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Abstract 

Issues related to public health are a main concern for governments all over the world today. 

As a consequence, most western governments have adopted so-called public health 

programs to address the growing health problems of the population. This thesis examines 

the public health program of the Faroe Islands.  

Inspired by Niklas Luhmann´s general systems theory, this study creates its own framework 

for analyzing how the concept of health is observed by the Faroese government in the public 

health program. The analysis points out that health in the program is distinguished by binary 

codes and is a matter of seeing through a code of science and risk, economy and education. 

The concept of health lacks a unique definition and in the different codes, health is 

dependent on how the codes allow the concept to emerge.  

Reflecting on the results of the analysis, public health in the program primarily is a question 

of getting the public to adapt to a healthy lifestyle. 

 

In the second part of the analysis, the thesis takes into consideration the fact that a public 

health program is to operate in a context. Therefore the second analysis makes observations 

of such a context which in this case constitutes of Faroese fishermen. Inspired by narrative 

theory, the analysis observes the narratives of Faroese fishermen; how is life on board a 

Faroese fishing ship narrated and how are health related issues a part of these narratives?  

The analysis concludes that life onboard a Faroese fishing ship is quite different to that on 

land and that fishermen´s understanding of health and health related issues are a reflection 

of the fact that they are onboard a fishing ship.  

 

In the light of these observations, the final part of the thesis discusses the relationship 

between the concept of health in the public health program and the observations made in 

the narrative analysis. The discussion points out, that the concept of health in the public 

health program and the health concept in the narratives of the fishermen are two different 

issues and theoretically not compatible. The thesis questions the health programs’ 

opportunities for success in a context such as the one of the Faroese fishermen. The task for 

the future, in a theoretical sense, is to couple the two concepts of health in the name of 

improving public health.  
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1 Introduktion 

 

1.1 Indledning  

Emnet for denne opgave er folkesundhed1. Folkesundhed, eller mangel på samme, er en af 

velfærdssamfundets store fremtidsudfordringer. En voksende ældrebyrde og 

livsstilsrelaterede sygdomme medvirker til, at manglende folkesundhed i dag er en stor, om 

ikke den største, udfordring, som vestlige velfærdssamfund står over for. Folkesundhed er, 

med andre ord, et samfundsrelevant problem. Samfundsdebatter og politiske valgkampagner 

har også gennem de seneste år haft stor fokus på sundhed og sundrelaterede emner. 

Politiske iagttagere peger på, at sundhedsrelaterede emner spiller en afgørende rolle i 

forbindelse med valg til eksempelvis folketing og kommuner. I en Gallup-undersøgelse lavet i 

forbindelse med det danske folketingsvalg i 2007, svarede 86 procent af de adspurgte, at 

partiernes holdning til emner som sundhed og sygehuse havde stor eller særdeles stor 

betydning for, hvordan vedkommende ville komme til at afgive hans/hendes stemme. 

(http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2007/08/19/040557.htm?rss=true). 

Som en politisk reaktion på disse folkesundhedsudfordringer har man fra politisk hold 

udviklet såkaldte folkesundhedsprogrammer. Et folkesundhedsprogram defineres som: ”et 

politisk vedtaget dokument, der på nationalt niveau beskæftiger sig med overordnede mål, 

strategier og indsatser vedrørende nationens fremtidige sundheds- og sygdomsudvikling og 

lægger særlig vægt på sundhedsfremmende og forebyggende2 indsats i samfundets sektorer.” 

(Kamper-Jørgensen, 2004: 1301). Et folkesundhedsprogram kan dermed siges at være et 

politisk dokument, hvori der udstikkes nogle retningsliner for, hvordan man fra politisk side 

agter at forvalte og forbedre befolkningens sundhed. Generelt set kan et 

folkesundhedsprogram siges at være en løsningsmodel på de føromtalte udfordringer, som 

regeringer i hele den vestlige verden kan siges at stå over for.   

Folkesundhed kan dog ikke siges at være et rent politisk eller statsligt anliggende. Det 

                                                        

1
 I opgaven bruges både folkesundhed og sundhed som en betegnelse for opgavens overordnede emne. 

Forskellen baserer sig som regel på, at folkesundhed bruges som en samlet betegnelse for ”folkets sundhed”, 

mens sundhed betegner sundheden hos den enkelte.   

2 Forholdet mellem sundhedsfremme og forebyggelse uddybes i afsnit 1.4 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2007/08/19/040557.htm?rss=true
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vedrører i lige så høj grad borgernes privatliv. Et forsøg på at forbedre folkesundheden 

forudsætter, at politiske ord bliver til private handlinger. Forstået på den måde, at det kræver, 

at borgerne tilegner sig de sundhedspolitiske anbefalinger og retningsliner og aktualiserer 

disse i deres dagligdag. Heri ligger kimen til dette speciale, og drivkraften bag denne opgave 

– udfordringen i at få en befolkning til at tilegne sig et politisk folkesundhedsprogram.   

Incitamentet til at lave denne opgave udspringer af en tese om, at folkesundheds-

programmer skal tage udgangspunkt i den kontekst, hvori de skal fungere. Undersøgelser3 

med fokus på sundhedsfremme og sundhedsforebyggelse blandt eksempelvis børn og unge i 

Grønland har vist, at politiske tiltag vedrørende folkesundhed ikke blot kan overføres fra en 

kontekst til en anden. Sundhedspolitik såsom folkesundhedsprogrammer bør ikke kun 

baseres på en objektiv viden om sundhed, men derimod også tage udgangspunkt i 

eksempelvis personlige, kontekstuelle, kulturelle og sociale værdier. Med fokus på 

sundhedspædagogik4 peger Wistotft (2009) på, at der til sundhed knytter sig mange værdier.  

Sundhed kan i sig selv siges at være en værdi, hvortil der både knytter sig positive og 

negative værdier (Wistoft; 2009: 14). På baggrund af undersøgelsen ”Værdier i 

sundhedsarbejdet i Grønland”, siger Karen Wistoft: ”Først og fremmest medførte 

værdidiskursen blik for egen (red. de sundhedsprofessionelles) opfattelse af sundhed i forhold 

til andres, egne værdier i forhold til andres samt blik for de normer og forventninger, der 

sætter rammerne for den sundhedspolitiske praksis” (Wistoft, 2009: 221). Undersøgelsen kan 

altså siges at pege på, at sundhed og folkesundhed er et komplekst begreb med mange, både 

politiske, professionelle og personlige, opfattelser af emnet. Den overordnede konklusion på 

undersøgelsen er, at sundhed er et værdibegreb med en bred værdimæssig betydning 

(Wistoft; 2009: 167). I forlængelse af Wistofts iagttagelser, kan man argumentere for, at 

formningen af en given folkesundhedspolitik bør have blik for emnets kompleksitet, og for de 

mange opfattelser af sundhed.  

Et politisk folkesundhedsprogram skal med andre ord have et blik for konteksten, hvilket også 

er denne opgaves hovedpointe. Med udgangspunkt i en færøsk kontekst iagttager opgaven i 

første omgang det færøske folkesundhedsprogram ”Fólkaheilsuætlan føroyingar” (Færøernes 

                                                        

3 Wistoft (2009) 

4 Sundhedspædagogik defineres som: “at skabe rammer for læring, der baner vejen for et sundere og bedre liv” 

(Wistoft; 2009: 9) 
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folkesundhedsplan) fra 20065. På trods af manglende statistiske oplysninger vedrørende den 

færøske befolknings sundhedstilstand tyder det på, at Færøerne står overfor samme 

sundhedsmæssige udfordringer som de andre nordiske lande (FSP; 2006: 5). I 2006 vedtog 

lagtinget, som følge heraf, et færøsk folkesundhedsprogram med det formål at forbedre 

befolkningens sundhed. Programmet indledes med følgende linjer:  

”Formålet med sundhedspolitikken er gradvist og fokuseret at forbedre befolkningens 

sundhedsmæssige tilstand, at forbedre livskvaliteten samt herved også at forlænge 

levetiden” (FSP; 2006: 4).  

Det færøske folkesundhedsprogram betegnes som et incitament til, at den enkelte færing 

tager sin personlige sundhed alvorligt og er et bud på, hvordan den enkeltes sundhed 

forvaltes bedst muligt (FSP; 2006: 15). Der lægges i FSP op til, at fremtiden vil bevise de 

positive konsekvenser af programmets vedtagelse. Befolkningen skal tilegne sig de 

sundhedspolitiske anbefalinger, hvorved der vil ske positive udviklinger i forhold til 

folkesundheden (FSP; 2006: 6). Dette kan siges at være programmets formål og det 

kriterium, hvorfra programmets succes kan måles. Nærværende opgave har dog ikke til 

formål at måle på succes’en af FSP. Hvorvidt den færøske befolknings folkesundhed er blevet 

forbedret eller ej, ligger udenfor rammerne af denne opgave. Opgaven har derimod til 

formål, som følge af pointen om, at folkesundhedsprogrammer skal have et blik for 

konteksten, at iagttage forholdet mellem FSP og en færøsk kontekst. En kontekstbetragtning, 

der hentes fra færøske fiskere6.   

Færøerne er en fiskerination, og det er fair at sige, at landet lever af fisk. I 2009 var landets 

samlede eksport på 4.098 mio. kr. Heraf udgjorde eksporten af fisk 3.655 mio. kr. 

(http://www.hagstova.fo/portal/page/portal/HAGSTOVAN/Hagstova_Foroya/tema/Uttanlan

dshandil/Utflutningur). Befolkningens levestandard, der kan siges at være på højde med de 

omkringliggende lande, skyldes først og fremmest det faktum, at man er i stand til at fange, 

bearbejde og eksportere fisken svarende til store samfundsøkonomiske værdier. Industrien 

                                                        

5 Forkortes herefter som FSP. I forhold til oversættelse af det empiriske materiale fra færøsk til dansk, er der 

lagt vægt på at bevare meningen i teksten. Derfor kan der være steder, hvor oversættelsen ikke er gengivet ord 

for ord, men hvor citaterne er frit oversat til dansk i en bestræbelse på at bevare tekstens mening 

6 I forbindelse med denne opgave, er der lavet interviews med langtidsfiskere dvs. fiskere der er beskæftiget 

ombord på trawlere hvilket vil sige at de er af sted i længere tid ad gangen (op til tre måneder).  
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beskæftiger desuden mange færinger. I 2009 var 15 % af folk i arbejde beskæftiget indenfor 

gruppen fisk og fiskeopdræt  (http://www.hagstova.fo/portal/page/portal/HAGSTOVAN/ 

Hagstova_Foroya/tema/ARBEIDI/VINNUBOLKAR). Fiskeindustrien er dermed i høj grad en 

hjørnesten i det færøske samfund. Disse, i færøske øjne, enorme værdier forudsætter dog en 

arbejdskraft, der er villig til at opholde sig på havets bølger en stor del af årets 365 dage. For 

mange færinger betyder det faktum, at landets værdier bygger på en eksport af 

fiskeprodukter, en karriere som fisker. Opgaven ser på, hvordan de sundhedspolitiske 

retningsliner og iagttagelser af sundhed, der udstikkes i FSP, spiller sammen med livet som 

fisker.  

Med udgangspunkt i en systemteoretisk formningsanalyse af FSP observerer opgaven, i første 

omgang, programmets iagttagelse af sundhed. Hvordan formes kommunikationen om 

sundhed i FSP? 

 Herefter opstilles en narrativ analyse, hvis formål er at iagttage færøske fiskeres fortællinger 

om livet som fisker. På baggrund af disse fortællinger, reflekteres over kontekstens betydning 

for fiskernes livsstil og forhold til sundhed om bord på et fiskeskib. Med det narratives blik for 

blandt andet kontekstens betydning for fortællingens udformning iagttager analysen, 

hvordan fiskerne både aktivt former fortællingen, og hvordan fortællingen baserer sig på 

nogle kontekstbaserede betragtninger.  

Herefter diskuteres og sammenlignes de analytiske resultater med det formål, at sætte FSP´s 

iagttagelser af sundhed i forhold til fiskernes fortællinger om livet som fisker om bord på et 

færøsk fiskeskib.  
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1.2 Problemformulering 

Opgaven udarbejdes på baggrund af følgende problemstilling: 

 

Hvordan formes sundhed som tema i det færøske folkesundhedsprogram (FSP) fra 2006? 

 Hvilke koder og medier abonnerer kommunikationen på? 

 Hvilke politiske løsningsmuligheder opstilles som følge af, hvordan sundhed iagttages 

i FSP? 

Hvordan udformes færøske fiskeres fortællinger om livet som fisker om bord på et fiskeskib? 

 Med udgangspunkt i analysen af fortællinger, hvordan påvirkes fiskernes livsstil og 

herunder tilgang til sundhed, af konteksten? 

 

Resultaterne fra de to analyser udgør grundlaget for opgavens diskussionsafsnit der bygger 

på følgende spørgsmål:  

 

Hvordan er forholdet mellem iagttagelsen af sundhed i FSP og fiskernes fortællinger om livet 

som fisker, herunder kontekstens betydning for fiskernes tilgang til livsstil og sundhed?  

 

1.3 Specialets opbygning 

Formålet med dette afsnit er at komme med en håndsudrækkelse til den respektive læser af 

dette speciale. Specialets opbygning gør, at vi, i forsøget på at besvare ovenstående 

problemstillingen, befinder os på to forskellige niveauer – et makroniveau og et mikro-

nivaeu.  

Makroniveauet består af opgavens systemteoretiske analyse af FSP, mens mikroniveauet 

udgøres af den narrative anlayse af fiskernes fortællinger. Vi lægger dog ud med en 

metafortælling om sundhedens historiske udvikling, hvor udviklingen af politiske 

folkesundhedsprogrammer ses som en konsekvens heraf. Afsnittet skal ses som en  indsigt i 

emnet og som en indføring i sundhedens udvikling som policyområde. Det er relevant, idet 

udviklingen er gået fra tidligere at fokusere på at forebygge sygdom til nu også at fremme 

sundhed, hvilket har medført at grænserne mellem privat og offentlig er blevet rykket. 
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Folkesundhed forudsætter i dag et samarbejde mellem det, der er privat og det, der er 

offentligt. Et folkesundhedsprogram peger både på, hvordan det offentlige skal agere, men 

opstiller samtidig politiske anbefalinger til borgerne. Et samarbejde mellem stat og borger 

er, med andre ord, nødvendigt, såfremt folkesundheden skal forbedres. Opgavens meta-

fortælling søger at illustrere denne pointe.  

Herefter når vi frem til første analyse, der som sagt udgør opgavens makroniveau. Opgavens 

første delanalyse kan siges at være en form for policyanalyse, med fokus på indholdet af 

offentlige myndigheders sundhedspolitiske tiltag. En policyanalyse defineres som det 

systematiske studium af den almene offentlige politik (Pedersen mfl. ;1997: 173). I 

nærværende opgave iagttages FSP som et policyprogram, hvorved analysen bygger på FSP 

som empirisk grundlag. Efter de førnævnte betragtninger stiller opgaven dermed spørgsmål 

til hvilket indhold, der kendetegner policyprogrammer, som for eksempel det færøske 

folkesundhedsprogram, samt hvordan dette forsøges indkorporeret i det færøske samfund.  

En fuldbyrdet analyse af policyprogrammer ser ikke kun på programmets indhold. Den stiller 

desuden spørgsmål til, hvordan de politiske tiltag rent faktisk lader sig indkorporere og med 

hvilke konsekvenser: “The task of policy analysis is to understand what governments do, how 

they do it and what difference it makes” (Hague and Harrop; 2001: 273). Uden at måle på 

effekten af FSP ser vi på programmets muligheder for succes i den kontekst, der hedder 

færøske fiskere. Ovenstående definition følger derfor denne opgaves grundlæggende 

antagelse om, at politiske handleplaner kræver et blik for konteksten. Et blik for konteksten 

får vi gennem opgavens anden analyse, den narrative analyse, hvor vi bevæger os fra 

makroniveau ned på mikroniveau.  

Inddragelsen af begge niveauer i opgaven biddrager med en styrke i forbindelse med 

udarbejdelsen af en opgave, hvor emnet er folkesundhed. Som nævnt handler folkesundhed 

i dag ikke blot om de politiske visioner for folkesundheden, men lige så meget om den 

enkeltes forhold til egen sundhed:  

 

“At det offentlige bør skabe rammer og muligheder for en stadig forbedring af 

folkesundheden, og at der er et politisk ønske herom, stadfæstes flere gange i planen (red. 

FSP). Men samtidig gør planen det klart, at hver enkelt borger har ansvar for eget liv, og 

dermed også for egen sundhed” (FSP; 2006: 51).  
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1.4 Folkesundhed – en indsigt i emnet 

Denne opgave ser folkesundhed og sundhed som to sider af samme sag. Bedre folkesundhed 

forudsætter bedre sundhed. De to betegnelser sidestilles og bruges parallelt i opgaven. Hvad 

der udgør emnet folkesundhed eller sundhed, gør nærværende afsnit rede for.  

Det, der udgør emnet folkesundhed, er to begreber, som tilsammen betegner den moderne 

sundhedspolitik. Når der tales om at forbedre folkesundheden, handler det om henholdsvis 

sundhedsforebyggelse og sundhedsfremme. Sundhedspolitik i dag handler både om at 

forebygge og behandle sygdom, men samtidig også om at fremme sundhed hos, medicinsk 

set, friske mennesker (Otto; 1998: 24). 

 I sin undersøgelse af folkesundhed som politikområde peger Signhild Vallgårda på, at 

forskellen mellem de to bygger på et henholdsvis negativt og positivt sundhedsbegreb. De to 

begreber baseres på en objektiv og subjektiv sundhedsdefinition. I førstnævnte handler det 

om forebyggelse af sygdom, mens det i sidstnævnte handler om at fremme sundhed 

(Vallgårda og Krasnik, 2010: 31) 

Ved den negative sundhedsdefinition, defineres grænsen for hvorvidt der er tale om sundhed 

eller ikke sundhed, med andre ord, ved den forskel, der er mellem det at være syg eller at 

være rask. Sundhed kommer i dette tilfælde til at handle om, hvorvidt man er syg eller rask. 

Den sundhedsmæssige indsats, der i givet fald sættes ind, baserer sig på at skulle fjerne 

sygdommen med henblik på at blive rask (Vallgårda; 2003: 194). Dette kan, i forhold til 

borgeren, siges at være en passiviserende sundhedsdefinition, der lægger ansvaret for 

borgernes sundhed over på velfærdssamfundet. Det er med andre ord samfundets ansvar at 

stille kompetente og kvalificerede sundhedsinstitutioner og medarbejdere til rådighed i 

forbindelse med opstået sygdom, således at patienten kan blive helbredt. Ansvaret kan her 

siges at være placeret hos andre end borgeren selv, da han/hun kan forestilles at komme i en 

situation, hvor vedkommende ikke selv er i stand til at fjerne sygdommen eller tage hånd om 

sin egen sygdom, og derfor nødsages til at benytte de velfærdsstatslige ydelser. Ved at skelne 

mellem rask og syg, bliver det muligt med den negative sundhedsdefinition at opstille et 

kriterium for succes i forhold til sundhed. Succes opnås her, når patienten er helbredt, og 

dermed kan forebyggelsesprojektet siges at kunne sætte en slutdato for, hvornår projektet er 

færdigt, og målet er nået (Vallgårda, 2003: 195).  
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Det kan dog ikke siges at være tilfældet for den positive sundhedsdefinition, der i princippet 

er et projekt, som strækker sig ud i det uendelige. ”Sundhedsfremme kan defineres som en 

proces, der har til formål at gøre personer individuelt og kollektivt i stand til at udøve kontrol 

over forhold, der betyder noget for deres sundhed, og derigennem at forbedre deres 

sundhed” (Iversen i Vallgårda; 2003: 194-195). Take control! lader altså til at være 

hovedbudskabet når det handler om sundhedsfremme. Hvor den negative 

sundhedsdefinition til en vis del passificerer, så styrker og mægtiggør den positive 

sundhedsdefinition borgerne og ser dem som værende i stand til selv at handle og besidde 

kontrol over egen sundhed.  

Det lader altså til, at sundhedsfremme og personligt ansvar, som følge af en subjektiv 

vurdering af egen sundhed, går hånd i hånd. Dette er desuden i tråd med internationalt 

vedtagne retningslinjer om sundhedsoplysning, det såkaldte Ottawa Charteret fra 1986. Heri 

defineres sundhed i tråd med definitionen om sundhedsfremme som:” en tilstand af 

fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller 

svækkelse” (Kristensen i Vallgårda; 2003: 195). I modsætning til den negatives 

sundhedsdefinitions klare skelnen mellem sundhed som enten syg eller rask, stilles der her 

ikke en objektiv ydre grænse for, hvornår sundhed er opnået. Det er med andre ord op til den 

enkelte at fornemme og mærke efter, hvordan kroppen, såvel som sjælen, har det. Hvor den 

negative sundhedsdefinition kan trække en slutgrænse ved helbredelsen, bliver den positive 

sundhedsdefinition ved med at søge efter ”fuldstændig fysisk, psykisk og socialt 

velbefindende.”  

 

1.4.1 Politiske konsekvenser 

Det politiske systems respons på de sundhedsmæssige udfordringer, velfærdsstater i hele 

Vesten står over for, har blandt andet vist sig gennem udstedelsen af nationale 

sundhedsprogrammer eller folkesundhedsprogrammer (se definition på side 5). Ved at 

inddrage sundhedsforebyggelse såvel som sundhedsfremme peger definitionen af 

folkesundhedsprogrammer på, at der her er tale om, at både stat og borger har noget at 

skulle forholde sig til. Komparative undersøgelser har vist, at der her i Skandinavien kan siges 

at være tale om nogle særskilte kendetegn ved de forskellige nationale folkesundheds-
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programmer i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge og Finland. Der er forskel på, hvordan 

man griber folkesundhedsproblematikken an i de skandinaviske lande, og så den øvrige 

vestlige verden. Dog iagttages variationer, store som små, i de enkelte skandinaviske 

folkesundhedsprogrammer (Kamper-Jørgensen, 2004: 1303-1304). Hvad der kan siges at 

være sammenligneligt for de nordiske lande, er den positive definition af statens rolle, hvad 

folkesundhed angår. Den skandinaviske model, hvis man kan tillade sig at tale om en sådan, 

kendetegnes altså ved en mere socialdemokratisk og mindre liberal statslig definition. De 

nordiske folkesundhedsprogrammer tillægger staten en betydelig større rolle, end man 

eksempelvis ser i det britiske folkesundhedsprogram (Vallgårda, 2001: 392). Dette faktum 

understøtter landenes relativt omfattende og veletablerede velfærdsydelser, der garanteres 

af staten. Et fokus på statens rolle kan således siges at være udtryk for et politisk ønske om, 

at man også i fremtiden ser, at staten spiller en rolle i forhold til borgernes sundhed. 
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2 Analysestrategi og videnskabsteoretisk ramme  

Dette kapitel har til formål at levere analysestrategiske og analysetekniske overvejelser i 

forhold til opgavens analyser. At bruge en analysestrategisk tilgang har sine konsekvenser, 

og vi lægger derfor ud med en redegørelse af begrebet og dets brug i opgaven. 

Begrebet analysestrategi bygger på en epistemologisk orienteret videnskabsteori og er 

udviklet af Andersen (1999) til undersøgelse af konstruktivistiske problemstillinger. Den er 

pr. definition af anden orden og spørger dermed ikke til hvad, men til hvordan (Andersen; 

1999: 13). Andersen definerer begrebet således:”Analysestrategi er ikke metoderegler, men 

en strategi for, hvordan man som epistemolog vil konstruere andres iagttagelser, som objekt 

for egne iagttagelser mhp. at beskrive hvorfra de selv beskriver” (Andersen; 1999: 14).  

At analysestrategibegrebet pr. definition er af anden orden, er en konsekvens af, at 

Andersen finder sin inspiration hos Niklas Luhmann og dennes begreb om iagttagelse af 

anden orden, hvor iagttagelse kort sagt handler om “at mærke noget indenfor rammen af en 

forskel7” (Luhmann; 2007: 143 og Andersen; 1999: 109). Konditionering af, hvilken forskel 

der ligger til grund for en given iagttagelse, er dermed essentielt i en analysestrategisk 

drevet opgave. Begrebet lader sig med andre ord inkorporere i konstruktivistisk drevne 

problemstillinger, såsom den der ligger til grund for denne opgave. 

I indledningen beskrives, hvordan opgaven har til formål at undersøge sundheds-

kommunikationen i FSP sammenlignet med en relevant kontekst. Den teoretiske ramme, der 

findes relevant i den forbindelse, er Niklas Luhmanns systemteori og analyse af narrativer. 

På trods af at systemteorien placerer sig i en poststrukturalistisk ramme, mens den narrative 

analyse tilhører det socialkonstruktivistiske paradigme, kan der argumenteres for, at begge 

tilgange placerer sig inden for en epistemologisk konstruktivistisk ramme, hvor fokus er på, 

hvordan verden erkendes, frem for hvad verden er (Eskmark; 2005a: 7-8, Eskmark; 2005b: 

                                                        

7
 Idet en iagttagelse baserer sig på en forskel, så følger, at den genstand, der iagttages, træder frem som følge 

af valget af den benyttede forskel. Forskellen er dermed det, der beslutter, hvad der lader sig iagttage. Sagt på 

en anden måde, så determinerer valget af forskel, hvordan genstanden træder frem. I et samfundsperspektiv 

spørger systemteorien til, hvilke forskelle der er med til at beslutte, hvordan samfundet lader sig iagttage 

(Andersen; 1999: 111).  
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10). En ordning af virkeligheden er, med andre ord, et gennemgående tema i begge teorier – 

om end med variationer.  

I systemteorien er kommunikationen i centrum. Hvordan noget formes og italesættes i 

kommunikationen, har en betydning for vores opfattelse af ”virkeligheden”. Hvilke koder og 

medier der ligger til grund for vores iagttagelse, spiller en rolle for iagttagelsen (Eskmark; 

2005a: 234-235). I den narrative analyse er fokus snarere på, fortællingens rolle i forhold til 

meningsproduktion, og hvordan de sociale strukturer har en indflydelse på den måde, 

hvorpå vi gennem vores fortællinger ordner og skaber mening ud af ”virkeligheden.” 

Fortællinger er en del af vores hverdag, og de skabes med afsæt i vores generelle kulturelle 

normalitetsbetragtninger af det sociale (Bruner; 1990: 49, Pedersen; 2005: 239).  

Denne videnskabsteoretiske ramme ligger altså til grund for udarbejdelsen af denne opgave. 

I praksis vil det sige, at opgaven ikke er på udkig efter den ”sande” definition af sundhed, ej 

heller forsøger den at beskrive dén eneste rigtige færøske kontekst. Snarere vil den 

systemteoretiske analyse af sundhed iagttage sundhed via flere forskellige blikke, hvorved 

sundhed optræder som et polyfont8 begreb – et begreb uden en entydig mening.  

Den narrative analyse kommer i en konstruktivistisk kontekst til at lægge vægt på 

fortællingens meningsskabelse frem for dens sandhedsværdi9. Iagttagelse af konteksten er 

derfor ét bud på en kontekstuel betragtning. Andre fortællere ville producere andre og 

måske også anderledes fortællinger.  

Et krav til den epistemologisk drevne undersøgelse må derfor være, ”at konstruere det 

sociale, så at det fremstår som værende under konstruktion” (Eskmark m.fl.; 2005b: 12). 

Dette krav imødekommes gennem en konditionering af iagttagelsespunkt, position og 

program (Rennison; 2003: 2-9). Med andre ord: hvad er analysens problematik? Hvad er den 

teoretiske konditionering af de analytiske iagttagelser? Og fra hvilket punkt iagttages?   

                                                        

8 Polyfoni uddybes i afsnit 2.1.2.2 

9 Fortællingens meningsskabelse uddybes i afsnit 2.2.3 
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Efter de videnskabsteoretiske overvejelser begiver vi os nu i kast med at konditionere det 

blik, hvormed analyserne udarbejdes i forsøget på at komme med en besvarelse af opgavens 

problemstilling.  

 

2.1 Analysestrategi for formningsanalysen 

Det er udgangspunktet for denne opgave, at udviklingen fra en negativ sundhedsdefinition 

over i en mere positiv sundhedsdefinition kommunikativt åbner op for nye muligheder og 

udfordringer10. Definitionen af sundhed baserer sig som sagt ikke længere på en objektiv 

forståelse af begrebet. Sundhed er nu også et spørgsmål om den enkeltes subjektive 

vurdering og oplevelse af egen sundhed. Den moderne sundhedsdefinition åbner altså op for 

og muliggør en kommunikation om sundhed, hvor der ikke foreligger en facitliste for, 

hvordan sundhed er defineret. Sundhed er ikke noget i sig selv. Det er alt og ingenting (Otto; 

1998: 11). Kommunikationen om sundhed i FSP spiller altså på flere forskellige tangenter, og i 

formningsanalysen iagttages nogle af disse.  

Populært sagt kan man sige at i takt med indførelsen af WHO´s brede sundhedsforståelse, 

sættes sundheden fri, og mulighederne for at træffe politiske beslutninger angående 

sundhed strækker sig nu over hele spektret, fra medicinske over til sociale og psykiske 

opfattelser af sundhed. Genstanden for formningsanalysen er at iagttage, hvordan 

kommunikationen om sundhed så former sig i FSP. For at gøre problematikken med 

sundhedens åbne konstituering tydelig, går vi nu i gang med en relativ kort gennemgang af 

Luhmanns systemteori.  

 

2.1.1 Luhmann – funktionssystemer, koder og medier 

Luhmann ser det moderne samfund som differentieret i en række funktionssystemer 

(Luhmann; 1989: 144, Luhmann; 2000: 235-240, Kneer og Nassehi; 1997: 136-157). De 

enkelte funktionssystemer er, ifølge Luhmann, bestående af og ved kommunikation og 

                                                        

10 Dette argument uddybes senere på baggrund af den systemteoretiske gennemgang i afsnit 2.1 
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skabes mening gennem kommunikationen11. De er autopoietiske, hvilket vil sige, at de er 

lukkede og selvrefererende systemer (Andersen; 2002: 22) med egen logik og regler. Det 

beskriver Luhmann som, at systemet har dets egne symbolsk generaliserede medier og koder 

(Mik-Meyer og Villadsen; 2007: 95). Et eksempel på symbolsk generaliserede medier er det 

økonomiske funktionssystem, der kommunikerer via mediet penge. Penge, i alle tænkelige 

former; sedler, mønter eller betalingskort, er blot et symbol udviklet med det formål at lette 

kommunikationen og forenkle kompleksiteten omkring det at betale eller ikke at betale.  

Mediernes generelle udtryk ligger i deres universalitet. Indenfor det økonomiske system har 

alt, med andre ord, en pris, og igennem mediet penge kan alle deltage i kommunikationen. 

Andre eksempler på funktionssystemer og deres symbolsk generaliserede medier er 

retssystemet, som kommunikerer igennem loven, det politiske system, hvor magten er 

kommunikationsmediet, det pædagogiske system symboliseret ved barnet og så videre12. 

Foruden systemets symbolske medier, etablerer de enkelte funktionssystemer såkaldte 

binære koder. Disse koder forenkler kommunikationens kompleksitet indenfor systemet og 

strukturer funktionssystemets kommunikation i én bestemt retning: ”The most important 

function systems structure their communication through a binary or dual-valued code that, 

from the viewpoint of its specific function, claims universal validity and excludes further 

possibilities” (Luhmann; 1989: 36). Det, at koden er binær eller dobbeltladet, betyder, at der 

skelnes mellem en positiv og en negativ værdi, hvor den positive værdi er at foretrække, 

mens den negative fungerer som en slags refleksionsværdi (Andersen; 2002: 22). Hvis vi 

holder fast ved eksemplet om det økonomiske system, så deler det verden op i koden 

have/ikke have. Det er klart at foretrække at have frem for ikke at have, og hvor meget man 

har, reflekteres ud fra det ikke at have noget. 

I formningsanalysen er fokus på iagttagelsen af de binære koder. WHO´s brede 

                                                        

11
 Kommunikationen produceres i disse sociale systemer som en fortløbende proces, der skabes bagudrettet 

(Kneer og Nassehi; 1993: 83). Grunden til at dette sker bagudrettet er, at der ifølge Luhmann opstilles tre 

selektionskrav til kommunikationens succes: information, meddelelse og forståelse. Information om hvad der 

skal meddeles, meddelelse om hvordan informationen skal kommunikeres og forståelse af det meddelte. Først 

når alle tre krav er opfyldt, er der tale om kommunikation (Luhmann; 2007: 76, Andersen; 1999: 126).  

Kommunikationen bliver rekursiv ved, at den hele tiden vender tilbage til den tidligere afgivne information i 

form af meddelelse (Luhmann; 2005: 180-186, Kneer og Nassehi; 1993: 84-87, Andersen; 1999: 125-127). 

12 For en grundigere gennemgang, se Luhmann (1989).  
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sundhedsdefinition har bidraget til, at regeringer, inklusiv det færøske landstyre, knytter an 

til flere forskellige koder i kommunikationen om sundhed. I den forbindelse kan det 

argumenteres, at den brede sundhedsdefinition understøtter det, Luhmann ser som en 

udvikling fra institution hen imod organisation. Konsekvenserne af denne udvikling er blandt 

andet, at organisationen ikke længere er en udefra given størrelse, sådan som det 

kendetegnede institutionen, men at den derimod skal til at definere sig selv indefra 

(Rennison; 2003: 187). Luhmanns teori om organisationer forholder sig til denne udvikling og 

vil blive gjort rede for i næste afsnit. 

 

2.1.2 Organisationer og beslutninger 

Vi har nu vist, at samfundet, ifølge Luhmann, er karakteriseret ved forskellige 

funktionssystemer. Disse funktionssystemer kendetegnes ved hjælp af de såkaldte symbolsk 

generaliserede medier, og iagttager gennem koder, hvorved verden forenkles og deles op i en 

positiv og negativ værdi13. Vores gennemgang af teorien om funktionssystemer har indtil 

videre vist, at der her er tale om en effektiv form for selektionsproces og strukturering. 

Funktionssystemerne skaber med andre ord fælles kommunikative forventninger. Det er nu 

derfor relevant at stille spørgsmålet om, hvordan der skabes fremdrift således, at 

kommunikationen ikke kun kører rundt i de forskellige aflukkede funktionssystemer, men 

også formår at komme videre og skabe samfundsmæssig udvikling? Svaret på dette 

spørgsmål er at finde i et af de andre sociale systemer, nemlig organisationer og deres 

produktive afkast – beslutninger. 

 

2.1.2.1 Landstyret som en organisation 

Organisationer er, i en systemteoretisk optik, en slags beslutningsmaskiner, der 

kommunikerer gennem beslutninger (Andersen; 2002: 23). Beslutninger kan, i et 

                                                        

13
 Koderne følger Luhmanns forskelstænkning og begrebet om iagttagelse. Luhmann opstiller sin teori om 

iagttagelse på baggrund af Spencer Browns formkalkule: ”At iagttage er håndteringen af en skelnen til at 

betegne den ene side og ikke den anden” (Luhmann; 2000: p. 221,  Luhmann, 2007: p.71 og p. 133). Andre 

steder benævnes det, som at betegne indenfor rammerne af en forskel (Kneer og Nassehi; 1997: p. 101).  



Folkesundhed og fortællinger 

 

Side 19 

 

systemteoretisk perspektiv, siges at være det organisationer består af (Tække og Paulsen; 

2008: 29). Beslutninger udgør organisationens eksistentielle grundlag. En organisation, der 

ikke træffer beslutninger, er en doven og, på sigt, død organisation. Det samme kan siges at 

gælde for en politisk organisation som eksempelvis en regering eller et landstyre. Det er et 

krav til politikerne, at disse træffer beslutninger omkring organisationens videre eksistens. I 

den forbindelse ses FSP som et bud på en beslutningskommunikation med det formål at 

fiksere kommunikationen om sundhed. Det er som om, at landstyret er klar over behovet for 

en fiksering af kommunikationen om sundhed. Som det bliver sagt i et af de indledende 

kapitler: 

”Landstyret er af den opfattelse, at politikken på folkesundhedsområdet, indtil nu ikke har 

været fokuseret nok. Forskellige offentlige instanser, har på hver deres måde, bidraget med 

forskellige tiltag, med den hensigt, at forbedre folkesundheden. Men det offentlige har 

manglet en overordnet folkesundhedspolitik, der har til formål at forbedre folkesundheden 

hos den færøske befolkning” (FSP; 2006: 5).  

Citatet viser, at landstyret gennem FSP nu vil komme med sit bud på, hvordan 

folkesundheden skal forbedres. Der skal med andre ord træffes beslutninger om, hvad 

politikken på området skal være. Uanset de gode intentioner, som de spredte forsøg på at 

forbedre folkesundheden kan siges at have haft, så skal indsatsen nu fikseres i én retning.  

Dette vidner om, at kommunikationen om sundhed i FSP, igennem luhmannianske briller, kan 

karakteriseres som værende beslutningskommunikation.  

En beslutning er, ifølge Luhmann, fiksering af kontingens. Ifølge Luhmann baserer 

iagttagelsen af beslutninger sig på forskellen fikseret/åben kontingens. Inden der besluttes, 

er der altså tale om åben kontingens med mange forskellige alternativer at vælge imellem. 

Efter beslutninger er disse alternativer fikseret i en bestemt retning – kontingensen er da 

fikseret imod en beslutning (Luhmann; 2003: 38). Det er analysens sigte at vise, hvordan 

kommunikationen om sundhed i FSP fikseres i forskellige retninger med konsekvenser for 

kommunikationens fremtidige mulighedsbetingelser.  

Som sagt er det organisationernes privilegium at kunne forme deres beslutninger ved brug af 
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funktionssystemernes allerede opstillede forventninger14. Dette sker gennem Luhmanns 

begreb om strukturel kobling. Organisationer kan dermed forme beslutninger vha. et eller 

flere af funktionssystemernes koder og medier. Det betyder, at organisationer opnår en form 

for dobbeltgevinst. Heri ligger, at organisationer både kobler sig til de enkelte 

funktionssystemer, samtidig med at der tilbydes en række alternativer, imellem hvilke der 

kan besluttes, hvorved beslutninger ikke fordrer nogen entydig reference (Rennison; 2003: 

192).  

I praksis vil det sige, at eksempelvis et tema som sundhed, i organisatoriske termer, kan 

præges i mange forskellige retninger alt efter hvilket funktionssystem, der danner grundlag 

for den pågældende beslutning. Formningsanalysen iagttager og problematiserer 

konsekvenserne af dette.  

Da organisationen i udgangspunktet er åben i forhold til samfundets funktionssystemer, 

handler det om at iagttage, hvordan organisationen knytter an til de forskellige funktions-

systemer gennem strukturelle koblinger. Det enkelte funktionssystems binære kode bliver 

organisationens kommunikation, selvbeskrivelse og omverdensbeskrivelse (Villadsen; 2007: 

97). Strategisk set har organisationen altså mulighed for at skifte mellem de forskellige koder 

og være med til at sætte betingelser for kommunikationens videre forløb.  

 

2.1.2.2 Polyfoni 

Det står nu klart, at organisatoriske beslutninger har samfundets funktionelle differentiering 

som beslutningsgrundlag. Moderne organisationer i et moderne samfund er karakteriseret 

ved, at organisationer nødsages til at forholde sig til mange forskellige funktionssystemer. 

Andersen bruger betegnelsen ”polyfone organisationer”. Polyfone organisationer opstår som 

følge af, at det enkelte funktionssystem ”eksploderer ud over sine egne grænser” (Andersen; 

2002: 37). Herved stiller Andersen en samfundsdiagnose, der handler om at flere og flere 

organisationer ikke længere har en primær opkobling til kun et enkelt funktionssystem. Deres 

beslutninger præges i flere forskellige medier. En økonomisk organisation, eksempelvis, kan i 

                                                        

14 Begrebsmæssigt kaldes dette for strukturel kobling: det at et system lukrerer på det andet, uden at indgå i 

systemet (Luhmann; 1989: 144, Luhmann; 1997: 112, Kneer og Nassehi; 1997: 67-69,Andersen; 2002: 23). Jeg 

afgrænser mig fra at gå nærmere ind i begrebets omfang, men forudsætter at det forholder sig sådan.  
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dag ikke kun tillade sig at tænke i mediet penge. Den skal også forholde sig til etiske og 

moralske værdier, hvilket også fremgangen for et begreb som CSR15 vidner om. 

Genstanden for analysen er dog ikke de polyfone organisationer, men den polyfone 

kommunikation om sundhed i FSP. En logisk konsekvens af, at moderne organisationer er 

eksploderet ud over deres egne organisationsformer og er blevet polyfone organisationer, er, 

at den organisatoriske kommunikation fremstår som polyfon. Den polyfone organisations 

polyfone kommunikation er derfor genstanden for den forestående analyse.  

Analysen vælger at efterfølge Luhmann tanker og betragte Færøerne som et funktionelt 

differentieret samfund. Landstyret iagttages som en polyfon organisation, der træffer 

beslutninger om sundhed på baggrund af funktionssystemernes allerede opstillede 

forventninger. Helt konkret, er det altså den polyfone kommunikation om sundhed, der 

iagttages i formningsanalysen. Sundhed iagttages som et tema. Ved at opstille en 

analysestrategi, der cirkulerer omkring iagttagelsen af temaer, iagttages hvordan sundhed 

optræder forskelligt, alt efter hvilket funktionssystem, det kodes i og med hvilken 

fremmedreference (Thyssen; 2000: 50). 

 

2.2 Analysestrategi for den narrative analyse 

Anden delanalyse tager afsæt i en narrativ analysestrategi der udfoldes gennem en analyse af 

interviews lavet med færøske fiskere. Opgavens anden delanalyse udspringer af den tese, der 

handler om, at folkesundhedsprogrammer skal tage udgangspunkt i den kontekst, hvori de 

skal operere (jf. indledningen). 

Efter en formningsanalyse af FSP skifter vi fokus fra at se på policyprogrammer til at se på 

kontekst og kultur belyst gennem narrative fortællinger. Vi bevæger os nu fra makro til 

mikroniveau. Fra at se på den overordnede politiske kommunikation om sundhed til at se på 

en kontekst, hvori kommunikationen om sundhed skal aktualiseres, og hvor ord skal blive til 

handling.  

Kapitlet om den narrative analysestrategi har til formål at gøre rede for det narrative bliks 

bidrag til besvarelse af problemstillingen. Den narrative analysestrategi opstilles igen efter 

                                                        

15 CSR = Corporate Social Responsibility 
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Andersens (1999) krav til den socialkonstruktivistisk inspirerede analyse.  

Lig gennemgangen af opgavens formningsanalyse udfoldes den narrative analysestrategi i 

tæt kapløb med en teoretisk gennemgang af det narrative blik. Vi lægger derfor ud med at 

gøre rede for det narrative blik, og dets funktion, i denne opgave. Igen er der tale om et 

omfattende forfatterskab, der kræver en teoretisk afgrænsning. Udfordringen er derfor at 

opstille en afgrænset teoretisk ramme16 med henblik på at besvare opgavens problemstilling. 

De følgende afsnit har til formål at komme med en relativ kort teoretisk redegørelse for, 

hvordan blikket operationaliseres i forbindelse med konditionering af genstanden og analyse 

af interviewene.   

Hvor fokus i formningsanalysen kan siges at være på sprogets strukturering og 

kommunikationens udformning, så har den narrative analyse fokus på at iagttage sociale og 

kulturelle elementer i kommunikationen. Kombinationen af de to analysestrategier bidrager 

dermed til iagttagelse af både et strukturalistisk perspektiv såvel som et socialt og kulturelt. 

 

2.2.1 Narrativ problematik 

En narrativ analysestrategi bygger på en iagttagelse af fortællinger. I den narrative 

analysestrategi hedder det derfor ikke at lave iagttagelser af iagttagelser, men at lave 

iagttagelser af fortællinger. Dette afsnit har til formål at gøre rede for valget af en narrativ 

analysestrategi.   

Baggrunden for at vælge en narrativ analysestrategi til undersøgelse af en færøsk kontekst 

bygger på en teoretisk forståelse af fortællingen og dens betydning for, hvordan vi som 

mennesker iagttager os selv, vores forhold til andre og til den kontekst, hvori vi befinder os: 

”vi bruger fortællinger til at skabe forståelse for os selv, hinanden og vores omgivelser”  

(Pedersen; 2005: 236, Pedersen; 2004: 82).  

Det narrative blik beskriver fortællinger som et redskab, der har til formål at skabe forståelse 

gennem meningsdannelse. Hvordan vi danner mening om os selv, vores interaktion med 

                                                        

16 Det narrative er et vidtstrakt og stort forfatterskab. I opgaven afgrænses det til det litterære narrative 

perspektiv, kombineret med psykologien og dennes syn på narrativers betydning ift. menneskelig 

meningsdannelse. Den opstillede analysestrategi laves ud fra inspiration fra Pedersen (2005). 
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andre samt de omgivelser vi befinder os i, hjælper os til at forstå den givne situation, og 

hvilken handling situationen afkræver. Fortællinger bliver dermed et redskab til forståelse af 

menneskelig handling gennem iagttagelse af, hvordan vi fortæller os selv og vores omgivelser 

frem i fortællinger (Pedersen, 2005: 236). Ud fra det narrative blik, opstilles en kausal 

forbindelse mellem fortællinger, forståelse, mening og handlinger. Fortællinger skaber 

forståelse og mening om en given situation og heraf følger handling. I den narrative 

analysestrategi er taktikken at iagttage, hvordan fiskerne skaber mening med deres 

handlinger gennem fortællinger om livet som fisker. Det overordnede spørgsmål, den 

narrative analyse søger at besvare, er: Hvordan skaber fiskerne mening om livet som fisker?  

Genstanden for den narrative analyse bliver dermed fiskernes fortællinger og den mening 

der følger de fortællinger, de fortæller om livet som fisker. Igennem en sproglig analyse af 

fiskernes fortællinger, iagttager den narrative analyse deres forståelse af eksempelvis mad, 

rygning og motion – eksempler, der optræder som en del af FSP, men som i forbindelse med 

den narrative analyse kobles sammen med konteksten. Som eksempel iagttager den 

narrative analyse, hvilken mening maden tildeles i en fortælling om mad, og hvordan 

fortællingen skaber mening med, hvordan der så handles i en situation der relaterer sig til 

mad.  

Opsamlende er drivkraften for analysen et ønske om en indsigt i den kontekst, der berøres af 

FSP.  Genstanden er fiskerne fortællinger om livet som fisker. Punktet, hvorfra jeg iagttager, er 

de transskriberede interviews, og gennem den narrative analysestrategi konditioneres 

hvordan analysegenstanden træder frem i teksten.  

 

2.2.2 To former for fortællinger 

Det narrative univers kan med rette siges at være et ret så omfattende forfatterskab, der 

rækker ind i flere forskellige akademiske traditioner. Fra samfundsvidenskaberne over 

psykologien og over litterære analyser har man indenfor hver af de forskellige faglige 

traditioner et bud på fortællingens funktion, og hvordan man griber en narrativ analyse an. 

Det er derfor en udfordring at finde rundt i de mange tilgange. For at afgrænse den 

teoretiske redegørelse har jeg derfor i første omgang valgt en opdeling af narrativer i det, der 

beskrives som ”to former for fortællinger”. Denne tilgang finder sin inspiration hos Rennison 
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(2005). De to former for fortællinger benævnes ”den fortalte fortælling” og ”den 

meningsskabende fortælling” og kan siges at være karakteriserende for arbejdet med det 

narrative blik i en socialkonstruktivistisk kontekst (Pedersen; 2005: 238).  

Den meningsskabende fortælling ses i opgaven som en overordnet teoretisk iagttagelse af, 

hvordan mennesker, organisationer mv. gennem fortællinger skaber mening og forståelse.  

Den fortalte fortælling illustrerer forskellige praktiske tilgange til analysen af fortællinger, der 

dog også knytter sig til nogle teoretiske overvejelser omkring fortællingens struktur og 

funktion. Jeg vil argumentere for, at de to former for fortællinger på hver deres måde 

bidrager til en iagttagelse af en færøsk kontekst, dog med vægt på forskellige teoretiske og 

analytiske elementer. Den fortalte fortælling lægger vægt på fortællingens hvad, mens den 

meningsskabende fortælling kan siges at vægte fortællingens hvordan (Jærvinen; 2005: 3917). 

I den konkrete analyse af fiskerne fortællinger vil det sige, at analysen både søger at iagttage 

fortællingens meningsindhold (hvad) og fortællingens meningsproduktion (hvordan). Hvad er 

eksempelvis fortællingens plot, og hvordan er det et udtryk for en iagttagelse af en kontekst? 

Det dialektiske forhold mellem fortællingens meningsindhold og dens meningsproduktion, 

som kendetegner denne opgaves tilgang til og brug af det narrative, opsummeres af 

Gubrium og Holstein i det begreb, de kalder for narrativ praksis. Begrebet om narrativ 

praksis omfatter, ifølge forfatterne, på en og samme tid fortælleraktiviteten (plots, 

karakterer, genrer etc.) og de sociale og kulturelle ressourcer, der her benævnes 

fortællingens platform: ” We use the term “narrative practice” to characterize simul-

taneously the activities of storytelling, the resources used to tell stories, and the auspices 

under which stories are told. Orienting to practice allows us to see the storytelling process as 

both actively constructive and locally constrained” (Gubrium and Holstein; 1997: 164). 

Fortællingen er altså, ifølge Gubrium og Holstein, et resultat af både en aktiv konstruerende 

fortæller, samtidig med at den, populært sagt, er et produkt af sin samtid. Begrebet om 

narrativ praksis sammenfatter opgavens brug af det narrative og bygger på en 

konstruktivistisk forståelse af sproget. Udgangspunktet er at sproget på en og samme tid 

                                                        

17 Jærvinen (2005) refererer til fortællingers struktur ved at skelne mellem hvad og hvordan. Det er dog ikke 

Jærvinen, men Pedersen (2005), der laver en opdeling mellem den meningsskabende fortælling og den fortalte 

fortælling.   
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reflekterer og skaber den sociale virkelighed (Rasborg; 2004: 351). Fortællinger kan derfor 

siges, både at producerer mening, men samtidig også reflekterer en social kontekst.   

 

Efter disse overvejelser går vi skridtet videre i forsøget på at opstille en narrativ 

analysestrategi. Gennem narrative kernebegreber operationaliseres den teoretiske ramme 

til en iagttagelse af fiskernes fortællinger.  

 

2.2.3 Den meningsskabende fortælling 

Opgavens brug af det narrative blik handler om at iagttage, hvordan de færøske fiskere 

gennem deres fortællinger skaber en mening og en forståelse omkring livet som fisker med 

det, det indebærer. Hertil aktiveres begrebet om ”den meningsskabende fortælling” som en 

ramme for analysen. Pedersen peger på, at: ”den meningsskabende fortælling kommer til 

udtryk, når fortællingen fremhæver fortællerens mening og forståelse af generelle kulturelle 

normalitetsbetragtninger, fx via undvigemanøvre eller konformitet” (Pedersen; 2005: 238). 

En fortælling iagttages altså som enten en konformitet eller som en afvigelse fra, hvad der 

kendetegner kulturen og det kulturelle mønster (Bruner; 1990: 49). Der optræder et socialt 

og et kulturelt element i fortællingen. Fortællingen fortæller os ikke blot noget om 

meningsskabelse. Den fortæller også, under hvilke forhold eller hvilket kulturelt afsæt 

fortællingernes meningsskabelse og forståelse enten understøtter eller afviger fra det, der 

betragtes som normalt. Jeg vil således argumentere for, at iagttagelse gennem den 

meningsskabende fortælling også er en iagttagelse af kontekst. Gennem iagttagelse af 

fiskernes fortællinger træder konteksten derfor frem som fortællingens platform – det sted, 

hvorfra fortællingen enten vælger at være undvigende eller at understøtte den gængse 

normalitetsbetragtning omkring livet som fisker. 

Ifølge Bruner besidder den meningsskabende fortælling en tilsigtet funktion: ”The function of 

the story is to find an intentionel state that mitigates or at least makes comprehensible a 

deviation from a canonical cultural pattern.” (Bruner; 1990: 49). Igen handler det om, at 

fortællinger enten understøtter eller afviger fra det kulturelle mønster, men Bruner lægger 

her vægt på, at det sker intentionelt eller bevidst. Vi bruger bevidst fortællinger til at skabe 

en mening og en forståelse ud af de situationer, vi befinder os i. Fortællingernes 

meningsskabelse kan derfor i et socialkonstruktivistisk perspektiv underlægges et 
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kontingenskrav. I det narrative blik er mening således en variabel faktor, der bygger på en 

subjektiv vurdering eller iagttagelse af det sociale. Formålet med analysen af fiskernes 

fortællinger er således ikke at finde frem til, hvorvidt fortællingen er sand eller falsk. 

Formålet er at iagttage hvordan de gennem deres fortællinger skaber en mening og en 

forståelse af det at være fisker samt iagttage de kulturelle normalitetsbetragtninger, der 

ligger til grund for fortællingen om livet som fisker.  

 

2.2.4 Den fortalte fortælling 

Opgavens opdeling i den meningsskabende fortælling og den fortalte fortælling retter lyset 

mod både en teoretisk og en teori-praktisk tilgang til den narrative analyse. Efter en kort 

gennemgang af den meningsskabende fortælling går vi nu i gang med en redegørelse for, 

hvad der kendetegner, det som i opgaven betegnes som, den fortalte fortælling.  

Begrebet om den fortalte fortælling tager udgangspunkt i en påstand om, at enhver 

fortælling har en fortæller, der skaber og strukturerer fortællingen (Pedersen; 2005: 239). 

Opgavens brug af begrebet om ”den fortalte fortælling” afspejler fortællingens narrative 

struktur. De narrative begreber, der tages i brug i analysen, er fortællingens plot, karakterer 

og genre. 

 

2.2.4.1 Plottet og karakterer 

At lede efter fortællingens plot er en ofte brugt terminologi i forbindelse med narrative 

analyser. Plottet betegnes som fortællingens struktur – den røde tråd. Ved hjælp af plottet 

struktureres de enkelte dele af fortællingen til en helhed. At sætte fortællingens 

begivenheder i struktur udgør fortællingens plot, og bidrager til fortællingens 

meningsskabelse (Pedersen; 2005: 84). Det er gennem plottet, at begivenheder går fra at 

være enkeltstående (irrelevante) hændelser til meningsgivende forklaringer på 

begivenheder (Bruner; 1990: 49). Kjærbeck peger på, at plotstrukturen gør fortællinger til en 

velegnet ressource i konstruktionen af mening, og at den eksplicit giver udtryk for sociale 

identiteter og adfærdsmønstre (Kjærbeck; 2005: 145). Plottet skaber samtidig en spænding 

og en fremdrift i fortællingen, idet plottet tit kendetegnes ved, at der sker en udvikling fra 
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harmoni over til disharmoni, eller en situation hvor fortælleren møder modgang og skal 

kæmpe for ”at overleve” (Jærvinen; 2005: 36).  

At iagttage sociale identiteter og adfærdsmønstre i fortællingen leder os hen imod 

fortællingens karakterer. Plottet alene strukturer ikke fortællingen; det gør også de 

karakterer, der befolker fortællingen. I en analyse af narrativer indgår fortællingens kulturelt 

genkendelige karakterer som et centralt element i fortællingen. I den klassiske litterære 

narrative tilgang handler det tit om at identificere karakterer som ”den gode” og ”den onde” 

og deres tilskrevne og selvskrevne funktioner i fortællingen (Pedersen; 2008: 88). Her skal 

det pointeres, at en socialkonstruktivistisk inspireret samfundsanalyse af narrativer ikke 

alene spørger til hvem, men desuden også til hvad der i fortællingen optræder som kulturelt 

genkendelige karakterer (Jærvinen; 2005: 37).  

I opgavens narrative analyse af fiskernes fortællinger handler det om at iagttage 

fortællingens tilskrivning af henholdsvis positive og negative egenskaber til fortællingens 

karakterer. Analysen antager, at de i fortællingen kulturelt genkendelige karakterer er et 

udtryk for den gængse forståelse af ”det gode kontra det onde”, ”den stærke kontra den 

svage”, ”det trygge kontra det utrygge” etc. Det er med andre ord på baggrund af de 

kulturelle normalitetsbetragtninger om, hvad der eksempelvis er af det gode eller af det 

onde, at fortællingen opstiller kulturelt genkendelige karakterer. En iagttagelse af 

fortællingens karakterer, menneskelige såvel som ikke-menneskelige, bidrager derfor til en 

iagttagelse af kulturen eller konteksten, da disse som sagt bygger på en allerede 

eksisterende normalitetsbetragtning.  

 

2.2.4.2 Aktantmodellen 

En ofte brugt tilgang til illustration af fortællingens plot er den klassiske litterært inspirerede 

aktantmodel. Aktantmodellen udvikledes af Julien Greimas (1974), der, inspireret af Vladimir 

Propps gennemgang af russiske folkeeventyr, konkluderer, at man i forbindelse med analyse 

af fortællinger kan identificere såkaldte aktanter i fortællingen. Greimas pointe var, at på 

baggrund af Propps undersøgelse, kunne man identificere kendte typer, såsom skurken, 

helten og hjælperen, i fortællingen (Greimas; 1974: 278-279). Disse opstiller Greimas i den 

såkaldte aktantmodel. Aktantmodellen er struktureret omkring et for aktanterne 

attråværdigt projekt (objektpositionen) og en konflikt (modstandspositionen), der forhindrer 
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opnåelse af dette (se figur 1). I analysen af plottet i fiskernes fortællinger, identificerer 

objektaktanterne det projekt fiskerne efterstræber og modstandsaktanterne konflikten i 

fiskernes fortællinger. 

 

Figur 1: Aktantmodellen 

 

 

 

  

 

 

Det skal dog siges, at aktantmodellen ikke rummer alle former for fortællinger, da der også 

findes fortællinger uden et konfliktbaseret indhold (Kjærbeck; 2005: 168). I forbindelse med 

nærværende analyse af fortællingens plot ses den dog som et nyttigt redskab til at belyse, 

hvordan fortællingen på den ene side udgør en meningsgivende konstruktion, mens den på 

den anden side baserer sig på allerede etablerede kulturelle normalitetsbetragtninger.  

 

2.3 Empiri – afgrænsning, indsamling og teknisk bearbejdelse 

Efter at have gjort rede for opgavens analysestrategiske refleksioner, følger der nu nogle 

analysetekniske overvejelser omkring brugen af empiri i opgaven. I afsnittet præsenteres 

opgavens empiriske kilder og de tekniske bearbejdelser af empirien. 

Det er vigtigt at pointere, at analysen af sundhed som tema er et udtryk for en synkron 

iagttagelse af temaet om sundhed. Dette står i modsætning til en diakron iagttagelse, hvor en 

historisk gennemgang af begrebets semantiske udvikling ville være en naturlig vej at gå 

(Andersen; 1999: 142-145, Eskmark; 2005: 244-250). Opgavens iagttagelse af sundhed kan 

derimod benævnes som udtryk for ”et udvidet øjebliksbillede” (Rennison; 2003:205) af, 

hvordan det færøske landstyre iagttager sundhed i FSP. Det samme kan siges at gælde, i den 

narrative analyse, hvor de analytiske iagttagelser baserer sig på, at fiskernes fortællinger er 

synkrone iagttagelser. I forhold til indsamling og bearbejdelse af empiri, er målet derfor ikke 

at lave en repræsentativ undersøgelse at hele det færøske samfund. Målet er derimod at vise 

sundhedsbegrebets kompleksitet, og at iagttage kontekstens betydning for fiskernes forhold 

Giver Objekt Modtage

r 

Hjælper Subjekt Modstande

r (Greimas, 1974: 287) 
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til sundhed. 

I forhold til opgavens første analyse, formningsanalysen, er den primære empiriske kilde 

således afgrænset til selve folkesundhedsprogrammet, FSP. Programmet danner grundlag for 

formningsanalysens empiriske afsæt, og der iagttages hvordan sundhed som tema formes via 

koder og medier i kommunikationen. Det skal bemærkes, at opgavens videnskabsteoretiske 

ramme, tager højde for, at der her er tale om endnu en konstruktion af ”virkeligheden”. 

Brugen af FSP som empirisk kilde, er resultatet af en udvælgelse og en analysestrategisk 

ramme, der lader empirien ”tale” på en bestemt måde. Derfor vil der være tale om en 

konstruktion, eller produktion af viden, hellere end dataindsamling18 (Rennison; 2003: 197). 

Opgavens anden delanalyse tager afsæt i et interviewbaseret empirisk genstandsfelt. Til at 

iagttage en færøsk fiskerkontekst gennem narrative fortællinger, er der foretaget interviews 

med 6 færøske fiskere. Udvælgelsen af interviewpersoner er baseret på, at fiskerne er 

langtidsfiskere dvs. at de er ombord på trawlerskibe, og at deres arbejde kræver dem at 

være væk hjemmefra i op til max 3 måneder.  

Udførelsen og bearbejdelsen af interviews har været inspireret af det semistrukturede 

interview, og de stadier der kendetegner denne interviewproces (Kvale; 1997: 95). På trods 

af, at der er tale om en åben og fleksibel interviewundersøgelse, så har der i processen 

været brug for en vis struktur for blandt andet at sikre besvarelse af problemformuleringen. 

Det har blandt andet handlet om, at sikre en vis form for validitet, hvilket betyder, at 

interviewundersøgelsen rent faktisk undersøger det den siger den vil undersøge (Andersen; 

2002: 119). Hertil er udarbejdet en semistruktureret interviewguide (se bilag 1). Denne form 

for interview muliggør et samspil mellem forsker og informant, (Andersen, 2002: 212) dvs. 

en tilgang til empirien som værende i bevægelse og derfor ikke en entydig stabil størrelse19.  

Efter udførelsen af interviewene, er disse transskriberet (se bilag 2-7). Behandlingen af 

interviewene er sket på baggrund af Andersens (2002) forslag til bearbejdelse af 

tekstmateriale såsom transskriberede interviews. De transskriberede interviews er herefter 

                                                        

18
 For en gennemgang af forholdet mellem epistemologisk drevne opgaver og empiri, se Rennison (2003).  

19 Denne tilgang benævnes også det interaktionistiske perspektiv. Det vil sige, at det er i samspillet mellem 

objekt og undersøger at viden skabes (Jӓrvinen og Mik-Meyer, 2005: 10).  
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gennemgået med henblik på, at finde segmenter eller enheder der egner sig til analyse. 

Kombineret med begreber fra den narrative analysestrategi, er materialet gennemgået og 

kodet (se bilag 8) for relevante temaer til analysen (Andersen; 2002: 263). På baggrund af 

den tematiske kodning iagttages mønstre og drages konklusioner (Andersen; 2002: 264) for 

at finde frem til de relevante fortællinger om livet som fisker.  
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3 Formningsanalysen 

En umiddelbar iagttagelse af FSP tegner et komplekst kommunikationsbillede, hvor der 

trækkes på flere forskellige funktionssystemer. Systemteoriens ambition er at levere en teori, 

der afspejler samfundets kompleksitet og formår at beskrive den sociale virkelighed 

(Sørensen; 2010: 229). Systemteorien omfavner med andre ord samfundets kompleksitet og 

opstiller et begrebsapparat til analyse af samfundsmæssige problemstillinger. En umiddelbar 

iagttagelse af hvordan empirien knytter an til flere forskellige funktionssystemer, og dermed 

danner et komplekst kommunikationsbillede ift. kommunikationen om sundhed, kan derfor 

siges at være i overensstemmelse med systemteoriens overordnede ambition. 

Analysens overordnede pointe og analysestrategiske afsæt er, at sundhed i FSP optræder 

som kodet kommunikation. Sundhed er med andre ord ikke noget i sig selv, men optræder i 

forskellige former, alt efter hvilket funktionssystem kommunikationen om sundhed i FSP 

knytter an til. 

Forståelsesmæssigt benævnes sundhed som et tema, og analysens formål er at finde frem til, 

hvad der udgør temaet om sundhed i FSP. Hvilke funktionssystemer og hvilke koder muliggør 

en konstruktion af sundhed i FSP? Hvordan formes og fikseres kommunikationen om 

sundhed i FSP gennem forskellige medier og koder?   

De funktionssystemer, der på baggrund af denne opgaves analyse dominerer 

kommunikationen i FSP, er det videnskabelige system, det pædagogiske system og det 

økonomiske system20. Analysen viser yderligere, hvordan kommunikationen i den 

videnskabelige kode bygger på en risikologik. Risiko er således også en kode i FSP, om end 

risiko ikke har en egentlig systemreference (jf. afsnittet om det videnskabelige blik). 

De forskellige funktionssystemer benævnes i analysen som blikke, og vi lægger ud med en 

gennemgang af det videnskabelige blik. 

 

 

                                                        

20
 Der optræder også andre funktionssystemer i kommunikationen, men analysen afgrænser sig til at iagttage, 

hvilken betydning de ovenstående funktionssystemer har i forhold til kommunikationen om sundhed i FSP. 
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3.1 Videnskabens blik 

En generel påstand kan siges at være, at det videnskabelige system producerer videnskab. I 

en systemteoretisk optik sker dette ved hjælp af koden sandt/falsk. Igennem koden 

sandt/falsk iagttager det videnskabelige system sand videnskab til forskel fra falsk videnskab 

(Luhmann; 1989: 76). Det videnskabelige systems output er de teorier, der fremstår som 

mulige forklaringsmodeller til en given problematik (Luhmann; 1989: 79). Det er altså 

systemets formål at producere mulige forklaringsmodeller, i form af teori, på 

samfundsrelaterede problemstillinger. Hvordan de videnskabelige resultater i form af 

sand/falsk viden så kommer i anvendelse, er, ifølge Luhmann, op til de andre 

funktionssystemers symbolsk generaliserede medier (Luhmann; 1989: 78), der så knytter an 

til den videnskabelige kode. Videnskabeligt arbejde har med andre ord ingen betydning, hvis 

ikke de videnskabelige resultater tages i anvendelse og bruges til et formål. Hvilken 

betydning den videnskabelige kodes iagttagelse får, afhænger af, som Luhmann peger på, 

hvilket system, der vælger at knytte an til den videnskabelige kode.     

Teorier er systemets symbolsk generaliserede medie, og vi genkender det videnskabelige 

system, når der tilbydes mulige forklaringer på en given problemstilling. Det videnskabelige 

system byder sig altså, ifølge Luhmann, frem over for de andre funktionssystemer 

Logikken viser sig i FSP, hvor det politiske system gennem FSP trækker på den videnskabelige 

kode og de tilsyneladende universelle forklaringsmodeller, koden kan fremstille, til at opstille 

sammenhænge mellem livsstil, risikofaktorer og folkesygdomme. I programmet illustreres 

denne kausale sammenhæng bl.a. gennem brug af tavler (se figur 2 på næste side). 
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Figur 2: Tavleillustration mellem folkesygdomme og risikofaktorer 

 

(FSP; 2006: 9)21 

 

Tavleillustrationen viser altså en sammenhæng mellem de forskellige risikofaktorer og 

folkesygdomme. Logikken er, at besidder man en eller flere risikofaktorer, er man i fare for at 

udvikle en eller flere folkesygdomme. Definitionen af risikofaktorer hviler derimod på, at: 

”Risikofaktorer er forhold hos den enkelte, livsstil eller miljømæssige forhold, der ikke har en 

positiv indflydelse på sundheden” (FSP; 2006: 7) 

I den videnskabelige kode handler kommunikationen om sundhed i FSP om, at risikofaktorer 

har en negativ indflydelse på sundheden. Individet tildeles her et ansvar, da den 

videnskabelige definition af risikofaktorer trækker på, at det er den enkeltes livsstil eller 

forhold i nærmiljøet, der har en negativ indflydelse på sundheden og vil medføre en fare for 

udvikling af en eller flere folkesygdomme: 

”Det er videnskabeligt dokumenteret, at de forskellige risikofaktorer medfører en større fare 

for at man får en såkaldt folkesygdom” (FSP, 2006: 7).  

Det kendetegner brugen af den videnskabelige kode i FSP, at den fremstår som en form for 

debat-dræber. Det kan med andre ord ikke diskuteres, da det er videnskabeligt bevist. Der er 

altså ikke plads til gråzoner eller til at diskutere frit valg og individuel lykkedefinering – det er 

enten eller. Her er der tale om en sandhed uden modifikationer. Den videnskabelige kode 

sætter lighedstegn mellem det ikke at leve sundt og udviklingen af folkesygdomme, hvor en 

                                                        

21 Den viste illustation er taget fra det danske folkesundhedsprogram ”Sund Hele Livet” (2002) for at undgå 

sproglig forvirring. Modellerne illustrerer samme indhold. 
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ikke sund livsstil er karakteriseret ved en eller flere af de såkaldte risikofaktorer. Den 

videnskabelige kode dukker op  som en kausal forbindelse mellem risikofaktorer og 

folkesygdomme. Der opstilles desuden modeller til at illustrere sammenhængen mellem 

risikofaktorer og folkesygdomme som vist i ovenstående tavleillustration, og der lægges vægt 

på, at indsatsen for en bedre folkesundhed logisk set bør fokusere på risikofaktorerne: 

”Idet at der er så tæt forbindelse mellem risikofaktorer og folkesygdomme, er det muligt at 

mindske tallet af dem der får en eller flere af de nævnte folkesygdomme, og oplever følgerne 

af disse, ved at sætte ind over for risikofaktorerne” (FSP; 2006: 9) ”Fokuserede tiltag der 

retter sig mod risikofaktorerne, vil efter planen medføre, at livskvaliteten forbedres, og at 

antallet af dem der dør for tidligt vil falde” (FSP; 2006: 7). 

Også den såkaldte MARK-undersøgelse, der fulgte i kølvandet på folkesundhedsprogrammet, 

trækker på den videnskabelige kode til at begrunde sammenhængen mellem det, de kalder 

for livsstilsfaktorer, og risikoen for en for tidlig død: 

”Forskningen viser, at livsstilsfaktorer så som rygning, for lidt motion, dårlig kost og for 

megen alkohol har stor betydning for, om hvorvidt vi bliver alvorligt syge, eller er i risiko for at 

dø for tidligt.” (MARK; 2010: 10). 

I begrundelsen for hvorfor det er nødvendigt med et færøsk folkesundhedsprogram, og hvad 

der er formålet med programmet, tages den videnskabelige kode i brug. I indledningen til 

FSP hvor argumenterne for vigtigheden af, at der opstilles en folkesundhedsplan, fremføres, 

trækkes der på, hvad der kan siges at være videnskabelige fakta om andre landes erfaringer 

med samme. Her kobles de videnskabelige fakta med de personlige og samfundsmæssige 

konsekvenser af dårlig folkesundhed: 

”I landene omkring os bliver flere og flere syge af såkaldte folkesygdomme forårsaget af 

livsstil, og der er meget der tyder på, at samme situation gør sig gældende på Færøerne. 

Disse folkesygdomme har store konsekvenser for den enkelte såvel som for samfundet i sin 

helhed.” (FSP, 2006: 4) 

Det faktum, at risikofaktorer medfører folkesygdomme, udgør, ifølge FSP, nødvendigheden af 

en statslig indblanding. Det handler om at forøge livskvaliteten og redde menneskeliv: 

”Fokuserede tiltag, der henvender sig imod risikofaktorerne, vil efter planen medføre, at 

livskvaliteten forbedres, og antallet af de der dør for tidligt, falder.” (FSP, 2006: 7).  
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At der opstilles en kausal sammenhæng mellem livsstil, risikofaktorer og folkesygdomme, 

pirrer  modtagerens sans for logiske sammenhænge. Når nu sammenhængen er 

videnskabeligt bevist, har den enkelte altså et ansvar for at tilegne sig de politiske 

sundhedsanbefalinger. Det er alt andet lige ren logik. Hvis individet ikke efterlever de gængse 

sundhedsanbefalinger om sund kost, mere motion, mindre alkohol og nul rygning, er det til 

fare for vedkommendes sundhed, lader til at være logikken. I den forstand operer 

kommunikationen i den videnskabelige kode med en underliggende logik om, at man er i en 

risikozone, såfremt man ikke efterlever sundhedsanbefalingerne. Vi vil nu se på, hvordan 

kommunikationen om sundhed er formet i risikoens blik. 

 

3.1.1 Risikoens blik 

Når sundhedskommunikationen kodes i en risiko-optik, kodes kommunikationen gennem den 

binære kode, der hedder risiko/fare. Luhmann har en grundlæggende antagelse om, at risiko 

er gået fra at operere indenfor forskellen risiko/sikkerhed og over til at benytte den forskel, 

der hedder risiko/fare (Luhmann; 1997: 159). 

Det er teoriens overordnede pointe, at når nu individets beslutninger knytter sig til en 

forholdsvis ukendt fremtid, så indebærer enhver beslutning et element af risici. Fremtiden 

kan siges at være kontingent, og derfor vil der til enhver tid optræde et element af 

usikkerhed. Derfor knytter der sig til enhver beslutning et element af risiko (Rasborg; 2004: 

376). 

Som en konsekvens af massemediernes udbredelse, hvor informationer strømmer frit og 

stort set er frit tilgængelige, lægges der med andre ord op til, at man tilegner sig viden om 

blandt andet de sundhedsskadelige effekter af rygning. Som følge af denne udvikling lægger 

det funktionelt differentierede samfund op til, at individet er bevist om, hvordan nutidige 

beslutninger har konsekvenser for fremtiden. Tilgængelighed til informationer lægger med 

andre ord op til, at man tilegner sig viden om blandt andet de sundhedsskadelige effekter af 

rygning og konsekvenserne af ikke at spise sundt. 

I FSP er kommunikationen om risikofaktorer og folkesygdomme baseret på et forhold mellem 

nutid og fremtid. Logikken bygger på, at en individuel beslutning i nutiden sætter individet i 

fare for at udvikle en folkesygdom i fremtiden. Fremtidsaspektet baserer sig på, at der sker 
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en øgning i risikoen for at udvikle en såkaldt folkesygdom: 

”Rygning er den enkeltstående risikofaktor, der er den største sundhedsfare. Rygning 

medfører flere forskellige sygdomme, hvoraf flere af disse er dødelige.” 

”Forkert diæt og usund kost, forøger risikoen for overvægt, og derved også type 2 diabetes” 

”For lidt motion har flere sundhedsskadelige påvirkninger, og øger risikoen for hjertekar-

sygdomme, forskellige typer af kræft, type 2 diabetes og overvægt” (FSP; 2006: 8). 

Luhmann peger på, at sondringen mellem risiko og fare forudsætter en iagttager. Det vil sige, 

at der ikke foreligger en objektiv definition om, hvordan der skelnes mellem risiko og fare, 

når der skal træffes en beslutninger – det afhænger af øjet, der ser. Hvorvidt noget er til fare 

for eller udgør en risiko for sundheden, er altså op til den enkelte af vurdere. Dog siger 

Luhmann, at den teknologiske udvikling og udbredelsen af viden medfører en forskydning fra 

fare over til risiko. Logikken er her, at fordi viden og informationer er blevet så 

lettilgængelige, er tendensen, at det anses som værende rationelt at tillægge noget en risiko 

(Luhmann; 1997: 178-179). Sondringen mellem risiko og fare, siger Luhmann, ligger i en 

attributionsproces, altså i tilregnelsen af skader. Tilregnes skaden ”de andre” er der tale om 

fare, men tilregnes skaden ”os selv” er der tale om risici. Som fornuftige og oplyste individer 

bliver det altså til et spørgsmål om rationalitet at træffe beslutninger, der bygger på 

sondringen mellem risiko og fare (Luhmann; 1997: 177). Når nu FSP gennem den 

videnskabelige kode har etableret en kausal sammenhæng mellem livsstil, risikofaktorer og 

folkesygdomme, er det altså med risiko for egen personlig sundhed, såfremt de politiske 

sundhedsanbefalinger ikke tages alvorligt. Attributionsprocessen bygger derved på en 

rationalitetstænkning, hvor individet sættes i centrum, idet skaden af dårlig sundhed i første 

omgang tilregnes den enkelte – og derudover samfundet i sin helhed: 

”Folkesygdomme…….har alvorlige personlige såvel som samfundsmæssige konsekvenser” 

(FSP; 2006: 4) 

Pointen med den kæde af argumenter, Luhmann opstiller i sin iagttagelse af risiko, er, at 

gennem det cirkulære forhold mellem risikobevidsthed og beslutninger indtager 

organisationen en central rolle. Organisationen fremstår med andre ord som 

legitimitetssættende i forhold til, hvorvidt beslutningen anses for at være en fare eller en 

risiko. I en verden, hvor rationalitetens logik ikke kan siges imod, varierer accepten af 
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beslutninger alt efter, hvorvidt disse beslutninger anses som værende en fare eller blot en 

risiko. I FSP opstilles de såkaldte risikofaktorer som en fare for individets fremtid og tilregner 

det ”at beslutte sig for en sund fremtid” en rationel logik, der, som vist i det tidligere afsnit, 

bygger på det videnskabelige systems logik sandt/falsk. Som et folkesundhedsprogram kan 

FSP siges at være et forsøg på risikohåndtering af de samfundsmæssige udfordringer, det 

færøske samfund befinder sig i. Ved at sondre mellem nutid og fremtid indsætter 

kommunikationen en forskel, hvor fremtiden iagttages som udfordrende og risikofyldt – fyldt 

med potentielle farer såfremt individet ikke lægger sin nutidige livsstil om. Derimod viser de 

anvendte citater, at der er håb for fremtiden, da de omtalte risikofaktorer, ifølge FSP, kan 

håndteres og derfor være medvirkende til en mere sikker fremtid: 

”Fokuserede tiltag, der henvender sig imod risikofaktorerne, vil efter planen medføre, at 

livskvaliteten forbedres, og antallet af dem der dør for tidligt, vil falde” (FSP; 2006: 7). 

Man har altså fundet en løsning, hvorved den dystre nutid kan blive til en lys fremtid. I en 

systemteoretisk iagttagelse af, hvordan der typisk kommunikeres om risiko, ser man dette 

som en generel strategi. Enhver politiker og regering ønsker at fremstå som handlekraftig og i 

stand til at give svar på, hvordan befolkningen kan få sikkerhed i fremtiden. Problemet med 

sådanne samfundsiagttagelser er ifølge det systemteoretiske blik, at de opererer med 

forskellen risiko/sikkerhed og dermed undlader den tidslige dimension og det faktum, at 

beslutninger producerer risici (Kneer og Nassehi; 1997: 176). En beslutning om at forbedre 

livskvaliteten og forlænge levealderen kræver altså nye beslutninger om, hvordan dette skal 

føre ud i livet. Det iagttager analysen af FSP i de politiske udspil, der følger redegørelsen for 

hvilke faktorer, der er med til at påvirke de nævnte risikofaktorer, som eksempelvis:”Kostplan 

for børn i institutioner og elever i skolerne, skal formuleres”, ”Der skal laves cykelstier”, 

”Prisen på cigaretter skal reguleres”, ”Mere kontrol og en effektivisering af kontrollen af 

ulovlige stoffer der importeres” (FSP; 2006: 54-55). 

I den pædagogiske kode kommer kommunikationen om sundhed i FSP til at handle om, 

hvordan borgerne kan formes til en bedre og sundere fremtid. 

 

3.2 Pædagogikkens blik 

I analysen af kommunikationen om sundhed i FSP iagttages en kode om pædagogik. I 
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pædagogikkens kode iagttages verden ved hjælp af den binære kode, der hedder 

bedre/dårligere (Rennison; 2003: 232). Koden bedre/dårligere knytter sig til tanken om 

udvikling eller formning fra det ikke-perfekte frem imod det perfekte. I den pædagogiske 

kode bliver mediet for iagttagelse barnet, der her ses som en ufuldendt størrelse der, til 

forskel fra en voksen, er åbent for formning gennem opdragelse (Andersen; 2002: 24). 

Den pædagogiske kode træder frem i forbindelse med temaet om forebyggelse af de 

førnævnte risikofaktorer. Forebyggelse indtager i den forbindelse en opdragende og 

formende position, der skal bidrage til, at individet tager hånd om sin nuværende livsstil. En 

livsstil, der ud fra al videnskabelig viden, kan ses som værende sundhedsskadelig: 

”Ikke fordi at de ikke er klar over det, men af en eller anden grund, er det aldrig blevet en 

realitet for dem, at de lever et liv der efter al vidende (red: videnskabelig) vil komme til at 

koste dem sundhedsmæssigt. Grundlaget under de forebyggende helseundersøgelser er, at 

skabe et forum hvorigennem folk kan beslutte sig for at ændre livsstil og/eller få behandling 

tidligt, således at rædsom sygdom ikke opstår.” (FSP; 2006: 21). 

På trods af sin viden om den nuværende livsstils sundhedsmæssige konsekvenser bliver 

individet ved med at leve usundt, og derfor iagttager FSP et behov for at korrigere den 

nuværende udvikling, sagt med andre ord: FSP iagttager, at der er et behov for opdragelse. 

Citatet viser, at det ser FSP blandt andet ske ved hjælp af de helseundersøgelser, lagtinget 

har planer om, skal ske i fremtiden. 

Ved at iagttage kommunikationen gennem forskellen dårlig/bedre og ved hjælp af barnet 

som medie åbner kommunikationen for, at der hos individet iagttages et potentiale, hvor der 

er plads til forbedringer. En formning forudsætter ligefrem, at der er et potentiale, og dette 

iagttages i FSP under temaet om ansvar: 

”I første omgang er det således, at hver enkelt borger har ansvar for eget liv, og derfor også 

tager ansvar for egen sundhed, sammen med familien og de nærmeste pårørende. Alt efter 

egen kompetence, er der meget den enkelte kan gøre, fordi det handler først og fremmest om 

en sund livsstil.” (FSP; 2006: 15). ”Noget kan vi gøre som enkeltpersoner. Vi kan hver især tage 

fat på de mange udfordringer: at holde op med at ryge, at drikke mindre alkohol, at omlægge 

kost- og motionsvaner.” (FSP; 2006: 48). 

Individet iagttages altså som værende i besiddelse af et potentiale, ud fra hvilket det kan 
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forbedres og udvikles – det kræver blot en hjælpende hånd, der kan vise vejen frem. Som 

den oplyste forælder ønsker FSP at være den lanterne, der kan vise vej i mørket: 

” Folkesundhedsplanen skal være en opmuntring til en sundere tankegang, så folk tager egen 

sundhed alvorligt….Der er en øget interesse og bevidsthed om, at det er godt og vigtigt at 

leve sundt…Det er denne bevægelse der skal være drivkraften i sundhedsplanen i fremtiden. 

Og skal det lykkes skal det blive folkets plan hellere end en streng pegefinger.” (folder om FSP; 

2006: 4). 

Hvor det pædagogiske systems egen iagttagelse af dets samfundsmæssige funktion er 

dannelse eller formning, iagttager de andre funktionssystemer det som værende sortering 

(Andersen; 2002: 25). De ”børn”, der endnu ikke bestrider de nødvendige kompetencer og 

kvalifikationer, sorteres gennem den pædagogiske kommunikation ved hjælp af koden 

bedre/dårligere, hvor formålet er at skulle forbedre med henblik på perfektion. Perfektionen 

symboliseres i den pædagogiske kommunikation, gennem mediet voksen, som en tilstand 

ethvert barn bør tilstræbe. I voksentilstand har barnet opnået en fuldendt form og er 

dermed ikke længere åbent for yderligere formning fra andre (Andersen; 2002: 24). I 

analysen af sundhed i den pædagogiske kode, fremstår kodens sorteringsfunktion når der 

argumenteres for, hvorfor det er nødvendigt med politiske tiltag til at forbedre 

folkesundheden. Også her spiller temaet om ansvar en væsentlig rolle og knyttes det 

sammen med personlige og familie- og arbejdsrelaterede argumenter: 

”Men vi har også et gensidigt ansvar for hinanden, i familien, i venskaber, i landsby-

samfundet, i foreninger, på arbejdspladsen og alle steder hvor vi færdes. Der støtter vi op om 

hinanden ved at skabe gode rammer omkring en sund dagligdag, med regelmæssige 

arrangementer og aftaler om sund livsstil. ” (folder om FSP; 2006: 4). 

Sund livsstil er ikke kun den enkeltes ansvar, det er alles ansvar. Det er altså ikke nok kun at 

tage ansvar for egen sundhed. I den pædagogiske kode bør man tage også tage ansvar for, at 

alle andre også har mulighed for at leve sundt. Dette understøttes yderligere gennem en 

samfundsøkonomisk argumentation, der bygger på de velfærdsstatslige kerneydelser, vi alle 

nyder godt af: 

”Vi har også et fælles ansvar for hinanden gennem de offentlige samfundsmæssige 

velfærdsydelser, der danner grundlaget for vores samfund. Blandt andet handler det om et 
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særligt ansvar for de der er for svage, og for dårligt stillede til at kunne tage ansvar for egen 

sundhed, samt særskilte risikogrupper.” (folder om FSP; 2006: 4) 

Ved at inddrage samfundsøkonomiske argumenter begrunder FSP behovet for det, der i en 

pædagogisk optik kan kaldes for opdragelse, med, at såfremt individets nuværende livsstil 

ikke korrigeres, vil det medføre et øget pres på samfundet og dets velfærdsydelser til 

borgerne: 

”Overvægt er et stort problem både for den enkelte og for samfundet. De, der vejer for 

meget, er i en øget risiko for at udvikle forskellige folkesygdomme som en konsekvens af 

livsstil. For samfundet betyder det en stigning i udgifter til sundhedsvæsnet. ” (FSP; 2006: 25). 

”I landene omkring os bliver flere og flere mennesker uarbejdsdygtige fordi de vejer for 

meget. Idet at ca. halvdelen af færinger vejer for meget, er der en risiko for, at samme 

situation vil opstå på Færøerne. Det er derfor af overordentlig betydning at lave tiltag der har 

til formål at mindske antallet af dem der vejer for meget.” (FSP; 2006: 29) 

Kommunikationen om sundhed i FSP har nu derfor taget endnu en drejning over mod at 

handle om de økonomiske konsekvenser, som folkesundhed, eller mangel på samme, kan 

siges at have. I næste afsnit ser vi på, hvordan der kommunikeres om sundhed i den 

økonomiske kode. 

 

3.3 Økonomiens blik 

I den økonomiske kode iagttages verden gennem den forskel, der hedder have/ikke-have. Det 

symbolsk generaliserede medie, der bevirker, at systemet genkendes til forskel fra de andre 

funktionssystemer, er mediet penge. Logikken er derfor, at i det økonomiske system 

foretrækkes det at have penge frem for ikke at have penge. Det beskriver Andersen som, at 

det økonomiske system iagttager gennem en knaphedslogik, og hvor knaphedsproblemer 

driver organisationskommunikationen frem gennem beslutninger. Beslutninger træffes i den 

økonomiske kode med henblik på at løse knaphedsproblemer og at få mest muligt udbud ud 

af de ressourcer, organisationen stiller til rådighed: ”Er det symbolsk generaliserede medie 

penge, bliver beslutningen en beslutning om ”mest værdi for pengene” (Andersen; 2002: 33). 

Så snart penge, eller det der ligner, er mediet, generer kommunikationen knapheds-

problemer og bestræber sig på at søge svar på knaphedsproblemer. Omverdenen dukker op 
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som et marked med udbydere og efterspørgere, og organisationen bliver ”en organisation-

på-et-marked” (Andersen; 2002: 33). Knaphed er ikke blot knaphed på penge, men på de 

faktorer, såsom kompetencer og ressourcer, der forhindrer, at organisationen kan nå de mål, 

den har opstillet. 

I kommunikationen om sundhed i FSP iagttages, hvordan knaphedstankegangen og idéen om 

at få ”mest muligt for pengene” bruges i forhold til debatten om velfærdsstaten. De 

velfærdsstatslige udgifter, der følger folkesundhedsproblematikken, tegner et 

kommunikationsbillede, hvor der trækkes på den manglende sammenhæng mellem udgifter 

og indtægter til staten: 

”Overvægt er et stort problem både for den enkelte og for samfundet….For samfundet 

medfører det en stigning i udgifter til sundhedsvæsnet .” (FSP, 2006: 25). ”Foruden den 

smerte og pine det (red. type 2 diabetes) medfører for patienten, er der også betydelige 

udgifter for sundhedsvæsnet knyttet til dette, for eksempel behandlings- og pasningsudgifter 

i forbindelse med blindhed, nyresigt amputation af lemmer og uarbejdsdygtighed.” (FSP, 

2006: 10). 

I den økonomiske kode iagttages sundhed, eller mangel på samme, altså som et relevant 

samfundsproblem, der følger af velfærdsstatens forpligtelse til at skabe et socialt netværk for 

alle stemmeberettigede borgere. Man kan argumentere for, at de udfordringer 

velfærdsstaten står overfor, som følge af folkesundhedsproblematikken, sætter 

velfærdsstaten under pres – et pres som med tiden ikke vil være til at bære for den 

nuværende samfundsmodel. Det lader til, at velfærdsstaten ganske simpelt ikke er gearet til 

at håndtere de udfordringer, befolkningens mangel på sundhed stiller den, såfremt 

velfærdsstaten skal kunne blive ved med at skabe gode og trygge sociale rammer omkring 

den færøske befolkning: 

”For samfundet betyder det (red. livsstils relaterede folkesygdomme) primært øgede udgifter 

til social- og sundhedsvæsenet. Dette viser sig ved at flere bliver syge og har brug for 

behandling. Flere er samtidig nødt til at forlade arbejdsmarkedet af sygdomsrelaterede 

årsager, og får de her brug for sociale ydelser. Tiltag for at forbedre folkesundheden er derfor 

af stor betydning for samfundsudviklingen.” (FSP; 2006: 4). 

Når sundhed iagttages i den økonomiske kode i FSP er det især igennem denne knapheds-
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logik. De økonomiske knaphedsproblemer opstår, idet der er tale om en velfærdsstat, hvor 

borgerne har ret til behandling i tilfælde af sygdom, og hvor statens overlevelse afhænger af 

skatteindtægter, der følger de statslige udgifter. I en velfærdsstatslig model optræder der 

som bekendt ikke en statsgiven ret til at differentiere mellem selvforskyldt eller ikke-

selvforskyldt sygdom – alle har ret til behandling; det er nu engang vilkårene i det moderne 

velfærdssamfund: 

”Vi har også et fælles ansvar overfor hinanden igennem de velfærdsydelser der er et 

grundlæggende kendetegn for vores samfund.” (FSP; 2006: 15). 

Det er vores samfund, og ”we´re in this together!” lader til at være mantraet i 

sundhedskommunikationen i FSP. 

Sundhed gøres med andre ord til genstand i den økonomiske kode gennem en aktualisering 

af økonomiske velfærdsydelser. I den økonomiske kode optræder de etablerede 

velfærdsydelser i en form for knaphedslogik. Der opstår knaphedsproblemer i den forstand, 

at den nuværende velfærdsmodel har problemer med at hamle op med efterspørgselen på 

velfærdsydelser. Der er med andre ord ikke sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. 

Vægtningen af sammenhængen mellem livsstil og dårlig sundhed bevirker, at kommunika-

tionens svar på knaphedsproblemerne peger på et ”sundhedsansvar” hos borgerne. Så længe 

man kan, bør man med andre ord tage vare på egen sundhed og undgå selvforskyldt sygdom. 

Kommunikationen om sundhed i den økonomiske kode består med andre ord også af en 

social dimension, hvor kommunikationens aktualisering af mening bestræber sig på en 

iagttagelse af forskellen os/dem. Der kan i Luhmann-termer ikke eksistere et 'os', uden også 

et 'dem'. I den økonomiske kode viser det sig ved, at staten gennem en ansvars-

kommunikation iagttager sig selv som værende anderledes fra borgerne i et forsøg på at løse 

de økonomiske knaphedsproblemer. Forestående afsnit tegner et kommunikationsbillede, 

hvor organisationen skelner ved hjælp af sundhedsmæssig ansvarsfordeling og en tildeling af 

roller i et forsøg på at løse de samfundsøkonomiske knaphedsproblemer. Under titlen ”Eget 

ansvar, fælles ansvar” peges der på, at: 

”I første omgang er det således, at den enkelte borger har ansvar for eget liv, og derfor også 

tager  ansvar for egen sundhed, sammen med den nærmeste familie og de nærmeste 

pårørende. På baggrund af de ressourcer vedkommende besidder, findes der meget den 
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enkelte selv kan gøre, fordi det først og fremmest handler om en sund livsstil. FSP skal derfor 

være en opmuntring til en sundere indstilling, således at folk tager egen sundhed mere 

alvorligt.” (FSP; 2006: 15) 

Igennem den økonomiske kodes iagttages, hvordan organisationen landstyret i et forsøg på 

at imødekomme og løse de økonomiske knaphedsproblemer, fokuserer kommunikationen i 

retning af fordeling af ansvar. Under titlen ”Eget ansvar, fælles ansvar” skelner landstyret 

mellem, hvad der er statens ansvar, og hvad der er borgernes ansvar, når det kommer til 

sundhed. Sunde og velfungerende borgere har med andre ord ansvar for egen sundhed. 

Statens rolle defineres således med udgangspunkt i, hvem staten iagttager som ikke-værende 

i stand til at håndtere egen sundhed: 

”… et særligt fælles ansvar for dem, der er for svage og har det så dårligt, at de ikke formår at 

bære ansvaret for egen sundhed, samt særlige risikogrupper, der står beskrevet under 

afsnittet om ”målgrupper”.” (FSP; 2006: 15).   

I en analyse af velfærdsstatens møde med borgerne peger Mik-Meyer og Villadsen (2007) på, 

at det i en systemteoretisk optik kan iagttages, hvordan velfærdsstaten som organisation 

kommunikativt tildeler roller: ”Velfærdsorganisationer opererer med et rollegalleri, som 

fungerer som en slags filtre, hvori der er bestemte, definerede pladser, som borgere og 

professionelle kan indtræde i.” (Mik-Meyer og Villadsen; 2007: 102). Pointen er her, at 

tildelingen af roller i kommunikationen fordrer bestemte forventninger. Velfærds-

organisationer beslutter gennem deres konstruktion af patienten, brugeren eller borgeren, 

hvilke aspekter af personen, der angår organisationen, og hvilke der kan ekskluderes som 

irrelevante. I FSP viser dette sig gennem det, at landstyret opstiller konkrete forventninger til 

borgerne, og tildeler borgerne en rolle adskilt fra statens i forhold til sundhed. Bredt sagt 

handler det om, at staten bidrager med rammerne, og så forventes det at borgerne følger 

trop: 

”At det offentlige forpligtes til at skaber rammer og muligheder for en stadig forbedring af 

folkesundheden, og at det er et politisk ønske at skabe disse rammer, stadfæstes flere gange i 

programmet. Men samtidig bliver det også i kapitel 2 gjort klart, at den enkelte borger har 

ansvar for eget liv og dermed også for egen sundhed.” (FSP; 2006: 51). 

Kommunikationens tildeling af roller peger altså på et paradoks, såfremt man sammenfatter 
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iagttagelser af roller. På den ene side viser analysen, hvordan borgerne iagttages som 

stemmeberettigede skatteborgere med krav på statslige velfærdsydelser. På den anden side 

iagttages borgerne som en økonomisk udgift, der efterspørger mere, end hvad staten er i 

stand til at udbyde. For at komme problematikken til livs skelner staten mellem en tildeling af 

ansvar i forhold til, hvad der er statens rolle og borgernes rolle i forbindelse med sundhed. 

Her optræder borgerne som enten ressourcestærke individer med forpligtelse til at tage 

ansvar for egen sundhed eller som en ”særlig risikogruppe” af borgere, der på grund af, hvad 

der kan betegnes som objektive sundhedsdefinitioner, kommer ind under statens ansvar og 

dennes forpligtelser. Hvad vi kan forvente i fremtiden, bliver som følge af den tendens, der er 

omkring velfærdsstatens manglende ressourcer, et tema i kommunikationen om sundhed i 

den økonomiske kode. Ifølge systemteorien opstilles temporale spændinger mellem fortid og 

fremtid, og hvor nutiden opstilles som scenarier, der udspiller sig på baggrund af de 

iagttagelser, kommunikationen laver på fortid og fremtid (Luhmann; 2007: 219, Andersen; 

1999: 144). Grundlaget for beslutninger i nutiden bliver i tidsdimensionen opstillet på 

baggrund af, hvordan der i kommunikationen opstilles fortids-/fremtidsscenarier, der 

medvirker til at begrebsliggøre en forgangen fortid og en forventet fremtid: 

”På Færøerne var der i tidsperioden 1999-2003 i gennemsnit 1.100 indlæggelser årligt, hvor 

årsagen var denne sygdom (red. hjerte-karsygdom). Det svarer til ca. 11% af alle 

indlæggelser og ca. 22% af den samlede benyttelse af sygehussenge (kilde: NOMESCO, 2003). 

I tidsperioden 2000-2004 blev i gennemsnit 400-500 mennesker indlagt hvert år for første 

gang pga. tilstoppede årer (kilde: Patientregistreringen).   

Udgifter til medicin til hjerte-karsygdomme stiger, og var i 2003 ca. 25 mio. kr., hvilket svarer 

til ca. 25% af de samlede medicinale udgifter (NOMESCO, 2003).” (FSP, 2006: 11). 

Populært sagt så viser de kolde facts med andre ord, at som følge af at flere og flere står i 

den triste situation at blive ramt af en livsstilssygdom, så stiger udgifterne til de 

sundhedsrelaterede velfærdsydelser. Der kan argumenteres for, at kommunikationen i den 

økonomiske kode opstiller utrygge fremtidsscenarier, der baserer sig på iagttagelser af 

fortiden. I økonomisk forstand kan man få en fornemmelse af, at ”det holder ikke i længden.” 

Hvis velfærdstaten skal overleve i fremtiden, er man nødt til at gøre noget. De scenarier, der 

opstilles både eksplicit og implicit, når der kommunikeres om sundhed i den økonomiske 

kode, peger på, at der er behov for handling i nutiden. 
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Som en opsamling på denne analyse af sundhed i den økonomiske kode kan man sige, at 

sundhed betaler sig. I den økonomiske kode optræder sundhed, som analysen har vist, i tæt 

parløb med talen om velfærdsstaten. Set i lyset af en velfærdsdiskussion opstilles 

henholdsvis god eller dårlig sundhed som enten kroner i statskassen eller udgifter til 

sygehuse, medicin og sociale ydelser. Knaphedslogikken fordrer, at mangel på sundhed 

iagttages som økonomiske udgifter, og herfra opstiller kommunikationen en social skelnen 

mellem stat og borger, der bygger på en ansvarslogik. Under betegnelsen ansvar fokuserer 

kommunikationen i den sociale dimension på, hvordan man via en tildeling af ansvar kan 

opstille politiske løsningsmuligheder på de økonomiske knaphedsproblemer. 

I den økonomiske kode sættes der bogstavelig talt en økonomisk pris på borgernes mangel 

på sundhed. Tallene på hvor meget eksempelvis hospitalsindlæggelser, tabte skatteindtægter 

og øgede udgifter fylder i velfærdsbudgettet, viser hvordan sundhed optræder som et 

økonomisk rationale. I FSP stilles det med andre ord op som, at det for borgerne kan betale 

sig at være sund, og det for staten er en økonomisk forudsætning, at borgerne tilegner sig en 

sund livsstil, såfremt det færøske velfærdsbudget skal hænge sammen i fremtiden.  
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4 Narrativ analyse af fiskernes fortællinger 

Den narrative analyse af interviewene med fiskerne tager udgangspunkt i en narrativ 

grundantagelse om, at fortællinger er en forudsætning for meningsskabelse og, siden hen, 

også for menneskelige handlinger (Brooks; 1984: 3). Det er med andre ord gennem de 

fortællinger, vi fortæller, at vi begriber og skaber mening med vores liv og de 

livsomstændigheder, livet nu engang udspiller sig i. 

Fortællinger er altså, set i lyset af det narrative, et eksistensielt levevilkår, der rækker ind i 

alle livets faser og situationer. Apropos, så vil situationer, der relaterer sig til menneskers 

mening om sundhed og til hvilke handlinger en sundhedsrelateret situation afkræver, således 

også fordre en fortælling. Opgavens narrative analyse iagttager fiskernes fortællinger om livet 

som fisker. På baggrund af deres fortællinger om livet ombord diskuteres de analytiske 

pointer i forhold til fiskernes sundhedsbillede og formningsanalysens resultater. 

Teoretisk set tager analysen udgangspunkt i, at fortællinger på den ene side både er aktive og 

performerende meningsskabere, samtidig med at de også er et produkt af den kontekst og 

de generelle normalitetsbetragtninger, de tager afsæt i. Gubriums og Holsteins (1998) begreb 

om narrativ praksis danner en overordnet ramme omkring analysens tilgang til empirien. 

Narrativ praksis karakteriserer, som tidligere nævnt, på en og samme tid fortælleprocessens 

aktive skabelse af en fortælling gennem begreber som eksempelvis plot og tid, samtidig med, 

at begrebet ser fortællingen som lokalt konstitueret og således et udtryk for konteksten 

(Gubrium og Holstein; 1998: 64).  I praksis vil det sige, at analysen veksler imellem at 

iagttage, hvordan fortællingen baserer sig på en aktiv performance igennem narrative 

begreber, samtidig med at indholdet bygger på generelle kulturelle normalitetsbetragtninger. 

Den tematiske kodning af interviewene med de færøske fiskere peger i en narrativ optik på 

fortællinger, der handler om livet ombord på et fiskeskib. Samspillet mellem den tematiske 

kodning og det narrative blik danner grundlaget for, at fortællingerne indsættes i Greimas´ 

aktantmodel. Fortællingerne har alle deres tema, og i et narrativt perspektiv iagttager 

analysen fortællingerne fra hver deres position i Greimas´ aktantmodel. Fiskernes 

fortællinger om livet ombord udgøres således af en konfliktfortælling, en projektfortælling, 

en giverfortælling osv. Disse fortællinger udgør positionerne i den til analysen udarbejdede 

aktantmodel (se figur 3 på næste side). 
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Figur 3: Aktantmodel over fiskernes fortællinger 

Giver                      → Objekt                            →                    Modtager 

Kokken Omsorg og tryghed Fiskerne 

Maden Socialt samvær 

Cigaretter Pauser 

At komme hjem 

Gode faciliteter 

God varieret mad 

   ↑ 

Hjælper                → Subjektet ←                Modstander 

Maden Fiskerne Vagtsystemet – dagligdagens 

faste struktur 

Cigaretter Normer og formelle regler 

ombord på skibet 

(Kokken) Psykiske belastninger 

 

Den narrative analysestrategiramme vil nu være startskuddet til den narrartive analyse af 

fiskernes fortællinger, og en uddybelse af aktantmodellen. 

 

4.1 Plottet 

Fortællingen om livet ombord er, som titlen henviser til, en fortælling om, hvordan 

dagligdagen er ombord på et færøsk fiskeskib. Ifølge det narrative blik, er mening et resultat 

af, at fiskerne i deres fortællinger strukturerer de begivenheder, de oplever ombord på 

skibet, således at disse kommer til at indtræde i en bestemt narrativ struktur. Dette er, hvad 

Bruner (1990) beskriver som, at fortællingen har en “tilsigtet tilstand” (Bruner; 1990: 49). 

Fortællingens struktur iagttages gennem fortællingens plot, hvor fortællingens drivkraft, dens 

konflikter og projekter gøres tydelig. Plottet kan, som nævnt, illustreres via objekt- og 

modstanderpositionerne i Greimas´ aktantmodel (se overstående aktantmodel over fiskernes 

fortællinger). 
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Kort sagt efterstræber fiskerne: omsorg og tryghed, socialt samvær, pauser, at blive afløst fra 

vagt, at komme hjem fra turen, gode faciliteter ombord og god, varieret mad. 

Konflikter, der iagttages i fortællingen bygger på: vagtsystemet og dagligdagens faste 

struktur, normer og regler ombord på skibet og psykiske belastninger. 

Den videre analyse af fortællingen om livet ombord vil nu tage afsæt i  de aktanter, der udgør 

fortællingens plot. Analysens fokus vil være på, hvilke konflikter og projekter der former en 

struktur og skaber en ramme omkring fortællingen. Udover en analyse af konflikter og 

projekter vil fokus også være på de karakterer, der indtræder i fortællingens giverposition. 

Som følge af opgavens socialkonstuktivistiske afsæt, iagttager analysen både de 

menneskelige såvel som ikke-menneskelige karakterer i fortællingen. 

På baggrund af analysens gennemgang af henholdsvis konfliktfortællingerne og 

projektfortællingerne diskuteres hvilke konsekvenser, fiskernes fortællinger har i forhold til 

en strukturering af sundhed. Hvordan kan sundhed siges at optræde i fiskernes fortællinger 

om livet som fisker ombord på et fiskeskib? I den enkelte delkonklusion elaboreres der på, 

hvordan fortællingerne tegner et billede af sundhed. 

Vi lægger ud med at se på, hvordan der i fortællingen opstilles en konflikt, gennem hvilken 

fortællingen tager sit afsæt og fanger vores opmærksomhed. At være på udkig efter 

fortællingens konflikt har sine konsekvenser for den måde, hvorpå fiskernes udtalelser 

træder frem i en analyse. Det følger den analysestrategiske ramme. Konflikter og modstand 

er dog ikke en generel beskrivelse af livet som fisker, men blot indgangen til den narrative 

analyse. En anden indgangsvinkel ville eksempelvis kunne beskrive andre mere positive 

aspekter af livet som fisker. Men med et blik for konflikter er det, hvad der træder frem. 

Vi lægger ud med fortællingen om vagtsystemet. 

 

4.2 Fortællingen om vagtsystemet 

“Man går to vagter ombord – en skipper og en styrmandsvagt på 6/6 dvs. seks timer på hver 

vagt. Dagen starter med, at man står op en halv time inden, man skal møde på vagt. Man 

spiser, og så tager man hen på fabrikken, der hvor man skal møde. Man tager sig en kop kaffe 
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midtvejs i vagten, og så tager man hen i messen for at spise, når man er færdig på vagt. Så er 

det til køjs for at sove” (JJ). “Først arbejder man tre timer, og så en pause. Så igen tre timers 

arbejde, og så spise og så til køjs” (JH) 

Hverdag og arbejdsmønster ombord på et fiskeskib adskiller sig fra den gængse forståelse af, 

hvad der kendetegner en almindelig hverdag og et arbejdsliv på land. Her er der ikke tale om, 

at man er på arbejde i 8 timer og har mulighed for 8 timers søvn. Dagens 24 timer deles 

anderledes op ombord på et fiskeskib. I modsætning til den kulturelle normalitetsbetragtning 

af, hvad vi kender som en normal timebaseret opdeling mellem arbejde og fritid, er dagen 

delt op i det, fiskerne betegner som “at man går 6/6.” I praksis vil det sige, at man som fisker 

to gange i løbet af døgnets 24 timer går på arbejde, og to gange holder fri. I modsætning til 

at arbejdet udgør 8 ud af døgnets 24 timer, så er man ialt på arbejde 12 timer om dagen 

fordelt over to omgange. De resterende 12 timer skal således bruges til at spise, sove og 

ellers fordrive fritiden, som man nu engang har lyst til. 

Dette beskriver nogle af fiskerne som et fastlåst og ufleksibelt arbejdsmønster, der ikke 

appelerer til unge moderne menneskers tanker om og krav til arbejdet som andet og mere 

end blot en indtægtskilde: 

”Vi går i en vagt på 6/6. Så jeg står op for at spise og tager derefter på arbejde i seks timer. 

Så en halv times spisning og en halv time ved computeren, og så til køjs igen. Sådan kører 

det. Den ene frivagt sover man måske tre timer. Så ringer man hjem, sidder ved computeren – 

ser lidt fjernsyn. Der vil sige, at du i snit har tre fritimer om dagen til at gøre, hvad du har lyst 

til. Så det kan blive noget trivielt at lave det samme i to måneder. Derfor tænker jeg, at der er 

så få der vælger at blive søfolk!” (KO) 

I dag forventes arbejdet, foruden at være en kilde til personlig indkomst, også at være med til 

at stimulere den enkelte og give en form for personlige tilfredshed. Det faste vagtsystem 

ombord er, ifølge fiskeren KO, i konflikt med det, man i et narrativt perspektiv kan kalde for 

den generelle kulturelle definition af det “gode arbejde”hvor arbejdet er med til at udvikle 

den enkeltes både faglige såvel som personlige egenskaber og hvor variation og fleksibilitet i 

arbejdet er nøgleord. I modsætning til dette bygger vagtsystemet på begreber som 

gentagelse, ufleksibilitet og relativt lidt tid til personlige fritidsinteresser. 
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En spørgeskemaundersøgelse lavet blandt færøske fiskere tegner også et billede af, at 

arbejdet som fisker er kendetegnet ved gentagelse og manglende medbestemmelse i 

arbejdedet. I forhold til påstanden om gentagelse svarede ialt 69,5%  af de adspurgte, at de 

ofte eller altid er i stand til at arbejde på “autopilot” (Weihe; 2003: 18l). Undersøgelsen 

støtter således op omkring KO´s konfliktfortælling, hvor nøgleord er gentagelser og 

manglende variation i arbejdet.  

Med sine 25 år kan KO siges at repræsentere den yngre generation af fiskere. Han mener 

som sagt ikke, at livet som fisker appellerer til unge. Løn er, ifølge KO, grunden til at unge 

mænd vælger et liv som fisker: 

“Men unge mænd, der arbejder som fiskere, de gør det kun for pengenes skyld – det må det 

være. Jeg kan i hvert fald ikke forstå, hvis der skulle være andre årsager” (KO). 

Denne påstand understøttes også af den ældre generation af fiskere, der har observeret en 

tendens til, at mange, i forhold til dengang den ældre generation startede, fravælger en 

karriere indenfor fiskerierhvervet. 

Unges krav til arbejdets indhold betyder, ifølge en af de ældre fiskere, at mange kun vælger 

erhvervet i en kortere periode – på vej til at skulle tage en uddannelse. På spørgsmålet om, 

hvem der i dag vælger en karriere inden for fiskeriet, svarer MV: 

“Mange gør det kun i en begrænset tid, og fordi at de påtænker at tjene nogle penge til at 

skulle tage en landbaseret uddannelse – læge for eksempel. Der kommer meget få nye til, og 

man skal behandle de nye utroligt godt i forhold til dengang, jeg startede” (MV) 

 

4.2.1 Delkonklusion 

I fortællingen om livet ombord indsættes vagtsystemet som nævnt i en konfliktposition. 

Vagtsystemets positionering som en modstander i fortællingen kan altså i en narrativ optik 

siges at optræde som en tilsigtet tilstand i fortællingen, hvor fortællingens plot, med Bruners 

briller, indsætter vagtsystemet i en position i fortællingen, hvor det afviger fra det, der kan 

kaldes for det kulturelt vedtagne mønster (Bruner; 1990: 49). Hvor den generelle kulturelle 

normalitetsforståelse af arbejdets indhold bygger på en arbejdsdag på 8 timer, så er andet 
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tilfældet ombord på skibet. Vagtsystemet kan populært sagt siges at være i konflikt med 

moderne tanker om arbejdets indhold og længde og om medbestemmelse i arbejdet.  

Der sættes lighedstegn mellem vagtsystemets strukturering af arbejde og fritid som et udtryk 

for manglende muligheder for fleksibilitet i arbejdet og for lidt tid til fritidsaktiviteter. 

Vagtsystemet determinerer, hvornår den enkelte arbejder, spiser, sover og ellers i det hele 

taget bedriver fritidsaktiviteter såsom internet, kortspil, tv, motion, samvær med kolleager 

etc. I spørgeskemaundersøgelsen lavet blandt 10022 færøske fiskere ombord på fem færøske 

trawlere, pegede svarene på, at fiskerne oplever, at der er en fast struktur ombord på skibet. 

Her svarede 34,7% af de adspurgte, at de aldrig kunne vælge, hvornår de ville holde pause. 

22,4% svarede, at de af og til havde indflydelse på, hvornår der kunne holdes pause fra 

arbejdet, og 15,3% at de sjældent kunne vælge, hvornår de ville gå til pause. Til 

sammenligning svarede 12,2%, at de tit kunne vælge, hvornår de ville gå til pause (Weihe; 

2003: 18h). Spørgeskemaundersøgelsen kan derfor siges at understøtte tanken om, at der 

blandt fiskerne er en oplevelse af, at der ikke er plads til fleksibilitet i arbejdet, idet blot 

12,2% synes, at de selv har mulighed for at bestemme, hvornår de tager en pause. Som 

arbejdstager er man underlagt en fast struktur, der både er determinerende for arbejdstiden 

såvel som fritiden. 

Forskningen indenfor arbejdsmiljø har desuden vist, at der er en klar sammenhæng mellem 

indflydelse på arbejdet og sundhedsfremme. I rapporten “Sund arbejde” står blandt andet: 

“Det ser altså ud til, at det primært er indflydelse i arbejde, der potentielt er sundheds-

fremmende. 

Indflydelse og kontrol defineres som muligheden for at påvirke arbejdets mål, betingelser, 

metoder, fordeling af arbejdet over tid samt resultater, dvs. hvad, hvornår, hvorledes og med 

hvem. Det antages, at indflydelse og kontrol har positive virkninger på både sundhed og 

velbefindende og på produktivitet.” (Sund arbejde; 2007: 19) 

 

I fortællingen om vagtsystemet står fortællingen i konflikt med ovenstående iagttagelser af, 

hvordan sundhed kan være en del af arbejdslivet. Vagtsystemet giver ingen plads til 

                                                        

22 136 personer fik uddelt spørgeskema og 100 responderede (Weihe; 2003). 
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fleksibilitet; arbejde og hverdag er ikke-varieret og fordelingen af vagter betyder, at fiskerne 

ingen indflydelse har på, hvem de arbejder sammen med. I fortællingen er sundhed lig med 

mangel på sundhed, såfremt man ser det i forhold til struktureringen af arbejdet. Fiskerne 

har med andre ord ingen kontrol over, egen sundhed i dette tilfælde, fordi vagtsystemet 

determinerer hvordan dagen er struktureret. Igen kommer sundhed til at være lig med 

mangel på samme, såfremt man læner sig op ad forskningen på området: 

 

”Der er kommet en lang række reviews, der generelt konkluderer, at kontrol er forbundet med 

bedre sundhed” (Sund arbejde; 2007: 20). 

Ifølge forskningen på området sættes lighedstegn mellem kontrol og sundhed. At føle af man 

besidder en vis form for kontrol og medbestemmelse når det kommer til ens arbejde, har 

altså konsekvenser i forhold sundheden. Igen står fiskernes fortællinger i konflikt med tanken 

om ”det gode arbejde.” I næste afsnit skal vi lægge øre til en fortælling om normer og regler 

ombord på skibet. Fortællingens bidrag til sundhedsdiskussionen bygger videre på, at 

fortællingen står i konflikt med en forestilling om det gode (sunde) arbejde. 

 

4.3 Fortællingen om normer og regler 

Fortællingens brug af normer og regler som et udgangspunkt for fortællingens konflikterer  

med kulturelle normalitetsbetragtninger af den moderne organisationsstruktur og 

arbejdsplads. 

I organisationstermer kan fiskeskibets ledelsesmæssige organisering siges at være væsentligt 

anderledes fra den gængse kulturforståelse af en moderne organisation. Her er der ingen 

flad organisationsstruktur eller plads til kritik af ledelsen. Der er derimod tale om, at et 

fiskeskib, i organisatorisk forstand, er kendetegnet ved en hierakisk struktur,og en ultimativ 

autoritet, der repræsenteres af skibets kaptajn. Kaptajnen er, med andre ord, den, der 

fortæller, hvor “skabet skal stå”, og ulydighed overfor autoriteter har sine konsekvenser 

ombord på et fiskeskib: 
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”Man kan godt brokke sig over det, man skal gøre, men man gør, hvad der bliver sagt. 

Kaptajnen har autoritet, og der hvor jeg var, var det ham der bestemte over, hvad der skulle 

ske. Og det hører man om, at dem der ikke adlyder, de bliver smidt i land” (JH) 

Beskrivelsen her tegner et billede af, hvad man i moderne tale kan beskrive som en 

konservativ og gammeldags organisationsstruktur. Ombord  er det én person, der 

menneskeliggør organisationens autoritet, dens produktion og planer for fremtiden. I 

organisationstermer kan det beskrives som, at medarbejderne ikke er i besiddelse for nogen 

form for medbestemmelse i forhold til organisationens daglige virke og fremtidsplaner. Som 

JH siger, så er det kaptajnen, der bestemmer. Det er ham, der har magten ombord. 

Magten bliver personificeret i kaptajnen; placeret ét sted og hos én person. Definitionen af 

magt er her en forståelse af magt, der bygger på tvang snarere end på, at fiskerne af deres 

egen frie vilje vælger at efterfølge kaptajnens ønsker. En konservativ magtdefinition, der 

teoretisk set kan forklares ud fra Robert A. Dahls (1964) definition af magt, som værende 

evnen til at få den anden til at gøre noget han/hun ellers ikke ville have gjort. Denne 

magtdefinition kan ud fra et kritisk synspunkt siges at bygge på et element af tvang, hvilket vi 

også ser i fiskernes fortælling om de normer og regler, der er ombord. Gør de ikke, hvad der 

bliver sagt, mister de deres job – lader til at være logikken. I kontrast til denne traditionelle 

definition af magt står eksempelvis en foucauliansk magtdefintion. I denne er magten ikke 

baseret på tvang, men på frivillighed – frivillighed til at vælge til eller fra. I modsætning til 

den konservative magtdefinition, kan magten ikke placeres et fysisk sted, men er derimod 

allestedsværende og en del af enhver social relation (Lindgreen; 2000: 335). Igen kan 

arbejdet som fisker siges at stå i konflikt til moderne arbejdsstil og ledelse.    

Der er med andre ord en stærk form for autoritet og for sanktionering ombord på skibet. En 

af de unge fiskere fortæller om, hvordan en fisketur, før i tiden, var med til at opdrage unge 

og uregerlige drenge: 

“Før i tiden sendte man unge uregerlige drenge af sted. Når de så kom hjem, var de 

forberedte – de var blevet sat på plads” (JH) “Hvad er det, der gør, at man bliver sat på plads 

ombord?” (HV) “Der er mere autoritet ombord, og man er meget mere autoritetstro. Man 

kan godt brokke sig, men man gør, hvad der bliver sagt” (JH). 
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Også ikke-menneskelige aktanter optræder i fortællingen om normer og regler, og disse er 

med til at understøtte den konfliksituation, fortællingen tager afsæt i. Broen ombord på 

skibet, der fungerer som kaptajnens arbejdsplads, agerer som en ikke-menneskelig aktant 

eller karakter i fortællingen og understøtter kaptajnens rolle som magthaver og ultimativ 

autoritet ombord. Kaptajnens magt og autoritet stadfæstes, i fiskernes fortællinger, af 

normen om, at  skibets bro er kaptajnens domæne. Den almene fisker afstår, populært sagt, 

fra “at besøge dennes gemakker”. Som en ikke-menneskelig karakter i fortællingen optræder 

skibets bro som et element, der understreger kaptajnens autoritet ombord: 

“Man går ikke op på broen, man respekterer kaptajnen for meget til at gå derop. Det er 

diktatur i den forstand, og han (red. Kaptajnen) har altid ret. Selv når han tager fejl, har han 

stadig ret – man siger ham ikke imod. Det er så at sige militært, ikke sådan at man står 

oprejst, når han kommer, men han har altid ret” (JJ) 

Broen understøtter og understreger kaptajnens magt ombord. Som et afgrænset fysisk rum 

er det med til at trække en tydelig grænse mellem magtoverlegen og magtunderlegen. 

Kaptajnens rolle som magtoverlegen understreges gennem normen om, at broen er lukket 

område. På trods af at det ikke bliver sagt eksplicit i interviewet, så fornemmes det, at 

normen er, at man venter på at blive tilkaldt. For at komme op på broen skal man med andre 

ord være blevet tilkaldt, hvilket også kan siges at være et billede på en organisation, der 

adskiller sig fra dagens moderne organisationer. Det er fair at sige, at mange moderne 

organisationer karakteriserer sig selv som havende en såkaldt flad struktur, hvor skellet 

mellem ledelse og medarbejdere, i princippet, kun eksisterer på papiret. I virkeligheden kan 

alle være en leder, idet ledelsen stiller sig parat til at tage imod både ris og ros fra 

medarbejderne samt forslag til organisationens håndtering af arbejdsrelaterede 

problematikker og fremtidsprojekter. Desuden bestræber mange moderne organisationer sig 

på, gennem eksempelvis åbne kontorlandskaber mm. at  minimere en eventuel fysisk 

fremstilling og konstatering af ledelsens ophøjede position overfor medarbejderne. 

Ovenstående generelle karakterisering af den moderne organisation og den moderne 

arbejdsplads er ingenlunde tilfældet ombord på et fiskeskib, hvor ledelsen, selv når den tager 

fejl, altid har ret. Normen ombord er altså, at der ikke stilles spørgsmålstegn ved ledelsens 
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styring af medarbejderne, fiskerne. Konstruktiv kritik af ledelsen synes ikke at være et 

brugbart begreb ombord på skibet.  

 

4.3.1 Delkonklusion 

I fortællingen om normer og regler ombord på et fiskeskib træder fortællingen ind i en 

konfliktposition. Gennem en sammenligning med moderne organisationers ledelsesmæssige 

struktur ses det, at fortællingens tilsigtede tilstand her kan karakteriseres som en afvigelse 

fra den generelle kulturelle normalitetsbetragtning af moderne organisationer. Fortællingens 

konfliktposition baserer sig således på, at normer og regler ombord på et fiskeskib står i 

konflikt med, hvad der kan siges at være en generel betragtning af normer og regler i 

moderne organisationer. 

I fiskernes fortællinger ses, hvordan ledelsesstilen kan siges at være karakteriseret som top-

down-ledelse, hvor medbestemmelse og medinflydelse på fremtidige udfordringer er ikke-

eksisterende.  Med hensyn til medbestemmelse blev fiskerne i spørgeskemaundersøgelsen 

spurgt, om hvorvidt deres arbejde var karakteriseret af fastsatte målsætninger (fixed goals), 

forstået som at arbejdsmålsætningerne fastsættes udefra og ligger uden for deres 

indflydelse. Her anså 27,4% dette som værende sandt, og 58,9% sagde, at det var ret sandt 

(Weihe; 2003: 19m). Det vil sige, at 86,3% af de adspurgte fiskere beskriver deres 

arbejdsmålsætninger som fastsatte af andre end dem selv. 

Gennem en teoretisk iagttagelse af magtens rolle og personificering ombord på et fiskeskib 

ses det, at fortællingens magtforståelse baserer sig på det, der kan betegnes som en 

traditionalistisk definition af magt fremfor en moderne magtforståelse. Dette tydeliggøres 

desuden gennem  fortællingens ikke-menneskelige karakterer, såsom skibets bro såvel som 

kaptajnens rolle ombord. 

Igen ser vi, at fortællingen i et sundhedsperspektiv står i konflikt med moderne normalitets-

betragtninger, hvor det gode og sunde arbejde karakteriseres via medindflydelse på arbejdet 

(se afsnittet om vagtsystemet). Andre moderne begreber inden for arbejdsmiljøforskningen 

kan beskrive fiskernes fortællinger i et sundhedsperspektiv. Begrebet om “empowerment”, 
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der oversat til dansk betyder “bemyndigelse”, bruges til at beskrive sammenhængen mellem 

sundhed, arbejde og produktivitet: 

“Begrebet indeholder både sociale, strukturelle og psykologiske dimensioner. Idéen er, at 

bestemte strukturer i miljøet kan begrænse eller opfordre medarbejdere til optimal 

præstation. ”Power” anvendes her metaforisk om en situation, hvor forskellige kilder i miljøet 

gøres tilgængelige for at ”power kan strømme frit”. De strukturer der er relevante, er 

muligheder, information, støtte, ressourcer, formal indflydelse, uformel indflydelse”  (Sund 

arbejde; 2007: 22) 

 

På baggrund af denne definition besidder fiskerne ikke megen empowerment i den tid, de 

befinder sig ombord på skibet. Som analysen af fortællingen om normer og regler har vist, er 

der tale om en envejsstrøm af magt fra top til bund. Magten ombord på skibet strømmer 

således ikke frit, sådan som begrebet lægger op til. Fiskerne besidder ingen form for formel 

indflydelse i en kultur, der af fiskerne betegnes som et diktatur. Beskrivelsen af skibets 

hierarkiske struktur, dets normer og regler står således i konflikt med en moderne forståelse 

af sundhed i arbejdet. 

 

4.4 Psykiske belastninger og et mandemiljø 

“Sidste skib jeg var med, var bygget tilbage i 1961, og der var ikke lavet nogen forbedringer 

siden da. Man stod ud af sin køje og ned i en ulækker vandpyt. Skuffer og skabe var fyldt op 

med havvand. Der var ikke styr på noget som helst.” (MV) 

Den sidste konfliktfortælling handler om, hvordan de fysiske faciliteter og fraværet af alt det 

derhjemme stiller fiskerne overfor psykiske belastninger. Fiskernes fortællinger tegner et 

billede af skibet som en afgrænset og lukket verden, hvor de psykiske belastninger stiller krav 

om en bestemt mentalitet. Konfliktfortællingen tager sit afsæt i dårlige faciliter ombord, at 

man som fisker går glip af det, der foregår derhjemme, og at turens varighed og hjemlængsel 

belaster, især de unge: 

“De unge, der ringer hjem og hører om alt det sjove, der sker derhjemme, deres humør daler” 

(JJ)“. “Hvis turen bliver længere, end man havde forventet, så kan man blive i dårligt humør. 

Især de unge kan godt gå ned med flaget” (JJ) “Når turen er ved at være slut, så lægger man 
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mærke til, at der er mange, der er i dårligt humør – nu vil de gerne hjem. Hvis man nu har 

været væk i tre måneder.” (JH) 

I konflikten om hvordan det psykiske miljø påvirker den enkelte fisker, indgår livet 

derhjemme som en kontrast til livet ombord. I et narrativt perspektiv kan det beskrives som, 

at fortællingens normalitetsbetragtning bygger på, at de fysiske rammer ombord står i 

kontrast til det at have et landbaseret arbejde og kunne tage hjem, når arbejdsdagen er slut. 

Skibet er både fiskernes arbejdsplads, men det er samtidig også deres hjem i de måneder, de 

er afsted. Man tager med andre ord ikke hjem efter en færdig arbejdsdag, men forbliver 

ombord, lige indtil skibet når sin havn. Skibet bliver dermed hele ens verden de måneder, 

man er af sted, og når eksempelvis faciliteterne ombord kan karakteriseres som dårlige i 

forhold til, hvad man er vant til på land, belaster det fiskerne i deres hverdag. 

Som beskrevet i fortællingen om vagtsystemet er der en tendens til, at arbejde og fritid 

flyder ud i et. Det, at man hele tiden befinder sig ombord på skibet, gør adskillelsen mellem 

arbejde og fritid endnu mere vanskelig og stiller krav til den enkeltes personlighed og 

psykiske velbefindede: 

“Man skal være en rolig type og ikke være bange for at være væk hjemmefra eller komme til 

at længes hjem. Hvis man lider af hjemve, skal man ikke blive fisker. Man har den her skrok til 

at opholde sig på og kan ikke tage nogen steder hen.” (JJ) 

En andet element i fortællingen, der ligeledes henvender sig til det psykiske arbejdsmiljø om 

bord, er skibskulturens kendetegn af at være et mandemiljø. Det karakteristiske 

mandsdominerede miljø, der er ombord, hvor kvinder er et meget sjældent syn, har ifølge 

MV godt af kvinders tilstedeværelse, da det både gavner det praktiske arbejde såvel som det 

psykiske miljø ombord: 

“Det hjælper meget at få kvinder med, og de er meget dygtige til det arbejde, hvor man skal 

være hurtig med hænderne. De dæmper stemningen, og mændene holder sig bedre i stand. 

Det bliver et bedre miljø.” (MV) 

Kvinder er dog som sagt et særsyn, og derfor lægger miljøet ombord, ifølge fiskerne, op til en 

bestemt form for mentalitet, da hverken ligestilling eller respekt for det modsatte køn er at 

forvente, hverken i arbejdstiden eller i fritiden. Der er stort set kun mænd ombord på de 
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færøske fiskeskibe, og det har, ifølge fiskerne, konsekvenser for omgangstonen og kulturen 

ombord, der efter alt at dømme er i konflikt med, hvad der er normal omgangstone blandt 

kollegaer: 

”Jeg ved ikke, hvordan det kan være. Det er sikkert noget, der sker, når man kommer ombord. 

Det hele slår klik.” (KO). ” Hvad mener du med, at der sker noget, når man kommer ombord? 

Er man ikke den samme som når man er på land?” (red.) ”Nej, havde konerne hørt, hvordan 

mændene snakker ombord, så havde der ligget skilsmissepapirer på bordet med det samme. 

Jeg tænker, at det er noget gammelt færøsk noget. Man bliver mere grov, når man skal til 

søs. Det er en anden kultur. Mænd kan godt lide at være lidt spydige i replikken overfor 

hinanden, mobbe hinanden lidt. Man går ikke bag om ryggen på nogen, men siger det ligeud 

– din kone er sådan og sådan. Ork ja, der gives slip på det hele (red. ingen hæmninger), når 

man kommer ombord.” (KO) 

Det mandsdominerede miljø ombord bidrager desuden til, at fiskerne får det, de selv 

beskriver som et varemærke hængt om halsen: 

“Nogle har fortalt, at der knytter sig et bestemt varemærke til det at være fisker?” (red.) ”Ja, 

det vil jeg sige. De er mere hårde, dem der har været væk. Jeg er ikke mere landkrabbe, som 

jeg var inden jeg tog afsted, og det selv om jeg ikke har været væk længe. Mænd er mænd 

ombord, og dem der ikke har prøvet, det er ikke lige så meget mænd. Det er lidt sådan man 

ser på det. Det er ikke min personlige mening, men det er sådan, jeg oplever det. Den ældre 

generation snakker om, at det er dem, der holder samfundet kørende. Sådan går snakken 

ombord.” (JH) 

Det mandsdominerede miljø ombord er dog ikke kun kendetegnet ved en grov omgangstone. 

Det karakteristiske miljø kendetegnes desuden af en stærk loyalitet overfor kollegaer og af et 

stærkt sammenhold: 

”Man er rigtig gode venner ombord, selvom man skændes meget. De andre er som din 

familie, når du er væk hjemmefra, de mænd man går på vagt sammen med.” (KO) 

Denne tendens ses også i førnævnte undersøgelse, hvor 100 færøske fiskere blandt andet 

svarede på et spørgsmål om sammenhold ombord. På spørgsmålet om, hvorvidt de følte, at 

de var en del af et fællesskab, svarede 63,6% ja, altid. 30,3% svarede ja, tit ,mens kun 5% 
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svarede, at de ind imellem følte sig som del af et fællesskab (Weihe; 2003: 18a). 

Undersøgelsen tegner også et billede af, at der er en stærk loyalitetsfornemmelse blandt 

mandskabet. Til spørgsmålet om, hvorvidt man ser, at der er en stærk form for rapport 

blandt kollegaer, hvor man deler tingene med hinanden, svarer 46.5% ja, altid og 44,4% ja, tit 

(Weihe; 2003: 18y). Også arbejdsmiljøet nyder godt af det stærke sammenhold, der er blandt 

kollegaer ombord. 57,6% svarede, at de altid arbejder godt sammen med deres kollegaer, og 

40,4% at de tit arbejder godt sammen. Kun 2% siger, at de af og til arbejder godt sammen 

med de kollegaer, de har ombord (Weihe; 2003: 18z). Undersøgelsen kan derfor siges at 

støtte op om en påstand om loyalitet, på trods af en hård og til tider grov omgangstone. 

 

4.4.1 Delkonklusion 

I fortællingen indtræder det psykiske miljø i fortællingens konfliktposition. I første omgang 

ses dette som følge af, at afsavnet i forhold til det derhjemme kombineret med dårlige 

faciliteter ombord medfører psykiske belastninger for fiskerne. Det faktum, at skibet både er 

ens arbejdsplads og ens hjem, stiller krav om en stærk mentalitet. I KO´s fortælling er 

fiskerne ikke de samme, når de er afsted, som når de er hjemme. Mentaliteten ombord kan 

således ses som en tilpasning til miljøet. En anden fisker fortæller, hvordan dårlige faciliteter 

har konsekvenser for omgangstonen 

Derudover er skibet en verden af mænd og for mænd. Det faktum, at der stor set ikke er 

repræsentater af det modsatte køn ombord, får konsekvenser for omgangstonen og den 

sociale praksis ombord på skibet, der ifølge fiskerne adskiller sig fra den generelle kulturelle 

normalitetspraksis. Det er både tilladt at håne hinanden såvel som hinandens ægtefælle 

indenfor skibets vægge. 

I fortællingen om de psykiske belastninger er den psykiske definition af sundhed i centrum: 

”Man bliver meget træt og deprimeret af at være af sted, især om vinteren hvor det aldrig er 

lyst udenfor, og du aldrig ser dagslys.” (KO) 

Fortællingens iagttagelse af sundhed er sundhed som værende i konflikt med en kulturel 

normalitetsbetragtning af sundhed. Argumentet bygger på, at den gængse forståelse af 

sundhed er, at sundhed er andet og mere end blot fraværet af fysisk sygdom. Sundhed er 
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derimod en tilstand af fuldstændig fysisk og psykisk velbefindende, som beskrevet i opgavens 

indledende afsnit. På baggrund af fiskernes fortællinger om dårlige fysiske faciliteter, afsavn 

og hjemlængsel kan det iagttages, at det således er den psykiske sundhed, der kommer 

under pres. Sundhed kommer her til at handle om et blik på sundhed, hvor den psykiske 

sundhed er i fokus. I de følgende afsnit om fiskernes projektfortællinger, understøttes dette 

sundhedsbillede af fortællinger om tryghed, omsorg, socialt samvær, osv. 

Gennemgangen af fortællingens konfliktpositioner har vist, at fiskerne står overfor nogle 

udfordringer og oplever konflikter i deres liv og arbejde som fiskere. Disse udfordringer har 

en betydning for den måde, de stukturerer et sundhedsbillede på, i den tid de er ombord. En 

narrativ iagttagelse, der følger fiskernes konfliktfortællinger, er, at objektet for fiskerne 

handler om at overleve eller overvinde konflikten. Fiskernes “overlevelse”, i den tid de er 

ombord på skibet, baserer sig på, hvad der i aktantmodellen iagttages som fortællingens 

objektpositioner: socialt samvær, omsorg og tryghed, pauser, gode faciliteter og skibets 

hjemkomst. I analysen af fiskernes projektfortællinger iagttages, hvilken betydning det at 

“overleve” ombord på et fiskeskib har i forhold til en social strukturering af sundhed. Her 

indtager fortællingens giverposition en central rolle. Giveren er, ifølge Greimas, fortællingens 

garant af det objekt, fortællerpersonen efterstræber; på engelsk “provider” (Greimas; 1974: 

281). Analysen af fiskernes projektfortællinger foregår derfor i tæt samløb med analysen af 

fortællingens giverposition. 

 

4.5 Fortællingen om tryghed, omsorg og kokken 

I fiskernes fortællinger indtræder deres behov for omsorg og tryghed i fortællingens 

projektposition. Gennemgangen af konflikter har vist, at livet ombord til tider kan være 

hårdt, og især de unge oplever hjemlængsel og kontrasterne til livet på land stærkt. Som 

følge heraf er omsorg og tryghed noget, fiskerne efterspørger, og det er især hos kokken, 

behovet for omsorg og tryghed eftersøges. Kokken som karakter i fortællingen iagttages 

derfor som giver af det, fiskerne efterspørger. 

I fortællingen tilkendes kokken det, der, ud fra gængse kulturelle normalitetsbetragtninger, 

kan kaldes for positive egenskaber. I et narrativt perspektiv iagttages kokken således som 
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“den gode” i fortællingen. Iagttagelsen af kokken som “den gode” tager udgangspunkt i det, 

vi kender som en positiv kuturelt baseret normalitetsbetragtning af den gode mor: 

“Når der kommer unge og generte ombord, så er kokken som en mor for dem. De går ikke 

hen til kaptajnen, men hellere hen til kokken. Han er den første, man går hen til, når det er 

lidt hårdt at være ombord, og så snakker han med dem som en mor.” (JJ) “Kokken kan siges at 

være som en mor, især for de unge der kommer ombord for første gang.” (AJ) 

Citaterne tegner et narrativt billede af kokken som en moderlig figur for fiskerne ombord på 

skibet. Ved at sammenligne ham med en mors omsorg tildeles kokken positive og 

tryghedsskabende egenskaber. Det billede kan vi genkende i den gode og omsorgsfulde mor, 

der, foruden at sørge for mad til sine børn, altid lægger øre til og trøster, når der er behov for 

det. Denne nomalitetsbetragtning kan siges at danne grundlag for beskrivelsen af kokken 

som karakter. Kokken repræsenterer her tryghed og omsorg for dem, der har svært ved at 

vænne sig til livet ombord og derfor ikke finder hjemlig trivsel i den vuggende stålkasse af et 

fiskeskib. Kokken bliver således en afgørende faktor i forhold til trivslen ombord på skibet. En 

dårlig kok er ifølge fiskerne lig med dårlig trivsel: 

“Ombord på lineskibene, hvor der tit skiftes mandskab, der går man i land (red. siger sit job 

op), hvis man ikke synes om kokken. Folk snakker om, hvorvidt kokken ombord er god eller 

dårlig.” (MV) 

Den gode kok kendetegnes som sagt ved at kunne andet og mere end blot at lave mad: 

“Hvad synes du karakteriserer en god kok?” (red.) ”Ja altså, jeg synes, at hvis han er sød ved 

folk og ikke brokker sig for meget – det synes jeg er det vigtigste!” (MV). “Han (red.kokken) 

har en ret central rolle ombord. Har man en god kok, så falder det hele lettere. Man får god 

mad, og han er god til at snakke med folk – det er meget vigtigt, at han er god til at snakke 

og lytte til folket.” (JJ) 

Som karakter i fortællingen repræsenterer kokken tryghed og omsorg, især for de yngre 

fiskere. Sammenligningen til en mors omsorg hviler desuden på, at kokken kan være med til 

at skabe hjemlige omgivelse ombord. Kokkens karakterrolle i fortællingen om livet ombord 

kan med andre ord siges at være et udtryk for, hvad der i en narrativ optik kan kaldes for 
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generelle kulturelle normalitetsbetragtninger af den gode mor, der skaber det trygge hjem. 

De unge fiskere beskriver livet ombord således: 

“Man bliver meget træt og deprimeret af at være afsted, især om vinteren hvor det aldrig er 

lyst udenfor, og du aldrig ser dagslys.” (KO). ”Det er ret hårdt indimellem. Før i tiden sendte 

man unge, uregerlige drenge af sted, og så var de forbedret, når de kom hjem. De var blevet 

sat på plads!” (JH). “Når turen er ved at være slut, lægger man mærke til, at der er mange, 

der er i dårligt humør – nu vil de gerne hjem! Hvis man har været væk i tre måneder.” (JH).  

“Hvis turen bliver længere, end man havde forventet, så kan man blive i dårligt humør. Især 

de unge kan gå ned med flaget.” (JJ) 

 

4.5.1 Delkonklusion 

I fortællingen om tryghed, omsorg og kokken drages paralleller til konfliktfortællingen om 

psykiske belastninger. Idet fiskerne oplever, at livet ombord indebærer psykiske belastninger, 

søger de omsorg og tryghed. Dette finder de blandt andet hos kokken. Kokken får både 

karakter af at være som en mor og som en slags psykolog for fiskerne. I forhold til sundhed er 

der her tale om, at fiskernes fortællinger kredser omkring et psykisk sundhedsbillede. Med 

tanker på WHO´s definition af sundhed (jf. det indledende afsnit) som en tilstand af ikke kun 

fysisk velvære, men lige så meget af psykisk velbefindende, så dækker kokken behovet for 

psykisk sundhed ombord på fiskeskibene. I næste fortælling iagttages, hvordan maden 

kommer til at spille en central rolle ombord. Madrelaterede situationer får her en stor 

betydning for fiskernes hverdag og sundhed. 

 

4.6 Fortællingen om variation, socialt samvær og mad 

“Dagligdagen er meget rutinepræget. Maden bliver ens fokuspunkt – hvad er der på menuen 

i dag. Folk spørger altid “hvad har kokken lavet i dag?”. Når jeg kommer op på broen ved 10-

tiden, så er det det første, kaptajnen spørger om. Og det er ikke kun ham, der spørger, fordi 

at alle snakker om det.” (JJ) 
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Sammenligningen med de trygge hjemlige rammer i fortællingen om tryghed, omsorg og 

kokken, gentages i fortællingen om variation, socialt samvær og mad. I denne fortælling er 

variation og socialt samvær noget, fiskerne efterspørger, og behovet dækkes blandt andet 

gennem maden. Som vist i analysen af konfliktfortællinger er vagtsystemet med til at skabe 

en fast, ufleksibel struktur i dagligdagen, hvilket resulterer i lidt eller ingen variation. Dagen i 

dag er stort set altid lig med dagen i går. Derfor efterspørger fiskerne variation i dagligdagen, 

og her får maden en væsentlig rolle: 

“Maden skal variere gennem ugen, og det må ikke være den samme madplan, der kører 

løbende. Man må ikke kunne regne ugedagene ud ved at kigge på menuen. Maden skal være 

med til at skabe variation i hverdagen. Det handler ikke kun om at spise sig mæt.” (JJ) 

I et narrativt perspektiv tildeles maden en ikke-menneskelig karakterrolle i fiskernes 

fortællinger. Man kan sige, at mad er lig med andet og mere end blot det at stille en sult. 

Mad skaber variation i en ikke-varieret hverdag. Fiskerne beskriver, hvordan måltidet er 

dagens højdepunkt og af stor betydning for mandskabets trivsel ombord: 

Red.: ”Hvad betyder maden for humøret ombord?” ”JH: Jeg kan huske, at med det første skib 

jeg var med, var humøret nogle gange dårligt, fordi at maden ikke altid var så god. Maden er 

det eneste man har at gå op i, når man er ombord. Det er stort set det eneste, man laver 

udover at arbejde – at spise. Så hvis maden ikke er god, så brokker man sig.” (JH) 

Maden er således ikke kun af fysiologisk betydning for livet ombord, men også af psykologisk 

betydning. Mæthedsfornemmelsen er altså ikke kun et spørgsmål om en fysisk mæthed, men 

også om psykisk mæthed og trøst gennem maden. Som en ikke-menneskelig karakter i 

fortællingen, er mad i et narrativt perspektiv lig med en normalitetsbeskrivelse, der bygger 

på, at maden er en fortrøstningsfaktor i psykisk svære tider:   

”Man klarer heller ikke at sige nej, det er problemet, man skovler det ind.” Red: ”Hvorfor 

skovler man maden indenfor?” KO: ”Man er meget træt, og så bliver maden ligesom, når 

piger er kede at det, så trøstespiser de. Det er næsten det samme for mænd, når de er til søs, 

det tænker jeg. Stort set alle tager på når de er væk.” (KO) 
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Madens rolle i forhold til den sociale trivsel går desuden igen i fortællingen om kokken. 

Kokkens sammenligning med morens positive egenskaber trækker desuden på en kulturel 

normalitetsbetragtning af moren, der står i køkkenet og laver mad: 

“Det kalder jeg for morsyndromet – det at man går hen der, hvor mor står og laver mad. Det 

stammer fra dengang, man gik eller kravlede i køkkenet derhjemme.” (DF) 

Køkkenet er hjemmets samlingspunkt, vil mange nok mene. Denne generelle iagttagelse af 

hjemmets køkken går igen i fortællingen om skibets køkken. Skibets køkken, der benævnes 

gallen, samt spisestedet, messen, får i fortællingen karakterlignende træk, der bygger på 

positive kulturelt baserede normalitebetragtninger af hjemmets køkken som et samlings-

punkt, hvor mad og socialt samvær er i fokus. Vi tager nu et skridt videre i analysen af 

narrative karakterer og ser på, hvordan skibskøkkenet tildeles karakterlignende træk som 

“det gode” i fortællingen om livet ombord. 

Det populære, moderne begreb “samtalekøkkenet” kan beskrive de generelle kulturelle 

nomalitetsbetragtninger, der ligger til grund for fiskernes iagttagelse af skibskøkkenet. 

Køkkenet iagttages her som et sted, hvor man samles både til spisning, men også til socialt 

samvær. I interviewene beskrives skibskøkkenet som et helle ombord, og som det sted hvor 

den ellers formelt opsatte hierakiske orden, i et kort øjeblik, glemmes, og alle er lige. 

Skibskøkkenet får, set i en socialkonstrutivistisk optik, rollen som en ikke-menneskelig 

karakter i fortællingen om livet ombord: 

” Jeg plejer at sige, at når mandskabet har fri, så samles de altid i gallen, der hvor jeg står og 

laver mad. Madosen, og det at der er nogen, der laver mad, det trækker folk til. Det er 

samlingspunktet ombord på et skib, og sådan har det altid været. De kommer altid alle 

derind, og så står de der og snakker” (DF). “Det (red. skibskøkkenet) er placeret midt i skibet 

og er et samlingspunkt på lige fod med hjemmets køkken. Stemningen er som regel god, og 

man er god til at socialisere” (JJ). 

Også den strenge hierakiske opdeling mellem mandskabet og kaptajnen tilsidesættes, når 

man er i messen for at spise. I modsætning til oppe på broen, hvor kaptajnens rolle som 

magtoverlegen og ultimativ autoritet ombord stadfæstes, lader det til, at messen ombord på 

skibet har den modsatte virkning på hierakiet ombord: 
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 “Jeg kan huske, at for kaptajnen var det i messen, han kunne snakke og slappe af.” (JH) 

 

4.6.1 Delkonklusion 

I fortællingen ses hvordan mad, og situationer relateret til mad, spiller en stor rolle i fiskernes 

dagligdag. I et sundhedsperspektiv kan mad siges at have andre funktioner end blot 

indtagelse af kalorier. Maden har også en psykologisk funktion ombord på skibet, og som 

fiskerne fortæller, så er spisning den aktivitet, der fylder mest næst efter arbejdet. På trods 

af, at denne opgave ikke har studeret kostens sundhedsmæssige indhold, så tegner der sig et 

billede af, at fiskerne stiller krav til  variation i maden, snarere end til madens sunde indhold. 

Mad og socialt samvær lader til at gå hånd i hånd ombord på skibet. Når hyggen spreder sig 

omkring middagsbordet tilsidesættes skibets hierarkiske struktur, og alle, inklusiv kaptajnen, 

slapper af. Mad er således noget, man nyder i fællesskab som et bidrag fra kokken. I et 

sundhedsperspektiv forbindes maden derfor for det første med psykisk velbefindende. For 

det andet er mad og spisning en fælles aktivitet ombord på skibet. Det kan derfor tænkes, at 

sund mad fordrer en fællesindsats. Det lader til, at man spiser det, de andre spiser, og 

hvorvidt der er tale om sund mad eller ej, er mindre relevant. Set i lyset af fortællingen er det 

ikke fysiologiske, men psykologiske og sociale faktorer, der knyttes sammen med mad 

ombord på skibet.  

 

4.7 Fortællingen om pauser og cigaretter 

Sidste kolonne i aktantmodellen viser, at der i fiskernes fortællinger er en sammenhæng 

mellem pauser og cigaretter. I fiskernes fortællinger om livet ombord kommer man ikke uden 

om at nævne cigaretter som en faktor med stor indflydelse på fiskernes sundhed. På trods af, 

at cigaretter og rygning har fået tildelt den tvivlsomme ære at have flest negative 

påvirkninger på sundheden, så er rygning stadig meget uddbredt ombord på fiskeskibene: 

”Ja for søren ,der ryges meget, og især ombord. Det bliver brugt meget.” (MV). ”Der er rigtig 

mange der ryger. Jeg startede selv med at ryge ombord for et år siden.” (KO). ”Der ryges 

meget ombord. Dem der ryger de ryger meget.” (JJ) 
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I fortællingerne er rygning altså en del af livet ombord. De ældre fiskere fortæller, hvordan 

forholdene er blevet væsentligt forbedret, siden dengang de startede, men at ikke desto 

mindre er rygning stadig udbredt ombord på skibene. 

I spørgeskemaundersøgelsen af færøske fiskere svarede over 52,6% ”ja” til spørgsmålet om, 

hvorvidt de ryger. Derudover svarede 23,7%, at de tidligere havde røget, men nu var holdt 

op.  (Weihe; 2003: 53a). Undersøgelsen giver således et klart billede af, at på trods af at der i 

dag ryges mindre, end dengang de ældre fiskere startede, så er rygning stadig udbredt 

ombord. De unge fiskere fortæller desuden, at livet som fisker har resulteret i en 

afhængighed af smøgerne: 

Red.: ”Hvorfor tror du, at mange ryger ombord? Ryger man mere ombord?” ”Ja, meget mere. 

Jeg begyndte igen med at ryge, når jeg kom ombord. Man keder sig, og så har man det at gå 

op i.” (JH).”Det er nok meget tidsfordriv. Når man har pause, så ryger man en 2-3 cigaretter.” 

(JJ) 

Rygning er en måde at fordrive tiden på ombord. Men den videre analyse af fortællingen om 

cigaretter tegner desuden en billede af, at man som ryger opnår visse fordele frem for ikke-

rygere. Igen er det de unge fiskere, der fortæller åbent og ærligt om, at rygerne, uofficielt, er 

tilladt flere pauser end ikke-rygerne: 

”Jeg ved ikke, om jeg skal sige det, men nogle gange kunne rygere få flere pauser. Det må 

være meget irriterende for de andre. Det var bare en selvfølge, at få en rygepause. Dengang 

tænkte jeg ikke over det, men nu hvor jeg ikke ryger, tænker jeg meget over det. Og de andre 

fortsatte bare med at arbejde, og man selv gik til pause.” Red: ”Hvordan blev det 

accepteret?” ”Nogle syntes, at det var helt ok, også ikke-rygere, mens andre så det som 

uretfærdigt, og det er det også! Men ingen direkte klagede, så vidt jeg ved.” (JH) 

Koblingen mellem at man som ryger får flere pauser end ikke-rygerne, nævnes som en 

direkte årsag til, at KO startede med at ryge. På spørgsmålet om, hvorfor han begyndte på at 

ryge, svarer han:    

”For at kunne tage flere pauser. Og det er et faktum angående alt, hvad der hedder 

fiskefabrikker og trawlere, skibe i det hele taget, at den der ryger har flere pauser, end den 

der ikke ryger. Det synes jeg er lidt langt ude. Fordi at i forhold til rygerne, for dem er det ok 
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at tage en ekstra pause for at gå ud og ryge ”hvad skal du? ok ud at ryge, gå bare”, men den 

der ikke ryger, han får ikke lov til bare og sidde ”hvad laver du, sidder du bare her og laver 

ingenting”. Det er langt ude. Der er rigtig mange, der ryger ombord. Vi ryger også i 

omklædningsrummet, på trods af at det ikke er tilladt. Ellers er vi nødt til at gå hele vejen ud 

på dækket, og det tager alt for lang tid.” (KO) 

Fiskernes fortællinger om cigaretter knytter sig, som vist i aktantmodellen og i analysen af 

fortællingen om cigaretter, til en objektfortælling om pauser og tidsfordriv. Hvorvidt 

arbejdets ufleksibilitet, den strenge hierarkiske struktur ombord og afstanden til det 

derhjemme er en direkte årsag til rygning ombord, har denne opgaves begrænsede omfang 

ikke videnskabeligt grundlag for at påstå. Ikke desto mindre viser fiskernes fortællinger, at 

tendensen er, at man tilsidesætter de gængse sundhedsanbefalinger for at tage sig en smøg, 

og at det er sandsynligt, at man, hvis man kommer ombord som ikke-ryger, efter nogen tid er 

blevet ryger. 

 

4.7.1 Delkonklusion 

Cigaretter og rygning er en stor del af livet som fisker. Dette bekræftes i fiskernes fortællinger 

såvel som i spørgeskemaundersøgelsen af færøske fiskere. En karriere indenfor fiskeriet lader 

til at være en glidebande i forhold til det at blive ryger. Selv om man har været røgfri en stor 

del af sin ungdom, og måske endda alle sine teenageår, så viser fortællingen, at nogle vælger 

at begynde at ryge, når de er afsted til havs. Dette kan ikke siges at være andet end en trist 

tendens, set i lyset af den viden man har omkring rygningens negative indvirkning på 

sundheden. I diskussionen af de analytiske resultater reflekteres blandt andet over, hvordan 

en kommende sundhedskommunikation kan tage højde for dette triste sundhedsfaktum.   
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5 Opsamling og diskussion af opgavens analyser 

Vi har nu afsluttet de to analyser og er nået til det punkt i opgaven, hvor det er tid til at 

reflektere over de analytiske resultater. Det forestående afsnit bygges op omkring følgende 

overvejelser: Hvilke iagttagelser har vi lavet, og hvilken betydning har de i forhold til den 

indledende tese om, at folkesundhedsprogrammer bør tage udgangspunkt i konteksten? 

Formålet er at besvare sidste spørgsmål i opgavens problemformulering: 

Hvordan er forholdet mellem iagttagelsen af sundhed i FSP og fiskernes fortællinger om livet 

som fisker, herunder kontekstens betydning for fiskernes tilgang til livsstil og sundhed?  

 

Vi lægger ud med en opsamling på de to analyser. 

 

5.1 Analytiske pointer 

Den sytemteoretiske analyse har vist, at som et policyprogram har FSP vægt på 

organisatorisk kommunkation af sundhed, hvor sundhed kommunikeres i koder, som følger 

af samfundets funktionelle differentiering. Sundhed er altså ikke en ensidig størrelse, men et 

vidt begreb. Analysen har iagttaget, hvordan sundhed kommunikeres i en videnskabelig 

kode, der underbygges af kommunikationen om risiko, og om en pædagogisk og en 

økonomisk kode. I de enkelte koder udspiller kommunikation om sundhed sig på forskellig 

vis. 

I den videnskabelige kode og risikoens kode handler kommunikationen om sundhed om, at 

videnskaben har set det som værende sandt, at der er et forhold mellem livsstil, 

risikofaktorer og folkesygdomme. For at indvirke positivt på den enkeltes sundhed og 

befolkningens folkesundhed fokuserer sundhedskommunikationen i den videnskabelige 

kode derfor på en sund livsstil og en minimering af risikofaktorerne. Sundhed kommer i den 

videnskabelige kode således til at handle om især MARK23-faktorerne, da det er 

                                                        

23 På dansk bedre kendt som KRAM 
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videnskabeligt underbygget, at disse faktorer har stor indflydelse på sundheden (MARK; 

2010: 10). Som følge heraf kommer sundhedskommunikationen til at handle om, hvordan 

den enkelte borger kan tilpasse sin livsstil til de sundhedspolitiske anbefalinger. For at være 

sund skal vedkommende især fokusere på at motionere, at mindske sit alkoholforbrug, at 

undgå rygning og at spise en sund og varieret kost. Disse sundhedsanbefalinger træder i 

kommunikationen i den videnskabelige kode frem som universelle sandheder, der bør følges 

af borgerne uanset deres alder, køn, osv. Da sundhed i den videnskabelige kode handler om 

livsstil, lægges ansvaret over på den enkelte borger. Når nu videnskaben har bevist, hvordan 

sundheden kan erhverves, er det op til den enkelte at efterfølge de gængse 

sundhedsanbefalinger: 

“Den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv, og dermed også for sin egen sundhed” (FSP; 

2006: 51). 

Sundhed i den pædagogiske kode handler om, hvordan individet kan formes og opdrages til 

en bedre sundhedstilstand. Som følge af den kausale forbindelse mellem livsstil, 

risikofaktorer og folkesygdomme, der er blevet etableret i den videnskabelige kode, tager 

denne formning udgangspunkt i, at det handler om at opdrage borgerne til en bedre og 

sundere livsstil. Det bygger på, at man i den pædagogiske kode ser et potentiale i det enkelte 

menneske – i den enkelte borger: 

“Alt efter kompetence, findes der meget den enkelte borger selv kan gøre for at forbedre 

egen sundhed” (FSP; 2006: 15). 

Den enkelte mand eller kvinde besidder således nogle kompetencer og et potentiale til at 

blive endnu sundere, end hvad vedkommende er på nuværende tidspunkt. Med afsæt i den 

videnskabelige kodes iagttagelser iagttager den pædagogiske kode, at alle, uanset alder eller 

køn, besidder et sundhedspotentiale. Sundhedskommunikationen i den pædagogiske kode 

handler således om at udnytte det menneskelige potentiale i bestræbelsen på en bedre 

folkesundhed. Dog lægger kommunikationen op til, at opdragelsen og udnyttelsen af det 

menneskelige potentiale sker på baggrund af den videnskabelige kodes iagttagelser omkring 

sundhed.  
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I den økonomiske kode gøres det klart, hvordan sundhed er af samfundsmæssig betydning. 

Sundhed handler i den økonomiske kode om kroner og ører, og om at samfundet på sigt ikke 

har råd til dårlig folkesundhed. I den økonomiske kode er sundhed således ikke kun af 

betydning for den enkeltes livskvalitet og levetid, men også for den fremtidige opretholdelse 

af velfærdssamfundet, som vi kender det. Der skal, med andre ord, nye boller på suppen, 

såfremt velfærdetssamfundet skal være en realitet, også i fremtiden. 

Dette kan i store træk siges at være de analytiske pointer formningsanalysen har iagtaget. I 

et systemteoretisk perspektiv kan kommunikationen om sundhed i FSP således beskrives 

som polyfon. Det vil sige, at sundhed kodes i flere forskellige funktionssystemer, og en videre 

analyse ville pege på, at der er endnu flere koder på spil i det færøske folkesundheds-

program. Derudover lægges der op til, både gennem den videnskabelige kode og den 

pædagogiske kode, at den enkelte borger selv tager ansvar for egen sundhed. De gængse 

sundhedsanbefalinger er tydelige og tilgængelige for alle, og på baggrund af den 

pædagogiske kode har alle et sundhedspotentiale. Det synes med andre ord at være lige til 

at gå til. 

Ser vi så på opgavens anden analyse, optræder sundhed ikke i koder, men i fortællinger. 

Analysen af fiskernes fortællinger viser et sundhedsbillede forskelligt fra det, der er blevet 

iagttaget igennem formningsanalysen. Hvor sundhedskommunikationen i FSP, i store træk, 

var centreret omkring et fysisk sundhedsbillede, hvor alle borgere uanset køn, alder, 

arbejde, politisk tilhørsforhold, osv. er i besiddelse af et sundhedspotentiale, så har analysen 

af fiskernes fortællinger vist, at sundhed ombord på et fiskeskib er knyttet til specifikke og 

kultureltbaserede normalitetsbetragtninger. 

I fiskernes fortællinger iagttages det, at sociale og kulturelle faktorer ombord på skibet 

spiller en rolle i forhold til fiskernes sundhed. Sundhed er i fiskernes fortællinger ikke 

uafhængigt af køn, fællesskabets betydning, det sociale samvær, de fastlåste rammer 

omkring dagligdagen og behovet for pauser. På trods af at fiskerne er bevidste om, at 

eksempelvis rygning er skadeligt i forhold til deres sundhed, og at det er vigtigt at spise 

sundt, så har analysen vist, at de gængse sundhedsanbefalinger tilsidesættes, når fiskerne er 

ombord på skibet. Analysen kan således sige at understøtte den indledende tese om, at 

folkesundhedsprogrammer bør tage udgangspunkt i konteksten. 



Folkesundhed og fortællinger 

 

Side 71 

 

Den følgende diskussion vil bygge videre på de analytiske pointer, og på baggrund af visse 

systemteoretiske iagttagelser diskuteres formningen af sundhedskommunikationen i 

fremtiden. 

 

5.2 At acceptere autopoiesis 

Opgavens analyser har vist, at struktureringen af sundhed er forskellig i FSP og ombord på et 

fiskeskib. I luhmannianske termer er de to sundhedsbegreber afkoblede fra hinanden. 

Opgavens argument vil således være, at sundhedskommunikationen i FSP har begrænsede 

muligheder for succes ombord på et færøsk fiskeskib. For at underbygge denne påstand vil 

diskussionen nu tage en drejning i retning af en accept af Luhmanns tanker om autopoietiske 

systemer. 

Luhmann bygger sin systemteori på, at systemer er autopoietiske systemer. Det vil sige, at 

de er operationelt lukkede, selvreferende og selvproducerende systemer. Systemets 

eksistens bygger på, at intet fra omverdenen kan trænge ind i systemet. Det, der fungerer i 

systemet, bliver med andre ord produceret inde i systemet. Hvor paradoksalt det end måtte 

lyde, så er denne lukkethed grundlag for systemernes åbenhed. Et eksempel kan være det 

økonomiske system. Fordi det økonomiske system kun taler i den økonomiske kode, kan det 

genkende sin egen systemgrænse. Ellers ville det hele flyde ud i et stort kaos. Men når det er 

sagt, så påvirkes økonomien af politiske afgørelser, da politiske afgørelser har en indflydelse 

på valutakurser. Systemerne kan således lade sig irritere, da de, som vist i opgavens 

analysestrategiske afsnit, er strukturelt koblede til hinanden. Begrebet om strukturel kobling 

forener således begrebet om autopoiesis med det faktum, at systemer har en omverden, der 

på trods af ikke at kunne trænge ind i systemet kan irritere og forstyrre systemet (Luhmann; 

2007: 103, Luhmann; 1989: 143, Kneer og Nassehi; 1997: 54-56, Hagen; 2000: 391). 

Opgaven accepterer Luhmanns tanker om systemernes autopoiesis og tager udgangspunkt i, 

at det er tilfældet i forbindelse med samfundsanalyser, store som små og såsom denne 

kandidatopgave.  
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Kommunikationen i FSP og kommunikationen i fiskernes fortællinger er derfor et udtryk for 

kommunikation i autopoietiske systemer. I praksis vil det sige, at disse to systemer ikke kan 

tale direkte til hinanden og forsøge at komme med en direkte påvirkning af hinanden. De er 

som sagt autonome enheder. De kan kun irritere hinanden. Irritation skal her ses som 

irritation til selvirritation - til at kommunikationen i det ene system selv vælger at lade sig 

irritere. Kommunikationen i det ene system kan derfor kun håbe på, at det andet system 

lader sig irritere tilpas meget til, at det også begynder at producere en kommunikation, der 

ligner kommunikationen i det andet system. 

FSP er som sagt mange gange tidligere et udtryk for en organisatorisk 

beslutningskommunikation. FSP opstiller et sundhedsbillede, der gælder for alle borgere. 

Sundhedsbilledet i FSP er med andre ord universelt og ikke afhængigt af hverken tid eller 

sted. Det er beslutninger om sundhed, der gælder indtil den dag, hvor der træffes nye 

beslutninger. Det er sådan, landstyret iagttager, at sundhedspolitikken skal føres som følge 

af et bestemt sundhedsbillede. Fordi livsstil og risikofaktorer er så tæt knyttet til 

folkesygdomme, vil dette afspejle politikken i fremtiden. 

I Luhmanns termer har man gennem den organisatoriske beslutningskommunikation dannet 

mening om begrebet sundhed. Luhmann definerer mening som selektionstvang (Luhmann; 

2007: 216), der udgøres af forskellen mellem aktualitet og potentialitet (Andersen; 1999: 

120). Mening er, når noget aktualiseres i forhold til flere potentielle muligheder. 

Organisationen landstyret har reduceret i den enorme kompleksitet af muligheder og er nået 

frem til et billede af sundhed. Som sagt i analysestrategiafsnittet er det et krav til en politisk 

organisation som et landstyre, at den træffer beslutninger og legitimerer sin egen eksistens. 

I organisationssystemet gælder denne mening, indtil der defineres ny mening i nye 

beslutninger. Meningen er således ikke koblet til en bestemt tid, sted eller person – 

meningen opererer diakront over tid og sted. 

I kontrast til organisationssystemers diakrone meningsunivers står interaktionssystemerne. 

Hvor organisationssystemer opererer uafhængigt af tid og sted, er tidslighed et centralt 

element i forhold til interaktionssystemer. Til at diskutere fiskernes fortællinger i et 

systemteoretisk perspektiv bruges en sammenligning mellem livet som fisker ombord på et 

færøsk fiskeskib og Luhmanns tanker om interaktionssystemer. 
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5.3 Fiskeskibet som interaktionssystem 

I Luhmanns teoriapparat står interaktionssystemer placeret overfor de andre sociale 

systemer – samfundets funktionssystemer og organisationer (Hagen; 2000: 390). Hvor 

organisationssystemets grænse går ved medlemskab, så definerer interaktionssystemet sin 

grænse på præmisser om nærvær (Luhmann; 2000: 474). Men nærvær betyder ikke blot 

fysisk nærvær – nærvær er: “at et samvær af personer styrer selektionen af perceptioner og 

markerer udsigterne af social relevans” (Luhmann; 2000: 477). Nærværet opbygges altså i 

fællesskab, og afhænger af at begge parter er med til at bestemme, hvad der definerer 

situationen som nærværende. Definitionen på interaktion bygges således på et 

nærværskriterie, der kun lader sig iagttage inde i det konkrete interaktionssystem. Samtidig 

fysisk tilstedeværelse udgør altså ikke alene definitionen af interaktionssystemer hos 

Luhmann. 

Hos Luhmann går interaktionssystemets grænse ved det tidslige. Interaktionssystemer 

arrangerer sig selv tidsligt dvs. i episoder (Luhmann; 2000: 479). Når forelæsningen er forbi, 

og elever og underviser går hver til sit, er interaktionen altså opløst. Hvor 

organisationssystemer opererer diakront og uafhængigt af tid og sted, så opererer 

interaktionssystemer synkront, og med en indbygget tidslighed. På baggrund af denne 

definition af interaktionssystemer, er det denne opgaves argument, at fiskeskibet er et 

udtryk for et interaktionssystem, der bygger på fiskernes samtidige tilstedeværelse ombord 

på fiskeskibet. Det bygger på en tidslighed. Når turen er forbi, er interaktionen derfor også 

forbi. Fiskerne går hver til sit, og den interaktion, der er ombord på skibet, begynder først 

ved næste fisketur. I en systemteoretisk optik kan fiskeskibet således beskrives som et 

lukket, autopoietisk interaktionssystem. 

 

5.4 Sundhed i interaktionssystemet 

Ombord på fiskeskibet er der, som den narrative analyse har vist, en særlig kultur. I en 

iagttagelse af fiskernes fortællinger ses, hvordan fiskerne tilegner sig denne kultur og det 

billede af sundhed. Det sundhedsbillede fiskerne beskriver i deres fortællinger, har den 

narrative analyse vist som værende en konsekvens af en særlig fiskerkultur ombord på 
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skibet. Hvordan fiskerne forholder sig til sundhed har med andre ord i høj grad at gøre med 

det faktum, at de befinder sig ombord på skibet. Denne kultur trækker blandt andet på, at 

dagen er struktureret omkring et fast vagtsystem, at der er bestemte normer og regler 

ombord, at kokken har en særlig rolle, osv. I forhold til kravet om at folkesundheds-

programmer bør tage udgangspunkt i konteksten, har analysen af konteksten vist, at 

kulturen ombord er væsentligt anderledes end de generelle kulturelle normalitets-

betragtninger. Når dagligdagen iagttages som fastlåst, og arbejdet er kendetegnet ved 

ufleksibilitet og gentagelighed, så har fiskernes fortællinger vist, at trangen til eksempelvis 

cigaretter og en ekstra omgang på tallerkenen afspejler det at være ombord på et fiskeskib. 

Analysen af fiskernes fortællinger har med andre ord vist, at kulturen ombord lægger op til 

en bestemt livsstil. Luhmann definerer kultur som: “en slags forråd af mulige temaer som 

står til rådighed for hurtig og hurtigt forståelig optagelse i konkrete kommunikative 

kommunikationsformål....Kultur er ikke nødvendigvis et normativt meningsindhold, men 

snarere en meningsfastlæggelse (reduktion), som gør det muligt at skelne mellem passende 

og ikke passende bidrag, eller korrekt og ikke-korrekt temabrug i temarelateret 

kommunikation” (Luhmann; 2000: 205). Luhmann ville nok sige, at fiskerne tilpasser sig 

kulturen ombord og derfor tilsidesætter de gængse sundhedsanbefalinger. En 

systemteoretisk analyse af fiskernes fortællinger vil således pege på, at fiskerne fastlægger 

det temaforråd, der er til rådighed ombord på skibet - hvad der er passende og ikke-

passende. De tilpasser sig med andre ord kulturen ombord, hvilket deres livsstil kan siges at 

være et bevis på. Den narrative analyse har vist, at med hensyn til sundhed og 

sundhedsanbefalinger står konteksten, og kulturen ombord i konflikt med den 

sundhedskommunikation, der er blevet iagttaget i formningsanalysen af FSP. Luhmanns 

definition af kultur kan være et bud på hvorfor. 

Den interessante diskussion vil derfor nu være, hvordan man kan tænke sundhed ind i en 

fiskerkontekst. Hvordan struktureres sundhedskommunikationen i fremtiden? Som politisk 

kommunikatør er formålet, på baggrund af de analytiske iagttagelser, at træde et skridt 

tilbage og pege på, de faktorer, som analysen har vist, er af betydning i forhold til 

konstuktionen af en fremtidig sundhedskommunikation. Når nu analysen af fiskernes 

fortællinger har vist sig at stå i konflikt med sundhedskommunikationen i FSP, hvad bør man 
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så fokusere på, såfremt kommunikationen om sundhed i fremtiden skal tage udgangspunkt i 

konteksten? 

 

5.5 Sundhedskommunikationen i fremtiden 

Sammenlignes de to analyser er der som sagt tale om to sideordnede sundhedsbegreber, 

der ud fra en systemteoretisk iagttagelse er afkoblede fra hinanden. Med andre ord: 

sundhedskommunikationen i FSP og sundhedskommunikationen i fiskernes fortællinger taler 

forbi hinanden. Tildelingen af roller til borgerne i FSP, hvor borgerne opfordres til at tage 

ansvar for eget liv og sundhed, er således en kommunikation, der slår fejl, når man tager 

fiskernes fortællinger om livet ombord i betragtning. Sundhedskommunikationen i FSP 

forsøger at skabe direkte irritation i forhold til fiskernes interaktionssystem, og det er i 

udgangspunktet som sagt en umulig opgave. Mulighederne ligger i skabe irritation til 

selvirritation. En politisk sundhedskommunikaiton, som den i FSP, kan ifølge systemteorien 

skabe irritation, således at kommunikationen i fiskernes interaktionssystem kobler sig på og 

selv begynder at kommunikere på lignede vis. For at vise hvilke muligheder der er for 

irritation til selvirritation, vil vi nu se på, hvilke analytiske pointer den narrative analyse har 

bidraget med. Hvad har vi med andre ord lært om konteksten, som kan benyttes i en 

eventuel fremtidig sundhedskommunikation? 

 

5.6 En anden type differentiering 

I fiskernes fortællinger om livet ombord har analysen blandt andet vist, at ledelsesstrukturen 

ombord i høj grad kan karakteriseres som værende hierakisk. Kaptajnen har en diktator-

lignende rolle ombord, og fiskeskibet betegnes af fiskerne som værende et militærstyre. En 

luhmanniansk iagttagelse af denne fortælling om kaptajnens rolle og den hierakiske 

ledelsesstruktur ville betegne fiskeskibet som karakteriseret ved en stratifikatorisk 

differentieringsform. Den stratefikatoriske differentieringsform kendetegnes ved princippet 

om foroven/forneden. I det stratifikatoriske samfund er der en hierakisk opdeling af 

personernes eller medlemmernes roller i samfundet, og “husstandsoverhovedets status 

indordner medlemmerne i den hierakiske orden” (Luhmann; 2000: 237, Kneer og Nassehi; 

1997: 130-136, Mortensen; 2004:129). 
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Det er denne opgaves argument, at fiskeskibet kan iagttages gennem begrebet om 

stratifikatorisk differentiering. At den hierakiske opdeling i kaptajnen som “husstands-

overhovedet” og de øvrige fiskere som menige medlemmer hierakisk placeret efter rang, 

tegner et billede af en anden type differentiering end den funktionelle differentiering. I så 

fald skal en eventuel fremtidig sundhedskommunikation kunne tale eller kommunikere ind i 

en anden type differentiering og ikke se bort fra, at der er denne hierakiske struktur ombord 

på skibet. Den hierakiske struktur bør med andre ord tænkes ind i en fremtidig 

sundhedskommunikation. Begrebet om sundhedsambassadører kunne eksempelvis være en 

praktisk mulighed. I praksis kunne det tænkes, at sundhedskommunikationen tog 

udgangspunkt i kaptajnens centrale rolle ombord; at kaptajnen og andre personer placeret i 

toppen af hierakiet blev en type sundhedsambassadører, der via det gode eksempel spiste 

sundt og kvittede smøgerne. 

Cigaretter og rygepauser er, som vist i analysen, en situation med betydning for fiskernes 

strukturering af dagligdagen – og med store konsekvenser for deres sundhed. I fiskernes 

fortællinger om rygepauser fremgår det, at rygning er et middel til flere pauser og til at 

fordriven tiden ombord på skibet. Det er ikke denne opgaves formål at vurdere fiskernes 

motiver til flere pauser, men det kan tænkes, at man som ryger, foruden flere pauser, også 

opnår en fællesskabsfølelse, der stimulerer det sociale sammenhold blandt rygerne, og hvor 

skibets hierakiske ledelsesstruktur sættes til side. I rygepauserne er ingen hævet over andre, 

men alle er lige i form af det at være rygere. Den narrative analyse har vist, at cigaretter 

legaliserer det at tage en ekstra pause. I fremtiden kunne en ekstra kaffepause således 

tænkes ind i sundhedskommunikationen til at fremme ikke-rygning ombord på fiskeskibene. 

Udover at skibet kan karakteriseres ud fra en stratifikatorisk differentieringsform, kan der 

også siges at være yderligere en differentieringsform på spil. Begrebet om segmentær 

differentiering bygger på en differentiering i ensartede enheder som eksempelvis familier, 

stammer, landsbyer, osv. Denne type differentieringsform er baseret på principper om sam-

tilstedeværelse og samlokalitet. I en segmentær differentieringsform er interaktion et 

nøgleord. Det segmentære samfund bygger med andre ord på, at handlinger og 

handlemuligheder kræver personers samtidige fysiske tilstedeværelse i  (Luhmann; 2000: 

234, Kneer og Nassehi; 1997: 126-130, Mortensen; 2004: 129). Der ligger nogle klare 
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paraleller til fiskernes fortællinger i Kneer og Nassehies (1997) beskrivelse af det segmentært 

differentierede samfund: 

“Det er i vidt omfang fastlagt, hvad der kan forventes, og variationsmulighederne er 

begrænsede, fordi der på grund af samtidig tilstedeværelse og fælles lokalitet ikke kan opstå 

en kreativ kraft i ingeraktionerne: Der findes ingen eksperimentelle interaktioner, hvor man 

kan forsøge sig med og evt. forkaste noget nyt”  (Kneer og Nassehi; 1997: 127). 

Set i lyset af denne teoretiske redegørelse af det segmentært differentierede samfund har 

livet ombord på et fiskeskib sine ligheder teorien om den segmentære samfunds-

differentiering. Det bygger på fiskernes samtidige tilstedeværelse, både i arbejdstiden og i 

fritiden. Man er med andre ord sammen hele tiden. Hele strukturen ombord er bygget om 

omkring denne sam-tilstedeværelse, da afstanden til land forhindrer, at det kan være 

anderledes. Også fællesskabsfortællingen kan siges at være et udtryk for, at man er sammen 

om det her. Derudover illustrerer fortællingen om vagtsystemet, at livet om bord er 

forudsigeligt. Som beskrevet i ovenstående citat fortæller fiskerne, at variationsmulighedere 

er begrænsede, og at man til enhver tid ved, hvad der er i vente. Dagen i dag ligner som sagt 

altid dagen i går. Som den ene fisker har beskrevet det: 

“Efter cirka tre uger kører det hele i samme rytme” (JJ) 

Kendetegn fra et segmentært differentieret samfund bør således tænkes ind i en fremtidig 

sundhedskommunikation. Ét kendetegn fra det segmentære samfund er kønsroller. I forhold 

til sundhedskommunikationen er køn altså et bud på en social faktor, der bør tænkes ind i 

sundhedskommunikationen i fremtiden. 

I fiskernes fortællinger kan man iagttage, at der er en stærk opretholdelse af den mandlige 

kønsrolle, og at denne rolle er baseret på en traditionel definition af, hvad der kendetegner 

rollen som mand. “Mænd er mænd ombord” er der en af fiskerne, der fortæller. I forhold til 

kønsdifferentieringen opstår der en konflikt mellem kønsdimensionen i fiskerners 

fortællinger sammenholdt med den i FSP. I FSP kan der siges at være tale om et neutralt 

kønsbillede. Kønsdimensionen tages med andre ord ikke med ind i kommunikationen. Der 

differentieres ikke mellem mand og kvinde. Uanset køn opfordres alle til at følge de samme 

sundhedsanbefalinger. I fiskernes fortællinger er billedet det modsatte. Her er der tale om 
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en stærk opretholdelse af kønsrollerne. På grund af opgavens begrænsede omfang vil en 

tese om kønnets betydning i forhold til sund livsstil ikke blive uddybet. På baggrund af den 

narrative analyses iagttagelser er det dog nærliggende at påpege kønsdimensionens rolle i 

en fremtidig sundhedskommunikation. 
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6 Konklusion 

Denne opgave har været inspireret af forholdet mellem policyprogrammer og kontekst. I 

praksis har opgaven fokuseret på det færøske folkesundhedsprogram og en færøsk 

fiskerkontekst. Opgavens ambition var i første omgang at besvare følgende problemstilling: 

 

Hvordan formes sundhed som tema i det færøske folkesundhedsprogram (FSP) fra 2006? 

 Hvilke koder og medier abonnerer kommunikationen på? 

 Hvilke politiske løsningsmuligheder opstilles som følge af, hvordan sundhed iagttages 

i FSP? 

 

Formningsanalysen af FSP har vist, at sundhed kodes i flere forskellige koder og medier, der i 

analysen benævnes som blikke på kommunikationen om sundhed i FSP. I analysen iagttages 

et videnskabeligt blik, et risiko blik, et pædagogisk blik og et økonomisk blik. Hvert af de 

forskellige blikke iagttager sundhed gennem deres egen binære kode. Formningsanalysen 

viser således, at kommunikationen om sundhed i FSP er polyfon. Det vil sige, at 

kommunikationen formes via flere forskellige funktionssystemer. Sundhed er altså ikke en 

entydig størrelse, men afhængigt af blikket, der iagttager. Derved har opgaven vist, at FSP er 

et udtryk for samfundets funktionelle differentiering, hvor organisatoriske beslutninger 

træffes i flere forskellige funktionssystemer. Analysens resultater peger på, at sundhed i FSP 

har fokus på, hvordan borgerens livsstil er af betydning for folkesundheden i fremtiden. 

Opgavens ambition om at iagttage en færøsk kontekst har benyttet det narrative perspektiv 

til analyse af færøske fiskeres fortællinger om livet som fisker om bord på et fiskeskib. I den 

narrative analyse har fiskernes fortællinger bidraget med en indsigt i en færøsk 

fiskerkontekst. Denne analyse har besvaret følgende problemstilling: 

 

Hvordan udformer færøske fiskere deres fortællinger om livet som fisker om bord på et 

fiskeskib? 

 Med udgangspunkt i analysen af fortællinger; hvordan påvirkes fiskernes livsstil, og 

herunder tilgangen til sundhed, af konteksten? 
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Analysen har vist, at fortællingerne er formet via en plotstruktur, hvor konflikter, projekter og 

karakterer udgør strukturelle elementer i fortællingen. Det fremanalyseres, hvordan disse 

konflikter, projekter og karakterer er med til at strukturere fiskernes dagligdag om bord på 

skibet. Hvordan dagligdagen struktureres ombord på skibet har, ifølge den narrative analyse, 

en betydning for fiskernes livsstil og tilgang til sundhed. Dermed spiller konteksten en rolle, 

når det handler om sundhed om bord på et færøsk fiskeskib. 

I den efterfølgende diskussion af de to analyser har formålet været at besvare følgende 

problemstilling: 

 

Hvordan er forholdet mellem iagttagelsen af sundhed i FSP og fiskernes fortællinger om livet 

som fisker – herunder kontekstens betydning for fiskernes tilgang til livsstil og sundhed? 

 

I diskussionen af de analytiske resultater fremgår det, at sundhed i FSP og sundhed i fiskernes 

fortællinger er to forskellige ting. De to sundhedsbegreber fremstår som afkoblede fra 

hinanden. De taler med andre ord forbi hinanden. Afslutningsvist diskuteredes det, hvordan 

sundhedskommunikationen, set i lyset af de analytiske resultater, kan formes i fremtiden. I 

forhold til opgavens indledende tese om at folkesundhedsprogrammer bør tage 

udgangspunkt i konteksten, har denne opgave vist, at det færøske folkesundhedsprograms 

iagttagelser af sundhed adskiller sig fra færøske fiskeres iagttagelser af samme, såfremt 

konteksten tages i betragtning. Undersøgelsens konklusion vil således være, at som et politisk 

kommunikationsprogram til forbedring af færingers sundhed, spås FSP en begrænset succés i 

en fiskerkontekst, tages udgangspunkt i de analytiske resultater og teoretiske refleksioner og 

diskussioner af samspillet mellem policyprogrammer og kontekst.  
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7 Perspektivering 

Udover opgavens konklusioner på baggrund af de to analyser, findes der nærliggende 

perspektiver, der vil være interessante i en diskussion af emnet om folkesundhed. I dette 

afsnit er fokus på et af dem, nemlig styring. 

Politikere er valgt til at lede. Dette kan siges at være en generel beskrivelse af rollen som 

politiker. En teoretisk definition af ledelse, er at iagttage ledelse som en beslutningsdisciplin, 

hvor beslutninger danner grundlag for nye beslutninger (Thygesen; 2007: 139). Denne 

definition finder vi desuden også hos Luhmann (1997). Opgaven har vist, hvordan at FSP kan 

karakteriseres som organisatorisk beslutningskommunikation. I formningsanalysen så vi, at 

kommunikationen om sundhed i FSP, er karakteriseret af at være en polyfon forståelse af 

sundhed. I et samfundsperspektiv kan man argumentere for, at FSP kommer til at danne 

grundlag for den politiske ledelse af sundhed. Programmet vil med andre ord være et 

beslutningsgrund for fremtidige beslutninger vedrørende sundhed. Set i det lys, vil man 

politisk søge at styre i den retning, FSP har stukket ud i kortet. Et nærliggende perspektiv til 

videre undersøgelse, kunne dermed være at iagttage FSP som et program til styring. Denne 

pointe bliver først bragt frem her i det diskuterende afsnit, da den ligger udenfor opgavens 

analysestrategiske ramme.  

Styring kan defineres som en minimering af en forskel (Luhmann; 1997: 45). Styring handler 

altså om, at rette ind på den udsatte kurs. I maritime termer, kan det beskrives som, at 

minimere forskellen mellem den kalkulerede rute og skibets afvigelser derfra (Thygesen; 

2007: 140). I samme øjeblik landstyret træffer ledelsesmæssige beslutninger i forhold til den 

færøske folkesundhed, sættes et styringsapparat i gang. Nu skal de opstillede mål nås, og 

den færøske folkesundhed skal forbedres. Et eksempel er når man i FSP fremsætter en kurs 

for området rygning. Her hedder det, at maksimalt 15% af befolkningen skal være rygere i 

2015, at årgangene født efter år 2000 skal være røgfrie og at der skal være nul røg i det 

offentlige rum senest år 2009 (FSP; 2006: 39). Et tydeligt budskab om hvilken kurs man agter 

at følge på rygeområdet, med det overordnede mål, at forbedre folkesundheden.  Styringen 

består nu i, at følge den udsatte kurs. Når nu kursen er lagt, kræves en kaptajn til at styre, og 

til at rette ind såfremt skibet går at kurs. I moderne ledelsestermer kan et perspektiv på, 

hvordan at styring gøres mulig, være begrebet om styringsteknologier.  
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Definitionen af en teknologi består i etablering af kausalitet (Luhmann; 1990 i Thygesen; 

2007: 141). Den traditionelle definition af teknologi bygger på  at der opstilles kausalitets-

forbindelser mellem “x og y”. I en mere moderne version, handler det om, at etablere en 

pålidelig relation mellem årsag og virkning (Thygesen; 2007: 141), sådan som vi blandt andet 

så det i i den videnskabelige kode. Den videnskabelige kode og koden om risiko, kan siges at 

bygge på en årsags/virknings logik, om sammenhængen mellem livsstil, risikofaktorer og 

folkesygdomme. I et ledelsesperspektiv kan de sundhedspolitiske anbefalinger der kommer i 

kølvandet af den videnskabelige og risikoens kode, iagttages som en styringsteknologi. Der 

udlægges et kalkuleret hændelsesforløb, hvor en ændring i livsstil vil medføre det resultat, at 

folkesundheden forbedres. Fjerner man årsagen til dårlig sundhed, så vil virkningen være en 

bedre sundhed, lader til at være budskabet. På den måde kan FSP siges at indeholde 

såkaldte sundhedsteknologier til styring af folkesundheden. Udfordringen bliver herefter, at 

gå fra ord til handling. De ledelsesmæssige udfordringer ligger med andre ord i, at få 

befolkningen til at knytte an til de sundhedspolitiske anbefalinger. At ændre adfærd og rent 

faktisk lave om i deres livsstil, til gavn for både dem selv, men også for samfundet.  

Sundhed handler om adfærdsændring, kan siges at være en af konklusionerne af denne 

opgaves analyser. I den pædagogiske kode, blev der lagt op til, at befolkningen kunne 

opdrages, uddannes eller disciplineres til en bedre sundhed. Den enkeltes adfærd pt. sås 

som villig til omstilling og moden for ændring. En ændring der kan komme indefra – fra den 

enkelte selv. Et nærliggende perspektiv på kommunikationen i den pædagogiske kode, 

kunne  være at iagttage kommunikationen af selvteknologier. Selvteknologier bygger på, at 

styring er styring på afstand, og at den enkelte ledes til at lede sig selv (Thygesen; 2007). Det 

moderne samfunds veloplyste borgere skal med andre ord uddannes til at styre sig selv til en 

bedre sundhed. De skal se sig selv som både et mål for bedre sundhed, og samtidig som 

midlet til at nå det mål. “Du er din egen lykkesmed” beskriver godt tanken om 

selvteknologier. Det handler, med andre ord ikke om disciplinering udefra, men om 

selvdisciplinering. Hvilken rolle får ledelse i det selvteknologiske perspektiv, er så det 

nærliggende spørgsmål? Og hvor placeres magten, når nu alle er deres egen leder? Hertil er 

det interessant at sige lidt om magt, og teknologiens syn på magt. 

Systemteorien gør op med den klassiske definition af magt, sådan som vi kender den hos 

Robert A. Dahl: “A har magt over B i den udstrækning , han kan få B til at gøre noget, B ellers 
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ikke ville gøre” (Dahl i Thygesen; 2007). Dahl´s definition af magt, bygger på en berøvelse af 

frihed, hvor B ikke frit vælger at følge A, men under tvang er nødt til at gøre som A ønsker. 

Denne magtdefinition går Luhmann imod, og indsætter magten som en forskel, hellere end 

som placeret hos et subjekt, eksempelvis en autoritær leder. Magt hos Luhmann afhænger 

af et element af frihed. Magt er kun magt, såfremt B har frihed til at sige nej, men af egen fri 

vilje, vælger at gøre som A ønsker. Denne magtdefiniton kan siges at definere moderne 

ledelse, inklusiv politisk sundhedsledelse. På trods af, at politikere og sundheds-

professionelle prædiker om sundhed, så besidde de ikke magten til at tvinge befolkningen til 

at leve sundt. Det er en beslutning folket må træffe af egen fri vilje. Hos Luhmann er 

ledelsens rolle som autoritet nemlig denne, at være en beslutningsfunktion for fremtidige 

beslutninger. For Luhmann er det ikke i aktiveringen af sanktioner, at magten viser sit ansigt, 

men i forventningen om sanktioner. Sanktioner får her en produktiv karakter, idet at det er 

noget begge parter ønsker at undgå (Thygesen; 2007: 145).  

Vender vi nu tilbage til diskussionen om sundhed og selvteknologier, så resulterer tildelingen 

af rollen som leder for egen sundhed, til hver enkelt borger, i at magten bliver 

allestedsnærværende. Thygesen formulerer det således: “Selvledelse betyder, at hver enkelt 

ledende aktør må kunne henvise til sig selv...sanktionsretten er ikke længere forbeholdt 

andre, men én selv” (Thygesen; 2007: 154). Selvteknologien placerer ikke magten hos en 

ledelse, men hos den enkelte borger. Som sagt, man er sit eget mål og middel på samme tid. 

Når en forhenværende norsk sundhedsminister udtalte, “at vi hver især skal blive vores egen 

sundhedsminister”, var det et udtryk for en tendens indenfor sundhedsområdet. 

Befolkningerne opfordres til at tage ansvar, og til at lede sig selv. Det lyder umiddelbart 

tiltalende, med frihed og ansvar for egen sundhed. Men et kritisk syn på denne trend vil 

pege på, at der også er andre konsekvenser af at selvteknologier vinder indpas på 

sundhedsområdet. For hvad vil det sige, at magten er allestedsnærværende og at der ikke er 

noget tvang? Thygesen beskriver det således, at magten i forhold til selvteknologier, bliver 

skrøbelig (Thygesen; 2007: 154). Når nu sundhed er blevet til et spørgsmål om selvledelse, 

besidder hver enkelt borger magten over egen sundhed. Magtens skrøbelighed ligger i, at 

borgerne kan jo bare lade være med at leve sundt, uden at nogen kommer efter en. Men 

omkostningerne ved ikke at tilkende sig selvledelse gennem selvteknologier bliver, at den 

enkelte borger genkendes som en, der rent simpelt ikke kan finde ud af at lede sig selv til en 
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bedre sundhed, og en mangelfuld leder. For vi kender allesammen efterhånden de gængse 

sundhedsanbefalinger. Vi ved allesammen hvordan man lever sundt. Spis frugt og grønt. 

Hold op med at ryge. Drik moderat og dyrk regelmæssig motion. Vi burde finde ud af at lede 

vores egen sundhed, men som denne opgave har vist, er sundhed på ingen måde en 

selvfølge eller en nem kurs at følge.  
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9 Bilag 

 

9.1 Bilag 1 - Interviewguide 

 

Interviewguide til semistruktureret interview med fiskere 

- Hvordan begyndte dit liv som fisker? 

- Fortæl lidt om livet ombord? Hvordan er en typisk dag ombord på skibet? 

- Hvad laver du i fritiden? 

- Hvordan er livet ombord sammenlignet med livet derhjemme? 

- Hvordan er det at være væk hjemmefra i lang tid ad gangen? 

- Hvordan vil du beskrive livsstilen ombord? 

- Hvordan er maden ombord? 

- Hvad med rygning, motion og alkohol? 

- Hvordan er faciliteterne ombord? 

- Har I mulighed for at motionere fx? 

- Hvordan vil du beskrive det psyksike miljø ombord? 

- Hvordan hvis en har det psykisk svært ombord – hjemve foreksempel? 

- Hvordan er fiskernes holdning til sundhed? 

- Hvad med de gængse sundhedsanbefalinger om kost, motion, rygning og alkohol? 

- Hvordan er det med rygning ombord? 

- Hvordan er maden i forhold til sundhedsanbefalingerne? 

- Hvordan ser du mulighederene for en sund livsstil ombord? 

- Ser du at der er sket en udvikling? 
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9.2 Bilag 2 – Interview med AJ 

 

AJ = Alexander Joensen  

HV = Hanna Vágsheyg 

HV: kan du starte med at fortælle om hvordan du først kom ombord på et skib, og hvordan 

dit liv på havet startede? 

AJ: jeg begyndte som 15 år gammel. Jeg har været med to skibe (línubátur og nótabátur). Vi 

var ved New Foundland og Grønland, og med det nye skib var vi rundt om Skandinavien og i 

Barentshavet. Jeg har været sømand i ca. 30 år. (red. AJ fortæller også mere i detaljer, men 

jeg vælger blot at nedskrive det jeg ser som relevant for at besvare opgavens 

problemstilling).  

HV: hvordan var dagligdagen ombord på skibet? 

AJ: det var utrolig hårdt, meget hårdt. Man går på vagt, og arbejdede hele døgnet. Vagten 

hed 6/12, det vil sige, at man havde 6 timer fri og arbejdede 12 timer, og ud af de seks 

fritimer skulle man også nå at spise. Man sov kun i fem timer. Det var meget hårdt, men man 

var så ung dengang at man tænkte ikke så meget over det. Når man er ung, så udhviler 

kroppen sig så hurtigt igen. Nu kan jeg forstå de ældre mænd der var ombord. Vi tænkte 

dengang, at de brokkede sig – ondt her og der og gigt og så videre, men nu kan jeg bedre 

forstå dem. De har været udkørte og brugte. Nu hvor man har nået samme alder.  

HV: hvad betød det at få fri for at spise? 

AJ: det betød rigtig meget, og ombord på skibene betyder maden utrolig meget. Og vi fik god 

mad, fiskefrikadeller og fiskeboller. Altid to varme måltider om dagen.  

HV: du nævner at maden har alt at sige ombord. Hvad tænker du på i den forbindelse? 

AJ: man arbejdede så meget, og forbrændte så meget. Flere drenge der tog af sted med lidt 

for meget på sidebenene, de var tynde når de kom hjem igen.  

HV: tror du det er på samme måde i dag? 

AJ: man fisker ikke på samme måde i dag.  

HV: hvordan vil du beskrive messen og kokkens rolle ombord? 

AJ: jeg synes, at kokken har meget at sige ombord. Han skal lave god mad, og bage gode 

brød. Han gør det hele selv ombord hvad der angår maden. Rugbrød, franskbrød, boller og 

kager, alt skal bages ombord. Han bliver en samlende person ombord. En god kok for mig er 
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en der laver god mad. Det var en ældre kok der hvor jeg var, og han lavede god færøsk mad. 

Maden er samlingspunktet, og holder humøret oppe ombord. Til kaffe fik man kage, eller 

boller og ost, måske en sandkage.  

HV: noget andet man taler meget om ift. sundhed, er rygning?  

AJ: der blev røget temmelig meget ombord. Hele tiden.  

HV: hvorfor ryger man så meget ombord? 

AJ: ja, altså man er afskåret fra det hele, i hvert fald dengang. Færøske nyheder hørte vi en 

gang om dagen, og da blev vi opdateret på det hele. Hvad der skete derhjemme og hvem der 

var død etc.  

HV: kan man sige at man fordriver tiden med at ryge? 

AJ: ja, det synes jeg. Men ombord på de nyere skibe, har man slet ikke lov til at ryge foruden 

på dækket eller i rygelokalet.  

HV: hvordan ser du at tingene har forandret sig fra dengang du var i New Foundland? 

AJ: en ting jeg har lagt mærke til, og som jeg synes har ændret sig alvorlig meget, det er hvad 

kokken provianterer til når skibet skal af sted. Der er der sket en 180 graders drejning. I dag 

provianterer man pizza. Ingen af os vidste hvad det var for noget dengang. Chokoladepålæg 

og nøtte. Sådan noget kendte vi slet ikke til. Hvis det ikke er ombord i dag inden afrejse, så 

kan skibet ikke tage af sted. Og så det der Nutella.  

HV: mener du så, at man provianterer mere den udenlandske mad i dag? 

AJ: ja. Pomfritter, det havde vi ikke. Men når vi var i land i New Foundland, så tog vi ind i 

byen og købte T-bone steak med pomfritter, og det er stadig min livret. Vi var i havn i tre 

dage, og jeg købte to om dagen.  

HV: hvordan ser du mulighederne for at leve sundt ombord på et skib i dag? 

AJ: ombord på det nye skib, der var der muligheder for at leve sundt. Og i de seneste år hvor 

jeg var med, da forsøgte jeg ikke at spise så usundt. Og i dag har man fitnessrum ombord. Og 

det er noget man er interesseret i, mener jeg.  

HV: hvordan er det med alkohol ombord? 

AJ: det er forbudt. Drikker man i arbejdstiden, så har man skrevet sin egen opsigelse. Men 

hvad man gør i fritiden, det er noget andet.  

HV: nogle har talt om, at søfolk har en slags varemærke hængende på sig. Hvad tænker du 

om det? 
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AJ: Ja, da jeg var ung, og vi lå ved kaj i New Foundland, så gik man fuld indtil man skulle 

ombord igen. Man var ung og uforpligtet. Vi levede livet i to dage, og så var det slut. Jeg kan 

fortælle dig hvordan madplanen var alle ugens dage, middag og aften. 

HV: havde maden så stor betydning? 

AJ: ja, meget stor betydning, og jeg synes at vi fik god mad. Suppe til hver middag, og dessert 

også. Maden var med til at bryde rutinen ombord.  

HV: hvad med at tænke på at holde vægten? 

AJ: nej, vi gjorde ikke. Vores arbejde var så hårdt, at det var ikke nødvendigt. Som jeg sagde 

tidligere, så tabte dem der vejede for meget sig, og blev tynde. Men maden er meget vigtig 

ombord, og sådan har det altid været. Og det handler ikke kun om at spise sig mæt, men 

også om at være sammen socialt. Kokken kan også siges at være som en mor, især for de 

unge det kommer ombord for første gang.  

HV: tak for snakken! 
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9.3 Bilag 3 – Interview med DF 

 

DF = Dorius Fredriksberg  

HV = Hanna Vágsheyg 

DF: Jeg plejer at sige, at når mandskabet har fri, så samles de altid i gallen (køkkenet) der 

hvor jeg står og laver mad. Det kalder jeg for morsyndromet, det at man går hen der hvor 

mor står og laver mad. Madrøgen og det at der er nogen der laver mad, det trækker folk til. 

Så plejer jeg at sige, at nu er der for mange mennesker her, og det er ikke mig der står og 

fylder. Og så går der alle sammen. Men køkkenet ombord på et skib det er samlingspunktet, 

og sådan har det altid været. De kommer altid alle derind, og så står de og snakker.  

HV: det er så ikke kun for at spise? 

DF: nej nej, som jeg siger, så er det kommunikationen det handler om. Det stammer fra 

dengang man gik på gulvet i køkkenet derhjemme – det er i hvert fald min egen teori. Men 

fakta er, at de samles alle i køkkenet.  

HV: kan du fortælle lidt om hvordan du selv startede med at sejle, og hvilke skibe du har 

været med? 

DF: jeg startede som 14 år, og det var med Jógvan S.  

RED: herefter følger en redegørelse af hele hans søkarriere. 

HV: efter alle de år du har været kok, hvordan er så dagligdagen ombord? 

DF: som kok arbejder du altid dvs. at du starter med at proviantere inden skibet skal af sted, 

og gøre det hele klart. Det er et tillids job. Hvis der fx mangler salt, og man har glemt at købe 

det, så har man balladen. Det må bare ikke mangle, og man skal sørge for at der nok 

kartofler ombord, fordi at færinger må ikke mangle kartofler – de spiser ikke ris to dage i 

træk. Eller spagetti. Så der hvilet et ansvar på kokken. Det er som hvis maskinmanden 

glemmer at bunkre olie, så når man kun halvvejs. Det er også derfor at man får lidt mere i 

løn som kok. Og kokken har aldrig fri, før skibet er tilbage i havn. Han arbejder hver dag, 

fordi at mændene skal have man hver dag.  

8:00 min 

HV: har du prøvet at være af sted med andre end færinger? 

DF: ja, oppe på Thule-basen. 

HV: du fortæller at en færing spiser ikke spagetti to dage i træk? 
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DF: nej, men du unge spiser det gerne. Madvaner har forandret sig enormt meget.  

HV: hvorledes? 

DF: jo, før i tiden da fik man kød to gange om ugen, og resten fisk som man så varierede på 

forskellig vis. Stegt fisk, tør fisk ovs. De andre dage fik man grind og spæk, en gang 

kødfrikadeller og så lam om søndagen. Så varierede man kødet, men ellers var menuen 

sådan.  

HV: hvordan har det så forandret sig? 

DF: der hvor jeg er nu (Tjaldrið) der er vi ikke unge, og de gamle de ønsker at få den 

traditionelle kost så som fiskefrikadeller og fiskeboller. Ikke noget spagetti. Hvis jeg serverer 

spagetti til aftensmad, så spørger de om der ikke var kartofler tilovers fra sidst. Men til de 

unge laver jeg lasagne, pizza etc. Det vil sige udenlandsk mad. Men et spiser de gerne, og det 

er hvis jeg laver blandet salat med fx iceberg og hjemmelavet dressing. Jeg ved ikke om det 

er fordi at de har hørt at det er sundt. Men flere synes rigtig godt om det, og tager en skål 

salat hvis der er på kur. Og det er en forandring fra før i tiden.  

HV: ja, er der en udvikling i gang? 

DF: ja, det er der helt sikkert, og det går hurtigt. Jeg ser fx at unge mænd de spiser ikke spæk, 

og dårligt nok grind. Tør fisk kan de godt lide. Den færøske madkultur er på vej ud. 

Fiskeboller vil de helst have sammen med karrysovs. Frikadeller spiser de gerne. Kylling 

råspiser de unge, mens de ældre vil ikke se det på bordet. Jo, der sker en forandring i forhold 

til maden. Kage fik man kun om søndagen før i tiden, men i dag er det hverdagskost. Det er 

et must, og der skal være kage på bordet.  

HV: er det så en forandring hen imod sundere mad? 

DF: nej, det synes jeg ikke. De spiser mere grøntsager som fx råkost til frikadeller. Men man 

spiser ikke mindre af det usunde.  

HV: hvordan kan det være at man ikke er sundere når man spiser flere grøntsager? 

DF: det er som med det gamle danske ordsprog, ”at man tager næring efter tæring” og i dag 

forbrænder man ikke som man gjorde før. Mændene ombord har slet ikke det samme 

arbejde i dag som de havde før. Før var de på vagt i 18 timer. De havde 6 timer fri til at sove 

og spise, og fik kun 5 timers søvn på et helt døgn. Det var hårdt arbejde. De forbrændte det 

de spiste, og endnu mere. Det er helt noget andet i dag. Mange går en vagt på 12/12 og 

arbejder ikke alle tolv timer, men tager sig måske en lur. Forholdsvis har er de for lidt fysisk 
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aktive. Det betyder også at skibene de nye har fitnesscentre mv. for at mandskabet skal 

kunne holde sig i gang.  

HV: hvorfor spiser man mere kage – handler det om hygge? 

DF: nej, jeg synes at det er kun af vane. Og så en anden ting. Før fik man kartofler med 

skrald, i dag skal der ikke være skræl på. Og et par gange om ugen skal der være pomfrittes 

til maden.  

HV: er det kokken der bestemmer menukortet? 

DF: ja, han ser gerne at folk kan lide det han laver. Og det stiller krav til kokken.  

HV: sundhedsanbefalinger går meget ud på at spise sundt, for ikke at få et dårligt helbred. 

Lægger man mærke til det ombord. 

DF: ja, de såkaldte velfærdssygdomme florerer ombord. For tidlig sukkersyge type 2 

diabetes, man vejer 10 kg for meget.  

HV: lægger man mærke til det som kok? 

DF: ja, det gør man faktisk, men det er svært for kokken at sige at nu står den på salat. Så 

bliver man smidt af skibet. Så det er ikke nemt. Og kommer man kun med rugbrød så er det 

heller ikke ok fordi at der skal også være franskbrød. Det er det pres man har på sig, og 

kokken han ønsker gerne at få en stjerne mere fordi at han har lavet god man som folk gider 

at spise. Du ved hvordan det er, og man prøver at gøre det så godt, også selv om det er 

usundt.  

HV: det lyder til at det er en speciel mentalitet ombord? 

DF: ja, det er det 

HV: er det er varemærke? 

DF: ja, det er det, og man tilpasser sig hurtigt når man først er kommet med et skib, til 

hvordan livet er ombord. Hvis de ikke får en steak en gang om ugen, så brokker de sig om 

det ”for fanden vi fik ikke steak den her uge, kun en tør kotelet. ” Det er den udvikling der er 

sket. De forlanger mere. Det store kolde bord med kolde og varme retter hver søndag aften.  

HV: så der er større krav til mere variation i maden, efter din opfattelse? 

DF: ja, meget mere variation. Før var det nok med tre forskellige pålæg salami, leverpostej 

og ost.  

HV: men ikke nødvendigvis sundere.  

DF: nej, og især ikke de unge.  

HV: hvordan synes du at omstændighederne er for en sund livsstil ombord? 
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DF: de er gode, hvis man ønsker det. De fleste af de nye skibe har fitnessrum ombord.  

HV: hvordan så i forhold til maden? 

DF: jo, der kan man også være sund, men de har hele tiden et krav om at det skal smage 

godt. Og der skal være kage på bordet. Udviklingen er at der er mere variation i forhold til 

maden, og det er mere udenlandsk mad hellere end traditionel færøsk mad. Før var det 

uhørt at spise pizza til aftensmad, og nu får man det en gang om ugen. Også de ældre 

begynder at spise det. Og lasagne.  

HV: du har prøvet lidt af hvert. Hvordan synes du mulighederne er ombord på de forskellige 

skibe, for at leve sundt.  

DF: de danske skibe fx der kan jeg bedre lide vores skibe fordi at vi spiser mere fisk. Ombord 

på de danske der spiste man den fede danske gris, og farsretter. Frugt har man på bordet 

hver dag, og det spiser de meget.  

HV: hvad har de fysiske rammer at sige – de er jo forskellige? 

DF: det er lige det. Ombord på de mere primitive skibe er mulighederne ikke gode. De har 

ikke udviklet sig de sidste 40 år. Den eneste udvikling de har oplevet er, at de i dag har 

parabol antenne og kan se en masse tv-kanaler.  

HV: hvordan er maden ombord på de skibe? 

DF: det er meget forskelligt alt efter hvem kokken er. Men siden kokkeskolen kom har det 

hjulpet meget på at få mere variation især ift. bagning. Jeg ved om kokke der køber 

engangsservice, og ikke gider at vaske op. Men de nye skibe, de er som hoteller. Jeg synes 

ikke at der er muligheder for en sund livsstil ombord på de gamle lineskibe, hvor der ikke har 

været nogen form for udvikling de sidste 40 år. Man får ikke noget sammenhængende søvn, 

og sådan har det altid været. De der har det bedst i dag, de er ombord på node-skibene.  

HV: noget andet man snakker meget om, det er rygning? 

DF: der hvor jeg er nu, er der kun 4 der ryger. Men før røg stort set alle. Og det var meget 

vigtigt at tobak med og snus. Men det er der meget få der bruger i dag. Der er der sket 

meget, og der ryges langt fra så meget som man gjorde før. Det er nok forbud imod at ryge 

indenfor der har været med til det. I dag har man røgcensorer inde på hver værelse. De tør 

ikke ryge indenfor.  

HV: hvad med alkohol? 

DF: hos os er det strengt forbudt da vi skal kunne stå standby for at redde. Men nogle 

tillader at man tager sig en øl når man har fri, og andre har total forbud.  
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HV: hvordan bliver det praktiseret? 

DF: ja, vi har været med til at pågribe skibe hvor officererne har været påvirket. Vi har endda 

ført skibe til havn, fordi at kaptajnen har været for fuld. Og så er der russerne  - de er altid 

fulde.  

HV: her til sidst, synes du at søfolk i dag er mere sunde, eller blot spiser mere varieret. 

DF: jeg synes ikke at de er mere sunde, og det ser på alle velfærdssygdommene. Men den 

helseundersøgelse alle skal gennemgå, er med til at mange får den medicin de skal bruge. I 

dag ser man mange gå og tage medicin for forhøjet blodtryk fx og det gjorde man ikke før. 

Og den lægeundersøgelse havde man ikke før i tiden. Vores kaptajn kunne ikke få lov til at 

komme ombord før hans blodtryk var blevet lavere. Han skal tage det resten af livet. Det 

eneste man tjekke før det var om man havde tuberkolose. Det var på sanatoriet i Torshavn.  I 

dag fanger man flere i den lægeundersøgelse. Før kunne man gå med forhøjet blodtryk og 

kolesterol uden at vide det.  

HV: hvordan ser du at man kan forbedre sundheden ombord? 

DF: det tager tid, og det kræver en tankeforandring. Hvis jeg kun serverede sund mad, så var 

de nødt til at spise det, men jeg ville få et dårligt ry og ikke blive spurgt om at komme med 

næste gang.  

HV: tak for snakken!  
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9.4 Bilag 4 – Interview med JH 

 

JH = Jákup Høj 

HV = Hanna Vágsheyg 

HV: kan du starte med at fortælle lidt om din første tur? 

JH: jeg var sytten år, og lige færdig i folkeskolen. Jeg syntes, at det var spændende at prøve. 

Min far har aldrig været af sted. Jeg var væk i et halvt år, og så igen i skole. Derefter var jeg 

igen i skole, og så af sted igen. Dengang med Skálaberg, og der kunne  rigtig godt lide at 

være. Mange af mine kammerater var med. Maden var også rigtig god, og jeg tog meget på. 

På et år tog jeg over 10 kilo på. Hvis man gerne vil tage på, så er det ikke noget problem når 

man er ombord. Jeg var altid den der var ultra tynd, og troede nærmest ikke jeg kunne tage 

på, så når jeg var ombord, så spiste jeg bare.  

HV: hvad er god mad? 

JH: lækker mad. Rundstykker til morgenmad hver morgen, og om lørdagen bacon og æg med 

det hele. Cornflakes, jogurt. Og til aftensmaden masser af kød, ikke så meget fisk. Det synes 

jeg godt om, når man står og arbejder med det.  

HV: hvordan er der i messen? 

JH: det er hyggeligt, men når der er meget arbejde, så skynder man sig med at spise, og så 

direkte i seng. Det er nok ikke så sundt. Det tog cirka en time, fra man fik fri til man lå og sov. 

Først arbejder man i tre timer, og så en pause. Så igen to en halv times arbejde, og så spise, 

og så i køjen. Man spiser og arbejder, det er hvad man laver ombord.  

HV: hvad betyder maden ombord? 

JH: for mig betød det ikke så meget. Jeg syntes, at det var mere socialt at sidde og ryge i 

rygelokalet. Jeg skyndte mig som regel at spise, selv om det var lækker mad, og så hen til 

rygelokalet for at ryge, snakkede med folk og så i seng. Så mit sociale behov blev ikke dækket 

ved middagsbordet. Men for nogle er det. Jeg kan huske at kaptajnen – det var i messen at 

han kunne snakke.  

HV: hvordan passede menuen til dig som ung? 

JH: jeg kan bedre lide udenlandsk mad frem for færøsk mad.  

HV: hvad betyder maden for humøret ombord? 
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JH: jeg kan huske, at med det første skib jeg var med, var humøret nogle gange dårligt fordi 

at maden ikke altid var så god. Det er det eneste man har at gå op i, det er maden. Det er 

stort set det eneste man laver udover at arbejde, at spise. Så hvis maden ikke er god, så 

brokker man sig. Humøret påvirkes selvfølgelig også hvis der ikke er noget fiskeri.  

HV: Du nævnte rygning. Hvordan er det ombord? 

JH: jo, man får også en dessert efter hver aftensmad, og den tager man så med ind i 

rygelokalet, og sidder og ser fx fodbold. Det er kun tilladt at ryge der, og så på dækket.  

HV: ryges der meget ombord? 

JH: ja, men jeg fik altid at vide, at det er meget mindre en før. Da røg stort set alle, og sådan 

er det ikke nu. Der hvor jeg var, røg ca. halvdelen måske lidt mindre. Men ombord på 

lineskibene der regner jeg med at alle ryger.  

HV: hvorfor tror du at mange ryger ombord? Ryger man mere ombord? 

JH: ja, meget mere. Jeg begyndte igen med at ryge når jeg kom ombord. Man keder sig, og så 

har man det at gå op i. Jeg ved ikke om jeg skal sige det, men nogle gange kunne rygere få 

flere pauser. Det må være meget irriterende for de andre. Det var bare en selvfølge, at få en 

ryge pause. Dengang tænkte jeg ikke over det, men nu hvor jeg ikke ryger tænker jeg meget 

over det. Og de andre stod fortsatte bare med at arbejde, og man selv gik til pause.  

HV: hvordan blev det accepteret? 

JH: nogle syntes at det var helt ok, også ikke-rygere, men andre de så det som uretfærdigt, 

og det er det også. Men ingen klagede direkte, så vidt jeg ved.  

HV: hvordan ser du mulighederne for at mindske om rygning ombord? 

JH: det ved jeg ikke rigtig. At hæve prisen. Der er ikke told på cigaretterne ombord. En karton 

koster 70 kr. så det er rigtig billigt ift. hvad det koster på land. Det er jeg sikker på, at mange 

ville stoppe hvis det var dyrere. Og det nytter ikke noget kun at sætte priserne op på de 

almindelige cigaretter, man må også gøre det på tobak og snus. Jeg tænker, at det også har 

betydning at man kun må ryge på dækket, og ikke indenfor. Mange vil nok tænke at det er 

for besværligt at skulle på dækket hver gang. Det skal man på det nye skib Gatuz.  

HV: man taler også meget om motion ift. sundhed.  

JH: i mit arbejde stod jeg stille hele tiden, jeg vejede. I princippet kunne jeg stå samme sted i 

seks timer, og kun bevæge armene. Jeg har aldrig haft så dårlig kondition som når jeg var 

ombord. Tog meget på, røg. Og jeg plejede altid at spille fodbold, inden jeg tog af sted. Der 

er stor sandsynlighed for at få en dårlig sundhed ombord.  
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HV: ok? 

JH: ja, meget store. Du er nødt til at være meget opmærksom og gøre noget aktivt, for ikke 

at få en rigtig dårlig sundhed. Man bevæger sig ikke meget.  

HV: hvordan er mulighederne ombord der hvor du var? 

JH: ja, altså der hvor jeg var var der et fitness rum. Det blev ikke så meget brugt, men nogle 

brugte det flittigt. En af mændene havde været på Æbeltoft, så han var vant til at motionere, 

og gjorde det hver dag. Men jeg brugte det ikke. Det er ikke så nemt at være på et løbebånd 

i et skib der ruller. Jeg prøvede, men jeg gad ikke. Det er for kedeligt.  

HV: Snakker man meget om sundhed, og at passe på linjen? 

JH: ja, med det meste er kun snak. Det er få der rigtig gør noget ved det. De snakker om det 

”nu har jeg taget på”, men så spiser de bare videre. Men der er nogle der virkelig prøver, og 

så griner folk ad dem. Men jeg havde det som et mål at tage på, fordi at jeg var så tynd. Der 

var en der sagde til mig, at jeg ville komme til at angre det. Så man er bevidst om, at det ikke 

er så smart ikke at være sund, det er ikke det.  

HV: hvad tror du de tænker ift. deres egen sundhed og søfolks sundhed sådan mere 

generelt? 

JH: jeg synes, at de ved at det er en usund livsstil. Jeg tror ikke, at der er nogen der ser det 

som en sund livsstil. Men mentalt kan det godt være godt.  

HV: hvad mener du med det? 

JH: jo, fordi at man kan blive stærkere mentalt af det. Det er ret hårdt indimellem. Før i tiden 

sendte man unge uregerlige drenge af sted, og så var de blevet bedre når de så kom hjem 

igen. De var lidt blevet sat på plads.  

HV: hvad er det ombord der gør at man bliver sat på plads? 

JH: der er mere autoritet ombord. Det er ikke ligesom hvis man arbejder på en fiskefabrik på 

land.  

HV: er man så mere autoritetstro ombord? 

JH: ja, helt sikkert. Man kan godt brokke sig over det man skal gøre, men man gør hvad der 

bliver sagt. Kaptajnen har autoritet, og der hvor jeg var, der var det ham bestemte over hvad 

der skulle ske. Og det hører man om, at dem der ikke adlyder de bliver smidt i land. Og det 

sker ikke herhjemme. Der er i hvert fald hvad jeg har oplevet, og jeg har også prøvet at 

arbejde fisk på land. Det er faktisk bedre at der er nogen til at bestemme. Og der er 

konkurrence til at gøre et godt stykke arbejde.  



Folkesundhed og fortællinger 

 

Side 102 

 

HV: hvor vigtig er kokken ombord? 

JH: ret vigtig, synes jeg. Dårlig kok og dårlig mad, så går det ud over humøret ombord.  

HV: har han andre funktioner end at lave mad? 

JH: ja, der hvor jeg var, havde han. Man prøvede altid at være god ved kokken. Jeg ved ikke 

hvorfor. Mange samledes altid i messen. Den der var ældst ombord han sad altid i messen og 

fortalte historier for dem der var lidt yngre, mens de helt unge hellere sad ved computeren 

eller foran fjernsynet.  

HV: hvordan er det hvis man er ung og har hjemve? 

JH: jeg havde ikke selv hjemve, jeg trivedes rigtig godt ombord. Men mon ikke der er nogen 

til at tage sig af en hvis det skulle ske. Når turen er ved at være slut lægger man mærke til, at 

der er mange i dårligt humør – nu vil de gerne hjem. Hvis man har været væk i tre måneder.  

HV: har du noget bud på, hvorfor du trivedes så godt.  

JH: jeg kan godt lide, at der er nogle faste rammer. Jeg kunne godt lide at arbejde seks timer 

og sove seks timer. Måske også fordi at man bliver ret forkælet ombord. Men dog er det ikke 

hvad jeg vil gøre resten af livet, og det er fordi at man er væk hjemmefra. Hvis jeg var single 

så måske, men nu er man gift og har noget man savner.  

HV: ser du muligheder for at lave om på hvordan dagen er struktureret ombord? 

JH: ja, men det tager tid. Og så er det hele tiden de ældre der bestemmer og siger hvordan 

tingene skal være.  

HV: nogle har fortalt om, at der knytter sig et varemærke til det at være søfolk? 

JH: ja, det vil jeg også sige. De er mere hårde, dem der har været væk. Jeg er ikke mere en 

landkrabbe, som jeg var inden jeg tog af sted, og det selv om jeg ikke har været længe væk. 

Mænd er mænd ombord, og dem der ikke har prøvet det er ikke lige så meget mænd. Det er 

lidt sådan man ser på det. Det er ikke min personlige mening, men det er sådan jeg oplever 

det. Den ældre generation snakker om, at det er dem der holder samfundet kørende, sådan 

går snakken ombord.  

HV: hvordan var det med alkohol ombord? 

JH: ja, når vi var i havn, og fik olie fx så tog man i byen, og hvis man tænker på det der 

varemærke, så er det nok en der ryger og drikker meget. Og det passer nok lidt. Når man er 

væk hjemmefra så romantiserer man lidt alt det man ikke har. Alt det derhjemme, og på 

samme måde med alkohol. Man har ikke været fuld i tre måneder, og så glæder man sig så 
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meget til det når man kommer hjem. Der er total forbud mod alkohol ombord. Jeg forstår 

ikke rigtig hvorfor man glæder sig til at blive fuld. Selv drikker jeg ikke.  

HV: jeg siger tak for snakken! 
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9.5 Bilag 5 – Interview med JJ 

 

JJ = Jón Jacobsen 

HV = Hanna Vágsheyg 

HV: Kan du fortælle lidt om hvordan du startede som sømand? 

JJ: Det var lidt tilfældigt. Jeg kom med Sundaberg fordi at der var en der skulle holde en tur 

fri. Det var i 1992. (red. Herefter følger en gennemgang af hvordan han har været af sted 

med skibet fra 1992 og frem til 1999, med en pause ind imellem).  

HV: Fortæl lidt om hvad der karakteriserede en typisk dag ombord? 

JJ: for mig var det lidt atypisk idet at jeg ikke skulle være på dækket, men var ansat som 

telegrafist oppe på broen. Det vil sige, at jeg fulgte ikke den almindelige vagtplan, men kørte 

mere mit eget løb.  

HV: hvor  mange er ombord? 

JJ: 32 – 34 mænd, og ca 60% er unge fra 18 til 30 år. Unge mænd uden uddannelse, og der er 

på vej til at tage en uddannelse.  

HV: hvordan er vagtplanen? 

JJ: man går på to vagter. Skipper og styremand 6/6. og det er meget almindeligt for skibene, 

og man skal holde fri ifølge overenskomsten.  

HV: hvad ved du om overenskomsten? 

JJ: ikke så meget, men det siger at du skal holde fri etc. Og om arbejdsforholdene ombord. 

Trivsel og andet er meget op til ejerne af skibene? 

HV: er der sket en forandring i forhold til ting som værelserne og mad mm? 

JJ: ja, det bliver bedre og bedre for hvert af de nye skibe. Da jeg startede var der mange to-

mands værelser, ikke noget internet, et fjernsyn etc. Det nye skib (Skálaberg) der er der tv på 

hvert enkelt værelse, internet, telefon til alle. En stor forskel. Og linebådene der er der ikke 

noget som helst. De kører stadig som de gjorde tilbage i halvtredserne.  

HV: er det muligt at efterleve de gængse sundhedsanbefalinger? 

JJ: ja, det kan man godt. Der er mange skibe der har gode faciliteter med fitness, men mænd 

er tit for langsomme til at gå op på vægten. De er allerede blevet for overvægtige. Med der 

er altid nogle der bruger det.  

HV: hvordan vil du beskrive livet ombord? 
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JJ: en almindelige dag starter med at man står op en halv time inden man skal møde. Man 

spiser, og så hen på fabrikken der hvor han skal møde. Man tager sig en kop kaffe midtsvejs, 

og så er man igen i messen for at spise når han er færdig på vagt. Så er det i køjen for at 

sove.  

HV: kan det føles trivielt? 

JJ: ja, efter en 3 uger kører det i en rytme? 

HV: hvad kan være med til at bryde rytmen? 

JJ: når der ikke er fisk at fange fx hvis det er over flere dage, så sidde man i messen.  

HV: hvad er det for et sted? Hvordan vil du beskrive den? 

JJ: den er placeret midt i skibet, og er et samlingspunkt på lige fod med køkkenet i et hjem. 

Det er der hvor man spiser, og tit er der en salong ved siden af, hvor man sidder og ser tv 

eller spiller kort.  

HV: hvordan er stemningen? 

JJ: den er som regel god, man er god til at socialesere.  

HV: hvilken rolle har kokken? 

JJ: han har en ret central rolle ombord. Har man en god kok, så falder det hele lettere.  Man 

får god mad, og han er god til at snakke med folk – det er meget vigtigt at han er god til at 

snakke med folket. Når der kommer unge og generte ombord, så er kokken som en mor for 

dem. De går ikke hen til kaptajnen, men hellere hen til kokken. Han er den første man går 

hen til når det er lidt hårdt at være ombord, og så snakker han med dem som en mor.  

HV: hvilken rolle spiller maden ombord, og det at spise sammen? 

JJ: det spiller en stor rolle, og er meget vigtigt. Hvis man får god mad er humøret også meget 

bedre.  

HV: hvad er god mad? 

JJ: det skal være varierende. Nogle kan fx godt lide fåre hoveder, mens andre hader det. Så 

får de rundt og er sure hele dagen. De unge kan bedre lide kylling oh pomfritter.  

HV: er det så en udfordring for kokken at der er mange forskellige aldersgrupper med 

ombord? 

JJ: ja, han skal kunne lave noget til alle. Maden skal variere gennem ugen, og det må ikke 

være den samme madplan der kører løbende, så man kan regne ud hvad ugedag det er ved 

at kigge på menuen.  

HV: maden skaber variation i hverdagen? 
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JJ: ja, absolut. Det handler ikke kun om at blive mæt. Har man en god kok, så virker det hele 

lettere.  

HV: Hvad med de sundhedsmæssige anbefalinger? 

JJ: Det synes jeg ikke man tænker så meget over, når man er ombord.  

HV: kan man dog se en udvikling? 

JJ: nej, det kan jeg ikke sige at jeg har observeret. Der er altid ok med frugt og grønt lige når 

man tager af sted, men det holder sig jo ikke i tre måneder. Så står den på dåsemad og det 

der er frosset. Det er svært at gøre det sundere. Når der er frugt og lignende, så spiser folk 

det også. Det er eksotisk. Kommer skibet til havn, så køber man altid frugt og grønt som det 

første.  

HV: de fire grundlæggende sundhedsanbefalinger handler om mad, motion, rygning og 

alkohol 

JJ: alkohol er bandlyst – det må man ikke. Motion er der nogle der gør, men mulighederne er 

meget forskellige til det alt efter hvilket skib man er med. De der arbejder på dækket får nok 

motion gennem deres arbejde, men ikke dem på broen. Hvis man har arbejdet en hel vagt, 

så går man ikke og laver fitness lige bagefter (red. Uanset arbejde). Har man arbejdet i 6 

timer, så lægger man sig i køjen bagefter.  

HV: man taler også meget om rygning. 

JJ: der ryges meget ombord. Dem der ryger de ryger meget.  

HV: har du nogle tanker om hvorfor? 

JJ: det er nok meget tidsfordriv. Når man har pause, så ryger man en 2-3 cigaretter. Man har 

ikke lov til at ryge på dækket eller fabrikken – man behandler jo madvarer.  

HV: hvad så i messen når man spiser? 

JJ: nej heller ikke der – der er rygelokaler.  

HV: er der sket en udvikling i forhold til rygning? 

JJ: før i tiden røg man overalt, men det gør man ikke længere.  

HV: sundhed i dag handler ikke kun om fysisk sundhed, men også om psykisk sundhed? 

JJ: hvis turen bliver længere end man havde forventet, så kan man blive i dårligt humør. Især 

de unge kan godt gå ned med flaget.  

HV: hvad med arbejdspres? 

JJ: det synes jeg ikke, men der er sund konkurrence mellem de forskellige vagter.  
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HV: jeg vil gerne spørge om forskellen mellem livet på land og livet på havet. Hvordan 

opleves forskellen på land og hav? 

JJ: som familiemand føler man en stor forskel. Når man tager af sted så giver man slip på alt 

det derhjemme, og overlader regninger og børnepasning til konen. Det er hendes ansvar. 

Man skal derfor passe på med ikke at begynde at dominere, når man så er hjemme igen, og i 

stedet for indordne sig den dagsorden der er i hjemmet. Og det kan være svært.  

HV: hvad med livsstil? 

JJ: i gåseøjne får man bedre mad ombord, men ikke sundere. Mad der smager godt, og er 

mere fed.  

HV: jeg finder det interessant det du fortæller om hvordan maden er med til at bryde en 

rutinepræget dagligdag ombord.  

JJ: ja, dagligdagen er meget rutinepræget. Maden bliver ens fokuspunkt – hvad er på 

menuen i dag. Folk spørger altid ”hvad har kokken lavet i dag?”. når jeg kommer op på broen 

ved 10 tiden, så er det det første kaptajnen spørger om. Og det er ikke kun ham der spørger, 

alle snakker om det.  

HV: ser du at man kan gå ind og lave om på den madkultur der er ombord? 

JJ: ja, men det kræver at der kommer andre typer kokke ombord. Man har de skibskokke der 

er uddannet fra kokkeskolen her, og alt godt om det, men de kan kun finde ud af at lave den 

type mad. Der er få der er rigtige kokke. Jeg har været af sted med nogle der har en rigtig 

kokke uddannelse, og de er gode, men selv de falder i den samme rille, fordi at det er hurtigt 

og nemt, og folk er glade for den mad. Men jeg har også prøvet at være af sted i 40 dage 

uden nogen sinde at få sovs til maden. Det var olier og den slags. Det smagte også godt, og 

det kan godt lade sig gøre at spise det.  

HV: hvordan med kaffepauserne? 

JJ: ja, der er altid en dessert til kaffen, og kager. Is eller en flødekage har man altid.  

HV: du sagde at du har prøvet lidt at være kok ombord. Hvordan vil du beskrive kokken? 

JJ: han er en meget vigtig person, fordi at er han ikke god til sit arbejde, så har han det ikke 

godt ombord. Det får han at føle med det samme, i form af spidse bemærkninger omkring 

maden. Og han skal kunne lægge øre til meget. Hvis der ikke er fisk, så går man og vandrer i 

messen. Man går ikke oppe på broen. Man respekterer kaptajnen for meget til at gå der. Det 

er et diktatur i den forstand, og han har altid ret.  

HV: kan man bibeholde en sund livsstil ombord? 
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JJ: ja, der er nogle der kan, og spiser hellere det sunde så som havregryn og ikke sovs. Og det 

respekterer folk. Jeg har ikke oplevet at folk griner.  

HV: så det handler lige så meget om socialt samvære det at spise? 

JJ: ja, absolut. Fordi at kommer kokke med noget mange ikke kan lide, så er humøret i bund. 

Men er maden god, så er humøret godt.  

HV: lærer man folk at kende? 

JJ: man kommer ikke ind under huden på folk. Folk snakker ikke personligt. 

HV: hvor snakker man sammen? 

JJ: det er i messen. Det er samlingspunktet ombord.  

HV: nu hvor du ikke er med længere, er der så noget som du savner? 

JJ: ja, lidt at slippe for det stress der er hjemme. Man giver slip på det hele når man er af 

sted, og det kan være dejligt, hvis man har psyken til det. 

HV: hvad vil det sige? 

JJ: man skal være en rolig type, og ikke være bange for at være væk og komme til at længes 

hjem. Hvis man har hjemve, så skal man ikke være søfolk. Man har den her skrok at være på, 

og kan ikke komme nogen steder hen. De unge der ringer hjem og hører om de sjove der 

sker derhjemme, deres humør daler. Men man vænner sig til det. Så det kan være godt at 

komme af sted – absolut. Og de der har været meget væk, de længes efter at komme af sted 

igen fordi at de slipper for alt det jag – det er hvad jeg tænker om det. Du spekulerer ikke på 

det derhjemme, fordi at der er ikke noget du kan gøre ved det.  

HV: tak for snakken! 
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9.6 Bilag 6 – Interview med KO 

 

KO = Kristian Olsen  

HV = Hanna Vágsheyg 

HV: kan du starte med at fortælle lidt om hvordan du første gang kom med et skib? 

Red: en forklaring om forløbet og hvilket skib han har været med 

KO: lige da faldt prisen meget på fisk, men heldigvis er den steget igen. Ellers tror jeg ikke jeg 

stadig ville være med. Min far har været sømand hele mit liv, og jeg har indimellem været 

med der hvor han er med.  

HV: hvorfor har du valgt at tage til søs? 

KO: man gør det kun for pengenes skyld, og ikke andet. De der siger at de gør det for 

hyggens skyld, de lyver, og dem tror jeg ikke på.  

HV: hvorfor det? 

KO: fordi at du er væk fra det hele, familien og vennerne og alt. Der er måske nogle få ugifte 

mænd (gamle drenge) der ikke har noget andet i livet når der er hjemme, forældrene er 

måske døde. Men unge mænd der arbejder som søfolk, de gør det kun for pengenes skyld, 

det må det være, jeg kan i hvert fald ikke forså hvis der skulle være andre årsager.  

HV: hvordan er så livet ombord? 

KO: vi går en vagt på 6/6, så jeg står op for at spise og tager derefter på arbejde i 6 timer, og 

så en halv time spisning og en halv time ved computeren og så igen i køjen. Sådan kører det. 

Den ene frivagt sover man måske tre timer. Så snakker man hjem og sidder ved computeren 

og ser fjernsyn. Det vil sige at du har i snit tre timers fri om dagen til at gøre det du har lyst 

til. Så det kan være lidt trivielt, at lave det i to måneder. Derfor tænker jeg at der er så få der 

vælger at blive søfolk.  

HV: ser du det ikke som et godt liv? 

KO: godt og godt – man tilpasser sig de omstændigheder man er i, det er man nødt til. Man 

bliver meget træt og deprimeret af at være af sted, især om vinteren hvor det aldrig er lyst 

udenfor, og du aldrig ser dagslys. Om sommeren er det lidt sjovere, da det er lyst hele 

døgnet, idet at vi fisker så langt nordpå.  

HV: hvor plejer i at være? 
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KO: vi er lige oppeover Rusland og ved den norske vestkyst. Ved Svalbard sidste sommer det 

var en fantastisk tur. Mange hvaler og andet at se på. Det var en oplevelse.  

HV: hvad kan være med til at bryde den rytme du selv beskriver, hvor dagen altid er 

struktureret på samme måde? 

KO: hvis der fx ikke er nogen fisk at fange, da går man og laver noget andet og går måske i 

gang med at vaske og gøre rent. Da har man tid til at sidde og spille kort og snakke med de 

andre. Det gør man selvfølgelig også de andre dage, men ikke på samme måde. Mænd ligger 

og sover når der ikke er fisk. Man bliver utrolig træt af at være af sted, og det er et meget 

hårdt liv. I hvert ombord på fabriksskibene, jeg kender ikke til de andre (nótabátanir).  

HV: hvad får man at spise ombord, og hvordan er maden? 

KO: maden fejler ikke noget, den er alt for god. Vi spiser hele tiden.  

HV: hvad vil det sige god mad? 

KO: alt det bedste du kan tænke dig – søndagsmiddag og julemiddag næsten hver dag. 

Maden er der ikke noget i vejen med.  

HV: er det sund mad? 

KO: det kommer an på kokken. En har prøvet at lave sund mad, og det er fordi at flere har 

bedt ham om at lave det. Når en anden kok er med, så er det meget usund mad. Meget fløde 

i sovsen, og tit flødebagte kartofler. Man klarer heller ikke at sige nej, det er problemet, man 

skovler det ind.  

HV: hvorfor skovler man maden indenfor? 

KO: man er meget træt, og så bliver maden det, ligesom når piger er kede at det, så 

trøstespiser de. Det er næsten det samme for mænd når de er til søs, det tænker jeg. Stort 

set alle tager på når de er væk. Men sidste tur havde vi massefiskeri stort set hele tiden, og 

da var der flere der tabte sig. Men sædvanligvis har man perioder hvor der ikke er fisk at 

fange, og da tager alle på i vægt. 

HV: kan man sige at maden får en socialiserende funktion ombord? 

KO: ja, faktisk. Man sidder og spiser, snakker og hygger. I stedet for at gå fra bordet, så 

kommer man en ekstra gang på tallerknen og spiser mere.  

HV: har det noget at gøre med at dagligdagen er ensformig? 

KO: ja, det synes jeg.  

HV: du nævnte, at det kunne blive lidt deprimerende til tider? 
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KO: ja, og især når der ikke er noget fiskeri, men er der meget fiskeri, så synes jeg, at 

humøret på mænd er godt. Man er træt, og skælder ud over noget der ikke har noget på 

noget skide dumt, det er meget psykisk at være til søs, synes jeg. Jeg har altid tendens til at 

opstille mål for mig selv. Hvis vi fisker godt, så siger jeg at vi kommer hjem der og der, men 

de kan de ældre ikke lide, de bliver rasende og siger at vi ikke kan regne med at blive ved 

med at fiske godt. Jeg synes, at de tynger sig selv ved ikke at opstille nogle mål til sig selv. De 

siger til sig selv at de er længere væk end hvad man kan forvente, i stedet for at glæde sig til 

at komme hjem.  

HV: hvorfor tror du, at de reagerer på den måde? 

KO: fordi at de har prøvet det ikke at fiskeriet var dårligt. Pt. er fiskeriet rigtig godt, til forskel 

fra hvad det har været de seneste år. De har prøvet det andet, at ligge og ikke fange noget i 

tre måneder. Jeg tænker, at det har noget med det at gøre. Jeg har kun prøvet at have godt 

fiskeri, men prisen har været dårlig de sidste to år.  

HV: noget andet man snakker meget om i forbindelse med sundhed er rygning. Hvordan er 

det med rygning ombord? 

KO: Der er rigtig mange der ryger. Jeg startede selv med at ryge ombord, for et år siden.  

HV: hvorfor begyndte du på det? 

KO: for at kunne tage flere pauser. Og det er et faktum angående alt hvad der hedder 

fiskefabrikker og trawlere, skibe i det hele taget, at den der ryger har flere pauser end det 

der ikke ryger. Det synes jeg er lidt langt ude. Fordi at rygerne, for dem er det ok at tage en 

ekstra pause for at gå ud og ryge ”hvad skal du, ok ud at ryge gå bare”, men den der ikke 

ryger, han får ikke lov til bare og sidde ”hvad laver du, sidder du bare her. ” Det er langt ude. 

Der er rigtig mange der ryger ombord. Vi ryger også i omklædningsrummet, på trods af at 

det ikke er tilladt. Ellers er vi nødt til at gå hele vejen ud på dækket, og det tager alt for lang 

tid. Alkohol der bandlyst ombord, og det er der ingen der tager med ombord. Vi har 

fitnesslokaler, men det er der ingen der orker at motionere når vi fisker meget. Jeg synes 

ikke, at mændene er så usunde. Flere af dem der kommer med skibet er meget fede. Tit 

spekulerer jeg på, hvordan de har fået ”Blå bog.” men de er god arbejdskraft, selv om de 

ikke orker lige så godt som de unge gør. De er vant til at være ombord, og det er svært at 

smide dem i land. Jeg synes, at den lægeundersøgelse godt kunne være lidt mere hård.  

HV: hvad burde lægeundersøgelsen lægge vægt på? 



Folkesundhed og fortællinger 

 

Side 112 

 

KO: ja altså, en mand der vejer 30 kg for meget, han kan ikke bruges til sådan et hårdt 

arbejde, og en mand der hele tiden er syg, vi har en med, de siger at han været ombord på 

alle de færøske skibe. Ryggen, og så lungebetændelse altid syg. Der burde lægen gå ind og 

sige, at ved du hvad dit helbred kan ikke holde til at være søfolk, og du må finde et andet 

arbejde. Når man er så langt væk fra alt hvad der hedder læger og sygehus, da mener jeg, at 

kravene burde være mere strenge.  

HV: hvordan virker mændene at have det, i dine øjne, du som ung og forholdsvis urutineret? 

KO: Nu har jeg en far der altid har været til søs, han er så stoppet nu, jeg så ham til at være i 

god fysisk form, og kunne klare tunge løft, og vi har mange ombord i 40erne og 50erne, og 

man skulle tro, at de ikke orkede det samme som mig, jeg er 25 år, men de er overraskende 

raske. Og så er der nogle endnu ældre, en nærmer sig pensionsalderen, han klarer sit 

arbejde lig så godt som alle andre. Det er meget forskelligt, men der er opgaver der ikke er 

så fysisk krævende og andre mere krævende. 

HV: synes du, at folk tænker på deres sundhed? 

KO: De tænker i hvert fald ikke på vægten, det har jeg nogle gange snakket om, men det er 

de fuldstændig ligeglade med. Sundhed nej, det tror jeg ikke de gør, de ryger meget og 

tænker ikke over hvad de spiser, det synes jeg ikke man kan sige, at de tænker så meget på 

sundhed, men det følger måske at de arbejder så meget. De snakker altid om, at når de er 

hjemme så spiser de langt fra lige så meget, og er mere ud at spadsere. Ombord tænker de 

ikke over det. Jeg ved ikke hvordan det kan være – det er sikkert noget der sker når man 

kommer ombord. Det hele slår klik.  

HV: hvad mener du med at der sker noget når man kommer ombord? Er man ikke den 

samme som når man er på land? 

KO: nej, havde konerne hørt hvordan mændene snakker ombord, så havde der ligget 

skilsmissepapirer på bordet med det samme. Jeg tænker at det er noget gammelt færøsk 

noget, man bliver mere grov når man skal til søs, der er ikke noget der er et problem, det er 

en anden kultur. 

HV: hvad kendetegner den kultur som du fortæller om? 

KO: mænd kan godt lide at være lidt spydsige i bemærkningen overfor hinanden, mobber 

hinanden lidt. Man går ikke bagom ryggen på noget, men siger det ligeud ”din kone er sådan 

og sådan”, men man mener ikke noget med det. Og så siger den anden ”ja ja, jeg ved det 

godt” samtykker lidt med det der bliver sagt. Man er rigtig gode venner ombord, selv om 
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man skændes meget. De andre er som din familie når du er væk hjemmefra, de mænd man 

går på vagt sammen med. 

HV: kan man kalde det for et råt miljø? 

KO: nej det er det ikke, der er aldrig slåskamp eller noget i den stil, og hvis mænd bliver 

vrede, så falder de hurtig til ro igen, men det sker sjældent. Men de kan godt lide at lave sjov 

med hinanden. Grimt sprog, rigtig grimt sprog. Nu sejler jeg sammen med mange der er lidt 

ældre, og de er bedre til at behandle hinanden ordentligt end de unge. 

HV: giver man slip på hæmninger ombord? 

KO: ork ja, der gives slip på det hele når man kommer ombord, der er stort set heller ikke 

nogle hemmeligheder. Jeg ved ikke om det er fordi at man er væk i så land tid, og man er 

bare nødt til at have noget at grine ad, så fortæller man en historie om sig selv, hvor man har 

lavet noget dumt, så der er noget at grine af.  

HV: er der så stor forskel på hvordan det er at komme hjem, også i forhold til mad osv? 

KO: ja, jeg spiser næsten ikke noget i forhold til det jeg spiser ombord, når jeg er hjemme. Jer 

får middag fra mor, og køber måske en bøf om aftenen. Mængden er meget mindre end når 

jeg er ombord. Så spiller jeg fodbold, cykler en tur. Mit liv er meget anderledes når jeg er 

hjemme, også fordi at jeg har lavet meget idræt før. Jeg kan godt lide at gå ture i bjergene 

især om sommeren. Spiller meget indendørs fodbold, det kan jeg godt lide.  

HV: når du tænker på de sundhedsanbefalinger der er gældende, synes du så det er muligt at 

efterleve dem ombord? 

KO: man bevæger sig meget når man er ombord, fordi at man arbejder tolv timer om dagen. 

Man bevæger sig sikkert mere end mange gør på land. En mand der arbejder på kontor, og 

sidder ned hele dagen, han skal i hvert fald motionere i to timer om dagen, for at gøre lige så 

meget som vi gør. Hvis man så kunne lære at styre appetitten. Alkohol rører man ikke 

ombord. Hvis man så også kunne skære ned på cigaretterne, så der ikke blev røget så meget.  

HV: i forhold til den kultur og mentalitet der er ombord, hvordan er så mulighederne for at 

leve sundt ombord? 

KO: mulighederne er der. Jeg ved fra de andre skibe, at de lever meget sundt. Hvis vi bare 

blev bedre til at bruge fitnessmaskinerne  når vi har fri, så tror jeg sagtens vi kunne være 

sunde, og ikke blive for fede. Så ville man kunne forebygge åreforkalkninger og andet, 

tænker jeg. Der er muligheder, og for nogle af mændene er det bedre at være ombord end 

at være hjemme. Vi har tre alkoholikere med ombord, og de går fulde hele tiden mens de er 
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hjemme. Vi forventer ikke at se fx den mand igen når vi kommer i havn, fordi at 

vedkommende drikker så meget, at vi tænker at vedkommende drikker sig ihjel. De kommer 

fulde ombord, og det første de gør efter at vi er kommet i havn, er at tage ind på den lokale 

bodega. Og så går de fulde lige indtil skibet igen kommer til havn.  

HV: synes du at mentaliteten ombord, lægger op til at leve sundt.  

KO: nej det gør den ikke, det synes jeg ikke.  

HV: tak for snakken! 
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9.7 Bilag 7 – Interview med MV 

 

MV = Martin Vágsheyg 

HV = Hanna Vágsheyg 

HV: Hvordan startede dit liv som søfolk? 

MV: første gang jeg var af sted, det er lang tid siden, det har nok været i 1968, det var et 

gammelt træskib der hed Sigurdfarið, og der var der ikke mange faciliteter ombord, det er 

helt sikkert. Jeg husker ikke præcis hvor mange vi var ombord – vi har nok været omkring 8-

10 mænd ombord. Og der var der hverken toilet eller bad, og alle sov i samme værelse, hvor 

der også blev gjort mad, så det var lidt buldraligt, men det fungerede fint – det var hyggeligt. 

HV: hvilke andre skibe har du været med? 

MV: i 1969 tog jeg til New Foundland med Hans Erik (red: skibsnavn). 

HV: hvor gammel var du? 

MV: jeg må have været 16 år da jeg tog til New Foundland, eller 15 år, deromkring. 

HV: Hvor gammel er du i dag, om jeg må spørge? 

MV: jeg er 57 år, så det er godt 40 år siden. 

HV: hvor længe sejlede du ved NF? 

MV: jeg sejlede i flere år (red: uddyber ned i detaljer, men noget uklart og ikke så relevant). 

Og ellers så sejlede jeg i 6 år isfiskere rundt om færøerne, hvor vi engdu med hånd, og det 

var med Klakkur, en ikke overdækket line-båd, da var jeg kaptajn. 6 år hvor jeg havde ikke en 

tur fri. Jeg kom af skibet i en halv tur, og det var når jeg skulle giftes. Det var den eneste tur 

det var afbrudt, og jeg skulle ombord igen med det samme. Det var den karrieren. Så var jeg 

i nogle år med rejetrawler, som kaptajn 7-8 år. De senere år har det mest været med 

útróðrar, og ja med linebådene her i Klaksvig, men det ligesom dæmpet ned de senere år. 

Jeg har været meget påvirket af at jeg har havt sukkersyge de seneste 30 år, og det fungerer 

utroligt dårligt at skulle være væk hjemmefra, og jer er i færd med at afvikle det hele.  

HV: du er i færd med at blive landkrabbe? 

MV: ja, jeg synes det. Det fungerer ikke særlig godt. Jo, hvis man er ombord på de store skibe 

og går en god vagt, så kan det lade sig gøre, men med de små kuttere hvor faciliteterne ikke 

er så gode, der er det skidedumt.  

HV: Hvad er det der gør at du ikke synes at det fungere så godt? 
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MV: Man har ikke mulighed for at passe det (red: sukkersygen) godt nok. Selvfølgelig går 

man en vagt der hedder 6/6 hvor man har seks timers fri og arbejder seks timer, og sidder i 

et godt styrhus, og faciliteterne ombord er gode, men så er det det at man risikerer hele 

tiden at få disse insulinchokkene, og det fungerer ikke særlig godt at arbejde med store 

maskiner, og mange på dækket, hvis man så pludselig falder om. 

HV: er det så problemer med at skulle behandle sygdommen, og faciliteterne ombord…? 

MV: ja, altså fx nu har jeg været med kuttere, og det fungerer ad h til, fordi at der er ikke styr 

på noget som helst, hverken vagt, søvn eller noget som helst. Det er bare fuld skrue. Da 

fungerer det bedre hvis man er ombord på de store skibe, hvor man går en 6/6 vagt. Men så 

er det det, at jeg har haft store problemer med insulin choks, og det er sket flere gange, at 

jeg er blevet helt væk mens jeg har været på broen, og så er det tid til at trække sig tilbage. 

HV: er det type 2 diabetes? 

MV: nej, det er type 1. Jeg sprøjter mig selv tit, og hvis jeg ikke gør det, så ligger det alt for 

højt. Jeg har nok ligget på de fleste hospitaler i nordatlanten. Hejset op i helikopter og det 

hele. Og man skal hele tiden forklare overfor mandskabet hvad der er i vejen, og det gider 

man ikke altid, indtil der pludselig sker noget akut, og så står de alle sammen spørgende og 

ved ikke hvad de skal foretage sig. Der kommer hele tiden nye ombord, og så skal man igen 

til at forklare dem hvad de skal gøre hvis de sker at jeg falder om, og det gider jeg ikke altid 

så godt. 

HV: Betyder livsstil meget når man lider af type 1 diabetes? 

MV: ja, selvfølgelig! 

HV: hvordan fungere det at være ombord, og få tilberedt maden….? 

MV: ja, jeg har gjort det således, at jeg har de der måleapparaterne over det hele. Et på 

broen, et i messen, et på værelset osv. Hele tiden at have et tæt på, og måle hele tiden, og 

så kører det bare derud af. Jeg har været meget lidt hos lægen. Jeg har faktisk selv taget 

være på mig selv i alle disse år, og det er heller ikke godt selvfølgelig. Jeg har haft store 

problemer med sukkersyge ombord på skibet, men selvfølgelig når man går en godt vagt 

ombord på et skib hvor det hele er ret stabilt, så fungerer det. 

HV: Hvordan er det at skulle leve med sundhedsproblemer ombord på et skib? 

MV: nej, det ved jeg ikke, men jeg tænker at ombord på disse nye skibe, der må det være 

godt at være. Der går man kun en god vagt 6/6. selvfølgelig er der også et tungt arbejde at 

skulle arbejde i fryserummet, det tænker jeg, men for de gamle der arbejdede i de gamle 
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både fra 60´erne, det må have ødelagt flere rygge. Der er mange der har rygproblemer på 

grund af det arbejde, og skiftevis at være i frost og varme. Jeg har ikke mærket så meget til 

noget andet end sukkersygen, men det er jeg ikke i tvivl om, at der er mange der har fået 

ødelagt deres ryg gennem årene. I dag er skibene så gode, og der er så mange faciliteter, 

man skal ikke løfte så meget.  

HV: livet ombord er som du siger, man går en vagt….? 

MV: i dag går man en 6/6 vagt, og det er en god vagt. Da jeg startede da gik vi 6/12, og det 

var en ret tung vagt at skulle gå. Da jeg var i isfiskeriet, da gik vi overhovedet ikke vagt. Hvis 

det tog 3 dage, så arbejdede man i 3 dage uden søvn. Men det sker ikke i dag. I dag går selv 

dem ombord på lineskibene en 6/6 vagt, og det er der ret stor forskel på, og maden er god.  

HV: ja, fortæl lidt om hvordan det er med maden ombord? Mange sundhedsanbefalinger 

handler om mad, men hvordan er det at spise, og at skulle ind i messen. Hvilken betydning 

får det når dagligdagen er struktureret omkring vagter? 

MV: Man vækkes til et af dagens måltider, og efter en halv time skal man møde på dækket, 

færdig med at spise. Så han man seks times arbejde foran sig. Er man fx stået op klokken 

seks om morgenen, så skal man igen lægge sig klokken 12. Maden ombord i dag er god. 

Kokkene er selvfølgelig forskellige, og man får måske ikke lige så meget frisk frugt og 

grøntsager. Når turen har varet i nogen dage, er der ikke ret meget tilbage. Det er når turen 

starter. 

HV: hvad slags mad er typisk ombord? 

MV: det er al den almindelige mad. Stegt og kogt kød, frikadeller og fiskeboller, ræstan fisk 

og fiskefilet…. 

HV: kan man kalde det for god mad? 

MV: Ja, det synes jeg i hvert fald. Men ombord på mange af de ældre skibe er spisepladserne 

ikke så gode. Nu er det selvfølgelig rygeforbud. Før i tiden sad man og pumpede cigaretter 

mens man spiste. Det ser man ikke så meget af i dag. Men mænd ryger selvfølgelig inde på 

værelset. Hvis man er 4 på værelset, og det kun er en der ikke ryger, så er det ikke sjovt for 

ham. 

HV: er det tilladt at ryge på værelset? 

MV: nej, det er det nok ikke, men det sker selvfølgelig. Nu er der plakater ombord på alle 

skibene, og man skal faktisk ud på dækket for at ryge, men det er ikke altid at man….. 

HV: er det udbredt at ryge ombord? 
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MV: ja, for søren der ryges meget, og især ombord. Det bliver brugt meget. 

HV: kan du se en udvikling i forhold til rygning ombord på skibene? 

MV: ja, det er blevet meget bedre. Dengang jeg var i NF, og vi var 27 mænd ombord, og 

messen var ikke større en det her rum, og 10 sad og røg, og der kom en ikke-ryger ind for at 

spise, det har nok ikke altid været så behageligt. Og det er meget bedre i dag, hvis de ryger 

indenfor, så bliver det smidt ud, fordi at det er ikke tilladt overhovedet at ryge i 

mandskabsrummet. Så det er en forbedring, og jeg regner med, at der ikke ryges lige så 

meget i dag. Dengang man var af sted i lang tid, da fik man hver gang man kom ind i havn, en 

10 kartoner cigaretter i bon dvs. at man købte det fra skibet skattefrit, så det var billigt, da 

cigaretterne var billige dengang. Og det fik alle ombord, og det gjaldt om at bruge dem, da 

det ikke var tilladt at gå i land med de cigaretter.  

HV: og den mulighed har man ikke i dag? 

MV. jo, ombord på nogle af de store skibe, hvor man er væk i lang tid, der kan man tage bon. 

Og det bliver brugt også, både på spiritus og cigaretter.  

HV: så det er ikke med til at begrænse rygning ombord? 

MV: nej, men i dag er der mange flere der ikke ryger. Der er selvfølgelig nogle der ryger. 

HV: har du nogle tanker om hvorfor folk ryger meget ombord? 

MV: Nej, ikke direkte, men det er måske bare en slags varemærke, ik? 

HV: har det noget at gøre med det sociale ombord? 

MV: ja, det er nok meget trummerum ombord (red: rutine), og mænd ønsker nok noget at 

lave. 

HV: du nævner et varemærke. Hvilket varemærke forbinder du med en sømand? 

MV: ja, måske noget i den stil, ik? (griner) før i tiden når mænd havde været væk i lang tid, 

og var hjemme i 3 uger, så var det en lang fest, men det er nok ikke på samme måde i dag. 

Turene er heller ikke på samme måde i dag. Hvis man drikker for meget, så får i dag ikke en 

mulighed for at komme med de gode skibe. Det var anderledes dengang man var med de 

gamle lineskibe – da var der knald på. Det er helt på en anden måde i dag. Hvis man bruger 

for meget af den slags (red. Spiritus) i dag, så får man slet ikke lov til at komme med de gode 

skibe. Ja, altså hvis man går fuld på gaden her i Klaksvig, så mindsker det om chancen for at 

komme  med et af de gode skibe – det er helt sikkert. Så er der selvfølgelig linebådene, og de 

mangler altid mandskab.  

HV: hvad mener du med linebådene? Stiller de ikke de samme krav? 
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MV: Det gir for lidt indkomstmæssigt. Man får for lidt ud af det. En gift man har slet ikke råd 

til det, og så ender det med at det er de dårligste folk der samles der, ik? Fordi når man står 

og mangler, så tager man hvad som helst, og uden at stille spørgsmål til hvad man kan og 

ikke kan. Hvis man skal have et vist antal med ombord, så er man glad for hvad som helst.  

HV: du har prøvet lidt af hvert, og mange forskellige slags skibe? 

MV: ja, det har jeg faktisk været (red. Her følger en gennemgang af hans sømandshistorie).  

Det betyder forbandet meget at der er gode faciliteter ombord. En god messe, og gode 

opholdsrum, bruser osv. At man har mulighed for at pleje sig selv lidt. Det betyder meget for 

at få gode folk med ombord. Og at kokken laver god mad, dog ikke alt for god. Ikke for 

meget fed sovs.  

HV: Det er også hvad man hører, at især det med kokken og maden, at det betyder meget 

ombord!? 

MV: ja ja, det er så en central del af det hele – det er det eneste man samles omkring når 

man har fri, at få et godt måltid mad.  

HV: med dine erfaringer, hvordan vil du så beskrive mulighederne for at leve sundt ombord 

på et skib? 

MV: jeg har faktisk ikke gjort så meget ud af at tænke så meget på sundhed. 

HV: kan det lade sig gøre at leve sundt ombord? 

MV: det kan godt lade sig gøre. De nye skibe, de har gode kølerum hvor man kan opbevare 

frisk frugt og grøntsager. De kommer så tit til havn at de kan få friske varer ombord. Før i 

tiden da man skulle til Flemish Cap, da gik der tre måneder inden man igen fik øje på land. 

Da var det kun den slags mad der kunne fryses, og salt fisk og frikadeller. Det er selvfølgelig 

godt nok, men der kom ikke nogle nye og friske varer ombord. Hvis man så kom ind i NF, så 

kom der proviant ombord, men det var sjældent specielt sund kost man fik ombord. Men de 

nye skibe i dag, de er som fine hoteller, og har det hele ombord inklusiv redskaber til at lave 

gymnastik hvis det skal være. Romaskiner, løbebånd, vægte, de har det hele ombord, de går 

en god vagt og har let arbejde i forhold til….man laver ikke manuelt arbejde til noget som 

helst.  

HV: Kan man opdele skibene ift. hvem der har de bedste muligheder for at folk kan leve 

sundt ombord? 

MV: ja, det synes jeg godt man kan. De nye skibe der er i det pelagiske erhverv, de har. De 

bliver også løbende skiftet ud. Lineskibene vi ser her i Klaksvig, de er bygget tilbage i 
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1950´erne, det er meget begrænset hvad de har af faciliteter ombord. Det er altid de der 

lineskibe, der er situationen værre, og der er heller ikke noget at gøre.  

HV: hvorfor det? 

MV: fordi at bådene er gamle, og tjener for lidt – de bliver ikke skiftet ud. Der sker ingen 

fornyelse af flåden. Vi har stadig de samme både der blev bygget først i 60´erne. 

HV: gælder der for hele landet? 

MV: ja, der er nogle nye både, men slet ikke på samme måde som i Norge. Der kommer de 

med store fine skibe til line drift. Om det har noget at gøre med myndighederne i Norge, at 

de får bedre forhold, det er meget muligt, og de har bedre fiskerimuligheder.  

HV: er der ikke krav til arbejdsforholdene ombord på lineskibene? 

MV: det er der selvfølgelig, men dem der ejer skibene har slet ikke råd til at imødegå 

kravene, og så lempes der hele tiden med kravene. Jeg kender ikke specifikt de krav der er, 

men jeg sejlede med et lineskib her, det er et år siden jeg gik i land, og den båden var 

kommet i 1961, og der var overhovedet ikke lavet noget som helst med båden siden 

dengang. Man stod ud af køjen ned i en ulækker vandpyt, og skuffer og skabe var fyldt op 

med havvand – totalt ikke styr på noget som helst. Og der var ingen der gad være ombord, 

så der blev skiftet mandskab hele tiden. Nu er den båd så heldigvis gået ud af flåden. 

Sådanne ting, ik? Det er selvfølgelig ikke lovligt, og hvis der kom nogen og kiggede på det, så 

ville det ikke være ok. Der er stor forskel på de både, og så de nyere skibe – de er som 

hoteller, der er alt muligt, og det er let arbejde.  

HV: Hvad vil det sige, efter en hård vagt, at tage hen i messen for at spise? Handler det kun 

om at få stillet sulten? 

MV: Når man er blevet afløst på dækket, så tager man hen for at spise, og så går man direkte 

i køjen, så det er nok ikke så sundt. Det er det det går ud på. Alle står og venter på at blive 

afløst, og det er det bedste tidspunkt på dagen hvor man får fri.  

HV: du nævner, at det er meget socialt at skulle hen i messen? 

MV: ja, og der hvor der er gode faciliteter, der sidder man i op til flere timer ind i frivagten, 

men der hvor der er lidt plads, og kokken siger ”gå væk, nu skal jeg til at feje gulv” der er det 

anderledes. I mange af de skibe jeg har været med nu der er messerne så lille.  

HV: hvilken rolle synes du kokken har ombord på skibet? Hvem er han for en person? 

MV: Han er nødt til at tåle lidt, fordi at han kommer hurtigt til at lide under kritik. Det er der 

hvor folket samles, og hvis han ikke laver det man forventer, så kommer han til at høre for 
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det. Hvis han ikke kan tåle at se folk inde i messen, hvis der er lidt plads i messen, og kokken 

brokker sig over det, så kan det hurtig medføre at nogle går i land eller kokken selv går i land. 

Han er i hvert fald en central ombord på skibet. Jeg tænker, at han skal være god til at 

omstille sig til de mænd der er ombord. Han skal kunne træde tilbage, og ikke springe frem, 

fordi at gør han det, så kommer han skidt i byen. Det bliver til en utålelig situation for ham 

inklusiv de andre. Ombord på lineskibene hvor de skifter folk hele tiden, der går man i land 

hvis man ikke synes om kokken. Folk snakker også om, hvorvidt kokken ombort er god eller 

dårlig.  

HV: hvad synes du karakteriserer en fog kok? 

MV: ja altså, jeg synes at hvis han er sød ved folk og ikke brokker sig for meget – det synes 

jeg er det vigtigste. Og så skal han tåle lidt, han skal fx vække folket til at skulle gå på vagt. 

Nogle kokke vækker kun en gang fx og det får de unge tit problemer med, og deres mad 

bliver smidt ud hvis de ikke kommer med det samme. Og så skal han være god til at tilberede 

fisken, og holde det rent og pænt. Det er forfærdeligt at komme ind i en messe hvor det er 

beskidt. Det er meget vigtigt at han er hygiejnisk.  

HV: er der forskel på den ældre og den yngre generation af kokke? 

MV: Det ved jeg ikke rigtigt, men jeg har været ombord på nogle skibe hvor kokkene gjorde 

lidt ud af maden? 

HV: hvad vil det sige? 

MV: fx at bage en god kage indimellem, og kan finde ud af at få maden til at smage godt, og 

ikke kun smide noget ned i en gryde.  

HV: hvordan er forholdet mellem det man får at spise ombord, og så de sundhedsmæssige 

anbefalinger når det kommer til mad? 

MV: jeg tænker, at ombord på de pelagiske trawlere, der laver de bare et stort ”tag selv” 

bord, og så tager man det man vil have. Ombord på de små skibe, der smider man bare 

nogle fårehoveder i en gryde, og så lidt vand, sammen med rigeligt kartofler. Der er ret stor 

forskel på de nye og de gamle, når det angår maden. Ombord på de små skibe, der synes jeg 

at det hele er usundt, især ombord på det sidste lineskib jeg var med. Lille værelse og en lille 

køje. Et eller intet toilet eller er det ene toilet der er ombord stoppet til, da er det surt.  

HV: når man så er med et sådant skib, hvilken arbejdsglæde har man så? 

MV: ja, det er hvis det er godt fiskeri, og turen bliver kort. Men ellers er der ombord en hel 

masse forbander om alt.  
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HV: så du vil sige, at de fysiske rammer betyder meget ombord.  

MV: ja, for mig i hvert fald. Helt sikkert helt sikkert. Jeg var meget glad for at sejle med de 

store skibe…nu har jeg ikke været med de skibe der fisker pelagisk, men der er det helt 

sikkert godt at være ombord, og så tjener de også mange penge. I forhold til lineskibene 

hvor der ikke er penge at fortjene. Og derfor er situationen som den er i dag. Enkelte både 

har godt folk ombord, men meget få.  

HV: hvad er afgørende for, om hvorvidt man kommer med et lineskib eller en trawler? 

MV: selvfølgelig handler det meget om hvem man kender, men en mand der er god til at 

arbejde med trawl, han har gode muligheder for at komme med? 

HV: hvad med uddannelse? 

MV: i dag kræver det kun et sikkerhedskursus for at kunne mønstre ombord, og så er det 

eller maskinmesteruddannelse og andet, men de er få i forhold til alle de andre ombord (red: 

dekkara). Selvfølgelig kan man være overkvalificeret og være ombord på de nyere skibe. Et 

godt skib med gode faciliteter lokker alle. Det er klart at man gerne vil bruge sin uddannelse 

hvis det er muligt, men man ser ikke mange der er uddannede være ombord på lineskibene. 

Jeg har fx været mønstret som alt hvad man kan være ombord. Jeg er uddannet kaptajn.  

HV: Jeg finder interessant, at du fortæller om hvor vigtigt det er med de fysiske 

omstændigheder ombord…? 

MV: ja, helt sikkert. For mig der er kommet lidt op i årene har det utrolig meget at sige.  

HV: her til sidst….hvordan vil du vurdere mulighederne for at leve sundt, og hvad betyder de 

sundhedsmæssige anbefalinger i forhold til de fysiske rammer ombord.  

MV:  det nytter ikke meget at sige til folk ombord på line skibene, at de skal leve sundt, hvis 

det ikke er muligt fx at motionere, men det der har mest at sige er fortjenesten. Hvis de ikke 

fortjener, og skibene er dårlige, så bliver det hele halvhjertet, ik? Sammenholdet kan være 

godt, men hvis folk ikke tjener nok, så går de i land til noget der er bedre. Det hjælper meget 

at få kvinder med, og de er meget dygtige til noget af arbejdet, hvor man skal være hurtig 

med hænderne. De dæmper stemningen, og mændene holder sig bedre i stand. Det bliver et 

bedre miljø. De tager ikke det tunge arbejde, men noget er de rigtig gode til.  

HV: hvem er det der som ung i dag vælger at blive søfolk? 

MV: mange er det kun for en tid, og fordi at de påtænker at tjene penge til at tage en anden 

landbaseret uddannelse, læge fx. Der kommer meget få nye til, og man skal behandle dem 

utrolig godt, ift. dengang jeg startede. I dag er det ikke tilladt at starte så ung som dengang 
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jeg startede, og jeg er bange for at det har ødelagt mange mænd, at have være startet så 

ung. I dag har man ikke lov til at være mønstret mere en 2 måneder, så skal mandskabet 

skiftes.  

HV: mange tak for snakken! 
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9.8 Bilag 8 – Tematisk kodning af interviews 

 

Interview med Alexander Joensen 

Baggrund: AJ har været søfolk i 30 år. Han startede som 15 år gammel. I dag er han medejer 

af en kutter, og arbejder på land med forberedelserne, og imodtagning, af kutterture.  

Temaer 

- Livet ombord 

o Hårdt at være ombord 

o Dengang 6/12 

 De gamle klagede 

o Arbejdet var hårdt – det var lig med motion 

- Maden 

o Maden betyder meget 

o Samlingspunkt 

o Holder humøret oppe 

o Maden er med til at bryde rutinen ombord 

o Det handler ikke kun om at spise sig mæt 

o Social funktion 

- Kokken  

o Kokken har meget at sige (red. For trivselen ombord) 

o En samlende figur ombord 

o Kokken er som en mor 

 Især for de unge og nye 

- Rygning 

o Ryges meget 

o Afskåret (red. Trøst) 

o Fordrive tiden 

- Madvaner 

o Andre madvaner – provianten anderledes 

o 180 graders drejning 

 Pizza, chokoladepålæg, pomfritter etc. (red. udenlandsk mad) 
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o Dengang var det muligt at sige hvilken ugedag det var, ved at kigge på 

madplanen 

 I dag skal der være variation 

- Varemærke  

o Drak sig fuld når man kom i land 

 Fuld indtil man skulle ombord igen 

- Sundhed  

o Gode muligheder for at leve sundt ombord på de nye skibe 

 Fitnessrum vm. 
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Interview med Dorius Frederiksberg – skibskok  

Baggrund: DF er ca. 55 år gammel. Han tog afsted første gang som 14 årig, og har fungeret 

som kok stort set hele tiden. I dag er han kok ombord på et af de færøske vagtskibe.  

Temaer 

- Maden/messsen 

o Folk samles i messen  

o Maden som et samlingspunkt 

 Ala børnene der samles om mor, der står og laver mad 

 DF: morsyndromet 

o Teori: stammer fra dengang man lå og kravlede på køkkengulvet, mens mor 

stod og lavede mad 

- Kokken  

o Et tillidsjob 

o Nok med kartofler – færinger spiser ikke ris to dage i træk 

o Humøret afhænger af maden 

 Vil gerne få en stjerne  

o Kun salat = dårligt ry 

o Pleaser hellere end tugter 

o DF: hvis jeg kun serverede sund mad, så blev jeg ikke spurgt om at komme 

igen 

- Livet ombord – varemærke og mentalitet 

o Speciel mentalitet ombord 

o Varemærke 

o Tilpasser sig livet ombord 

- Madvaner  

o Madvaner har ændret sig enormt meget 

o De unge spiser gerne udenlandsk mad 

 DF arbejder i dag blandt overvejende ældre søfolk, og de spiser hellere 

færøsk mad 

o Menuen før – traditionel færøsk mad 

o Den færøske madkultur på vej ud 

o Kage er i dag hverdagskost 
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o Ikke sundere mad, men mere varieret og udenlandsk 

- Sundhed  

o Velfærdssygdomme florerer ombord 

 Type 2 diabeste, forhøjet blodtryk, overvægt etc.  

- Faciliteter  

o Gode muligheder for at leve sundt ombord på de nye skibe 

 Men manglende vilje – det skal smage godt 

o De gamle skibe (lineskibene) – dårlige muligheder for at leve sundt 

 Har ikke udviklet sig de sidste 40 år 

 Kun fået tv og parabol 
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Interview med Jákup Høj 

Baggrund: JH er en af de unge (ca. 23 år). Han var sytten år første gang han tog afsted. Han 

har kun været afsted to gange, og det har været med en trawler. I dag er han flyttet til 

Danmark for at studere.  

Temaer 

- Maden 

o Maden er rigtig god (red. Refererer til at maden er fed) – rundstykker, bacon 

og æg til morgenmad. Kød til aftensmad. Ikke så meget fisk.  

o JH tog 10 kilo på mens han var væk 

o meget at lave, så spiser man og så direkte i seng 

o Kaptajnen snakkede og hyggede ved spisebordet 

o Maden påvirker humøret 

o Maden er det eneste man har at gå op i ombord 

o Det eneste man laver udover at arbejde 

- Kokken 

o Vigtig person ombord 

o Laver maden, og den påvirker humøret 

o Man skulle være god ved kokken 

- Fysisk  og psykisk sundhed  

o “man spiser og arbejder – det er hvad man laver ombord” 

o Dårlig sundhed ombord 

 JH stod stille hele tiden – aldrig haft så dårlig kondition 

o Man må være opmærksom, og lave noget aktivt for ikke at få dårlig sundhed 

mens man er afsted 

o Mulighederne var der for at dyrke motion, men de blev ikke brugt meget – 

nogle få 

o Mænd snakker meget om sundhed, men det er kun snak 

 De griner ad dem der prøver at spise sundt 

o Man er godt klar over sundhedsfarerne 

o Det er en usund fysisk livsstil, men kan godt være sundt for det psykiske 

 Man bliver mentalt stærkere ombord 
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 Kan godt være hårdt – samligning til før hvor uregerlige drenge blev 

sendt afsted 

- Livet ombord – autoriteter og mænd 

 Man gør hvad der bliver sagt 

o Ellers bliver man smidt i land 

o De faste rammer var årsagen til at JH trivdes godt ombord 

o Mænd er mænd ombord 

o Varemærke  

 Ryger og drikker meget, men drikker kun når man er i land 

 Mange glæder si g til at komme hjem, fordi at så kan de blive fulde 

o Dem der ikke har prøvet at være væk er ikke lige så meget mænd 

o De holder samfundet kørende  

 Snakken ombord 

- Rygning 

o JH dækkede sit sociale behov i rygelokalet – ikke ved spisebordet 

o Man ryger meget mere ombord end når man er i land 

o JH startede igen med at ryge ombord 

o Kedsomhed  

o Rygere får flere pauser – de andre fortsatte med at arbejde 

o Billigt at være ryger ombord – sætte priserne op 
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Interview med Jón Jacobsen 

Baggrund: JJ er 50 år gammel. Han startede sit liv som søfolk i 1992. Han har været med 

trawlere, hvor han primært har været ansat som telegrafist ombord. Han har dog også 

arbejdet med andet ombord, fx hjuplet kokken og været på dækket. I dag arbejder han på 

land.  

Temaer 

- Livet ombord 

o Struktureret omkring vagter (6/6) 

o Faciliteterne forbedres hele tiden 

 Trivsel er op til ejerne 

 På linebådene er der ikke noget som helst 

o Efter tre uger kører alt i en rytme 

- Messen 

o Stedet hvor man spiser og socialiserer 

o Et samlingspunkt ombord ligesom et køkken i hjemmet 

o At spise sammen har stor betydning 

o God mad = godt humør 

- Kokken 

o Ligesom en mor der står i køkkenet derhjemme 

o Den man går til når man har det svært ex hjemve 

o En god kok gør alting lettere 

o Skal være god til at snakke med folk 

o Tager sig af de nye/unge som en mor 

o Skal kunne tåle at lægge øre til meget 

o Ved dårlig fiskere, så går mænd i messen – ikke på broen 

- Maden 

o Skal varieres dvs man skal ikke kunne regne ugedagene ud på grud af en 

løbende madplan 

 Red. Maden skal bryge rytmen, heller end understøtte den 

o De unge kan bedre lide kylliing og pomfritter – de gamle fårehoveder 

o Maden skaber variation 

o Det handler ikke kun om at blive mæt 
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o Maden ombord er “bedre” men ikke sundere 

o I en rutinepræget dagligldag bliver maden ens fokuspunkt 

 Hvad er på menuen i dag? 

o Spisning er socialt samvær – absolut 

o Er maden god, er humøret godt 

- Rygning 

o Der ryges meget ombord 

o Tidsfordriv 

o Pauser 

o Positiv udvikling i og med at der er kommet forbud for at ryge andre steder 

end på dækket 

- Psykisk  

o Lang tur betyder tit at de unge går ned med flaget 

o Man skal have en stærk psyke for at kunne være afsted 

o Ikke lide af hjemve 

- Sunhedsanbefalinger 

o Det tænker man ikke så meget over ombord 

o Mulighederne for at motionere varierer meget fra skib til skib 

o Man går heller ikke og dyrker motion efter en  timers vagt 

- Hjemmet vs. Havet 

o Man giver slip på alt det derhjemme når man tager afsted 

o Det kan JJ savne 

 At kunne give slip 

 At slippe for det stres der er derhjemme 

 Isolationen ombord er samtidig befriende 

o Man skal passe på med ikke at dominere når man så er hjemme 

 Konen er vant til at styre hjemmet 
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Interview med Kristian Olsen 

Baggrund: Kristian er 25 år gammel og har været fisker i ca. 5 år. Han har primært været med 

trawlere og har fungeret som dækker ombord. Han er opvokset i et hjem hvor hans far også 

har været fisker. Kristian er tidligere elitesvømmer.   

 

Hvad er temaene? 

- Livet ombord 

o Alting struktureres omkring en vagtplan 

o Alle dage ligner hinanden 

- De taler om at der altid er en struktur i dagligdagen 

o Dvs. At man går vagt ex 6/6 

o KO: Det kan være trivielt at gøre det samme i to måneder 

- Maden: 

o God mad ombord på de store skibe 

o “Vi spiser hele tiden” 

o Svært at sige nej til det der ikke er sundt –  

o “man skovler det ind” 

o Trøstespiser ligesom piger der er kede af det 

o Maden har en socialiserende funktion – spiser, snakker og hygger 

o For at bryde rytmen 

- Rygning 

o Der er mange der ryger 

o “jeg startede selv med at ryge ombord” 

o Rygning = pauser 

o Faktum: rygere flere pauser end ikke-rygere 

- Sundhed 

o De tænker ikke på vægten 

o Der er forskel på at være ombord og så at være hjemme 

o Spiser mere sundt og motionerer mere hjemme ex ud at gå 

o Man tænker ikke om sundhed ombord 

o “Det slår klik når man kommer ombord” 

- Havet vs. Hjemmet 
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o Man er ikke den samme ombord 

o “havde konerne hørt alt hvad der bliver sagt, så ville der blive skilsmisse 

omgående” 

o Noget gammelt færøsk noget 

o Man bliver grov til søs 

o En anden kultur – spydsige bemærkninger, mobning, siger det ligeud men 

gode venner alligevel 

o Det er din familie ombord 

o Grimt sprog 

o KO spiser mindre hjemme og motionerer mere 

 

 

- Sundhedsanbefalingerne 

o RED: det er ikke umiligt at efterfølge de sundhedsanbefalinger. Man bevæger 

sig nok mere ombord, end fx en kontormedarbejder på land. Alkohol rører 

man ikke. Hvis det var muligt at styre appetiten, og skære ned på 

cigaratterne.  

o KO: mulighederne er der (red. På de nye skibe) 

o KO: en alkoholiker har det bedre ombord end på land 

o KO: mentaliteten lægger ikke op til at man lever sundt 
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Interview med Martin Vágsheyg 

Baggrund: MV er 57 år gammel, og har været søfolk i godt 40 år. Han startede som 15-16 år 

gammel, ved at tage med lineskibe til New Foundland. Han har været alt fra dækker til 

kaptajn ombord på skibe. Han har prøvet alt fra små kuttere til store nye trawlere. Han lider 

at diabetes, og har derfor besluttet sig for at stoppe med at fiske, da sygdommen forhindrer 

ham i at fungere optimalt ombord.   

- Livet ombord 

o Dengang MV startede 

 8-10 mænd med 

 Intet toilet eller bad 

 Alle sov i samme lokale, hvor man også lavede mad 

 Vagten: 6/12 eller fuld skrue 

o  I dag er en god vagt 6/6 – de store skibe 

o de små kuttere – dårlige faciliteter 

o i dag går alle vagt  

 dagligdagen er altid den samme  

 man står op, spiser og så på arbejde 

o maden er god  

 beskriver det som forskellige slagt kød og fisk 

- Rygning: 

o Mange der ryger 

 “ja, for søren der ryges meget, og især ombord 

o MV synes dog, at der er sket en udvikling, og at der i dag er færre der ryger 

o Før købte man cigaretter i bon, og de skulle ryges inden man kom hjem 

o Man skal have noget at lave (red. At bryde rytmen med at ryge) 

o Rygning som  del af en slags varemærke man forbinder med det at være 

søfolk 

- Kuttere vs. Trawlere - faciliteter 

o Kutterne: fuld skrue på, og ikke styr på hvornår man har fri - ustabilitet 

o Trawlerne: struktur på dagligdagen – stabilitet 

o Kutterne: de gamle søfolk har taget skade – ødelagt ryggen 

o På de nye skibe er der godt at være – gode faciliteter og en god vagt 
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o Kutterne mangler altid folk – dvs. Kravene for at komme med er ikke så 

strenge. Når man mangler folk, så er man ikke så streng med kravene for 

kunne komme med 

o En god tjans = at man opfører sig ordentligt i land 

o Den gode tjans får man med de nye skibe 

o Det betyder forbandet meget, at der er ok faciliteter ombord 

o Gode faciliteter = godt mandskab 

o Norge: MV peger på, at i Norge har man nye lineskibe 

 Myndighederne stiller krav, og kommer med ressourcer til at renovere 

skibene 

 Dette er ikke tilfældet på Færøerne 

 Her er det op til ejerne at punge ud for at få lavet forbedringer på 

skibene 

 Og når der ikke er nok penge, så bliver der ikke lavet renoveringer 

 MV peger på de færøske myndigheders rolle, og at de ikke tildeler 

gode fiskekvoter til lineskibene 

 MV gik i land for et år siden, fra en båd der kom i 1961 

 Stod ud af køjen og trådte ned i en vandpyt 

 Skuffer og skabe fyldt med havvand 

 Ulovligt, men ingen siger noget som helst 

 

- Maden 

o At kokken laver god mad, omend ikke for god (red. Fed) 

o Maden er en central del   

o Det er det eneste man samles om når man har fri 

o At få et godt måltid 

o Der hvor der er gode lokaler, der sidder man længe og snakker 

o Dårlige lokaler, så går man hurgtigt igen 

 Kokken 

 Skal kunne tåle lidt kritik 

 Mange samles rundt om kokken, og i messen, og det skal han 

kunne tåle 
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 Får besked om det, hvis han ikke lever op til det som folk 

forventer 

 En central person ombord 

 Skal være god til at omstille sig, alt efter hvem der er med 

 Skal kunne træde tilbage, og ikke springe frem 

 Kan være med til at gøre livet ombord utåleligt, hvis han ikke 

passer ind 

 Ombord på lineskibene, går man i land hvis man ikke synes om 

kokken 

 Folk i byen snakker om hvordan kokkene er ombord på de 

forskellige skibe 

 Karakteristiska: sød, ikke brokke sig, tåle lidt af, god til at 

forberede fisken, hygiejnisk  

- Ift. Maden og kokken skelner MV også mellem de nye og de gamle skibe – dvs. At han 

peger på, at maden er bedre ombord på de nye skibe, som følge af, at de får de gode 

komme ombord 

o Nemmere at leve sundt 

- Sundhed og anbefalinger 

o MV deler det op i nye og gamle skibe, og siger, at de der er med de nye skibe, 

har gode muligheder for at leve sundt 

 De nye har gode muligheder for at opbevare frugt og grønt 

 De nye skibe er som fine hoteller 

 Fitness  

 Let arbejde 

 De gamle er stort set ikke blevet renoveret siden 50´erne 

 Ergo har det ikke gode muligheder for at leve sundt ombord 

 


