 

udlignes stammer tilbage fra et tidligere forebyggelsesprogram, er det først i denne rapport, at der 
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kommer specifik fokus på problemet. Social ulighed kan være mange ting, og rapporten viser hvem 

det er, der skal have mere hjælp med sundhed end andre. Det iagttages dermed, at det stadig er 

de borgere, som ingen eller med kort uddannelse, der skal hjælpes. Hjælp kan blandt andet gøres 

via uddannelse, og på den måde bliver der skabt mere viden omkring sundhed i disse grupper. 

Hermed analyseres det, hvordan der er kontinuitet i forhold til tidligere tiders programmer. Derfor 

må det konstateres, at der stadig er problemer med den sociale ulighed i sundhed blandt borgerne 

og at der stadig er et problem, som skal løses. 

4.5.2 Sundhedsfremme og forebyggelse tilpasses 

Det iagttages, hvordan der bliver oprettet to målgrupper, en borger-gruppe og en patient-gruppe. 

Sundhedsfremme og forebyggelse skal nu tilpasses efter, om man er en rask borger eller om man 

er patient. De danske borgere er nu blevet delt i to grupper, og derfor lægges der i rapporten vægt 

på disse to former for grupper, når det kommer til forebyggelse og sundhedsfremme. Den første 

gruppe er borgerrettet: ”Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme, skal foregå i borgernes 

hverdag, og det er derfor naturligt, at ansvaret for dette er forankret i kommunerne” 

(Forebyggelseskommissionen resume, 2009:4). Samtidig med at kommunerne har fået ansvaret 

for den borgerrettede forebyggelse, skal de også, sammen med regionerne, varetage den 

patientrettede forebyggelse. 

Med patientrettet forebyggelse menes der, at det er forebyggelse som ikke foregår på sygehuse 

eller hos de praktiserende læger. Dermed rammer man nemlig de borgere, som ligger i en gråzone 

og eventuelt kan blive glemt, da de ligger uden for sygehusenes og lægernes systemer (ibid:4). 

Regeringen har skabt klare rammer for forebyggelse og sundhedsfremme for disse to grupper, og 

dermed burde alle borgere være dækket ind i forhold til de initiativer, som regeringen og 

kommunerne kommer med. Dette er et brud med tidligere tiders forståelse for, hvordan sundhed 

skal fremmes og forebygges. I pjecen ”Sundhed i kommunen” fra 2005 blev det iagttaget, hvordan 

initiativer og tilbud inden for fremme af sundhed og forebyggelse er tilbud, som ikke blev tilpasset 

målgrupper. Dermed er der nu sket et skifte i forståelsen af sundhedsfremme og forebyggelse. Det 

er ikke længere nok at have en strategi for alle.  

Kommunerne fik dette ansvar for sundhed, da: ”Nærheden til borgerne giver kommunerne gode 

muligheder for at følge og påvirke borgernes sundhed. Hertil kommer, at kommunerne har 

mulighed for at tilrettelægge en sammenhængende indsats på tværs af fx den sociale indsats, 
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skole, fritidsliv, fysiske rammer mv.” (ibid:14). Dermed iagttages det, hvordan opfattelsen af 

sundhed, og hvordan den skal fremmes, er forskellig fra program til program. Der er sket en 

diskontinuitet i denne opfattelse, da der i 2005 er en opfattelse af, at alle sundhedsfremmende 

tilbud ikke skal tilpasses målgrupper. Men i denne rapport er der en forståelse af, at de 

sundhedsfremmende tilbud skal tilpasses. Derved opstår de to målgrupper, og i kraft af 

sundhedsloven fra 2007 er det kommunerne, der skal være de ansvarshavende for forebyggelsen 

og de sundhedsfremmende tilbud.  

4.5.3 Der skal stadig løftes i flok 

I rapporten er der også sat fokus på, at der skal løftes i flok på sundhedsområdet: ”Forebyggelse 

og sundhedsfremme er også et fælles ansvar, som alle dele af samfundet skal bidrage til at løfte. 

Det vil blandt andet sige staten, regioner, kommuner, arbejdsmarkedets parter, virksomhederne, 

civilsamfundet, familierne og ikke mindst den enkelte. Der er for eksempel et 

forebyggelsespotentiale i arbejdsmiljøet i forhold til en række af de væsentligste folkesygdomme” 

(Forebyggelseskommissionen resume, 2009:4). Det er anerkendt, at det er et personligt ansvar at 

sikre sunde vaner og et langt og sundt liv. Men det sunde valg er ikke altid det lette valg. Det gør 

sig gældende i alle samfundsgrupper, hvor den usunde livsstil er udbredt og dermed også de 

negative sundhedsmæssige konsekvenser heraf. Derfor skal der løftes i flok, og hele det danske 

samfund har en forpligtelse til at støtte op om det personlige ansvar. Staten, kommuner, 

arbejdsmarkedet, foreninger, skoler osv. skal være med til at opstille rammer og tilbud, der 

hjælper den enkelte borger med at vælge den sundere livsstil. Dermed kan man komme noget af 

den usunde livsstil til livs. Dette er ikke et nyt fokus, men kontinuert fra både 

forebyggelsesprogrammet i 1989, der havde fokus på individernes ansvar og fra ”Sund hele livet” i 

2002, hvor der var fokus på fællesskaberne. I denne rapport er der dog en forståelse af, at det 

både er individerne og fællesskabet, der skal være fokus på, og dermed at alle skal være med til at 

fremme sundhed.  

4.5.4 Ernæringsmærker som forebyggelse 

I forhold til sundhed og kost har Kommissionen analyseret en række forebyggelsesindsatser, og 

det mest centrale er: ”Forbrugerne skal nemt kunne gennemskue, hvilke fødevarer der er sunde, og 

hvilke der er mindre sunde. Både når de køber ind, og når de spiser på cafeer og restauranter. 
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Forebyggelseskommissionens analyser viser, at overskuelige og almen kendte mærkningsordninger 

på fødevarer kan være med til at øge forbrugernes informationsniveau” 

(Forebyggelseskommissionen resume, 2009:18). Det er netop informationsniveauet blandt 

borgerne, der skal øges. På den måde ved borgerne, hvad der er godt at komme i kurven og hvad 

der er mindre godt. Det samme gælder på cafeer og restauranter, hvor det vil hjælpe borgeren, 

hvis der var et mærke ud for retterne, som anviste at de var sundere end andre retter. På den 

måde er muligheden for at vælge det sundere valg også tilstede, når man spiser ude. 

Det iagttages, at Kommissionen er kommet frem til, hvordan sunde varer skal være nemmere at 

vælge i borgernes dagligdag. På den måde kan de valg, de træffer, blive til sunde vaner i sidste 

ende: ”Det er vigtigt, at folk har mulighed for at træffe det sunde valg de steder, de færdes i 

dagligdagen. Det gælder både i forhold til den daglige indkøbssituation, på arbejdspladsen, i 

skolen, daginstitutionen og i idrætshallerne. Det er derfor nødvendigt at fremme tilgængeligheden 

af den sunde mad, så det sunde valg bliver til det lette valg i hverdagen” (ibid:19). 

Indirekte ligger Kommissionen derved op til, at ernæringsmærkningsordninger udbredes i 

samfundet. Kommissionen er dog opmærksom på, at: ”Udbredelsen af ernæringsmærkning 

forudsætter, at forbrugerne efterspørger og bruger mærkningen i deres valg af fødevarer, og at 

der er opbakning til ordningen i fødevareerhvervene. Det er vigtigt, at der i opstartsfasen arbejdes 

målrettet på at udbrede kendskabet til mærket blandt forbrugerne” (Forebyggelseskommissionen, 

2009: 396). Ved at anvende mærkningsordninger, som skal optræde i supermarkederne og hos 

købmanden, kommer sådanne mærker ind i borgernes hverdag og giver borgerne et bedre 

informationsniveau om de sundere fødevarer. Hvis sådanne mærker bliver implementeret i 

samfundet på en ordentlig og korrekt måde, og borgerne tager det til sig og bruger det, så må man 

erkende, at regeringen er nået et skridt på vej i den rigtige retning ved at godkende et 

ernæringsmærke. Dermed iagttages det, hvordan man med et styringsredskab som et 

ernæringsmærke kan komme tættere ind på livet af borgernes sundhed, da ernæringsmærkerne 

vil dukke op, hvor borgerne færdes i deres hverdag. 

4.5.4.1 Nøglehulsmærkets virke 

I Sverige har de siden 1989 haft et ernæringsmærke, kaldet Nyckelhålet (slv.se). Denne svenske 

mærkningsordning har dannet udgangspunkt for et fælles nordisk ernæringsmærke, som blev 
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vedtaget ved lov i Danmark i juli 2009 og implementeret i det efterfølgende år. I Danmark kaldes 

det Nøglehulsmærket. 

Sverige har endvidere erfaringer med restaurationsmærkning, som viser, at det er vanskeligt at 

indføre en mærkningsordning, der dækker hele måltider frem for enkelte produkter. Det er på 

baggrund af dette nødvendigt med en klar afgrænsning af en sådan mærkningsordning. Derfor vil 

en restaurationsmærkning ikke blive indført i Danmark med det samme, da man vil afvente: 

”Yderligere svenske erfaringer som vil udbygge informationsgrundlaget for en stillingstagen til en 

evt. introduktion af restaurationsmærkning i Danmark, herunder et restaurationsmærke for 

fastfood og take-away området” (Forebyggelseskommissionen, 2009:396). Når Nøglehulsmærket 

finder vej til de danske restauranter, bliver det nemmere for danskerne at vælge det sundere valg, 

når de er på farten eller ude at spise. Dermed iagttages det, hvordan der dukker et paradoks op. 

Staten vil gerne have, at danskerne vælger det sundere valg, både når de handler og når de er ude 

at spise. Samtidig vil staten gerne styre borgerne, så de vælger det sundere valg, og dette gør den 

ved at implementere Nøglehulsmærket. Derved vil staten gerne styre borgerne, samtidig med den 

gerne vil have, at de selv træffer valg.  

4.5.5 Gammel vin på nye flasker med ét twist 

Hvor fokus før har ligget på fællesskaber og at løfte i flok, ligger fokus nu, i rapporten fra 

forebyggelseskommissionen 2009, på middellevetid og livskvalitet for den enkelte borger. 

Borgerne har en række usunde vaner, der hænger sammen med sygdomme. Dette skal ændres, så 

borgerne lever længere og har mere livskvalitet i de sidste år af deres liv.  

Det iagttages, hvordan forebyggelse og sundhed rettes mod to nye grupper, og disse to grupper er 

borgerne og patienterne. Det er en ny forståelse i forhold til tidligere tiders forståelse af 

forebyggelse og sundhed. Førhen var borgerne ikke opdelt i grupper, men nu er staten gået i en ny 

retning, hvor det er blevet vigtigt at adskille de raske borgere fra dem, der fejler noget og dermed 

tilpasse sundheds tilbudene til målgrupperne. Dette kan ses i sikkerhedsdispositivets optik. De to 

grupper bliver gjort til et redskab, så man dermed kan komme sundhedsproblemerne endnu mere 

til livs, end ved kun at have en enkelt strategi for alle borgere uanset hvilken fysisk tilstand de er i, 

hvilket vi så i tidligere rapporter.    

Det iagttages, hvordan der ændres retning i forhold til, hvordan man kan fremme sundhed. Fokus 

ligger på, at man med ernæringsmærker kan fremme sundhed. Derved kan ernæringsmærker som 
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Nøglehulsmærket være en positiv faktor. Det kan hjælpe staten og kommunerne med at hjælpe 

borgerne med at vælge det sundere valg. En faktor, som i sikkerhedsdispositivets optik, kan ses 

som et redskab for sundhedsrationalet, og hvordan det kan hjælpe med at komme det usunde til 

livs. 

4.6 Genealogiens opsummering 

Genealogien har gjort det muligt at gå tilbage i historien og kortlægge de specifikke historiske 

mulighedsfelter, der har været i perioden 1989-2009. Nedenstående skema opsummer de enkelte 

nedslagspunkter og viser kontinuitet og diskontinuitet i forhold til, hvordan sundhed er blevet 

styret og italesat. 

 

Her skal det fremhæves, hvad der for statens styring er subjekter og objekter. Subjekterne for 

styringen er de danske borgere og sundhed. Gennem objekterne som de mange ministerier, 

målgrupper, fællesskaber, partnerskaber, livsstil, kommunerne, den sociale ulighed samt 

ernæringsmærker prøver staten at styre borgernes sundhed. Disse objekter er bestemte historiske 

mulighedsfelter, som på den måde bestemmer, hvad sundhed er.  
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4.7 Delkonklusion 

Efter at have udarbejdet den Genealogiske analyse er det blevet iagttaget, hvordan sundhed i 

Danmark fra sidst i firserne til 2009 kan betragtes som værende mangesidet. Sundhed er 

polyvalent, da jeg iagttager, hvordan sundhed blandt andet bliver omtalt som usund kost, rygning, 

for lidt motion, livstil, livsstilssygdomme, livskvalitet, middellevetid og fællesskaber.  

Det er blevet iagttaget, hvordan det i 1989 opdages, hvordan at sundhedsinitiativerne ikke kun 

skal komme fra og opereres gennem Sundhedsministeriet, men det skal være alle ministerierne 

der skal støtte op om sundhed. Dermed skabes der en sikkerhedsovervejelse, da man lader 

ministerierne stå sammen om sundhedsopgaven. Sundhedsministeriet erkender, at det kun er en 

meget lille del af de faktorer, som påvirker sundhedsrationalet, der befinder sig inden for 

Sundhedsministeriets rammer. Dermed iagttages det, hvordan styringen af sundhed søger 

partnere for at kunne komme tættere på borgerne.  

Derudover er der her fokus på, hvordan individerne i samfundet får mere ansvar for deres egen 

sundhed. Dette sker i kraft af, at den danske regering tilslutter sig WHO’s sundhedsstrategi. 

Ligeledes lægges der i 1999 vægt på, at den sociale ulighed i sundhed skal brydes, da staten her 

ser store forskelle i borgernes sundhed. Dermed har staten sikkerhedsbrillerne på og ser på, hvor 

og hos hvem det usunde opstår, så der kan gøres en indsats der. 

Da der kommer en ny regering i 2001, kommer der også en ny sundhedsstrategi fra 2002. Der er 

sket store ændringer, og sundhedsfokus ligger nu på borgernes fællesskaber. Det er gennem 

fællesskaber og partnerskaber, at staten mener at sundhed skal fremmes. Hermed iagttages det, 

hvordan der er diskontinuitet fra tidligere tiders opfattelse af, hvor fokus skal ligge. Nu er det på 

fællesskabet, i 1989 var fokus på individer og i 1999 på samfundsgrupper. Sundhedsrationalet får 

nye partnere i kraft af fællesskaberne og partnerskaber, hvor sundhed kan operere og styre 

gennem disse. 

Sundhedsrationalet får endnu en partner i 2007, og det er landets kommuner. Kommunerne er 

tættere på borgerne i deres hverdag, og derfor vil sundhedsrationalet bedre kunne komme frem 

ved hjælp af denne partner. Derfor iagttages det, hvordan styringen af sundhed er lagt hos 

kommunerne, og hovedansvaret for styringen ikke længere er hos Sundhedsministeriet eller de 

andre ministerier. Kommunerne bliver brugt som et sikkerhedsredskab, da de vil kunne være i 
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stand til at handle inden sundhedsproblemet for alvor løb af sporet. Det iagttages, hvordan 

kommunerne skærer alle deres borgere over en kam, og sundhedstilbuddene bliver derfor ikke 

tilpasset til borgernes sundhedstilstand.  

Der kommer et nyt fokus i 2009, hvor man deler borgerne op i grupper og tilpasser 

sundhedstilbuddene efter, om man er en rask borger eller patient. Dermed kan det iagttages, 

hvordan der er en diskontinuitet i forhold til tidligere tiders forståelse af, hvordan 

sundhedstilbuddene skal tilpasses. Denne opdeling af borgerne kan ses som værende et 

sikkerhedsredskab. Sundhedsrationalet får endnu en partner i forbindelse med at fremme 

sundhed og komme tættere ind på borgerne. Den nye partner er et ernæringsmærke, kaldet 

Nøglehulsmærket. Styringen af sundhed forsøger nu at trænge igennem hos borgerne via 

Nøglehulsmærket for at fremme borgernes sundhed.   

Med Genealogi analysen har jeg dermed vist, at styringen af sundhed prøver sig frem med 

forskellige partnere for at kunne komme så tæt på borgerne som overhovedet muligt. Med 

sikkerhedsdispositivets optik kan det iagttages, hvordan der etableres forskellige beredskaber i 

håb om, at det usunde element kan holdes nede. Gennem analysen kan det dermed iagttages, 

hvordan begrebet sundhed aldrig står alene, det vil altid søge efter en partner at stå sammen med. 

Derved vil sundhedsrationalet komme til at stå stærkere, da den kan komme tættere ind på livet 

af borgerne. Endvidere har jeg iagttaget, hvordan sundhed bliver koblet sammen med mange 

forskellige aktører, så sundhed på den måde lige så stille kan sive ud i alle afkroge af samfundet. 

Det iagttages, hvordan det ikke er nok for sundhedsrationalet kun at være et sted, idet den 

involverer flere ministerier, den sociale ulighed, fællesskaber, kommunerne osv. 

Jeg har endvidere med genealogi analysen iagttaget, hvordan der opstår et paradoks i form af, at 

staten gerne vil styre borgernes sundhed, men samtidig ser staten gerne, at borgerne selv skal 

tage ansvar for deres egen sundhed. Dermed opstår paradokset, hvor man som stat gerne vil styre 

borgerne via de politiske tiltag og samtidig have borgeren til at være et etisk ansvarligt individ. For 

at forfølge dette paradoks vil jeg i næste analysedel vise, hvordan man fra Glostrup Kommunes 

side prøver, ved hjælp af Nøglehulsmærket som en styringsteknologi, at styre borgerne. 
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Kapitel 5 - Governmentalityanalyse 

 

”Næ næ næ næ næ det må vi ikke, fy fy skamme skamme fy fy ah ah, slemme slemme fy fy næ næ 

nix nix, slut forbudt - men hva må vi så?” 

- H.K. Jacobsen 1984 

Omkvædet fra børnesangen ”Fy fy skamme” sætter en distinktion op: hvad må vi / hvad må vi 

ikke. På den måde kan man se, at der er mange måder, at sundhed kan opfattes i dag. Mange 

fødevarer er usunde og det er ikke godt at spise for meget af for eksempel sukker, fedt og salt. 

Men hvad er så godt for ens helbred? Der må vælges sundere fødevarer, og her kommer 

Nøglehulsmærket på banen, da det viser hvilke fødevarer, der er sunde og med mindre fedt, 

sukker og salt. Nøglehulsmærkede varer er altså en positiv faktor i forhold til sundhed. 

Efter at jeg via Genealogianalysen har undersøgt, hvordan sundhed er blevet italesat og hvordan 

sundhedsrationalet ikke står alene, men at det altid står sammen med en partner for at kunne 

komme så tæt på borgerne som overhovedet muligt, ved at allierer sig med kommunerne, 

fællesskaberne og Nøglehulsmærket.  Undersøger jeg i dette kapitel, med en Governmentality 

analysestrategi, hvordan Nøglehulsmærket og Glostrup Kommune opsætter bestemte 

handleformer, sandhedsformer og danner etiske subjekter. Jeg har en hypotese om, at man kan 

iagttage, hvordan Glostrup Kommune styrer dens borgere mod det sundere valg. 

Nøglehulsmærket tilbyder borgerne bestemte måder at tænke om sundhed på, og herved danner 

subjekterne særlige etiske selvforhold. Dette kapitel struktureres, som anført i analysestrategien, 

af de fire analysebegreber: sandhedsformer, handleformer, objektformer og subjektformer. 

Det bør nævnes, at det ikke er konstant, hvem der er styrende og hvem der styres, idet der er flere 

forhold at betragte. Staten kan betragtes som den, der er styrende i forhold til kommunerne og 

borgerne. I andre forhold kan Glostrup Kommune betragtes som styrende i forhold til borgerne. På 

samme måde ændres mit perspektiv og hvorfra jeg anskuer. I den ovenstående analysedel iagttog 

jeg gennem Sundhedsstyrelsen, nu flyttes min iagttagelsesposition til Glostrup Kommune og deres 

iagttagelser. 



Side | 50  
 

5.1 Sandhedsformer 

Efter at have konkluderet i den genealogiske analyse, hvordan sundhedsrationalet har allieret sig 

med kommunerne og Nøglehulsmærket for bedre at kunne styre borgerne mod det sundere valg, 

vil det nu kunne iagttages, hvilken form for styring Nøglehulsmærket er. En styring som kun bliver 

en succes på den betingelse at borgerne, både i Glostrup kommune og i resten af landet, gør 

Nøglehullet til præmis for deres eget selvforhold og prioriterer Nøglehulsmærkede fødevarer i 

deres indkøb. Hvis de gør det, underkaster de sig de former for viden, hvori Nøglehullet finder sine 

begrundelser. Derfor vil jeg i dette afsnit undersøge, hvilke sandheder Nøglehulsmærket 

involverer. Det er sandheder, som både anordner viden og hvordan mulighedsbetingelserne er for 

at kunne finde en løsning på sundhedsproblemet via Nøglehulsmærket som styringsteknologi. For 

at kunne besvare dette bedst muligt spørger jeg: Hvilken form for styring er Nøglehulsmærket? 

5.1.1 Nøglehulsmærket og Nudging - hvilken form for styring? 

Nudging omtaler og omhandler dét at gøre det sunde valg lettere, præcis som Nøglehulsmærket 

også gør. Signild Vallgårda giver følgende definition af begrebet: “The problem, which nudge 

addresses, is that people sometimes make decisions that are bad for them, and that they therefore 

should be helped to make better choices. Nudging, or libertarian paternalism, is presented as a 

new and ethically justified way of improving people´s health.” (Vallgårda 2012:200). Definitionen af 

Nudging, ligger Nøglehulsmærket sig også ind under, da mærket er et redskab, som kan bruges til 

at hjælpe folk på vej mod et sundere og lettere valg. Det støtter Mette Nielsen, 

sundhedskonsulent i Glostrup Kommune også: ”Der kommer et begreb ind fra omverdenen der 

hedder Nudging (…) men Nudging skal forstås som at gøre det sunde valg til det lette valg og det 

er det jeg tænker Nøglehulsmærket er” (Sundhedskonsulent 2012, bilag 1). Dermed iagttages det, 

hvordan Nøglehulsmærket er en form for Nudging, fordi mærket går ind og gør det sunde valg til 

det lettere valg. Nudging drejer sig især om at hjælpe folk lidt på vej, der har brug for vejledning, 

og det kan dermed iagttages via citatet, at det er det, sundhedskonsulenten mener at, 

Nøglehulsmærket gør.  

Følgende citat belyser, hvordan Nudging også omhandler, at det skal gøres nemmere for borgerne, 

når de er ude at handle eller spise: ”Super markets and restaurants can be organised in a way that 

makes the healthy products more easily accessible than the unhealthy ones. Yet another method is 

to design consumer products to be more healthy, for example by adding more fibres and 
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decreasing the salt content of a given food product” (Vallgårda 2012:201). Citatet siger præcist, 

hvad det er, Nøglehulsmærket lægger op til at gøre. Samtidig siger citatet, at der skal laves om på 

produkterne, så de indeholder flere fibre og mindre salt, som er en af grundholdningerne ved 

Nøglehulsmærket. Med Nøglehullet gøres det sunde valg lettere, men det er også med til at styre 

borgerne mod, at leve efter de otte kostråd, da det er kostrådene Nøglehulsmærket er bygget op 

omkring: ”Nøglehulsmærket er jo lavet ud fra at, gøre det lettere at leve efter de 8 kostråd” 

(Sundhedskonsulent 2012). Men hvad er det for en styring, Nøglehullet og Nudging er inde på? 

Nudge betyder et lille skub, og det er jo rent faktisk det, mærket gør. Mærket giver borgerne et 

lille skub i den rigtige retning, og det gør den via kampagner, både på tv og i supermarkederne, 

hvor der hænger informationsskilte osv. 

Man kunne kritisere mærket for, at det overtræder den acceptable grænse for, hvor meget 

indgriben der må være i borgernes privatliv. Men i Glostrup Kommune udtaler 

sundhedskonsulenten, at: ”Folk har syntes det var rart at vælge på en nem måde, noget der var 

sundere, hvis man ville det” (ibid.). Dermed kan det iagttages, at Nøglehulsmærket er en effektiv 

form for styring, da borgerne bliver glade for at få viden om mærket, som kan give et lille skub i 

den rigtige retning. Dermed iagttager jeg, hvordan det fra Glostrup Kommunes side er en 

balancegang. De vil gerne præge borgerne, men de kan ikke tvinge mærket ned over dem. 

5.1.2 Kommunens styring gennem Nøglehulsmærket 

Sundhedskonsulenten fra Glostrup Kommune, som sidder med i planlægningsgruppen, der skal 

lave en strategi for kommunens sundhedsarbejde, fortæller her, hvorfor de har valgt at bruge 

Nøglehulsmærket som et redskab til deres sundhedsarbejde: ”Vi tænkte det var en god ide, et 

redskab man kunne bruge sammen med andre redskaber til at gå i dialog med borgerne” 

(Sundhedskonsulent 2012). Planlægningsgruppen tager udgangspunkt i, at implementeringen af 

Nøglehullet, og dermed styringen af subjekterne, skal foretages i en målgruppe: ”Hvor skulle vi så 

prioritere det i forhold til nogle målgrupper, der fik vi så tilbage fra politikerne at det skulle vi ikke, 

vi skulle hele vejen rundt” (ibid.). Det iagttages, hvordan det ikke kun var én målgruppe de skulle 

prioritere, men de skulle rundt om alle borgere. Derfor skulle planlægningsgruppen også være 

sikre på, at budskabet om Nøglehulsmærket og den viden, der ligger bag dette, kom fra officielle 

kilder: ”Altså vi har meget tænkt, at vi nu som kommune, når vi skal lave sundhedsarbejde, så skal 

vi tage udgangspunkt i de officielle anbefalinger” (ibid.). Det ses, hvordan kommunen tager højde 
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for, at det sundhedsarbejde, de laver, skal komme fra officielle instanser. Hermed bliver disse 

officielle anbefalinger skrevet ind i sandhedsformen omkring Nøglehulsmærket og 

sundhedsarbejdet. Derfor kan det videre iagttages, hvordan de officielle anbefalinger ligger til 

grund for kommunens arbejde, og dermed skal denne sandhedsform være med til at få borgerne 

til at være selvstyrende. De officielle anbefalinger er derfor en form for sandhed, som anordner 

hvordan viden om mærket bliver betragtet.  

5.1.3 Styring møder modstand 

Da kommunen bliver bedt om at lave en mad- og måltids-politik, har planlægningsgruppen rigtig 

svært ved at finde ud af, hvilke indsatser der skal til for at få borgerne, eller styringen af dem, til at 

lykkes: ”Så sad vi lidt og rev os i håret og tænkte ”hvordan søren gør vi? (…) vi tænkte, at hvis vi 

begynder og beder en hel masse om at sidde og komme med input til at lave en ny politik, det var 

vi ligesom bange for, at vi ikke kunne få energi nok på” (Sundhedskonsulent 2012). Det iagttages, 

at planlægningsgruppen er nervøs for, at det ikke vil fører til noget, hvis de beder en masse om at 

komme med input, fordi de ikke tror, at den nye politik er noget andre vil prioritere. Dermed bliver 

det meget få mennesker, der skal finde på tiltag til en ny politik, og videndeling er ikke prioriteret i 

denne sammenhæng. Med ideen om brugen af Nøglehulsmærket, prøver kommunen at styre 

deres borgere mod et sundere valg, via Nøglehulsmærket.  

Med instruksen om, at det ikke kun var målgrupper, men alle borgere i kommunen, der skulle 

fokuseres på, kommer planlægningsgruppen med ideer til hvilke initiativer, de skal lave for at 

favne alle borgerne i kommunen: ”Så kunne vi gøre det, at vi havde fokus på Nøglehulsmærket i 

mange forskellige sammenhænge, i børnehaven, måske i ældreplejen og i relationen ud til 

borgerne, gå i dialog med borgerne omkring det her Nøglehulsmærke. Og måske opfordre 

butikkerne til at gøre det ekstra synligt” (ibid.). Det iagttages, hvordan planlægningsgruppen finder 

mærket relevant, da Nøglehullet kan anvendes i mange forskellige sammenhænge og bygger på 

officielle anbefalinger. 

Derfor går gruppen nu i gang med at få børneområdet med på ideen. Men der var ikke meget 

opbakning derfra, da planlægningsgruppen finder ud af, at det ikke kan lade sig gøre at 

implementere mærket hos børn og ældre: ”Det er sådan at Nøglehulscertificeringen, den bruger 

man ikke som det er nu på daginstitutionsområdet, de små børn skal i hvert fald ikke have den 
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kost, der svarer til Nøglehulsmærket. Og lige sådan med de ældre der får mad fra kommunen, der 

er også rigtig mange af dem der skal have en anden sammensætning, og mere fedtholdig 

osv.”(ibid.). Herved falder styringen til jorden på disse områder, da viden om mærket ikke er 

tilstrækkeligt. Derfor må der findes på andre initiativer for at det sunde valg kan fremmes. Det 

iagttages, at børn og ældre ikke skal have samme anbefalinger for maden, som ligger indlejret i 

Nøglehulsmærket. Derved ændres subjektet for styringen, og det er dermed en bestemt gruppe, 

der kan styres gennem mærket. Styringen ekskluderer derfor børn og ældre. Nøglehulsmærket 

kan altså ikke styre på disse områder, og det er ikke optimalt for styringen at styre her, da det kan 

gøre borgerne mere usunde eller ligefrem syge, hvis de ikke får den rigtige sammensatte kost.  

5.1.4 Styring via Nøglehulscertificeringen, skolen og aktiveringscenteret 

Der tænkes i nye baner for at få sundhedsinitiativerne til at komme tættere på borgeren, da 

planlægningsgruppen opdager, at de ikke kunne styre på de områder, de gerne ville, samt hvordan 

Nøglehulsmærket har en begrænsning på, hvilke områder det kan virke og styre på. Derfor dukker 

der andre steder op, hvor styringen kan komme frem. Disse steder er for eksempel i institutioner 

via Nøglehulscertificeringer, som det er tilfældet i kommunen: ”Der er et bosted for psykisk syge, 

hvor vi har fået det sted certificeret (…) Og vores personalekantine er også blevet det, og det er 

sådan mere indirekte og tænke, hvis personalet eller dem der nu er på rådhuset, begyndte at 

lægge mærke til, hvad det her Nøglehulsmærke egentlig er for noget, så kan det egentlig også 

godt være, at det på den måde spreder sig ud til borgerne (…) Og så har vi en svømmehal, med 

andre fritidsaktiviteter, hvor der er en cafe og det er planen, at de også skal certificeres på et 

tidspunkt. Men lige nu har de nogle andre ting i gang. Men det er planen!” (ibid.). Det iagttages, 

hvordan Nøglehulsmærket nu finder en sandhed i certificeringerne, da de er bygget på officielle 

anbefalinger og bliver implementeret steder, hvor de kan være med til at sprede budskabet om 

mærket. Dermed kan denne certificering betragtes som en styringsteknologi, der bliver anvendt af 

kommunen, da de steder, der er certificeret, serverer sundere mad. Det gør, at det sunde valg 

bliver det lette valg. Derved kan borgerne, institutioner osv. bearbejde deres ”moralske jeg” og 

styre sig selv til at gå efter de retter, som er nøglehulscertificeret (Dahlager 2001).  

Et andet sted, hvor styringen prøver at komme frem via viden om mærket, er på skoleområdet. 

Her har Fødevarestyrelsen lavet et færdigproduceret undervisningsmateriale, som omhandler 
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Nøglehulsmærket, og dette bliver implementeret i kommunens 6. klasser: ”I 

hjemkundskabsundervisningen, der skal de have et færdigt produceret undervisnings-materiale om 

Nøglehullet, som Fødevarestyrelsen har lavet. Det kommer ind i 6. klasse nu fra næste skole år, 

eller hvis det ikke allerede er i det her skole år” (Sundhedskonsulent 2012). Det iagttages, hvordan 

materialet fra Fødevarestyrelsen og hjemkundskabsundervisningen bliver gjort til en 

sandhedsform. På den måde indskriver undervisningen sig i italesættelsen omkring sundhed og 

Nøglehulsmærket. Derudover er undervisningen et godt sted at starte, da børnene måske 

begynder at have en maddag derhjemme. Derved kan viden og budskabet om Nøglehulsmærket 

finde vej fra hjemkundskabsundervisningen og direkte hjem i familiernes hverdag. Dermed 

analyseres det, at den viden, der bliver spredt i undervisningen via materialet fra 

Fødevarestyrelsen, kan nå hjem til familierne i kommunen som en sandhed. Hvis de accepterer 

denne sandhedsform, underkaster familierne sig den sandhed, som materialet om 

Nøglehulsmærket bringer i spil (Foucault 2004). 

Det er ikke kun på bosteder, i kantiner og på folkeskoler, at budskabet og sandhedsformen 

omkring Nøglehulsmærket prøver sin vej frem. Det er også gennem en sundhedsformidler i 

kommunen, som underviser på et aktiveringscenter, samt for folk med anden etnisk baggrund: 

”Sundhedsformidlerne har fået undervisning om Nøglehulsmærket og specielt en 

sundhedsformidler, vi har her, har været til møde inde i København, hvor Fødevarestyrelsen holdt 

møde, med noget der hedder Bydelsmødre derinde, som har med anden etnisk baggrund at gøre. 

Så hun taler om Nøglehulsmærket, hvor hun underviser (…) Hun underviser også på et 

aktiveringssted for kontanthjælpsmodtagere, hvor der også er mange med anden etnisk baggrund, 

og der siger hun, at de er rigtig glade for at hører om det der nøglehulsmærke, de kan bruge det!” 

(Sundhedskonsulent 2012). I og med at sundhedsformidleren underviser folk med anden etnisk 

baggrund, kommer budskabet om mærket ud til nogle af de mange andre minoriteter, der er i 

Danmark.  

Da det både er kontanthjælpsmodtagere, andre minoriteter og børn i folkeskolen, der får 

undervisning om Nøglehulsmærket, iagttages det, hvordan budskabet om mærket rammer bredt i 

Glostrup Kommune. Hermed analyseres det, hvordan officielle anbefalinger og materialet fra 

Fødevareministeriet er bestemte sandhedsformer, som Nøglehullet bruger for at bane vejen til det 

selvstyrende subjekt. Styringen af det selvstyrende subjekt foregår igennem sandhedsformerne 
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som Nøglehullet bringer i spil og den derved opstående viden om mærket. Dermed bliver 

Nøglehulsmærket en styringsteknologi, der vil tæt på borgeren, og mærket finder sin autoritet 

gennem officielle anbefalinger (Foucault 1991). Endvidere iagttages det, hvordan de 

styringsformer, Nøglehullet bringer i spil, er officielle anbefalinger, certificeringer, undervisning og 

videndeling.  

Via sandhedsformerne og den viden, som Nøglehullet bringer i spil, gør det det sunde valg lettere, 

da man kommer til at kende, hvilke bevæggrunde der står bag mærket i form af de officielle 

anbefalinger. Nøglehulsmærket er dermed en styringsteknologi, som finder hjemmel i officielle 

anbefalinger, Nudging, Nøglehulscertificeringen og undervisning, hvormed mærket styrer 

borgernes etiske selvstyring mod det sundere valg. Dog finder den sin begrænsning for egen 

virkning, i kraft af at mærket ikke vil kunne styre børn og ældre mennesker. Det iagttages, hvordan 

styringen med Nøglehulsmærket river sig i håret over, hvordan den skal gribe den kommende 

styring af borgerne an. Derfor vælger man at fokusere på børn og ældre, men her opdager 

styringen, at den ikke vil kunne slå til med hjælp fra Nøglehulsmærket, da børn og ældre ikke skal 

have den slags mad. Derfor vendes blikket nu mod de større børn i skolerne, men her er der ikke 

tilslutning til implementeringen af mærket, og derfor vil styringen af subjekterne heller ikke kunne 

komme igennem her. Dermed iagttages det, at styringen ikke kan slå til og dermed ikke kan styre 

subjekterne i visse områder. Derfor må den finde andre veje at komme frem. Det iagttages, 

hvordan Nøglehulsmærket bliver brugt af Glostrup Kommune som en styringsteknologi, der skal 

sprede sig ud i kommunens instanser og dermed prøve at være med til at løse sundhedsproblemet 

i kommunen. 

5.2 Handleformer 

Efter at have analyseret hvilken form for styring, Nøglehullet er, vil jeg i dette afsnit analysere de 

handleformer, som Nøglehulsmærket tilskynder institutioner, arbejdspladser og borgere at 

bearbejde i forhold til deres egne forventninger til brugen af mærket. Handleformer anordner, 

hvordan subjekterne kan og bør handle på sig selv. Analysen tager udgangspunkt i de krav, som 

Nøglehulsmærket er bygget op omkring, da det primært er gennem disse, at Nøglehullet kan 

bearbejde subjektet (Dahlager 2001). Dermed stilles det overordnede spørgsmål: Hvilket håb 
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repræsenterer Nøglehullet? Og underspørgsmålene: Hvilket håb har Glostrup Kommune for 

brugen af mærket? Og hvilket håb er der for det selvstyrende individ?   

5.2.1 Nøglehulsmærkets forhåbninger 

Nøglehulsmærket er, som tidligere omtalt, bygget op omkring at spare på salt, fedt og sukker og at 

man samtidig skal spise flere kostfibre og mere fuldkorn (Noeglehullet.dk, B). Men hvilke 

forhåbninger har dette mærke og hvilke håb er der for brugen af mærket? Ifølge Nøglehullets 

hjemmeside er: ”Nøglehullet et officielt ernæringsmærke, der gør det nemmere at finde de 

sundere produkter på hylderne i supermarkedet når du handler” (Noeglehullet.dk, A). Dermed er 

det de sundere varer, der kan findes med Nøglehullet på emballagen. Derudfra iagttages det, at 

mærket gør det nemmere at finde de sundere fødevarer. Man skal blot kigge efter det lille 

Nøglehulsmærke på emballagen. 

Men hvorfor vil staten, med Nøglehulsmærket, gerne have, at borgerne vælger fødevarer med det 

påsatte mærke frem for de fødevarer, som ikke har et Nøglehulsmærke? Det kan lyde som et 

simpelt håb, men det er fordi man med Nøglehullet har en forventning om, at, hvis borgerne 

vælger Nøglehulsmærket frem for de umærkede fødevare, så kan borgerne blive sundere. Det 

bevidner dette citat: ”Mad med Nøglehullet er for alle – både voksne, teenagere og børn. Mærket 

er for dig, der gerne vil spise sundt” (Noeglehullet.dk, B). Det iagttages, at når budskabet om, at 

”mærket er for dig, der gerne vil spise sundt”, bliver italesat på denne måde, så bearbejder 

Nøglehulsmærket fornuften hos borgeren. Med dette budskab er der en forhåbning om, fra 

mærkets side, at der kan tales til den fornuftige del af borgeren og dermed at borgeren vælger 

disse Nøglehulsmærkede fødevarer for at få et sundere liv. Men der kan også være en faldgruppe, 

idet det bliver italesat, at: ”mærket er for DIG der gerne vil spise sundt”. Hvis borgeren ikke har en 

interesse i at leve sundt eller synes at han lever sundt nok, uden egentlig at gøre det, falder 

mærkets styring til jorden. Så selvom det er blevet iagttaget, at det egentlig er et meget simpelt 

håb, Nøglehulsmærket har, så står og falder dette håb med, om borgeren har lyst til at leve sundt. 

5.2.2 Nøglehulsmærkets krav 

Ønsket med nøglehulsmærket er, at gøre folk opmærksomme på deres daglige valg af madvarer, 

og opfordre dem til at træffe nogle sundere valg i deres daglige indkøb. Når man læser på 

Nøglehulsmærkets hjemmeside, kan det iagttages, hvordan man kan klikke sig videre og læse om, 
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hvorfor man skal spare på fedt, sukker og salt, samt spise mere fiberrigt. For at give et bedre 

overblik over, hvorfor der skal være mere eller mindre af tingene i maden og hvilken betydning det 

har for subjektet, vil jeg analysere hvert enkelt krav, Nøglehulsmærket har. 

Det iagttages, at når der klikkes på det enkelte krav, på Nøglehulsmærkets hjemmeside leder det 

videre til hjemmesiden Altomkost.dk. Det første krav, Nøglehulsmærket har, er, at der skal være 

mindre fedt i maden. Når man læser, hvilken begrundelse, der ligger bag, er der en positiv og en 

negativ faktor gemt for borgeren. Dette bevidner følgende citat: ”Du har brug for fedt, men ikke 

for meget. Alt fedt er ikke lige sundt, (…) spiser du for fedt, øger det risikoen for, at du bliver 

overvægtig” (Altomkost.dk, A). Der er en forhåbning om, at begrundelsen for, hvorfor der skal 

være mindre fedt i maden, vil få borgeren til at vælge fødevarer med mindre fedt eller fødevarer 

med sundt fedt frem for det usunde fedt. Samtidig kan det iagttages, hvordan den negative faktor 

dukker frem, hvis ”du spiser for meget fedt bliver du overvægtig”. Der ligger altså i dette citat en 

forudsætning om, du risikerer at blive overvægtig, hvis du spiser for fedt. Men hvis borgeren 

vælger Nøglehulsmærkede fødevarer hjælper det til, at borgeren ikke får for meget usundt fedt i 

maden.  

Det andet krav, Nøglehulsmærket har, er, at der skal være mindre sukker i maden. På 

Altomkost.dk kan man læse begrundelserne bag dette krav: ” Kroppen har ikke brug for sukker. 

Sukker indeholder kun kalorier og ingen vitaminer og mineraler. Derfor bliver sukker omtalt som 

tomme kalorier. Indeholder maden for mange tomme kalorier, optager det pladsen for den sunde 

mad. For meget sukker øger også risikoen for at blive overvægtig og få huller i tænderne” 

(Altomkost.dk, B). Der tales altså til fornuften hos borgeren, som skal forstå, at det ikke er godt, at 

fylde kroppen med sukker. Dette er fordi de tomme kalorier optager pladsen fra den sunde mad, 

hvor der findes vitaminer og mineraler, som er vigtige for kroppen. Ved krav nummer to kan det 

iagttages, hvordan der er en negativ faktor ved at spise for meget sukker. Nu kan man ikke kun 

blive overvægtig, men man risikerer også at få huller i tænderne. Det iagttages, hvordan mærket 

forsøger at ”ruske” lidt ved den moralske side af subjektet ved hjælp af den negative faktor.   

Tredje krav er, at der skal være mindre salt i maden. Her italesættes en større negativ faktor end 

ved de to foregående krav: ”Vi spiser for meget salt. (…) For meget salt kan være medvirkende 

årsag til helbredsproblemer i form af: Forhøjet blodtryk, Hjertekarsygdomme, blodpropper, 
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Mavekræft, Knogleskørhed og nyresten” (Altomkost.dk, C). Her ses det, hvordan der er en 

forhåbning om, at mindre salt formindsker helbredsproblemer, der bliver sat i forbindelse med for 

meget salt i maden. Det er de helbredsproblemer, man ser flest af i Danmark, og det er derfor 

naturligt, at man forsøger at begrænse udbredelsen af disse. Derfor er kravet med mindre salt i 

maden også en forhåbning om, at borgerne vil spise mindre salt. Begrundelsen, som ligger bag 

dette krav, er noget mere negativt end de to tidligere krav. Dermed iagttages det, hvordan 

Nøglehulsmærket og altomkost.dk ser saltet som den helt store synder. Derfor har disse to 

instanser en forhåbning om, at subjekterne vil bearbejde den fornuftige side og på den måde blive 

moralsk selvstyrende subjekter.  

Fjerde krav er, at der skal være flere fibre og fuldkorn i maden. Her er det positivt betonet, fordi 

der skal være mere af en faktor i maden. Begrundelsen for dette er, at: ”Brød og kornprodukter er 

vigtige i dagens måltider. Brød, mel og gryn er fedtfattige og bidrager med mange vigtige 

næringsstoffer - især hvis du vælger fuldkorn. Generelt er alt brød uanset type med til at begrænse 

fedtindholdet i maden” (Altomkost.dk, D). Begrundelsen her er, at det er vigtigt, at man spiser 

flere fibre og mere fuldkornsrigt mad. Netop fordi det er med til at give kroppen vigtige 

næringsstoffer og begrænse fedtindholdet i maden. 

Ved hjælp af disse fire krav og de bagvedliggende begrundelser for kravene skulle det moralske 

subjekt opstå og handle ud fra disse krav. Kravene stiller positive og negative faktorer op, og 

derved bliver det nemt for borgerne at komme frem til, hvad der ikke er godt, der er for meget af i 

fødevarer. Italesættelsen af kravene iagttages her som magtteknologier, idet de gerne skulle have 

indflydelse på borgerne, så de vælger det rette valg. Derved bliver kravene en form for 

magtteknologi, som borgerne via deres selvteknologier skal udøve. Med disse krav, som er samlet i 

Nøglehulsmærket, kan de kobles på selvteknologier, når det skrevne ord bliver læst. Dermed er 

håbet, at det på den måde har indflydelse på borgerens selvstyring, så individet regulerer sig selv 

og begynder at gå efter Nøglehulsmærkede fødevarer. Hvis dette lykkes, bliver det etiske subjekt 

skabt, fordi borgerne handler ud fra det håb, Nøglehulsmærket har. Dermed er subjektets 

handlinger enten modereret eller helt fjernet (Dahlager 2001). 
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5.2.3 Glostrup Kommunes forhåbninger 

Efter jeg har analyseret, hvilke forhåbninger staten har med Nøglehulsmærket og hvordan det 

moralske subjekt opstår. Spørger jeg nu ind til, hvilke forhåbninger Glostrup Kommune har for 

brugen af Nøglehulsmærket og hvilke moralske subjekter, de forventer, opstår. Dette gøres for at 

kunne svare på, hvordan kommunen styrer deres borgere. 

I interviewet med sundhedskonsulenten fra Glostrup Kommune kommer det til udtryk, hvilke 

forhåbninger de har for brugen af mærket: ”Vi har noget der hedder en børnekulturdag her i 

Glostrup og der stillede vi op med en papkasse, der var skåret ud som et nøglehulsmærke, og så 

havde vi nogle mælkekartoner med en tegnet gulerod, og så skulle børnene vælte dem. De kunne 

vinde en gulerod. Så det var sådan et lille forsøg på også, at få nogle børn til at sige ”hvad er det 

egentlig for noget” og så kunne det være de gik hjem og spurgte forældrene eller lagde mærke til 

det over i butikken” (Sundhedskonsulent 2012). Det iagttages, hvordan kommunen lavede et 

forsøg med en enkelt aktivitet for at få børnene i Glostrup Kommune til at stille spørgsmålstegn 

ved, hvad Nøglehulsmærket egentlig står for. Hermed er der en forhåbning om, at børnene vil få 

øje på mærket nede i butikkerne eller at de spørger deres forældre, om de ved, hvad mærket står 

for. På den måde prøver kommunen at få flere borgere til at søge viden omkring mærket. Dermed 

bearbejder kommunen, ikke kun børnene, men også deres forældre ved hjælp af viden om 

Nøglehulsmærket. Kommunens håb for brugen af mærket er altså, at der bliver sat 

spørgsmålstegn ved det, hvorefter viden om det gerne skulle blive opsøgt. I sidste ende skal 

borgerne fremover vælge at kigge efter dette mærke, når de handler. Det betragtes derfor som 

værende et forsøg på at få børnene og forældrene til at blive moralsk selvstyrende subjekter 

(Dahlager 2001). 

Et andet sted hvor der også bliver lavet initiativer omkring brugen af mærket og forhåbninger om 

at få sundere borgere er i kommunens madordning. Det iagttages, hvordan de borgere, som får 

mad fra kommunen, får tilbud om at kunne vælge retter, som er Nøglehulsmærket: ”Men det er 

det her med, at gøre det muligt at vælge det og gøre det let at se og let for visitatoren at sige Se 

her er en mulighed med Nøglehulsmærket, det betyder der er mindre fedt osv. i 

retten”(Sundhedskonsulent 2012). Det iagttages, hvordan kommunen forsøger at få borgerne til at 
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vælge sundere retter. Dermed er der en forhåbning om, at de vælger det sundere valg, og på den 

måde kommer forhåbningen og budskabet om Nøglehulsmærket ud til borgerne.  

Det iagttages, hvordan Nøglehulsmærket bruger kravene til at anspore, hvilke problemer der skal 

forebygges mod. Endvidere analyseres det, hvordan der fra kommunens side er en forhåbning og 

forestilling om, at med brugen af mærket, vil sundhed spredes af sig selv, fordi børnene fra 

børnekulturdagen selv skal søge flere oplysninger om mærket. Men hvis ikke ideen og brugen af 

Nøglehulsmærket bliver fanget af borgerne, er der ikke andre end kommunen til at sprede 

sundhed, og derved vil alle kommunens forhåbninger om brugen af mærket og den sunde borger 

være tabt. Der et håb om, at borgerne bliver selvstyrende individer, da de netop håber, at 

borgerne selv opsøger flere informationer om mærket. 

5.3 Objektformer 

I overstående analysedel blev det iagttaget, hvordan Nøglehulsmærket ansporer et problematisk 

forhold, idet borgerne er usunde, og det er dette, mærket søger at løse gennem andres moralske 

adfærd. Det er intentionen at undersøge, hvordan kommunen fremviser, hvordan de anser deres 

borgere for at have en bestemt form for livsstil. På den måde bliver livsstilen objekt for det etiske 

selvarbejde (Foucault 2004). Overordnet bliver der stillet følgende spørgsmål: Hvilket problem er 

Nøglehulsmærket løsningen på? Følgende underspørgsmål bliver stillet: Hvordan skabes viden/ 

sandhed om borgernes sundhed og hvilke initiativer bliver der lavet for at fremme borgernes 

sundhed? 

5.3.1 Kommunens sundhedsprofil 

For at kunne analysere, hvordan Glostrup Kommune anser deres borgeres livsstile, er det vigtigt 

først at skabe klarhed omkring, hvordan viden om borgernes sundhed skabes. Derfor skal det først 

klarlægges, hvad kommunens definition på sundhed er. Der tages udgangspunkt i Glostrup 

Kommunes sundhedspolitik 2008-2012, og her beskrives sundhed således: 

- ”Et liv med selvværd, glæde og fællesskab er vejen til et sundt liv 

- Sundhed er mere end fravær af sygdom og svækkelse 

- Sundhed grundlægges i børneårene og kan udvikles hele livet 

- Den enkelte har ansvar for egen sundhed og trivsel 

- Den enkelte borger har medansvar for, at andre kan leve et sundt liv 
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- Kommunen har ansvar for, at alle borgere bør have adgang til og mulighed for at styrke deres 

  sundhed og trivsel gennem forskellige former for fællesskaber” (Sundhedspolitik 2008:5). 

Overstående viser, hvad kommunen opfatter som sundhed, men hvordan står det så til med 

borgernes sundhed? Kommunen indhenter viden omkring deres borgeres sundhed fra Region 

Hovedstaden, som laver en sundhedsprofil for hver kommune i regionen. Følgende citat viser 

Glostrup Kommunes sundhedsprofil: ”Vi har jo de her sundhedsprofiler for Region Hovedstaden, 

hvor vi kan gå ind og se ”hvordan har borgerne det egentlig i Glostrup Kommune?” Og de spiser 

forkert og er for overvægtige og alt muligt” (Sundhedskonsulent 2012). Hermed kan det iagttages, 

hvordan Glostrup Kommune via disse sundhedsprofiler, betragter deres borgere som værende 

usunde. Dermed iagttages det også, hvordan borgernes sundhed ikke lever op til den 

sundhedsdefinition, der er i kommunens sundhedspolitik. Det iagttages samtidig, hvordan 

kommunen skærer alle borgerne over en kam og opfatter alle borgere som værende usunde. 

Dette skyldes, at kommunen indhenter viden om deres borgere hos Region Hovedstaden, som 

laver undersøgelser, baseret på spørgeskemaer, der bliver sendt ud til tilfældige borgere. Derfor 

giver dette et statistisk sandsynligt helhedsbillede af kommunens borgere og med denne 

opfattelse kan kommunen ramme bredt med deres sundhedsinitiativer (Fakta om Region 

Hovedstaden 2009:11). 

Glostrup Kommune har en strategi om at være en ”Sund by i bevægelse”, men det er problematisk 

at få denne strategi ført ud i livet, da der ikke leves op til dette fra borgernes side (jf. overstående 

citat). Derfor skal der gøres en indsats for, at Glostrup Kommune kan ændre på dette: 

”Uhensigtsmæssige spisevaner, rygning, for meget alkohol og for lidt motion er med til at svække 

befolkningens sundhed. (…) Vi vil i Glostrup gøre en ekstra indsats for, at færre får forringet deres 

livskvalitet og dør for tidligt på grund af livsstilsrelaterede sygdomme” (Sundhedspolitik 2008:3). 

Det iagttages hermed, hvordan kommunen er opmærksom på problemet med de usunde borgere. 

De objektiverer borgerne, da citatet italesætter borgernes sundhed på en måde, så det, der er 

usundt, fremstår som modtageligt for diagnose (Dahlager 2001:95). Ved denne italesættelse af 

borgerne er det usunde og livsstilen blevet objektiveret ved subjektet. 

Endvidere er der også sat fokus på den viden, der er omkring, hvor mange usunde, der er i 

kommunen. Sundhedskonsulenten udtaler, at: ”Der har jo været meget fokus på overvægt, der er 

jo over halvdelen af Glostrups befolkning over 16 år, der er overvægtige. Og vi har haft et projekt 
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omkring overvægtige børn, så der har der, fra politisk side været fokus på, at det må vi nok prøve, 

om vi kan gøre noget ved” (Sundhedskonsulent 2012). Ud fra dette iagttages det, hvordan man fra 

politisk side er opmærksom på problemet, og det er her Nøglehulsmærket bliver bragt på banen. 

5.3.2 Information om mærket spredes 

Mærket bliver implementeret i sundhedsarbejdet i kommunen. Stedet hvor kommunen startede, 

var i kantinen på Glostrup Rådhus: ”Vores personalekantine er blevet certificeret, og det er sådan 

mere indirekte og tænke, hvis personalet eller dem der nu er på rådhuset, begyndte at lægge 

mærke til hvad det her nøglehulsmærke egentlig er for noget, så kan det egentlig også godt være, 

at det på den måde spreder sig ud til borgerne” (ibid.). Dermed kan det ses, hvordan viden 

omkring mærket prøver at blive spredt ud til kommunens borgere. På den måde skabes der også 

viden omkring, at kantinen på rådhuset er blevet nøglehulscertificeret og at der dermed bliver 

serveret sundere mad. Kommunens ansatte bliver nu fremsat som værende et godt eksempel for 

resten af borgerne i kommunen. 

Et andet initiativ til at få oplysninger omkring brugen af mærket ud til borgerne er ved at komme 

med forslag til, hvordan borgerne kan bruge mærket i hverdagen, både når de er hjemme og når 

de er ude at handle. Det er forslag, som er nemme for borgerne at benytte i deres hverdag: ”Det 

er nemt for forbrugere, det er nemt for den der skal købe det. (…) Og det er nemt for forældrene, at 

måske lave en aftale med børnene om, at ”jamen, morgenmaden, det skal være noget der er 

Nøglehulsmærket, du må vælge, men det skal være inden for det her”” (ibid.). Det iagttages, 

hvordan viden omkring mærket kommer i spil og kan være med til at få borgerne til at gå efter 

mærket, når de er ude at handle. Det iagttages også, at mærket er nemt for hele familien at gå 

efter. Det er et simpelt symbol, og det kræver ikke, at man skal kunne læse. Hermed kan det 

analyseres, hvordan bestemmelsen af den etiske substans kommer i spil, fordi kommunen gerne 

vil bevirke, at borgerne bliver sundere via Nøglehulsmærket. Det iagttages samtidig, at kommunen 

forventer, at borgerne selv søger information om mærket. Men hvis borgerne ikke gør det, kan 

viden ikke sprede sig, og derved vil sundhed heller ikke sprede sig. 

Andre steder, hvor kommunen også sætter ind for at prøve at sprede oplysningen om mærket, er 

ved den sociale ulighed i sundhed: ”Der er jo blandt andet det fokus, med social ulighed i sundhed, 

at lige som at starte der, og det synes jeg er et godt argument, at sådan et bosted for psykisk syge 

er et sted at starte, eller et sted at bruge i hvert fald”(ibid.). Det iagttages, hvordan der her er flere 
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aspekter på spil i forbindelse med kommunen og sundhed. For det første får kommunen 

implementeret sund mad på bostedet. Dermed får de forhåbentligt nogle sundere beboere, 

hvilket er det, kommunen stræber efter. Samtidig viser kommunen et godt ansigt udad til, da de er 

ansvarlige og tager et initiativ, som skal gavne beboerne på værestedet. Måden, hvorpå 

kommunen spredte det gode budskab om dette initiativ, var via den lokale avis i byen: ”Der er et 

bosted for psykisk syge, hvor vi har fået det sted certificeret og det har vi så kunne skrive om. Vi fik 

vores lokal-avis til at skrive om det.” (ibid.).  

Det iagttages, hvordan kommunen har sat borgernes usunde livsstil i fokus ved hjælp af 

informationerne fra Region Hovedstaden og derved har isoleret det usunde hos borgerne. Her i 

blandt deres uhensigtsmæssige spisevaner (Sundhedskonsulent 2012). Kommunen har dermed 

gjort det usunde til objekt for det etiske selvarbejde. Der er skabt opmærksomhed omkring 

problemet med de usunde borgere, og kommunen kører projekter for overvægtige børn og får 

rådhuskantinen og bostedet nøglehulscertificeret. Dette gøres i håb om, at de ansatte og 

beboerne bliver sundere, så de også kan sprede viden om mærket ved at fortælle en god historie 

om, at kommunen gør noget godt for deres ansatte og for socialt udsatte i kommunen. Derved 

spredes informationen om mærket, da det på den måde skal vække borgernes interesse og 

dermed påbegynde deres etiske selvstyring. 

Derudover iagttages det, hvordan sundhedskonsulenten også har nogle gode ideer til, hvordan 

mærket kan bruges i hjemmet ved at børnene kan vælge deres egen mad, så længe det har 

mærket på sig.  Det er alt sammen ideer om, hvordan budskabet kan blive spredt og anvendt. Men 

man står tilbage med spørgsmålet, om borgerne fanger budskabet eller ej?  

Det iagttages, hvordan kommunen gerne ser, at Nøglehulsmærket er med til at danne den etisk 

selvstyrende borger, så borgerne bliver sundere (Dahlager 2001). Dermed bliver Nøglehulsmærket 

en del af løsningen på kommunens sundhedsproblemer, da kommunen håber, at alle de initiativer 

og projekter, de har igangsat med Nøglehulsmærket, vil sprede informationen om mærket. På den 

måde skal det få borgerne til at tænke over, hvilke varer de køber og dermed begynde at vælge de 

Nøglehulsmærkede fødevarer, men om de gør dette er svært at svare på. En skyggeside ved 

mærket er dermed at kommunen risikerer at tage ansvaret fra borgeren. Denne risiko 

forekommer, hvis borgeren underkaster sig Nøglehulsmærkets styring og derved lader sig styre 
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efter dette. Dermed fraskriver borgerne sig ubevist ansvaret for deres egen sundhed, da de lader 

sig lede af Nøglehulsmærket. 

5.4 Subjektformer - de styrede  

I forlængelsen af objektformerne vil dette afsnit omhandle subjektformerne. Det usunde er nu 

blevet objektiveret hos borgerne, og de er dermed blevet gjort til objekter som værende vælgende 

subjekter, fordi deres usunde livsstil er blotlagt. Der kan nu analyseres på, hvordan borgerne som 

subjekter er vælgende. Subjektformer skal forstås som de former, som individer og kollektiver 

bringes til at betragte sig selv igennem, hvis Nøglehulsmærket er succesfuldt. Ifølge Dahlager 

(2001) handler det om de former, som individer skal betragte sig selv igennem. Det handler til en 

start mere om identifikation end om identitet. Derfor skal borgeren eller individet identificere sig 

med at have en livsstil. Herefter handler det om individernes livsstil (identitet), og derfor vælger 

jeg at rette blikket mod disse. Interessen vil derfor dreje sig om, hvordan Nøglehulsmærket søger 

at bearbejde subjekterne, de midler den bruger til det samt hvilke moralske subjekter, mærket 

håber, vil opstå. Således at styringen kan operere gennem disse. Derfor vil det overordnede 

spørgsmål være: Hvordan søger Nøglehulsmærket at bearbejde subjekterne? Med 

underspørgsmålene: Lader subjekterne, sig styre? Hvilke forestillinger er der om de styrede? 

Hvilke midler bliver brugt til at styre med?  

5.4.1 Manglen på det selvstyrende subjekt 

Nøglehulsmærket er tiltænkt som et redskab, som skal lede borgerne i en sundere retning. Men 

som vist tidligere i denne analysedel, har styringen svært ved at få opbakning. Dermed må mærket 

finde nye veje. Styringen af Nøglehulsmærket ender hos institutionerne, fordi der er et håb om, at 

styringen bedre kan komme frem der end hos borgerne. Derfor er det oplagt at spørge til, om de 

styrede lader sig styre, da jeg har en tese om, at borgerne ikke lader sig styre. 

Nedenstående citat kommer fra borgmesteren i Glostrup Kommune som har et håb for 

implementeringen af Nøglehulsmærket i kommunen. Men dette håb forbliver et håb, medmindre 

de selvstyrende subjekter i kommunen kommer på banen: ”Hvis vi som kommune skal slå på 

tromme for en sund livsstil er det nødvendigt selv at gå foran og sprede det gode budskab. Mange 

af vores ansatte bor i kommunen og kan på den måde inspirere familie og venner” (Nøglehullet 

24/7, 2012:20). Hvis ikke Nøglehullet bliver vellykket implementeret på Rådhuset, vil budskabet 



Side | 65  
 

om dette gå tabt, og dermed vil de ansatte ikke komme til at inspirere deres familie og 

omgangskreds. 

Kommunen vil selvfølgelig gerne have, at implementeringen af mærket bliver vellykket, men de 

har også nogle tanker om, hvordan sundhed skal opfattes uden at være moraliserende: ”Det vi 

også har tænkt oprindeligt, det var sådan noget med i stedet for, det der tit bliver med sundhed 

”nu SKAL du også spise sundere”, vi håbede det kunne blive sådan en ” jeg VIL også være med” ” 

(Sundhedskonsulent 2012). Det iagttages via citatet, hvordan kommunen ikke vil være 

moraliserende over for dens borgere. Samtidig kan det iagttages, hvordan der er et håb om, at 

borgerne har en vis form for selvstyring. Men billedet viser noget helt andet, nemlig at det 

selvstyrende subjekt ikke er til stede i kommunen. Det bevidner følgende citat: ”Vi har jo de her 

sundhedsprofiler for region hovedstaden, hvor vi kan gå ind og se ”hvordan har borgerne det 

egentlig i Glostrup Kommune?”, og de spise forkert og er for overvægtige og alt muligt. Og vi har 

det, med de her indsatser, vi kan jo ikke (…) altså vi vil rigtig gerne have at vores indsats gjorde at 

den så flytter sig, men vi kan jo ikke vide om det er den der gør det” (ibid.). Overstående citat viser 

en klar holdning til, at borgerne i kommunen er overvægtige, og det vil kommunen gerne have til 

at ændre sig. Men det er meget svært at se om deres tiltag med Nøglehullet hjælper, da de ikke 

kan måle, hvilke faktorer der har gjort, at sundheden ændrer sig.  

Selvom kommunen har gjort rigtig meget for at få implementeret Nøglehullet og få spredt 

budskabet, opstår der et lille problem med den selvstyrende borger. I dette tilfælde er det på 

bostedet, hvor beboerne ikke synes, at de nøglehulsmærkede retter smager af noget: ”Vi har i 

hvert fald ikke hørt noget negativt. Eller jo ude fra bostedet, det er jo også specielt, fordi det er, jo 

folk der netop bor der. Så det påvirker alle deres måltider, men der er jo stadig noget andet at 

vælge, men der har de hørt nogen der sagde: ”arh nu smagte det ikke af noget”, og så hældte de 

en masse salt på” (ibid.). Det iagttages, hvordan budskabet ikke rigtig fanger, og at det moralske 

selvstyrende subjekt ikke er til stede. Sundhedskonsulenten undskylder det med, at: ”det er jo 

også specielt for det påvirker alle deres måltider” (ibid.).  

Det er altså svært at få borgerne til at være selvstyrende og lade Nøglehulsmærket blive 

implementeret i deres hverdag. Derfor prøver Nøglehulsmærket at styre via certificeringerne og 

på den måde få budskabet om mærket spredt. Kommunen håber, at implementeringen af mærket 
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kan ende med at blive en ting, som borgerne selv tager til sig. Da kommunen ikke kan trække 

mærket ned over hovederne på deres borgere, i form af at de SKAL spise sundere. Dermed 

iagttages det, hvordan kommunen håber, at det er noget borgerne vælger af sig selv og at mærket 

bliver en ting, som alle vil være en del af. I kraft af at kommunen ikke vil være moraliserende i 

forhold til sundhed, iagttages det, hvordan de har et problem med at få tilslutning til brugen af 

mærket. Ligeledes er over halvdelen af kommunens borgere over 16 år overvægtige. Det viser, at 

den selvstyrende borger i kommunen ikke overvejende er til stede. 

5.4.2 Glostrup Kommunes blik på borgerne 

Tidligere har jeg analyseret, hvordan styringen reflekterer over den manglende opbakning samt at 

borgerne ikke lader sig styre, derfor vendes blikket mod staten og kommunen for at se, hvilken 

forestilling de har om borgerne og hvilke midler der bliver brugt til at styre med.  

På Nøglehulsmærkets hjemmeside kan det analyseres, hvordan staten ser borgerne: 

”Undersøgelser peger på, at forbrugerne ikke har tid til at læse varedeklarationer, og at mange har 

svært ved at forstå oplysningerne på fødevarerne. Derudover er fedme og andre livsstilssygdomme 

et stigende problem i norden” (Noeglehullet.dk). Livsstil betragtes her som markering af en 

bestemt identitet. Borgerne bliver objekter for identitetsstyring, og det sker ved at styringen 

knyttes til deres og andres forestillinger om, hvem de er (Dahlager 2001:95). I dette tilfælde er det 

mere den kollektive forestilling, der vejer tungest i forhold til, borgernes egne. Med dette citat kan 

det iagttages, hvordan staten giver form og betragter borgerne som værende uvidende. Fordi der 

er mange, der ikke forstår varedeklarationerne og derudover er for overvægtige, hvor de tilskriver 

fedme som en livsstil og at det er et stigende problem. Dette håber staten derfor kan blive 

afhjulpet med hjælp fra et ernæringsmærke som Nøglehulsmærket.  

Nu vendes blikket mod Glostrup Kommune, og de har samme blik på borgerne som staten. 

Kommunen ser også deres borgere som overvægtige og usunde: ”Der har jo været meget fokus på 

overvægt, der er jo over halvdelen af Glostrups befolkning over 16 år der er overvægtige” 

(Sundhedskonsulent 2012). Det iagttages, at kommunen har store problemer med at få deres 

borgere til at leve en sundere livsstil. 

I kommunens sundhedspolitik er der nogle overordnede forestillinger om borgerne og deres 

sundhed. Sundhedskonsulenten udtaler at: ”Så er der jo de her mere overordnet mål om at 
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borgerne skal have et godt liv. Og en del af et godt liv kan jo godt være at, man i hvert fald spiser 

sådan, så man ikke lige frem bliver syg eller uoplagt pga. måden man spiser på” (ibid.). Her 

kommer det til udtryk, at kommunen meget gerne vil have deres borgere til at have et godt og 

sundt liv. Derfor er indsatsen om at få udbredt budskabet om Nøglehulsmærket i kommunen også 

vigtigt for at få borgerne til at tænke over, hvad de spiser. Kommunen giver rent faktisk borgerne 

oplysninger om et redskab, der kan hjælpe dem, så de ved egen hjælp kan få et sundere liv. 

Dermed bruger kommunen Nøglehulsmærket som et middel til at bearbejde subjekterne, så de 

kan blive moralske subjekter, hvor styringen vil kunne operere igennem disse. Dermed analyseres 

det, hvordan kommunen her skaber former, som den individuelle identitet ville kunne betragte sig 

selv igennem. 

5.4.3 Nøglehulscertificeringen bliver midlet til at styre med  

Der gøres meget for at prøve at få sundhedsindsatserne til at virke efter hensigten og opsætte 

gode eksempler overfor borgerne i kommunen. Dette gøres blandt andet ved at få kantinen på 

Rådhuset til at servere Nøglehulsmærkede retter: ”Vores personalekantine er også blevet 

Nøglehulscertificeret, og det er sådan mere indirekte og tænke, hvis personalet eller dem der nu er 

på rådhuset, begyndte at lægge mærke til, hvad det her Nøglehulsmærke egentlig er for noget, så 

kan det egentlig også godt være, at det på den måde spreder sig ud til borgerne” (ibid.). Via dette 

citat iagttages det, hvordan sundhedskonsulenten her har en forestilling om, at, ved at få kantinen 

på rådhuset nøglehulscertificeret og dermed servere Nøglehulsmærkede retter til de ansatte og 

dem, der har sin gang på rådhuset, kan man på den måde få budskabet om Nøglehulsmærket ud 

til borgerne i kommunen. Ideen med at få kantinen på Rådhuset til at servere sundere mad, 

stammer fra den forestilling, kommunen og sundhedskonsulenten har om, at de ansatte meget 

gerne må være sunde. På den måde kan det iagttages, at kommunen meget gerne vil have sunde 

medarbejdere: ”Selvfølgelig har vi også en ide om, at de ansatte jo også meget gerne må være 

sunde eller sundere”(ibid.). Idet sundhedskonsulenten til sidst i citatet udtaler ”sunde eller 

sundere”, kan det iagttages som hun mener, at medarbejderne ikke er sunde nok i forhold til 

kommunens forestilling om medarbejderne og deres sundhed. Med overstående citater fra 

sundhedskonsulenten analyseres det, at de valg, som de ansatte i kommunen træffer, skaber en 

form for kollektiv identitet. En identitet, som er mere eller mindre usund. Derfor har kommunen 

valgt at certificere rådhuskantinen i den forhåbning, at Nøglehulsmærket kan styre via det moralsk 
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individuelle subjekt og på den måde den kollektive identitet. Hermed iagttages det, hvordan 

certificeringen bliver et middel til at bearbejde subjekterne.  

Endvidere er der prioriterede målgrupper i kommunens sundhedspolitik, og her fortæller 

sundhedskonsulenten, hvordan hun mener, man skal starte med at fremme sundhed: ”Vores 

sundhedspolitik, har prioriterede målgrupper og der er jo blandt andet det fokus, med social 

ulighed i sundhed, at lige som at starte der, og det synes jeg er et godt argument, at sådan et 

bosted for psykisk syge er et sted at starte, eller et sted at bruge i hvert fald. Det kunne være rigtig 

godt, at få det meget mere med omkring hele skole/ daginstitutions området” (ibid.). Citatet viser 

en forestilling om, at der hvor der først skal sættes ind er ved den sociale ulighed i sundhed og på 

børne/unge området i kommunen. Derfor betragtes det som, at kommunen har en forestilling om, 

at de socialt udsatte i kommunen er der, der skal sættes ind først for at skabe rammerne for 

sundhed. Det iagttages endvidere, at håbet om at få budskabet om Nøglehulsmærket spredt ud til 

så mange som mulig, gøres mere opnåeligt, da et bosted for psykisk syge og børne/unge området 

er nogle rigtig gode steder at starte med at fremme sundhed. Budskabet kan her sprede sig til 

forældre, lærere, pædagoger, bostedernes relationer og besøgende. Det er altså ikke kun de 

ansatte i kommunen, der bliver betragtet igennem den kollektive form, men også borgerne. 

Kommunen vil gerne have, at budskabet om Nøglehullet kommer ud til så mange som muligt, da 

Nøglehullet på den måde kan operere på det moralske subjekt og dermed skabe både en 

individuel og kollektiv identitet hos subjekterne i kommunen. 

I interviewet kommer sundhedskonsulenten også kort ind på, hvilken forestilling der er om 

sundhed og hvilken forhåbning de har om Nøglehulscertificeringen i kommunen: ”Det vi også har 

tænkt oprindeligt, det var sådan noget med i stedet for, det der tit bliver med sundhed ”nu skal du 

også spise sundere”, vi håbede det kunne blive sådan en ” jeg vil også være med” og det kan vi se 

lidt med spisestederne, de får det sådan lidt ”nårh!” (ibid.). Her iagttages det, hvordan der er en 

klar forestilling om, hvordan styringen gerne skulle have en effekt på de styrede. I stedet for at det 

bliver en klar befaling om, at ”nu SKAL du spise sundere”, er der en forestilling og forhåbning om, 

at det bliver gjort til noget spændende og noget som borgere, spisesteder og institutioner vil være 

en del af. På den måde skabes der også en fælles identitet i form af certificeringen. Dermed er der 

en forhåbning om, at ikke-certificerede restauranter eller de borgere, som ikke vælger mærket, 
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har lyst til at bruge det, da de ikke vil stå udenfor dette fællesskab, der er blevet etableret omkring 

Nøglehulscertificeringen og sundhed. Derfor prøves der med midler som Nøglehulsmærket og 

certificeringen at bearbejde den individuelle identitet. Hermed forsøger kommunen at påvirke det 

moralske subjekt, så der kan skabes en individuel og kollektiv identitet omkring sundhed. 

Styringsteknologien, der bruges til det, er Nøglehulsmærket. 

Ud fra overstående iagttages det, at det ikke kun er staten og Nøglehulsmærket, men også 

Glostrup Kommune, der ser deres borgere gennem en bestemt form. Alt tyder på, at de 

forestillinger, kommunen har om borgerne, der er det den usunde kollektive identitet, der 

betragtes igennem. Derfor har kommunen et stort arbejde foran sig, da de har en vision om 

borgernes sundhed i 2021: ”Borgerne i Glostrup Kommune har en høj livskvalitet og lever et sundt 

liv. Borgerne skal have viden og mulighed for at træffe de sunde valg” (Sundhedspolitik 2008:4). 

Hermed iagttages det, hvordan kommunen gerne vil have borgernes livsstil til at ændre sig, så den 

individuelle og kollektive identifikation kommer til at stå i sundhedens tegn. Det iagttages, at 

forestillingen om borgerne er, at de er usunde og at deres livsstil er med til at hæmme deres ve og 

vel. Derfor prøver kommunen gennem Nøglehulsmærket at styre borgerne mod det sundere valg. 

Styringen kommer til sin ret, hvor certificeringer bliver indført, men om den fanger den enkelte 

borger er sværere at sige noget om. Dermed iagttages det, hvordan det bedste middel til at styre 

borgerne, er Nøglehulscertificeringen. Kommunen har en forestilling om, at informationen om 

Nøglehulsmærket og det sundere valg vil sprede sig af sig selv hos den enkelte borger. Dermed kan 

det også iagttages, hvordan det er gennem den individuelle og kollektive identifikation, at mærket 

prøver at bearbejde subjekterne.  

5.5 Delkonklusion 

”Men vi tænkte det var en god ide, et redskab man kunne bruge (…) til at gå i dialog med 
borgerne”   
                                                                                                                                  - Sundhedskonsulent 2012 

I det foregående har jeg analyseret, hvordan staten, via indirekte anbefalinger og undersøgelser 

samt Glostrup Kommune styrer de danske borgere via Nøglehulsmærket. Overstående citat viser, 

hvordan Glostrup Kommune synes, det var en god ide at bruge Nøglehulsmærket som en 

styringsteknologi for at styre borgerne mod det lettere, sundere valg. Dette kan kommunen have 
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ret i, da Nøglehullet repræsenterer en styringsform, som giver borgeren et lille skub i den retning, 

mærket ønsker, nemlig den sundere retning. Dette gør mærket ved hjælp af de sandheder, som 

borgerne underkaster sig, når de vælger at lade sig styrer af mærket. De sandheder, den benytter 

og styrer med, er officielle anbefalinger, som bliver brugt som en slags validitet for at mærket nu 

også er det rigtige. Når dette er fastslået, bruger den efterfølgende certificeringer som et redskab 

til at sprede budskabet og viden om mærket på. Styringen slår derved bedst igennem på de steder, 

der er blevet certificeret. Et andet sted, hvor styringen forsøger at nå ud til borgerne, er gennem 

undervisning forskellige steder i kommunen. Dette lykkes ganske godt. Samtidig laves der en 

indsats, om at mindske den sociale ulighed i sundhed. Dette hjælpes på vej gennem certificeringen 

af bostedet og undervisning i Nøglehulsmærket til ressource svage borgere. Dermed iagttages det, 

hvordan Nøglehulsmærket er en styring, der henter hjemmel i officielle anbefalinger og forsøger 

at sprede sit budskab via certificeringer og undervisning. Den optræder mange steder i 

kommunen, og derved er mærket en del af løsningen på kommunens sundhedsproblem med 

deres mange overvægtige borgere, da mærket kommer godt rundt om alle samfundsgrupper i 

kommunen. 

Endvidere iagttages det, efter at have analyseret hvilke håb Nøglehulsmærket har, at mærket 

ønsker at få borgerne til at leve sundere. Derfor bygger mærket på, nogle krav til, hvad der skal 

være mindre af i borgernes mad. Argumenterne for brug af mindre salt, sukker og fedt, i 

fødevarerne, men gerne flere kostfibre, skal gerne have en handlevirkning på borgerne, så deres 

selvstyring handler efter disse krav. Men det er ikke en given handling, da mærket ikke af sig selv 

kan inddrage sig i borgernes liv. Derfor bliver kravene sat op som en forhåbning om, at borgerne 

vil handle efter disse krav. Glostrup Kommune har en klar forhåbning om, at de, med brugen af 

mærket i forskellige sammenhænge, kan styre borgerne mod det sundere valg ved hjælp af deres 

initiativer omkring mærket. Endvidere iagttages det, hvordan kommunen har en forventning om, 

at de ved hjælp af deres initiativer omkring mærket, håber, at spredningen af budskabet sker af sig 

selv. Dette skal ske ved hjælp af for eksempel børnene, som, efter de er blevet introduceret for 

Nøglehulsmærket til en børnekulturdag, selv skal stille spørgsmålstegn ved mærket og opsøge 

information på egen hånd. Dette iagttages som værende en forhåbning Glostrup Kommune har 

om, at borgerne med det samme bliver selvstyrende individer ved at opsøge viden på egen hånd. 
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Der er altså et håb om, at denne styringsteknologi kan hjælpe borgerne i kommunen med at blive 

selvstyrende subjekter. 

Det iagttages, hvordan Nøglehulsmærket er blevet en del af løsningen på Glostrup Kommunes 

sundhedsproblem, da de kan se, hvordan mærket kan være med til at hjælpe med borgernes 

usunde adfærd. Derfor er denne adfærd blevet objektgjort ved borgerne, og dermed prøver 

kommunen gennem mærket at danne etisk selvstyrende borgere via de initiativer, de har lavet. 

Initiativer er blevet søsat i institutioner som skoler, sportshaller, aktivitetscentre, kantiner og 

bosteder. Det er steder, hvor mange af borgerne kommer, og dermed kan Nøglehulsmærket gøre 

opmærksom på sig selv. På den måde får mærket en indflydelse på styring af borgerne. Derudover 

iagttages det, hvordan certificeringen og undervisning bliver en styringsform, som mærket kan 

operere igennem, da det bliver lavet til Nøglehulscertificering, som bruges på restauranter, i 

kantiner og på bosteder. Dermed finder mærket en vej, hvorpå styringen kan ske, og det sunde 

valg bliver lettere.  

Budskabet om Nøglehulsmærket rammer dermed bredt i kommunen. Certificeringen og 

undervisning bliver de bedste veje til viden om mærket og dermed brugen af det. Heraf bliver 

Nøglehulsmærket en del af løsningen på sundhedsproblemet. Ved hjælp af undervisning og 

certificeringer kommer styringen af borgerne via Nøglehulsmærket mere til sin ret i forhold til hos 

den enkelte borger. Med certificeringen og undervisning kan der være større chance for, at viden 

om mærket breder sig ud til den enkelte borger, da det lille Nøglehul vil fremkomme oftere og 

oftere rundt omkring på spisesteder i kommunen. Certificeringen bliver derfor vejen frem for 

styringen af borgerne, for her bliver der gjort noget aktivt. Det er ikke bare en forestilling og 

forhåbning om, at budskabet og brugen af mærket spredes af sig selv. Dermed bliver 

Nøglehulsmærket en styringsteknologi for kommunen, som skal være med til at løse kommunens 

sundhedsproblem. 

Som analyseret i overstående kapitel bruger Nøglehulsmærket begrundelser og midler til at 

bearbejde den moralske fornuftige side af subjektet, da det er her, at forandringen og ønsket om 

en bedre livsstil gerne skulle forekomme hos subjektet. Nøglehulscertificeringen, der bliver brugt 

til at bearbejde denne side af subjektet, bliver implementeret i Glostrup Kommunes kantine, 

bosteder, fritidscentrer, cafeer og restauranter. Derudover bruges undervisning i mærkets 
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betydning på folkeskoler og på aktiveringssteder. Disse midler bruger mærket for at komme ind på 

livet af borgeren. Dermed iagttages det, at mærket prøver at skabe et fællesskab via det moralske 

subjekt, og derved kan mærket styre gennem dette fællesskab.  

Hvis vi ser tilbage på Genealogianalysen og måden, hvorpå ansvaret er gået fra den enkelte til 

fællesskaber og partnerskaber, er det tydeligt, hvordan man stadig forsøger at løfte i flok og at 

kommunen har et stort ansvar i at fremme sundhed. Derfor iagttages det, hvordan 

sundhedsrationalet stadig ikke står alene, men den har en allieret at stå sammen med for at kunne 

komme frem i verden og blive udbredt. Derfor er Nøglehulsmærket en god partner, for 

sundhedsfremme, at koble sig på, da styringen af mærket er opfindsom i dens måder at komme 

frem på, og styringen prøver konstant at komme tæt på borgeren, også selvom den møder 

modstand. Derfor iagttages det endvidere, hvordan sundhed spredes ud i alle kommunens 

afkroge. Sundhed spredes som spredehagl, da der prøves at fremme sundhed overalt i 

kommunen, og dermed iagttages det, hvordan magt er allestedsnærværende, fordi man vil styre 

og fremme sundhed overalt. 

Nøglehulsmærket er et redskab, som kan være med til at fremme sundhed i kommunen, men man 

skal have for øje, at man, med denne form for styring bearbejder borgeren på en måde, hvor 

borgeren selv skal søge oplysninger om mærket. Derfor kan denne styringsform være risikabel, 

idet borgerne selv skal vælge, om de vil leve sundere, og dermed om mærket taler til borgerne og 

fanger deres opmærksomhed. Nøglehulsmærkets succes vil være, at borgerne underkaster sig 

mærkets styring og dermed vil en skyggeside være at man tager ansvaret fra borgerne. Men 

kommunerne vil gerne have borgerne til at tage ansvar for deres egen sundhed, og de vil samtidig 

gerne styre borgerne via mærket. Spørgsmålet er nu, om kommunen med Nøglehulsmærket har 

kamufleret styringen, således at man på en måde kan afparadoksere forholdet mellem kommunen 

og borgerne ved hjælp af Nøglehulsmærket som styringsteknologi? 
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Kapitel 6 - Konklusion 
 

Dette speciale har taget afsæt i en interesse for, hvordan sundhed er blevet italesat og styret 

gennem tiden og hvordan et ernæringsmærke kan bruges som en styringsteknologi for at få 

sundere borgere. Gennem en Foucault-inspireret analysestrategi har jeg derfor undersøgt; 

Hvordan italesættes sundhed og sundhedsfremme i perioden fra 1989 frem til 2009, og hvordan 

forsøger Glostrup Kommune at styre dens borgere mod et sundere liv via Nøglehulsmærket? 

Den første analyse er blevet belyst gennem en Genealogisk optik, hvor jeg har vist, at det, der i dag 

fremstår som naturlige enheder, er sammensat af forskellige historiske elementer. Jeg iagttager, 

hvordan italesættelsen af sundhed, i perioden fra 1989 til 2009, er polyvalent. Der er mange ting 

at tage stilling til - sundhed og styringen af denne er mangesidet. 

Det iagttages, hvordan italesættelsen af sundhed først går på, at det er individerne, der skal tage 

mere ansvar for deres egen sundhed. Styringen af sundhed skal ikke kun komme fra 

Sundhedsministeriet, men også andre ministerier. Dette skyldes, at styringen af sundhed bedst 

kan finde sted uden for Sundhedsministeriets rammer, da det er her, at de faktorer, som kunne 

hjælpe sundhedsfremme på vej, fandt sted. Endvidere bliver samfundsgrupper en del af 

sundhedsrationalet i programmet fra 1999. Her er det den sociale ulighed i sundhed og hvordan 

den skal brydes, der er sat fokus på, da staten ser større og større sundhedsforskelle i 

samfundsgrupper.  

Sundhed, og styringen af denne, finder ikke kun sted gennem individerne og samfundsgrupper. I 

starten af 2002 ændres der strategi, og styringen af sundhedsfremme skal nu ske gennem 

fællesskaberne, da der er en forventning om, at sundhed bedre vil kunne styres gennem disse. 

Med fællesskaberne kan man bedre komme tæt på borgerne. Dette skyldes, at fællesskaberne 

optræder overalt i samfundet, og borgerne indgår i et eller flere fællesskaber. Dermed bliver 

fællesskaberne den måde, man vil kunne hjælpe borgerne på vej mod den sundere livsstil. 

Styringen af sundhedsfremme opdager nogle år senere, at den står bedre med endnu en partner, 

denne partner er kommunerne. Dette skifte i, hvor styringen af sundhed skal komme fra, kommer 

med det belæg fra staten, at kommunerne bedre vil kunne styre og fremme sundhed end 

ministerierne. Dette fordi kommunerne er tættere på borgerne og deres hverdag end staten er. 
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Efterhånden ser det ud til, at sundhedsrationalet har de partnere, den har brug for, da rapporten 

fra 2008/2009 stadig har fællesskaberne og kommunerne som partnere for at kunne fremme 

sundhed. Der kommer dog endnu en partner på banen i form af Nøglehulsmærket, som vil kunne 

hjælpe med at gøre det sunde valg lettere og dermed fremme sundhed blandt borgerne. Denne 

partner prøver at få sundhed til at komme tættere ind på borgeren, gennem et lille mærke, der 

sidder på de sundere fødevarer, og derfor vil det optræde i borgernes hverdag, hvor de handler 

ind og spiser.  

Dermed har jeg iagttaget, hvordan sundhed, og italesættelsen af denne, er polyvalent. 

Sundhedsrationalet kan bedst styre borgerne ved at alliere sig med forskellige partnere, da den 

dermed vil kunne stå stærkere. Ved at sundhedsrationalet står sammen med forskellige partnere, 

kan sundhed sprede sig ud i alle afkroge af samfundet og dermed prøve at komme frem overalt. 

Dermed får jeg blik for, at det ikke er optimalt for sundhedsrationalet at stå alene med styringen af 

sundhedsfremme, da dens muligheder derved vil være begrænsede. Desuden har jeg iagttaget, 

hvordan forholdet mellem stat og borger bliver et paradoks, da staten gerne vil styre, samtidig 

med at staten gerne ser, at borgerne selv tager styringen for deres egen sundhed. 

Jeg kan dermed konkludere, hvordan sundhedsrationalet konstant opløser sin egen betydning ved 

at koble sig til mange forskellige partnere i håb om at kunne sprede sig mere. Derfor er der heller 

ingen tydelige rammer for, hvad sundhed er, da det optræder overalt i samfundet. Sundhed lever 

derfor af at skabe usikkerhed om, hvilken definition den kan tilskrives. Hvis der var faste rammer 

for sundhed og dermed kun én forståelse og en ramme, den kunne operere inden for, ville den 

ikke kunne snige sig ind overalt i samfundet. Dermed ville sundhed sætte en begrænsning for sig 

selv, hvilket den ingen intentioner har om. 

Ved hjælp af Foucaults Governmentalityanalyse, blev det analyseret, hvordan Glostrup Kommune 

søger at styre deres borgere gennem Nøglehulsmærket, så borgerne derved træffer nogle sundere 

valg, når det kommer til fødevarer. Kommunen bruger begrebet Nudging og Nøglehulsmærket til 

at give borgerne et lille skub i den sundere retning. Kommunen styrer derved deres borgere 

gennem Nøglehulsmærket, som bygger på officielle anbefalinger, og dermed finder den hjemmel 

for sin styring. Styringen foregår gennem Nøglehulsmærket og certificeringen, som bliver 

implementeret i forskellige institutioner, samt gennem undervisning og sundhedsformidlere på 
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skoler og aktiveringssteder. Alt sammen i håb om at budskabet om mærket spreder sig ud til 

borgerne i kommunen. Nøglehulsmærket og kommunen har forhåbninger om, at borgerne vil 

kunne styres gennem deres etiske selvstyring ved at give dem informationer om kravene, som 

mærket har, og hvorfor de skal vælge de Nøglehulsmærkede fødevarer. Dermed kan mærket 

skabe det etisk selvstyrende subjekt, som handler på den rigtige måde.  

Jeg har iagttaget, hvordan kommunen ved hjælp af Nøglehulsmærkets forhåbninger har samme 

håb og derfor laver forskellige Nøglehulsaktiviteter for borgerne. Herfra iagttages det, hvordan 

kommunen via disse aktiviteter har en antagelse om, at borgerne vil sætte spørgsmålstegn ved 

mærket og dermed søge flere informationer på egen hånd. Derfor håber kommunen, at den via 

disse forhåbninger kan styre borgerne. Med forhåbningerne for brugen af mærket og hvordan 

kommunen kan styre deres usunde borgere bliver Nøglehulscertificeringen implementeret 

forskellige steder i kommunen for at prøve at få deres borgere til at blive sundere. Derved ønsker 

kommunen at sprede budskabet om Nøglehullet via de implementeringer der, bliver lavet på 

Rådhuset og bostedet for på den måde at få hjælp fra de ansatte. 

Jeg har endvidere iagttaget, hvordan initiativet med Nøglehulsmærket er sat i værk, idet 

kommunen finder Nøglehulsmærket nemt at bruge både for deres borgere, kantiner og bosteder. 

Selvom kommunen har alle disse forhåbninger, møder styringen af deres borgere modstand, da 

mærket mangler opbakning til dens styring fra forskellige instanser i kommunen. Ligeledes er det 

ikke alle aldersgrupper, den kan styre. Jeg iagttager dog til sidst, at det er der, hvor 

Nøglehulscertificeringen bliver implementeret, at modstand mod styringen er svagest. 

Jeg har ligeledes vist, hvordan kommunen afparadokserer, paradokset som blev identificeret i den 

første analysedel, og som er genkendelig i anden analysedel. Kommunen afparadokserer, ved 

hjælp af Nøglehulsmærket, da man på den måde har håndteret paradokset, så det ikke dukker 

synligt op for omverden. Staten influerer borgeren ved hjælp af Nøglehulsmærket og fortæller 

dem, at det er deres valg. Samtidig tager de ansvaret fra borgeren, idet borgeren vælger 

Nøglehulsmærkede fødevarer. Det er Nøglehulsmærkets succes at influere borgeren, men en 

skyggeside bliver derved, at man tager ansvaret fra borgeren. 

Borgernes sundhed er blevet et politisk problem. I kraft af at det kan iagttages hvordan flere og 

flere sundhedsinitiativer kommer fra offentlige instanser. Det er måske særligt blevet et politisk 
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problem efter, at kommunerne har fået overdraget ansvaret for borgernes sundhed, samt efter 

rapporterne om danskernes sundhed bliver lavet. Derved er det blevet lettere at følge med i, 

hvordan det står til med borgernes sundhed, og derved bliver der fra politisk side mere fokus på 

sundhedsproblemet. Dermed er de overstående måder at styre på og tiltag som Nøglehulsmærket 

blevet bestemte politiske løsninger på sundhedsproblemet. Det kan desuden iagttages, hvordan 

der sker en opløsning ved grænsen mellem offentlig og privat, netop fordi sundhedsrationalet vil 

spredes og være til stede overalt. Det gør, at sundhed sniger sig ind overalt, og derved er der ingen 

rammer for, hvornår sundhed kan betragtes som værende et privat eller offentligt anliggende.  
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Kapitel 7 - Refleksion over specialets resultater 
 

I dette kapitel vil jeg reflektere over specialets iagttagelser. På den måde stiller jeg spørgsmål til, 

hvad der rejser sig i forlængelse med disse iagttagelser. Med disse refleksive spørgsmål bidrager 

dette speciale til, hvordan man i et fremtidigt studie kan få mere forståelse for Nøglehulsmærket, 

sundhed samt det sundhedsarbejde, der bliver lavet. 

7.1 Refleksion over styringen af sundhed  

Det iagttages fra overstående analyser, hvordan sundhed er blevet italesat og hvordan ansvaret 

for sundhed har skiftet hænder. Styringen har også prøvet sig frem gennem forskellige aktører. 

Endvidere iagttages det, hvordan sundhedsrationalet ikke står alene og gennem årene har fået 

flere og flere partnere, alt sammen i håb om bedre at kunne styre borgerne i den rigtige retning. 

Det er altså muligt at se, hvordan sundhedsrationalet kobler sig på den ene partner efter den 

anden, for at kunne sprede sig mest muligt. Men stopper man nogensinde op og stiller 

spørgsmålstegn ved, hvad sundhed gør, og hvad der opnås, de steder, sundhed opererer? Eller 

lader man sundhed og fremme af denne kører sit eget løb, og derved tillader at den bliver ved 

med at koble sig til forskellige partnere i en uendelighed. 

Samtidig kan det iagttages, hvordan sundhed ikke forpligter sig til at give en definition på, hvad 

sundhed er. Hvis sundhed skal være etisk korrekt, har staten så ikke en forpligtigelse til at fortælle 

borgerne, hvad de skal gøre og hvordan de helt præcist skal forholde sig til sundhed? Dermed 

skabes der ikke viden om sundhed, og derved vil sundhed stå svagere både overfor sig selv, men i 

højeste grad også over for borgerne. Derfor kunne det være oplagt at spørge til, om 

sundhedsdagsordnen nogensinde får øje for, at sundhed altid vil problematisere og skabe 

usikkerhed, da sundhedsrationalet netop altid opstiller sig selv som en svag aktør, når den ikke vil 

dele viden.  

Man kan stille sig undrende overfor, om Glostrup Kommune styrker sundhedsfremme ved at lade 

sundhed indgå alliancer med forskellige partnere, og på den måde dukker op overalt. Eller om man 

gør sundhedsfremme svagere, ved at lade sundhed koble sig på alle mulige forskellige partnere og 

dermed spredes til alle afkroge af samfundet. Derved opløses det konstant, hvad sundhed er, da 

definitionen skal tilpasses efter hvor sundhed optræder og hvem den har koblet sig til. 
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Derfor er det relevant at reflektere over de overstående iagttagelser og på den måde stille 

spørgsmål, som fremtidige studier kan forholde sig til i forhold til forståelsen af sundhed.  

Derfor er det oplagt at spørge mere til, hvordan man skal betragte sundhed, og det vil følgende 

spørgsmål kunne reflektere over: 

 Stilles der spørgsmål til hvad sundhed opnår, de steder den dukker op? 

 Opdager man at sundhed altid problematiserer samt skaber usikkerhed om sig selv? 

 Styrker eller svækker man sundhedsfremme, ved at lade sundhed koble sig til så mange 

forskellige partnere? 

 Er sundhed mest interesseret i at sprede sig så meget som muligt i samfundet? 

7.2 Refleksion over iagttagelserne via Kommunen 

En af de partnere, som sundhedsrationalet kobler sig på og som skal styre sundhedsinitiativer 

mere ind i borgernes hverdag, er kommunerne. Kommunerne er ved lov blevet tildelt at have et 

stort ansvar, når det kommer til sundhed og fremme af denne.  

I Governmentalityanalysen har jeg set på, hvordan Glostrup Kommune prøver at styre borgerne 

via etisk selvstyring med Nøglehulscertificering og forskellige aktiviteter. Derfor kan man stille sig 

undrende overfor, om informationerne om mærket spredes. Dermed mener jeg, at man kan 

komme til at stå tilbage med spørgsmålet, om kommunen får spredt informationen og budskabet 

om Nøglehulsmærket, så borgeren fanger dette budskab.  

Glostrup Kommune har objektiveret det usunde ved borgerne i kommunen, og derved håber de 

på, at borgerne begynder deres etiske selvstyring. Dermed kunne man spørge ind til, om 

kommunen er opmærksom på, at det er deres egen forestilling om borgerne, der peger i den 

usunde retning. Dermed sagt, at specialet ikke viser, hvad borgerne egentlig selv mener om deres 

egen sundhed. Hvis borgerne ikke anser dem selv som usunde og overvægtige eller har et ønske 

om at blive sundere, vil en styring via Nøglehulsmærket ikke være den rette styringsteknologi. 

Hvis borgerne mener de ingen problemer har med at leve en sund livsstil, kan initiativet og 

styringen af sundhed gennem Nøglehulsmærket være lettere risikabelt at anvende som en 

styringsteknologi. Mærket vil da ikke tale til borgeren, da borgeren ikke vil være lydhør over for 

mærkets budskaber. Derfor kan det være at styringen via Nøglehulsmærket, ikke indfanger alle 

borgerne.   
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Da sundhed vil spredes mest muligt og der ingen grænser er for definitionen af denne, kommer 

der også til at være en uklar grænse mellem offentlig og privat, da man fra kommunens side gerne 

vil influere borgerne i deres hverdag. Dermed bliver kommunen en offentlig instans, der ikke 

sætter grænser for sig selv overfor borgeren. Derfor ville det være relevant at se på, hvilken 

offentlig forvaltning der er med at gøre i Glostrup Kommune. 

En anden problematik er, at sundhed sniger sig ind overalt, og borgeren derfor bliver afkrævet en 

stillingstagen til sundhed hele tiden. Dermed kan man spørge, om styringen skjult tager 

beslutninger om borgernes sundhed uden, at borgeren får lov at bestemme. 

Hvis denne case skulle bruges som udgangspunkt for videre analyser, kunne man med interesse 

spørge mere ind til overstående problematikker. I forlængelse af specialets analyser kunne der 

spørges til:    

 Fanger borgerne budskabet om Nøglehulsmærket i kommunen? 

 Er kommunen opmærksom på, at styring med Nøglehulsmærket kan være risikabel, da 

mærket måske ikke taler til alle? 

 Hvilken offentlig forvaltning er det, som dukker op i kommunen? 

 Tager styringen skjulte beslutninger og ekskluderer borgeren fra disse beslutninger? 

7.3 Refleksion over Nøglehulsmærket 

Efter at have iagttaget og analyseret, hvordan kommunen bruger Nøglehulsmærket i kommunens 

arbejde med sundhedsfremme, er der dukket et spørgsmål op om selve mærket. 

I indledningen til specialet nævner jeg kort, at der ingen kontrol er med mærket. Producenter kan 

dermed sætte mærket på deres varer uden, at varen måske overholder kravene, som mærket har. 

Dermed stiller jeg mig undrende overfor, hvilken betydning dette har og om der er nogen 

producenter, der snyder sig til at sætte mærket på varer, som ikke vil kunne opfylde kravene.  

Dermed spørges der ind til følgende: 

 Hvilken betydning har det, at der ingen kontrol er med mærket? 
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Med disse refleksioner har specialet opfordret til videre analyse og studier af, hvordan sådanne 

studier kunne gribe nye analyser af sundhedsrationalet, kommunernes arbejde og 

Nøglehulsmærket an. 
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Kapitel 9 - Bilag 

 

Bilag 1 

Interview med Mette Nielsen, sundhedskonsulent og projektleder for projekt ”Mad og Måltider” i 
Glostrup Kommune. Interviewet d. 29.11.2012. 

 

I:  Hvordan kom nøglehullet på tale i forhold til jeres sundhedspolitik? 

S:  Altså det var at vi skulle gøre noget, vi havde et tema der hed mad og måltider i vores 

overordnet sundhedspolitik, og så blev vi bedt om af politikerne at prøve at arbejde på at lave en 

mad og måltids politik. Det var lige på et tidspunkt i kommunens historie, hvor der var en meget 

omfattende omorganisering i gang. Og vi tænkte, at hvis vi begynder og beder en hel masse om at 

sidde og komme med input til at lave en ny politik, det var vi ligesom bange for at vi ikke kunne få 

energi nok på. Så tænkte vi, ”kunne vi gøre noget andet?”. Og når vi læste det tema om mad og 

måltider i vores sundhedspolitik, så kunne vi lige så godt tage udgangspunkt i det, og så prøve at få 

implementeret noget, fordi det var egentlig ikke så omfattende, hvad der var blevet gjort indtil nu. 

Og så prøvede vi sådan set at fokuserer, hvor skulle vi så prioritere det i forhold til nogle 

målgrupper, der fik vi så tilbage fra politikerne at det skulle vi ikke, vi skulle hele vejen rundt. Vi 

skulle egentlig prøve, om vi ikke kunne gøre noget, sådan hele vejen, med alle borgerne på en eller 

anden facon. Så sad vi lidt og rev os i håret og tænkte ”hvordan søren gør vi?”. Der var så blandt 

andet lederen af den kommunale tandpleje, som var med, hvor vi sad i en planlægningsgruppe, og 

så var det vi ligesom begyndte at tænke på det der nøglehulsmærke, hvad med det? Kunne vi 

bruge det til at samle alle, fordi der jo er alle de borgere, som vi egentlig ikke rigtig har noget med 

at gøre, og slet ikke omkring deres mad. Så kunne vi gøre det, at vi havde fokus på 

Nøglehulsmærket i mange forskellige sammenhænge, i børnehaven, måske i ældreplejen og i 

relationen ud til borgerne, gå i dialog med borgerne omkring det her nøglehulsmærke. Og måske 

opfordre butikkerne til at gøre det ekstra synligt, så det var sådan nogle tanker. 
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I:  Hvilke materialer eller viden har inspireret jer til brugen af mærket? 

S:  Selvfølgelig de 8 kostråd, altså vi har meget tænkt, at vi nu som kommune, når vi skal lave 

sundhedsarbejde, så skal vi tage udgangspunkt i de officielle anbefalinger. Fordi der jo er rigtig 

meget mening om, hvad sund mad er, og det var en hel grund holdning også fra ledelsesniveau. Vi 

skulle selvfølgelig holde os til de officielle anbefalinger der er, og der vidste, eller det fandt vi jo så 

i hvert fald ud af, hvis vi ikke vidste det, at Nøglehulsmærket jo er lavet ud fra at, gøre det lettere 

at leve efter de 8 kostråd. 

I:  Hvordan var jeres beslutningsproces omkring Nøglehulsmærket? 

S:  Det er jo det politiske niveau i sådan en kommune, der skal sige endelig ja, altså selvfølgelig 

ledelsesniveau først, og så er det det politiske niveau. Og vi lavede et ide oplæg, og nu kan jeg ikke 

rigtig huske kronologien, men jeg ved i hvert fald at vi kontaktede fødevarestyrelsen, fordi vi var i 

tvivl om, hvad måtte vi bruge Nøglehulsmærket til. Måtte vi sådan bare lave nogle kreative ting 

med Nøglehulsmærket eller hvordan? Og så kontaktede vi dem derinde og fik fat i kontorchefen, 

og hun sagde ”jamen nu skal I hører, det er faktisk sådan at vi i øjeblikket arbejder på det her med 

nøglehulscertificering af spisesteder”. Så hun synes vi skulle lave et møde, hvor vi kunne snakke 

om vores spørgsmål, og om det de havde i gang. Og det gjorde vi så. Og det var så heldigt, at vi 

havde en i løntilskud her, der var cand.scient i Human og Ernæring. Jeg er ikke selv 

ernæringsuddannet, så vi havde et møde med dem. Og det var rigtig spændende og hører, hvad 

deres tanker var. Og så var det lige som det var sådan, at det passede rigtig godt for dem, at vi var 

nogen der var interesseret på forhånd i det her, og det passede rigtig godt for os, at vi kunne 

lægge os op af det arbejde de skulle i gang med, og de kampagner der kom til at kører om det. Så 

det var rigtig godt. Og så var det vi lavede det her, altså det beskrev vi så, de fordele vi kunne se i 

det og lagde det op som et ideoplæg til politisk niveau, eller vores sundhedsudvalg har det nok 

været på det tidspunkt. Som så synes, at det var et rigtigt godt forslag, og de var meget tilfredse 

med den tankegang der var i det. 
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I:  Hvordan har I kommunikeret til jeres borgere omkring mærket? Og hvor langt er i nået? 

S:  Det er jo rigtig svært at vide, hvor langt det er nået ud. Der har jo været det her med 

certificering af spisesteder, hvor vi har tænkt, at det var i hvert faldt en måde, og der er vi faktisk, 

der er jo ikke så mange steder vi decideret, jo det er der, nu skal jeg starte et andet sted. Det er 

sådan at nøglehulscertificeringen, den bruger man ikke som det er nu på daginstitutionsområdet, 

de små børn skal i hvert fald ikke have den kost, der svarer til Nøglehulsmærket. Og lige sådan 

med de ældre der får mad af kommunen, der er også rigtig mange af dem der skal have en anden 

sammensætning, og mere fedtholdig osv. Så derfor, så kan vi måske godt sige, at vi blev lidt 

klogere i forhold til, der kunne vi ikke rigtig bruge det direkte. Og så var spørgsmålet, hvordan får 

vi det så gjort synligt. Så vi ville rigtig gerne have, at det var nogle af de steder, hvor der er borgere 

der spiser og det er jo ikke så mange steder i en kommune. Men der er et bosted for psykisk syge, 

hvor vi har fået det sted certificeret og det har vi så kunne skrive om. Vi fik vores lokal-avis til at 

skrive om det. Og vores personalekantine er også blevet det, og det er sådan mere indirekte og 

tænke, hvis personalet eller dem der nu er på rådhuset, begyndte at lægge mærke til hvad det her 

nøglehulsmærke egentlig er for noget, så kan det egentlig også godt være, at det på den måde 

spreder sig ud til borgerne. Og selvfølgelig har vi også en ide om at de ansatte, jo også meget 

gerne må være sunde eller sundere. Og så har vi en svømmehal, med andre fritidsaktiviteter, hvor 

der er en cafe og det er planen, at de også skal certificeres på et tidspunkt. Men lige nu har de 

nogle andre ting i gang. Men det er planen. Ja og så har vi haft sådan mange mere kreative tanker 

om, hvad man kunne, som ikke lige er vundet genklang for dem der nu, eventuelt skulle stå for 

det. Men vi har noget der hedder en børnekulturdag her i Glostrup og der stillede vi op med en 

papkasse, der var skåret ud som et Nøglehulsmærke. Så havde vi nogle mælkekartoner med en 

tegnet gulerod og så skulle børnene vælte dem. Så kunne de vinde en gulerod. Så det var sådan et 

lille forsøg på også at få nogle børn til at sige ”hvad er det egentlig for noget” og så kunne det 

være de gik hjem og spurgte forældrene eller lagde mærke til det over i butikken. De var utrolig 

glade for de der gulerødder de vandt, der var kø hele tiden.      
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I:  Hvilke mål har I med jeres sundhedspolitik og Nøglehullet? 

S:  Ja, der er jo nogle mål i vores sundhedspolitik om at der, hvor kommunen serverer mad, 

serverer den sund mad. Og så er der noget om at vi (…) så er der jo de her mere overordnet mål 

om at borgerne skal have et godt liv. Og en del af et godt liv kan jo godt være at, man i hvert fald 

spiser sådan, så man ikke lige frem bliver syg eller uoplagt pga. måden man spiser på. Og så det 

her med måltider og det sociale aspekt i det, at få det (…). Vi vil rigtig gerne have det kombineret, 

at det gode måltid både er det sociale i det, men også det mere ernæringsmæssigt sunde, ja og du 

har sikkert selv læst målene i øvrigt. 

I:  Ja det har jeg nemlig 

S:  ja 

I:  Hvad forventer I at få ud af denne implementering med Nøglehullet? 

S:  Det er sådan at, vi har jo de her sundhedsprofiler for region hovedstaden, hvor vi kan gå ind og 

se ”hvordan har borgerne det egentlig i Glostrup Kommune?”, og de spise forkert og er for 

overvægtige og alt muligt. Og vi har det, med de her indsatser, vi kan jo ikke (…) altså vi vil rigtig 

gerne have at vores indsats gjorde at den så flytter sig. Men vi kan jo ikke vide om det er den, der 

gør det. Og det er også rigtig svært, altså vi når ikke ud til så mange, som det er nu og der er rigtig 

mange andre faktorer. Det der er godt er, at der er den centrale indsats fra fødevarestyrelsen, der 

sætter fokus på det, og vi kunne godt gøre mere, hvis vi ligesom, havde mulighederne til det og 

bruge flere ressourcer på det. Vi kunne gå mere i dialog med f.eks. forretningerne, vi har sendt, nu 

skal jeg lige tænke mig om, har vi sendt breve ud, ja det har vi! Vi har sendt breve ud til de lokale 

butikker her, omkring at gøre det tydeligt, med Nøglehulsmærket. Men altså, der kunne gøres 

mere end det. Og så har vi hele børneområdet, hvor vi egentlig først nu, de skal først nu til at i 

gang, med noget kompetenceudvikling i forhold til det sidste nye om ernæring, og om de så, 

ligesom griber det med Nøglehullet i den sammenhæng også, det ved vi ikke. Det vi også har 

tænkt oprindeligt, det var sådan noget med i stedet for, det der tit bliver med sundhed ”nu skal du 

også spise sundere”. Vi håbede det kunne blive sådan en ” jeg vil også være med” og det kan vi se 
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lidt med spisestederne, de får det sådan lidt ”nårh!”. Og her på det der bosted, der har de (…) vi 

har i forbindelse med det, har de fået et kursus omkring de 5 grundsmage, hvordan man kan få 

sund mad til at smage godt, og nu har de faktisk selv etableret endnu et kursus. Lige da de skulle 

certificeres, synes de det var meget tungt og det tog tid, nu kan de se at det har lykkedes. Og det 

har givet dem meget mere lyst, til at lave spændende mad til beboerne. Og det synes jeg jo er helt 

fantastisk, at det har virket og det er det der med ligesom at få noget positivt at gå efter, frem for 

at få det der med, ”du må ikke og forbud og fy”. Det er også det der ligger i Nøglehulsmærket. Det 

er jo også det at der jo ikke er nogen tvang i det og der er stadig det usunde. Det var det hun også 

sagde projektlederen for ”Nøglehullet på spisesteder”, at det er jo også det, der er blevet kritiseret 

at det så er sådan. Men som hun siger, og det har jeg også indtryk af, at det smitter nemlig af på 

alle de andre retter, fordi når man vender sig til, at man behøver faktisk ikke putte så meget salt i 

maden, man kan lige så godt få det til at smage af noget andet. Og med fedtstofferne, der har man 

jo så det sunde fedtstof stående, så det smitter af på alle retterne, uden at det samtidigt bliver for 

helligt, for dem der skal bruge det, så jeg ser i hvert fald stadig nogle store muligheder i det.     

I:  Hvilke målgrupper har været jeres primære mål at få indført Nøglehullet i? 

S:  Altså vores sundhedspolitik, har prioriterede målgrupper og der er jo blandt andet det fokus, 

med social ulighed i sundhed, at lige som at starte der, og det synes jeg er et godt argument, at 

sådan et bosted for psykisk syge er et sted at starte, eller et sted at bruge i hvert fald. Det kunne 

være rigtig godt, at få det meget mere med omkring hele skole/ daginstitutions området. Også 

fordi det her, med at det er nemt for forbrugere, det er nemt for den der skal købe. Det er 

besværligt for dem der skal producere det, for det er meget besværligt, at sætte sig ind i alle de 

her kategorier, men dem der køber det, der er det nemt. Og det er nemt for forældrene at måske 

lave en aftale med børnene om, at ”jamen, morgenmaden det skal være noget der er 

Nøglehulsmærket, du må vælge, men det skal være inden for det her”. Så det kunne være 

spændende, om der kommer mere med det efterhånden. Der har jo været meget fokus på 

overvægt, der er jo over halvdelen af Glostrups befolkning over 16 år, der er overvægtige. Og vi 

har haft et projekt omkring overvægtige børn, så der har der, fra politisk side været fokus på, at 

det må vi nok prøve, om vi kan gøre noget ved. Der er jo mange andre ting, end at vælge 
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Nøglehulsmærket, der er jo også mængderne osv. Men vi tænkte det var en god ide, et redskab 

man kunne bruge sammen med andre redskaber til at gå i dialog med borgerne. 

I:  Hvordan forventer I at det skal gavne jeres borgere at få et ernæringsmærke implementeret i 

institutioner, kantiner osv.? 

S:  Ja altså, de har et, også i de her sundhedsprofiler, et eller det er jo ikke dem der har opfundet 

det, men der kommer et begreb ind fra omverdenen der hedder Nudging, i forhold til at man kan 

lave forbud og sådan noget, men Nudging det er sådan mere at gøre det sunde valg til det lette 

valg og det er det jeg tænker Nøglehulsmærket er. Uanset om det er at vi på ældre området, der 

er jo nogen borgere der får mad leveret fra kommunen, og der er selvfølgelig nogen af dem der 

skal have denne energitætte kost, der er undervægtige, men det kan også godt være nogen som 

ikke er, f.eks en yngre handicappet person eller noget andet. Og der har vi så fået ind at de laver 

mindst 2 valgfrie retter der er Nøglehulsmærket, og nu ser vi så om der bliver efterspørgsel efter 

det. Men det er det her med at, gøre det muligt at vælge det og gøre det let at se og let for 

visitatoren at sige ”se her er en mulighed med Nøglehulsmærket, det betyder der er mindre fedt 

osv. i retten”.  

I:  Hvordan ser fremtids planerne ud for brugen af mærket i kommunen? 

S:  Det ved vi ikke fordi, det er stadigvæk egentlig (…) egentlig var sagen jo, at vi skulle lave en mad 

og måltids politik. Så det vi lagde op til, det var så, at nu gør vi det her først, så ser vi når der er 

gået et år, så spørg vi politikkerne, ”synes I nu at vi skal lave en mad og måltids politik eller skal vi 

fortsætte med implementeringen af blandt andet Nøglehulsmærket?”. Og det kunne være de 

sagde begge dele. Men jeg kan i hvert fald (…) jeg synes det har været en stor fordel at starte med 

at prøve at gøre noget, fordi det åbner. Det gør det meget mere tydeligt, hvad det er for et felt vi 

har med at gøre, i hvert fald for mig i det mindste, om hvad kunne mad og måltids politik så 

beskæftige sig med. Og der er en hel masse der er begyndt at snakke sammen, som ikke snakkede 

sammen før, altså nogen af dem fra ældre området, de siger; ”jamen jeg har da nogle ideer I 

måske kunne bruge i børnehaven eller skal vi lave en konkurrence ud til borgerne?”. Så der er også 

opstået mange ideer ud til borgerne, som kan gribes når det prioriteres. Så der er ikke en fast plan 
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nu, men det er klart vi skal evaluerer det første år her, og så ligger vi op til, først til styregruppen 

og dernæst til politisk niveau, hvad man synes der skal ske, som det næste.  

I:  Er jeres sundhedsprofil i kommunen blevet bedre, værre eller forblevet uændret, i forbindelse 

med jeres projekt mad og måltider? Lever resultatet op til jeres forventninger? Hvis du kan sige 

noget om det? 

S:  Det kan vi ikke fordi, det her startede jo først efter, der var en sundhedsprofil der, hvor 

spørgeskemaerne har været ude i 10, tror jeg det var, og så kommer der en igen, der kommer 

spørgeskemaer ud nu i 12, nej 13 bliver det. Så det vil være der imellem at, vi skulle kunne se det, 

hvis vi kan se det. Der var sket lidt fra 08 til 10, i forhold til lidt mindre sodavand og sådan, og det 

kunne jo være positivt nok, men jeg tror ikke det har rykket ved antallet af overvægtige for 

eksempel. Så igen som jeg også sagde, så kan vi ikke vide om det er det der gør forskellen, det er 

helt umuligt faktisk, men noget har rykket sig.  

I:  Hvilke initiativer/aktiviteter har der været i kommunen?  

S:  Lige omkring Nøglehulsmærket 

I:  Ja jeg tænker sådan nu var du selv inde på det, nu er det en ide jeg sidder med og måske vil 

uddybe noget mere, men om man kunne gå ind og kigge på madpakken og gøre den som en del og 

som et initiativ? 

S:  I forhold til skolemad, der er en skolemadsleverandør, der producerer og det er ikke særlig 

mange der køber mad, de fleste har madpakker med. Leverandørerne har vi forespurgt og de har 

sagt at, de selv har meget fokus på, at stort set alt skal være Nøglehulsmærket, men de har stadig 

icetea og sådan nogle drikkevarer. Men det er i hvert fald et sted. Men i forhold til forældrenes 

madpakker. Det der har været med skole området, det er igen, at der har været en kæmpe 

omstrukturering på skole området, så de har bedt om ikke for meget lige her i starten, men der er 

helt sikkert villighed til at gøre mere ud af det. I hjemkundskabsundervisningen der skal de have et 

færdig produceret undervisning materiale om nøglehullet, som fødevarestyrelsen har lavet. Det 

kommer ind i 6. klasse nu fra næste skole år, eller hvis det ikke allerede er i det her skole år. Og så 

kan vi håbe, at der kan åbnes op for lidt mere. Måske fra næste år igen. 
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I:  Man kunne tænke sådan lidt at det sprede sig som ringe i vandet? 

S:  Ja det kan man godt.  

I:  Hvor man tænker netop, som du også sagde, at børnene så ser de det og så går de hjem til 

forældrene og spørg, hvad det er og så kan det være de ikke ved det og så spreder det sig på den 

måde? 

S:  På den måde bliver det sådan lidt tandhjulsagtigt, eller jeg ved ikke hvad man skal kalde det, 

det både samler og spreder tingene, kan man godt sige, så det er meget sjovt. Og der er sikkert 

mere, vi har fundet på, men det er lige med at komme i tanke om det hele, nej lige nu kan jeg ikke 

komme i tanke om mere. (tænkepause) Jo det kan jeg så alligevel, for vi har en sundhedsformidler, 

som er med anden etnisk baggrund, som er uddannet til at formidle sundhed, især til målgrupper 

med anden etnisk baggrund. Og de har haft central undervisning, altså vi har sådan et korps for 

seks vestegns kommuner, hvor de tre fra hver kommune er uddannet, og de har fået undervisning 

om Nøglehulsmærket, Og specielt en sundhedsformidler, vi har her, har været til møde inde i 

København, hvor fødevarestyrelsen holdt møde, med noget der hedder bydelsmødre derinde, som 

også har med anden etnisk baggrund at gøre. Og hun har fået en masse materiale med hjem. Så 

hun taler om Nøglehulsmærket, hvor hun underviser. Vi havde en sundhedsdag, hvor der kom en 

borger med arabisk baggrund, og snakkede med hende og så kom hun tilbage lidt senere, så havde 

hun været inde og handle, så kom hun og viste sin indkøbs pose, så var alt Nøglehulsmærket, det 

var så fint. Hun underviser også på et aktiveringssted for kontanthjælpsmodtagere, hvor der også 

er mange med anden etnisk baggrund, og der siger hun, at de er rigtig glade for at hører om det 

der nøglehulsmærke, de kan bruge det! 

I:  Har I fået nogle reaktioner på brugen af mærket, det kan både være positivt eller negativt? 

S:  Vi har i hvert fald ikke hørt noget negativt. Eller jo nok ude fra bostedet, det er jo også specielt, 

fordi det er jo folk der netop bor der. Så det påvirker alle deres måltider, men der er jo stadig 

noget andet at vælge, men der har de hørt nogen der sagde; ”arh nu smagte det ikke af noget”, og 

så hældte de en masse salt på, som stod på bordet. Men det kan jo netop også være derfor, at de 

nu, gerne vil være endnu bedre til at få maden til at smage rigtig godt. Og de har også nogen 
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gange opdaget at, det faktisk kunne forekomme at grønsagerne var mindre synlige i de 

nøglehulsmærkede retter, i forhold til noget af det de lavede til daglig, hvor der faktisk var flere 

synlige grøntsager. Så sådan nogle ting har man undret sig lidt over. Portions størrelserne har 

også, her i kantinen f.eks., været store. Så på den måde ja (…) og så for dem der skal producere 

det, de har syntes det var meget besværligt og lidt stift. Men ellers har vi ikke hørt andet. Folk har 

synes det var rart at vælge på en nem måde, noget der var sundere hvis man ville det.  

I = Interviewer 

S = Sundhedskonsulent 


